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ГАЗОНОСНІСТЬ КАЛЬМІУС-ТОРЕЦЬКОЇ КОТЛОВИНИ 

 
Проблема промислового видобутку власного газу на сьогоднішній день є найактуальнішою 

для енергетичного комплексу сучасної України. Оскільки, видобуток вуглеводневих, що 
видобуваються на нашій території є недостатнім, для повного забезпечення існування 
економічно-промислового комплексу, ми часто змушенні закупляти (імпортувати) продукцію 
даного типу із сусідніх країн. Це в свій час призвело до того, що ми є енергетично залежною 
країною від Росії. Для того, щоб поступово нівелювати цю проблему, необхідно приймати 
певні міри. Однією з таких є видобуток власного газу, з потенційно перспективних районів, в 
даному випадку Кальміус-Торецької котловини. Звичайно ж, ресурсів даного району не 
вистачить, щоб бути цілком енергетично-незалежними, проте це значно зміцнить економіку 
країни. 

Територія Кальміус-Торецької котловини охоплює Красноармійський, Донецько-
Макіївський, Центральний та Південно-Донбаський вуглепромислові райони, що входять до 
складчастого Донбасу. Центральна площа котловини не охоплена вуглерозвідувальними 
роботами, тому що глибина залягання вугільних пластів перевищує 2 км [1]. 

Територія охоплює західну частину Донецької складчастої споруди (ДСС) та її обрамування. 
З півдня це Приазовський кристалічний масив, з заходу - Південний борт Дніпрово-Донецької 
западини (Новомосковська монокліналь). Основну частину території займає важлива структура 
ДСС - Кальміус-Торецька котловина. У структурно-тектонічному відношенні територія має 
багатоповерхову будову. Структурні поверхи розділяються кутовими неузгодженнями та 
проявами комплексів тектонітів. По цьому критерію виділяються наступні поверхи [1]. 

1. Альпійський структурний поверх; 
2. Ларамійський структурний поверх; 
3. Герцинський структурний поверх; 
4. Кристалічний фундамент докембрійського віку. 

В межах Кальміус-Торецької котловини виділена найбільш перспективна ділянка 
поширення вуглеводневих ресурсів, умовно визначена як вуглегазоносна зона. Вона охоплює 
відклади з поширенням вугільних пластів марок від Д (довгополуменеве) до П (пісне) включно. 
За катагенетичним показником вони відповідають зоні мезокатагенезу у обсязі градацій 
катагенезу МК2 – МК5. Сингенетичними для них є вуглеводневі гази з різним (інколи до десяти 
і більше відсотків) вмістом гомологів метану. Зона характеризується значним поширенням 
колекторів порового типу. На сучасному етапі розвитку басейну вуглегазоносна зона має 
поширення на території майже всіх районів Донбасу на глибинах 0 – 5000 м. В межах цієї зони 
знаходяться майже всі виявлені на північному борту ДДЗ газові та газоконденсатні родовища. 
Вуглегазоносна зона додатково поділена на верхню та нижню підзони. Прогнозування велось у 
межах обох підзон, але проводилось для них окремо, оскільки умови локалізації газу у цих 
зонах значно відрізняються. Стосується це перш за все, різних типів пасток. Для верхньої 
підзони прогнозування покладів вуглеводневих проводилось в межах антиклінальних та 
гідродинамічних пасток. Детально були дослідженні окремі пласти пісковиків, що вміщують 
поклади. В цілому ж, було встановлено 16 потенційно продуктивних пластів, з ресурсами 
категорії С₃ близько 65 млн м³. Для нижньої підзони на території прогнозувалися поклади 
вуглеводневих газів у зонах розущільнення на флексурах Донецько-Макеївського та 
Красноармійського районів та у меланжевій зоні. Оцінені ресурси даної підзони, за категорією 
С₃  становлять близько 134 млрд м³. Також встановлена окрема меланжева зона, в межах якої 
були підраховані ресурси категорії D, і визначені в межах як 670 млрд. м3. Варто відзначити, що 
для підрахунку вуглеводневих, були створенні геологічні та гідрогеологічні моделі у вигляді 
карт, розрізів, блок-діаграм та ін. Загальна кількість ресурсів категорії С3, розташованих і 
підрахованих в межах локальних ділянок та у визначених за номенклатурою та глибиною 
пластів-колекторів, складає по котловині більше 180 млрд. м3 на глибинах, не перевищуючих 
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3000 м. Розподіл ресурсів показує, що в межах котловини головними типами пасток 
вуглеводнів є гідродинамічні пастки та зони розущільнення порід різного типу. Антиклінальні 
пастки в межах котловини мають другорядне значення [1]. 

 
1. В. Бережний, С. Горяйнов, М.Лакоба – Звіт «Оцінка перспектив пошуку промислових покладів газу 

у пастках складного типу в межах Кальміус-Торецької улоговини» – 2003 – С.111-119. 2. С.Горяйнов, 
В.Бережний – Звіт «Аналіз і узагальнення матеріалів структурного буріння по відкладам середнього та 
нижнього карбону в межах донецької складчастої споруди з метою виявлення найбільш перспективних 
зон нафтогазонакопичення - 2006». 
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ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРБОНАТНИХ ПОРІД КАРБОНУ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕТРОФІЗИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Значна частка світових запасів нафти міститься в карбонатних колекторах, розвинених в 
широкому стратиграфічному інтервалі в багатьох районах Земної кулі. Не винятком є і 
основний нафтогазоносний регіон України – Дніпрово-Донецький, де в центральній частині 
південної прибортової зони розташований Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний 
район досліджень. Розвідані там нафтогазові ресурси поки не відповідають потенційним 
можливостям надр. Серед великої кількості відкритих тут родовищ на всього понад 10 з них 
відомі нафтові і газоконденсатні поклади, розміщені в турнейських та нижньовізейських 
рифогенно-карбонатних пастках. 

При визначенні фільтраційно-ємнісних властивостей (ФЄВ) карбонатного розрізу часто 
виникають труднощі, зумовлені мінливістю літологічного складу, неоднорідністю властивостей 
колекторів як по розрізу, так і по латералі, складною будовою порового простору колекторів, в 
якому разом з міжзерновими порами майже завжди присутні тріщини і каверни. В формуванні 
ФЄВ карбонатів брали активну участь тектонічні, геоморфологічні і флюїдодинамічні процеси, 
які обумовили той фактор, що пористість вапняків змінюється в широкому діапазоні і є дуже 
мінливою по району досліджень в цілому. 

Ємнісні і фільтраційні характеристики гірських порід виступають головними параметрами в 
петрофізичних залежностях, що розробляються для інтерпретації даних ГДС при пошуках 
родовищ нафти і газу. Завдання достовірної оцінки фільтраційних властивостей карбонатних 
порід, а також їх систематизація досі залишається насущним і складним і вимагає 
комплексного підходу до інтерпретації геолого-геофізичної інформації.  

Актуальність виконання досліджень визначається практичною необхідністю підвищення 
надійності оцінки колекторських властивостей порід Новомиколаївської площі Руденківсько-
Пролетарського НГО. Задачі кореляції і класифікації проводяться на основі баз даних геолого-
геофізичної інформації. Бази петрофізичних досліджень є необхідними при побудові 
математичних моделей колекторів та геологічних об’єктів, оцінці фільтраційно-ємнісних 
властивостей та визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-
колекторів. 

Отримання новітньої інформації щодо ємнісних властивостей турнейських та 
нижньовізейських карбонатних відкладів та розроблених на цій основі кореляційних зв’язків є 
необхідним для виявлення потенціальних нафтогазових можливостей Руденківсько-
Пролетарської НГО. 

Аналіз фактичного матеріалу демонструє, що ефективність пошуково-розвідувальних робіт 
в карбонатних відкладах карбону помітно нижча за дослідження в теригенних породах. 
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Пояснюється це, головним чином, недостатньою вирішеністю питань зонального і локального 
прогнозу нафтогазоносності [1]. 

Як свідчить досвід вивчення деяких значних за запасами родовищ в інших районах ДДз, 
цілком можливе існування пропущених в свій час продуктивних колекторів. Тому метою 
роботи є довивчення карбонатних порід карбону, основані на системному комплексному аналізі 
попередніх результатів геофізичних досліджень, в тому числі розробка нових кореляційних 
схем та моделей, що дасть можливість використовувати узагальнені дані для надійнішої 
інтерпретації даних ГДС, оцінити перспективи карбонатних колекторів регіону, а також 
розробити петрофізичне обґрунтування фільтраційно-ємнісних властивостей неоднорідних 
карбонатних і теригенно-карбонатних колекторів візейських та турнейських відкладів 
Руденківсько-Пролетарського району. Деталізація та систематизація даних визначень 
пористості та проникності для окремих родовищ досліджуваної площі з метою підвищення 
вірогідності виділення та оцінки колекторів на основі диференційованого підходу, що 
забезпечує попереднє вивчення і виділення окремих літотипів порід, що розрізняються за 
речовинно-мінералогічним складом, структурою порового простору та віком. 

Авторами зібрані та проаналізовані літературні та фондові матеріали (129 джерел), в яких 
наведені результати визначення пористості за даними петрофізичних досліджень [2]. Достатньо 
великий об’єм інформації було зібрано авторами для карбонатних порід турнейського та 
візейського ярусів по свердловинам Мачуської, Новомиколаївської, Гнатівської, Багатойської 
площ, менший – для Юр’ївської, Керносівської, Руденківської, Личківської, Решетняківської та 
Східно-Решетняківської, значно менший – для Левенцівської, Перещепинської, Гупалівської, 
Відрадненської площ. 

По Руденківсько-Пролетарській НГО в цілому авторами проведений площадний аналіз та 
узагальнення петрофізичних даних визначення пористості та проникності  на основі аналізу 
всіх літературних і фондових матеріалів [1], та, за допомогою МАРINFО, побудовані карти, що 
характеризують зміну пористості та проникності, що визначені за даними петрофізики в 
карбонатних породах карбону для всієї колекції зразків. 

Проведений статистичний аналіз площадних змін пористості та проникності, що отримані за 
результатами петрофізичних досліджень на території Новомиколаївської площі. Зроблено 
детальний опис та побудовані гістограми (рис. 1) розподілень пористості окремо для порід 
візейського та турнейського ярусів. При аналізі гістограм виділено 3 групи порід – низькопористі 
(від 0 % до 4,1 %), пористі (від 4,1 % до 8,5 %) та високопористі (до 17,4 %) карбонатні породи. 

Середня пористість карбонатних порід карбону по Новомиколаївському родовищу склала 
8,4 %, а порід-колекторів – 9,0 % (176 пластів). Визначено, що серед пластів-колекторів 
виділяється 2 групи порід: з пористістю від 5 % до 9,6 % та 9,6 ÷ 18 %.  

За даними петрофізики окремих пластів карбонатних порід проведено розрахунок 
функціональної залежності Кп, ГДС = f (Кп, керн). Для Новомиколаївської площі отримані лінійні 
рівняння з найкращим коефіцієнтом зв’язку: 

 Новомиколаївська площа: Кп, ГДС  = 0,76Кп, керн + 2,01 при R2 = 0,83 (рис. 2), 
Проведений аналіз розподілення пористості в південно-прибортовій зоні ДДз дасть 

можливість використовувати узагальнені дані для надійнішої інтерпретації даних ГДС. 
Необхідно відмітити, що, на сьогодні, потенціал видобутку нафти і газу з карбонатів 

використовується дуже слабо. Це пов’язано з недостатньою увагою, що приділяється цій 
проблемі і, як результат, відсутністю єдиного методологічного підходу до її вирішення. Тому 
існує необхідність створення на державному рівні програми досліджень саме в цьому 
напрямку, що охопить всі етапи розробки родовищ нафти і газу в складнопобудованих  
карбонатних колекторах від їх пошуків і розвідки до експлуатації свердловин. 
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Рис. 1. Гістограми розподілу пористості карбонатних зразків порід карбону Новомиколаївської 
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Рис. 2. Графік залежності коефіцієнту пористості за даними ГДС від коефіцієнта пористості, що 
визначений за даними петрофізики для порід свердловин Новомиколаївської площі 

 
1. Заключение о перспективах нефтегазоносности карбонатных пород нижнего карбона – верхнего 

девона на участке Руденки-Ливенцы в южной прибортовой зоне ДДВ (по результатам литофизических 
исследований и переинтерпретации материалов ГИС) / КГО УкрНИГРИ. – К., 1998. – 233с. 
2. Аналітичний огляд фондових матеріалів з фільтраційно-ємнісних властивостей карбонатних порід 
південної прибортової зони ДДЗ / Звіт з НДР / Київ. нац. ун-т імені Т.Шевченка, 2010 р. – 123с. 
3. Геолого-економічна оцінка Мачухського газового родовища Полтавської області України. Звіт / ДП 
«Полтава РГП». – Полт., 2009. – н..1, 240с. 4.Обоснование подсчетных параметров карбонатных 
отложений нижнего визе-турне Новониколаевской группы месторождений. Отчет / УкрГГРИ. – К., 1986. 
5. Геологічна будова та підрахунок запасів ВВ Богатойського газоконденсатного родовища. Звіт / ДГП 
«Полтавнафтогазгеологія», УкрДГРІ. – Львів-Полтава, 1994. – т.1, 303с. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТРОФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗРАЗКІВ ЗАРІЧНОЇ ПЛОЩІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ 
ЯК КОЛЕКТОРІВ НАФТИ ТА ГАЗУ 

 
Вступ. У наш час основним завданням геолого-геофізичних робіт є пошуки родовищ нафти 

та газу, тому перед науковцями дуже чітко стоїть проблема пошуку та дослідження як 
традиційних, так і нетрадиційних джерел вуглеводнів. У даній роботі проведені дослідження 
зразків Зарічної площі (Південний борт Дніпровсько-Донецької западини) з метою вивчення їх 
перспективності як можливих низькопористих колекторів. 

Для лабораторних досліджень були взяті зразки керну зі свердловини № 3А (інтервал 
глибин 3010-3022 м) переважно теригенного та карбонатного складу з органогенними 
включеннями. При літолого-петрографічному вивченні зразків були проведені макро- і 
мікропетрографічні дослідження, які включали в себе визначення текстурно-структурних 
характеристик породи та її мінералогічного складу. Серед порід, які входять до складу колекції, 
переважають пісковики, вапняки, органогенні вапняки. Для більшості з них характерною є 
наявність глинистої фракції. 

Усі петрофізичні дослідження проводилися в петрофізичній лабораторії геологічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати досліджень. На основі комплексних досліджень сухих зразків, а також зразків, 
насичених моделями пластової води та нафти, були визначені наступні їх параметри: 

1. В умовах атмосферного тиску: 
 густина (для газонасичених, водонасичених і сухих порід);  
 коефіцієнти пористості та проникності; 
 питомий електричний опір, параметри пористості та насичення; 
 швидкість поздовжніх хвиль. 
2. В умовах змінного гідростатичного тиску: 
 електричний опір; 
 швидкість поздовжніх хвиль. 
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Рис.1. Залежність електричного опору для зразку вапняку №24 від гідростатичного тиску  

(для прямого та оберненого ходу) 
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За результатами роботи авторами були проведені статистичні дослідження петрофізичних 

параметрів, побудовані залежності між густинними, ємнісними, фільтраційними та 
електричними параметрами для різних літологічних груп зразків керна. Окрім того, для 
вивчення структури тріщинно-порового простору та параметрів зразків керну в пластових 
умовах був проведений аналіз швидкості поздовжніх хвиль та електричного опору залежно від 
прикладеного до них тиску (приклад залежності електричного опору зразку вапняку №24 від 
гідростатичного тиску наведений на рис. 1). 

За отриманими даними з колекції було виділено 8 досліджуваних зразків, які 
охарактеризовано нами як можливі низькопористі колектори вуглеводнів і потребують більш 
детального вивчення петрофізичних параметрів, а також кількісної оцінки тріщинно-порового 
простору. 

Висновки. Таким чином, авторами були проведені дослідження петрофізичних властивостей 
колекції зразків Зарічної площі ДДз. За отриманими даними був проведений статистичний 
аналіз петрофізичних параметрів керну досліджуваної свердловини. Результати проведених 
досліджень можуть бути використані для оцінки тріщинно-порового простору зразків, а також 
для математичного моделювання низькопористих колекторів нафти і газу. 

1. J.H.Schön Physical properties of rocks, 2011 – 494с. 2. Полівцев А.В., Рибак Л.А., Кондратьєва Н.А. 
Проблеми та результати створення петрофізичних моделей нетрадиційних колекторів родовищ 
Дніпровсько-Донецької западини, 2008. 3. Звіт про науково-дослідну роботу «Обґрунтування перспектив 
нафтогазоносності Південного борту ДДЗ та визначення напрямків подальших пошуково-розвідувальних 
робіт» (Заключний звіт по договору 14/187), К.: 2003. 4. Петрофизика: теория и практика изучения 
коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов / Перевод с английского. – М.: 
ООО «Премиум инжиниринг», 2009. – 868с. 
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СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ 

НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ВИЯВЛЕНИХ ТА ПІДГОТОВЛЕНИХ СТРУКТУР 
БОРИСЛАВО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

 
В умовах високої розвіданості нафтогазоносних регіонів України все більше економічне 

значення має питання недопущення подальшого спаду нафтогазовидобутку, а навіть і 
можливість його збільшення шляхом відкриття нових родовищ і покладів. В той час як в 
умовах Західного регіону, де видобуток нафти і газу ведеться протягом півтора сторіччя, 
вирішити цю проблему є надзвичайно важко.  

На сьогодні вважається, що одним із найбільш перспективних шляхів її вирішення є 
використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (НВДЕ). Однак, попри 
значний потенціал майже всіх видів НВДЕ в Україні, достатньо розвинену науково-технічну та 
промислову базу, велику кількість прийнятих в останнім часом нормативно-законодавчих актів 
частка НВДЕ у енергетичному балансі країни залишається незначною. Крім того, сучасне 
ведення пошуково-розвідувальних робіт, що базується на класичній методології пошуків 
покладів вуглеводнів, з використанням високотехнологічних технічних методів пошуку, для 
старих добре розвіданих басейнів як України вцілому так і Карпатського регіону зокрема вже 
не є ефективним. 

Відповідно, коефіцієнт успішності пошуково-розвідовального буріння є надто низьким і 
складає лише 0,2-0,23 [1], в той час, як за оцінками фахівців [2] ресурсна база традиційних 
покладів вуглеводнів Карпатського регіону продовжує залишатись значною. 



Матеріали Міжнародної наукової конференції 
«РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЇ», Київ, 2014. Частина ІІ 

 

 13 

Отже, наявність великої кількість методів оцінки нафтогазоносності структур та відсутність 
на сьогодні універсального підходу до локального прогнозу продуктивності виявлених та 
підготовлених структур поряд з відсутністю універсальних методів зонального та 
регіонального прогнозу нафтогазоносності структур породжують нагальну необхідність 
створення новітніх моделей прогнозу нафтогазоносності виявлених об’єктів, обґрунтування 
нових і уточнення відомих напрямів геологічних пошуково-розвідувальних робіт.  

Ми вважаємо, що одним із основних – напрямків вирішення проблеми є розроблення нового 
підходу до прогнозування нафтогазоносності надр на новій теоретично-методологічній основі 
оцінки продуктивності локальних структур. За допомогою якої ще до початку ведення 
пошукового буріння, можна було б здійснити ранжування виявлених структур, на продуктивні 
та непродуктивні, що дасть можливість уникнувши значних фінансових затрат на 
малоперспективних структурах, значно збільшити ефективність геологорозвідувальних робіт 
шляхом їх найбільшої концентрації на найбільш перспективних об’єктах. 

Враховуючи високий ступінь вивченості території Бориславсько-Покутської зони 
Передкарпатського прогину загалом накопичений значний об’єм інформації про геологічну 
будову і нафтогазоносність структур вказує на принципову можливість вирішення поставленої 
задачі методами математичної статистики. 

Відтак нами проведено детальний аналіз особливостей геологічної будови та характеру 
нафтогазоносності локальних структур Бориславського, Долинського та Надвірнянського 
нафтопромислових районів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. За допомогою 
методів математичної статистики створено індивідуальні моделі прогнозу нафтогазоносності за 
попередньо визначеними характеристиками локальних структур та визначено ступінь впливу 
кожного із досліджуваних показників на характер їх нафтогазоносності. 

Результатом проведених досліджень стала створена комплексна модель локального прогнозу 
продуктивності виявлених та підготовлених структурних об’єктів Внутрішньої зони 
Передкарпатського прогину за допомогою якої було здійснено ранжування виявлених та 
підготовлених структур на перспективні, малоперспективні та безпесперспективні.  

Відповідно вважаємо, що використання запропонованої нами моделі локального прогнозу 
дасть змогу уникнувши значних (невиправданих) фінансових затрат значно збільшити 
ефективність геологорозвідувальних робіт шляхом їх концентрації на найбільш перспективних 
об’єктах прогину.  

 
1. Манюк М.І. Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-

Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності 
/ Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 3. – С.172-179. 2. Вуль М.А., 
Гаврилко В.М., Полухтович Б.М. Сучасний стан ресурсної бази вуглеводнів у нафтогазоносних регіонах 
України / Газ і нафта. – 2006.– №11. – С. 32-36. 
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РАЗРАБОТКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ С АНКЕРАМИ ФРИКЦИОННОГО ТИПА 
 

В настоящее время разведка и добыча полезных ископаемых (в частности, нефти и газа) 
осуществляется с помощью широкого спектра буровых установок и буровых станков, в 
которых для создания осевого усилия на буровую колонну используются механизмы подачи 
бурового става различного типа: гравитационные, электромеханические, зубчато-реечные, 
канатные, винтовые, дифференциально-винтовые и поршневые. Последние подразделяются на 
пневматические, гидравлические и комбинированные [1]. 

Одним из недостатков всех существующих буровых установок и станков (независимо от 
типа механизма подачи) является тот факт, что максимально возможное усилие подачи 
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бурового става, которое может быть создано в данной буровой установке (станке), 
ограничивается массой буровой установки (станка) и напрямую связано с последней: чем эта 
масса выше, тем большее максимальное осевое усилие на буровую колонну может быть 
обеспечено [1]. 

Максимально возможное осевое усилие на буровой став, которое может быть создано 
данной буровой установкой (станком), ограничивает область применения буровой установки 
(станка) по таким параметрам, как крепость и буримость горной породы. 

Вследствие этого увеличение массы буровой установки (станка) в принципе позволяет 
расширить область ее применения по указанным выше параметрам горной породы (при данном 
типе механизма подачи бурового става). Однако возрастание этой массы неизбежно приводит к 
повышению себестоимости изготовления буровой установки (станка), а также к ухудшению 
целого ряда других ее технико-экономических характеристик (таких, как мощность двигателя 
тягового устройства, осуществляющего транспортировку буровой установки, затраты на ее 
транспортировку, техническое обслуживание и т.д.). 

Целью данной работы в конечном счете является расширение области применения буровых 
установок (станков) по таким параметрам, как крепость и буримость горной породы, и при этом 
улучшение ряда их технико-экономических характеристик за счет увеличения усилия подачи 
бурового става и /или уменьшения массы буровой установки (станка). 

Для достижения этой цели предложено следующее техническое решение [2, 3].  
Во-первых, предлагается платформу буровой установки (станка) оборудовать двумя 

закрепленными на ней анкерными устройствами фрикционного типа, расположенными в одной 
вертикальной плоскости с буровой мачтой по разные стороны от мачты. 

Во-вторых, снабдить буровую мачту буровой установки (станка) двумя многофазными 
асинхронными инверторными электроприводами с комбинированным частотно-
фазнополюсным управлением – линейным приводом подачи и приводом вращения бурового 
става, которые взаимосвязаны с преобразователем частоты, и с блоком управления. 

Предлагаемая анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа показана на рис.1. 

 
Рис.1. Анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа: 1 – анкерные устройства 
фрикционного типа, 2 – платформа, 3 – буровая мачта, 4 – многофазный асинхронный инверторный 
электропривод вращения бурового става, 5 – многофазный асинхронный инверторный электропривод 
подачи бурового става, 6 – дизель-электростанция, 7 – преобразователь частоты, 8 – буровой снаряд,  
9 – блок управления. 
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Оснащение платформы буровой установки (станка) двумя анкерными устройствами 
фрикционного типа, установленными в одной вертикальной плоскости с буровой мачтой по 
разные стороны от мачты, и крепление с их помощью буровой установки к породе позволяет 
создавать противодействующее усилие, препятствующее отрыву платформы буровой 
установки от породы при подаче бурового снаряда в забой, а тем самым – повышать 
максимально возможное усилие подачи бурового става, ограниченное при отсутствии анкерных 
устройств массой буровой установки, на величину, равную суммарной силе сцепления обоих 
анкерных устройств с породой. 

Снижение массогабаритных показателей буровой установки и управление процессом 
бурения достигается за счет использования двух многофазных асинхронных инверторных 
электроприводов с комбинированным частотно-фазнополюсным управлением – линейного 
привода подачи, создающего усилие подачи бурового снаряда в забой, и привода вращения 
бурового става, создающего крутящий момент бурового снаряда, и исключения из конструкции 
установки канатно-полиспасной системы подачи и понижающего редуктора, передающего 
крутящий момент буровому снаряду [4, 5]. 

Применение регулируемых электроприводов подачи и вращения бурового става позволяет 
изменять скорость и усилие подачи, а также скорость и момент вращения бурового снаряда, и 
тем самым – регулировать процесс бурения. 
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ПРО СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ШУМУ У 
ЧОТИРИВИМІРНІЙ ОБЛАСТІ ЗМІННИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
 

Актуальність та мета роботи. Реалізації чисельного моделювання випадкових полів у 
чотиривимірній області змінних важливо використовувати на практиці для виділення 
сейсмічного шуму від зовнішнього впливу і для того, щоб отримати відповідні оцінки 
частотних характеристик геологічного середовища в тривимірній області спостереження. 
Вказані оцінки необхідно враховувати при будівництві об'єктів різного призначення з метою 
забезпечення надійності споруд. 

Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів з обмеженим 
спектром, які залежать від часу та задані в тривимірній просторовій області. Побудовано 
модель та на основі оцінок похибок середньоквадратичного наближення таких випадкових 
полів сформульовано алгоритм для чисельного моделювання реалізацій полів, адекватних 
реалізаціям шуму сейсмограм. 

Модель та алгоритм. При статистичному моделюванні спостережених шумів сейсмограм 
використовувався метод, розроблений на основі спектрального розкладу [5]. Вказано розклад у 
модифікований ряд Котельникова-Шеннона для таких випадкових полів та отримано оцінки їх 
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середньоквадратичного наближення частковими сумами цього розкладу з використанням 
результатів [2, 3]. На основі такого розкладу побудовано модель гауссівського однорідного за 
часом та однорідного ізотропного за просторовими координатами випадкового поля ),,,(  t  
на RR3 з обмеженим спектром, зосередженим на інтервалі -  ~,~ , у вигляді : 

(1) 
де   – будь-яке число:  ~ ,  

− послідовності гауссівських випадкових процесів, які задовольняють умовам:  

 
           (2) 

Причому,  ),(~
stbm  − послідовність додатньо визначених ядер на RR+, які можна 

обчислити за просторово-часовим спектром  випадкового поля ),,,(  t  та для 
яких виконується така умова: . Вони мають наступний вигляд: 

     (3) 

де   − функція Бесселя першого роду порядку  . 
Сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів 

),,,(  t  з гауссівським розподілом, в якому вибираємо, відповідно до необхідної точності 
ε>0, натуральні числа N та М для моделі (1) за допомогою наступної нерівності: 

      (4) 

де   –полярний радіус   – будь-яке фіксоване число, яке задовольняє умові: 
 , 

  

Потім обчислюємо вираз (1) у заданій точці  підставляючи в 
нього визначені за нерівністю  (4) величини N і М та змодельовані послідовності 
гауссівських випадкових величин  
(  – фіксований полярний радіус), що задовольняють умовам (2). Така згенерована реалізація 
випадкового поля ),,,(  t  на сітці точок області  перевіряється на 
адекватність даним цього випадкового поля шляхом порівняння відповідних статистичних 
характеристик. 

Приклад чисельного моделювання В цьому прикладі розглянуто практичне використання 
розробленого алгоритму та моделі (1) для чисельного моделювання реалізацій випадкових 
полів  із просторово-часовою кореляційною функцією . При 
моделюванні випадкових полів із такою кореляцією можна скористатись підходом [4], який 
розділяє просторову та часову компоненти за правилом добутку-суми: 

.    (5) 
де коефіцієнти  
Просторову кореляційну функцію  у виразі (5) було вибрано у вигляді функції типу 

Коші та часову кореляційну функцію  у вигляді функції бесселевого типу. 
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Для графічної інтерпретації змодельованих реалізацій випадкового поля ),,,(  t було 

побудовано в точках 2001;,1;01,0  NNkktk  графік реалізації процесу  
(рисунок 1 а)) та, з використанням програми Surfer, каркасну поверхню (0, ) на сітці 

точок площини 



 


 2...,,

10
2,0],0.1...,,1.0,0.0[r , яка зображена на рисунку 1 b). 

5 10 15 20

 4000

 3000

 2000

 1000

a) b) 
 

Рис. 1. Зображення зімітованих реалізацій a) процесу , де час спостереження t від 0 до 20 
секунд; b) випадкового поля (0, )  із кореляційною функцією типу Коші. 

 
Спектральний аналіз виділеного та згенерованого шуму. Оцінки частотних 

характеристик геологічного середовища області спостереження (наприклад, під будівельними 
майданчиками) були отримані шляхом розрахунку та побудови графіків амплітудного та 
фазового спектрів шумів в сейсмограмах пунктів спостережень. Розрахунки проводилися 
прямим способом [1], тобто методом періодограм. 

Висновки. Розроблено алгоритм статистичного моделювання однорідних за часом, 
однорідних ізотропних за тривимірними просторовими координатами випадкових полів з 
обмеженим спектром, які проілюстровано на прикладі генерування реалізацій шуму 
сейсмограм області спостереження в тривимірному просторі. Такі дослідження є продовженням  
напрямку [3, 5] і є важливим доповненням до методів Монте-Карло, які застосовуються в 
геології [7]. 

 
1. Бат М. Спектральный анализ в геофизике. Пер. с англ. - М.: Недра, 1980. – 535с. 2. Вижва З.О. 

Статистичне моделювання випадкових процесів та полів. - К.: Обрії, 2011. – 388с. 3. Вижва З.О. 
Статистичне моделювання сейсмічного шуму у чотиривимірній області змінних для визначення 
частотних характеристик геологічного середовища // Вісн Київ. ун-ту. Геологія. – 2013. - № 61. 4. 
Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика. Под ред. Арутюняна Р.В. М.: Наука. 2010. - 327с. 5. 
Кендзера О.В., Вижва З.О., Федоренко К.В., Вижва А.С. Визначення частотних характеристик 
геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання 
сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі // Вісн Київ. ун-ту. Геологія. – 2012. - №58. 6. 
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛЕРИТОВ ТАРАСОВСКОГО 
ДАЙКОВОГО ПОЛЯ (ИНГУЛЬСКИЙ МЕГАБЛОК УКРАИНСКОГО ЩИТА) 

 
Тарасовское дайковое поле (ТДП) находится в северо-западной части Новоукраинского 

гранитоидного массива несколько севернее Бобринецкого дайкового пояса, выделяемого [3] в 
центральной части Ингульского мегаблока (ИМБ) Украинского щита. Базитовые дайки ТДП 
имеют северо-западное простирание и характеризуются секущим положением по отношению к 
разрывным нарушениям Глодосской зоны разломов северо-восточного простирания. Они 
прослеживаются в виде крутопадающих и субгоризонтальных тел мощностью от десятков 
сантиметров до первых десятков метров. Большинство из них имеет зональное строение с 
постепенным переходом от тонкозернистых разностей у контактов до крупнозернистых 
порфировидных – в центральных частях даек. Вмещающими породами для даек ТДП являются 
граниты новоукраинского комплекса (PR1nu). Характер контактов с гранитами прямолинейный, 
иногда извилистый, с мелкозернистыми афировыми зонами закалки в боковых частях даек [2]. 
На дневной поверхности дайки ТДП нигде не обнажаются. В 2010 году они были вскрыты 
глубокими скважинами, пробуренными экспедицией № 46 КП «Кировгеология» в районе 
с. Тарасовка Маловисковского района Кировоградской области. Краткое петрографическое 
описание диабазов и аподиабазовых метасоматитов ТДП приведено в публикации [2]. 
Возможность дополнительного изучения кернового материала скважин № 74ф, 65д, 66д, 58д 
была любезно предоставлена геологами экспедиции № 46 Ивановым Б.Н. и Михальченко И.И., 
которым авторы выражают искреннюю признательность. Выполненные исследования показали, 
что среди изученных образцов преобладают основные гипабиссальные породы из семейства 
долеритов. Все они в той или иной степени подвержены низкотемпературным 
постмагматическим изменениям. 

Наименее измененные долериты установлены в скважине № 74ф (глубины 538,0-554,9 м). 
Макроскопически это серые породы с явнокристаллической среднезернистой структурой, 
характеризующейся беспорядочно ориентированными светло-серыми лейстами плагиоклаза 
размером 1-5 мм, промежутки между которыми выполнены темноцветными минералами. Под 
микроскопом долериты обнаруживают полнокристаллическую офитовую структуру, 
определяемую резким идиоморфизмом плагиоклаза по отношению к пироксену. Главные 
породообразующие минералы представлены основным плагиоклазом и клинопироксеном. 
Обычным второстепенным минералом является ильменит. В акцессорных количествах также 
присутствуют титаномагнетит, пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, циркон, баделлеит. 
Среди вторичных минералов наиболее характерны тальк, лучистые амфиболы, биотит, 
гидрослюда, магнетит. Менее развиты альбит и кварц.  

Плагиоклаз количественно преобладает над всеми остальными минералами. В отдельных 
образцах его содержание достигает 65-70 %. Лейстовидные кристаллы плагиоклаза, размером 
1-5 мм по длинной оси, имеют беспорядочную ориентировку. Под микроскопом в проходящем 
свете они чистые незамутненные вторичными изменениями. В скрещенных николях проявляют 
отчетливое полисинтетическое двойникование. Микрозондовым анализом установлено, что их 
основность колеблется в диапазоне An36-73, обнаруживая обычную для плагиоклазов 
магматических пород прямую зональность зерен. Их состав изменяется от битовнита An70-71 – в 
высокотемпературных ядрах, до андезина An36-50 – во внешних оболочках. Наиболее 
распространены среди плагиоклазов лабрадоры An52-69. Местами плагиоклаз незначительно 
затронут пренитизацией. 

Пироксен количественно уступает плагиоклазу. Обычно его содержание колеблется от 15 до 
20 %. Он представлен лишь моноклинной разностью. Ксеноморфные зерна пироксена обычно 
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выполняют интерстиции между лейстами плагиоклаза. Под микроскопом в одном николе 
пироксен имеет бледный коричневатый оттенок. В скрещенных николях зачастую он 
обнаруживает волнистое угасание. Микрозондом установлены значительные вариации 
химического состава пироксенов от пижонита  Wo12-13 En42-60 до субкальциевого авгита Wo17-24 
En44-55 и авгита Wo26-39 En25-53. При этом наблюдается несимметрическая зональность 
пироксеновых зерен вдоль определенного направления от более высокотемпературного 
пижонита до авгита. 

Содержание ильменита обычно составляет 1-2 %. Он образует уплощенные скелетные 
кристаллы размером 0,1-0,5 мм. Микрозондовым анализом установлен следующий состав 
ильменита Ilm84-94 Hеm3-12 Py2-4. Характерной особенностью изученных ильменитов является 
наличие микроскопических пластинчатых включений рудного минерала, вероятно – гематита, 
ориентированных в плоскости (0001). Титаномагнетит второй по распространенности рудный 
минерал в долеритах. Его содержание не превышает 1 %. Он образует зерна неправильной, а 
также кубической формы с частично корродированными гранями. Местами титаномагнетит 
формирует тонкие прерывистые наросты на ильмените. Под электронным микроскопом он 
обычно обнаруживает решетчатую микроструктуру с эксолюционными ламелями ильменита. 
Содержание пирротина и пирита сопоставимо с содержаниями титаномагнетита. Отмечаются 
как первичные идиоморфные кристаллы сульфидов железа, так и вторичные микрозернистые 
агрегаты, приуроченные к псевдоморфозам по оливину. 

Собственно оливин в долеритах отсутствует. Однако обычными являются характерные 
скопления вторичных минералов – талька, лучистых амфиболов, магнетита и сульфидов 
железа, имеющие своеобразную петельчатую структуру и представляющие собой полные 
псевдоморфозы по оливину. Их содержание изредка превышает 10 %. 

Наиболее измененные разности дайковых пород ТДП – диабазы, установлены в керне 
скважин № 74ф (глубины 371,9-372,7 м), 65д (глубина 126,5 м), 66д (глубина 175,4-175,8 м), 
58д (глубина 447,6 м), Макроскопически это породы темно-серого, темно-зеленого до черного 
цвета с мелкозернистой афировой структурой, от слабо до сильно трещиноватых. Трещины 
ориентированы в разных направлениях от 10º до 90º к оси керна и выполнены глинкой трения, 
сульфидами и карбонатами. От вышеописанных долеритов они отличаются более 
мелкозернистой структурой и исчезновением первичного пироксена. По микроструктурным 
особенностям различаются как минимум две разновидности диабазов: аподолеритовые и 
апобазальтовые. Первые характеризуются реликтовой офитовой структурой, вторые – 
реликтовой интерсертальной. Апобазальтовые диабазы, характерные для зон закалки 
некоторых даек, обнаруживают наиболее значительное развитие низкотемпературных 
постмагматических изменений – хлоритизации, карбонатизации и амфиболизации. 

В целом изученные образцы долеритов ТДП по целому ряду минералого-петрографических 
характеристик подобны оливиновым долеритам Розановского дайкового поля, расположенного 
в южной части ИМБ. Для них характерны незначительная степень постмагматических 
изменений и относительно хорошая сохранность первичных структурно-текстурных 
особенностей и парагенезисов главных породообразующих минералов: зонального высоко- и 
умеренно-основного плагиоклаза, сосуществующих высоко-кальциевых и низко-кальциевых 
клинопироксенов, а также предполагаемого по псевдоморфозам оливина. Титаномагнетит-
ильменитовый парагенезис Fe-Ti оксидно-рудных минералов, а также постоянное присутствие 
пирротина и пирита тоже  говорят о сходстве с долеритами Розановского дайкового поля. 
Последние, в предыдущих авторских публикациях [1], сопоставляются с дайковыми 
образованиями долерит-диабазовой формации раннего-докембрия. Долерит-диабазовая 
формация является индикаторной для субплатформенной стадии развития древних платформ, 
палеоаналог континентальной плато-базальтовой (трапповой) ассоциации фанерозоя. Для 
окончательного определения формационной принадлежности долеритов ТДП необходимы 
дополнительные геохимические исследования. 

1. Вишневская Е.А., Митрохин А.В., Загородний В.В. Петрографическая характеристика долеритов 
Розановского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) [Електронний ресурс] / 
Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції - школи «Сучасні проблеми геологічних наук», м. 
Київ, 15-19 квітня 2013. – К., 2013. – С.1-4. 2. Иванов Б.Н, Михальченко И.И., Морозенко В.Р., 
Аширова И.И. О взаимоотношении даек диабазов с натриевыми щелочными метасоматитами на примере 
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Апрельского месторождения (Западная часть Новоконстантиновского урановорудного узла) / Тези 
доповідей Наукової конференції «Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд 
(до 70-річчя Віктора Степановича Монахова), 14-16 березня 2012 року», м.Київ, - К. – 2012, ІГМР імені 
Н.П.Семененка НАН України. 3. Shatalov N.N., Shatalov A.N. Mafic dyke swarms of the East-European 
platform // Geol. Journ. – 2001. - №3. – P. 41-45. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМЕНІВ ТА ЇХ ОБРОБКА 

 
Ефективне використання кременів для виготовлення різноманітних художньо-декоративних 

виробів в значній мірі залежать від технологічних властивостей. Саме вони визначають 
виробничу доцільність, економічну вигідність та принципову можливість обробки сировини. 
До основних технологічних параметрів відносяться твердість, в’язкість, абразивність, здатність 
до різання, шліфування, полірування, свердлення.  

Кремінь має високу твердість (6,5-7), на яку суттєво впливають ступінь розкристалізації 
кремнезему та характер включень. Твердість опал-халцедонових та халцедонових кременів, як 
правило, менша, а кварц-халцедонових та кварцових більша. Знижують твердість також 
органічні та карбонатні домішки. Проте слід відмітити, що більш розкристалізовані (кварцові) 
різновиди кременів обробляються краще та швидше, особливо на стадії різання. Така 
характерність лежить у площині в’язкості кременів, яка пов’язана із високою щільністю 
розташування однакових різноорієнтованих тонких зерен кремнезему. Структура кременів 
обумовлює також їх високу абразивність.  

Висока в’язкість та абразивність кременів не дозволяють суттєво знизити процеси обробки 
та збільшують витрати на інструмент. Але з іншого боку такі властивості дають можливість 
отримання з цього каменю дуже тонкі пластинки (до 1 мм). Кремінь в тонких пластинках стає 
напівпрозорим, що дозволяє виробляти з нього високохудожні тонкостінні вироби.  

Висока абразивність та в’язкість кременів вимагають для їх обробки використовувати 
обладнання з алмазними наповнювачами. Для цього сьогодні широко застосовуються алмазні 
пили, диски, планшайби, фрези, свердла тощо. Концентрація і розмірність зерен алмазу в 
інструментах залежить від операції обробки. На стадіях різання, грубої шліфовки, як правило, 
використовують інструмент із високою зернистістю алмазу (250/200, 200/160). При середній 
шліфовці доцільно використовувати інструмент із зернистістю алмазу 160/125, 125/100. При 
тонкій шліфовці використовується інструмент із зернистістю алмазу 100/80, 80/63, 63/50, 50/40. 
При поліруванні використовуються алмазні пасти із зернистістю 40/28, 28/14, 14/10, 10/7, 7/5, 
5/3, 3/1. Після правильного вибору зернистості алмазу та послідовності обробки можна 
отримати дзеркальну поверхню на кремені. 

Основними критеріями, на які необхідно звертати увагу при виборі зразків кременів для 
обробки являються: ступінь декоративності, наявність і характер тріщин, порожнин та 
включень. При розрізанні пористих кременів алмазним інструментом із використанням 
охолоджуючих маслянистих емульсій, останні під дією місцевого нагріву глибоко проникають 
у пори, утворюючи на поверхні зрізу брудні зеленкувато-сірі плями. Пори також знижують 
якість шліфування і полірування. При фінішній обробці в мікропори може потрапити 
полірувальна паста, яка суттєво вплине на зовнішній вигляд. 

Нами встановлено, що в цілому для кременів недоліки зростають пропорційно збільшенню 
їх розміру та морфологічних змін від простих округлих з одним або декількома зародковими 
центрами до складних химерних форм з багатьма зародковими центрами. 

В конкреціях переважають тріщини сколотого типу, які беруть свій початок на поверхні та 
розростаються в глибину. Частина таких тріщин може бути заповнена бурою масою гідроксидів 
заліза, в деяких - інкрустована дрібнозернистими кристалами кварцу. Досить велика кількість 
тріщин в кременях заповнена плівковою водою або повітрям. Не заліковані тріщини можуть 



Матеріали Міжнародної наукової конференції 
«РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЇ», Київ, 2014. Частина ІІ 

 

 21 

призвести до розколювання зразків та майбутніх виробів, тому матеріал слід відбирати без 
тріщин або попередньо заліковувати.  

Враховуючи усі важливі аспекти кременів з території України (декоративність, блочність, 
морфологія, ступінь дефектності, параметри обробки), зазначимо, що найбільш придатними 
вони є для виробництва художньо-декоративних виробів невеликих розмірів.  

Нами експериментально були проведені роботи з обробки кременів та виготовлення з них 
таких предметів, як: пластинки, кабошони, підставки, зажими для краваток, запонки, 
підсвічники, кулі, шкатулки (рис.1). При цьому розроблялись технологічні схеми обробки, 
дизайн та проводився розрахунок витрат трудомісткості. 

 

 
 

Рис. 1. Експериментальні вироби із кременю 
 

Як бачимо, за допомогою оригінальних дизайнерських рішень можна зробити цікаві вироби 
із кременю. Щодо оцінювання трудомісткості цих кременевих виробів, то можемо сказати, що 
найбільше часу було витрачено на виробництво кулі та шкатулки. Розрахунковий час для 
виробництва кулі склав - 4 год./люд., а шкатулки – 16 год./люд.  

Підсумком наших досліджень є те, що кремінь на рівні з іншими самоцвітами може 
ефективно використовуватись для виробництва прикрас та предметів сувенірного призначення. 
Витрати часу та амортизація інструменту на його обробку приблизно такі ж як на яшми 
халцедонового складу, але враховуючи те, що запаси кременів в Україні величезні, собівартість 
виробів з кременю є значно нижчою.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В 

ЧАРНОКІТОЇДАХ ВЕРХНЬОГО ПОБУЖЖЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА  
(ЛІТИНСЬКА КУПОЛОВИДНА СТРУКТУРА) 

 
Рідкісноземельні елементи (РЗЕ) вважаються одними з найбільш індикаторних елементів-

домішок, характер спектрів розподілу яких відображає процеси формування гірських порід. За 
результатами аналізу методами ICP MS та опублікованими даними [1] серед досліджуваних 
порід можна виділити такі основні типи розподілу і спектрів РЗЕ (рис. 1): 1) низький (< 50 ppm) 
з чітко вираженими позитивними Eu-аномаліями; 2) помірний (100-150 ppm) з позитивними Eu-
аномаліями (слабо виражена негативна для вінницитів (зразок л-7)); 3) підвищений (до 230 
ppm) з позитивними Eu-аномаліями. Перший тип властивий 2-Px чарнокітоїдам, а також 
найдавнішим палеоархейським суттєво плагіоклазовим ендербітам гайворонського комплексу, 
що підтверджує теорію відносно утворення літинських чарнокітоїдів за рахунок перетворення 
порід Гайворонського блоку. Другий тип розподілу і спектрів РЗЕ спостерігається в 
чарнокітоїдах з 1-м Px та вінницитах (біотит-гранатова калішпат-плагіоклазова порода, яка 
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часто у своєму складі може містити гіперстен). Третій тип розподілу РЗЕ у чарнокітоїдах 
характерний лише для одного зразка вінницита. 

 
Рис.1. Залежність величини Eu-аномалії від вмісту РЗЕ (ppm) у чарнокітоїдах та вінницитах 

Верхнього Побужжя УЩ за даними автора і літературними даними [1] 
Більш детальні дослідження розподілу спектрів РЗЕ проводилось для таких типів порід: 

чарнокітоїди з 1-м Px (зразки з Літинського та Малинівського кар’єрів), вінницити (породи 
рами, Літинський карєр).  

РЗЕ в чарнокітоїдах з одним Px диференційовані. Ступінь диференціації РЗЕ, виражається у 
відношенні (La/Yb)N , змінюється в межах 5,4-79,2, при YbN =10,7-0,87, ∑РЗЕ = 47,5-125 ppm. 
Для досліджуваних порід характерна слабка та добре проявлена позитивна європієва аномалія 
Eu/Eu* = 1,6-4,5. Чарнокітоїди збагачені легкими РЗЕ, та збіднені важкими РЗЕ, лише зразок л-
15 збагачений і легкими, і важким РЗЕ. 

РЗЕ у вінницитах слабо диференційовані. (La/Yb)N  = 2,4-4,8 при YbN = 11,8-18,7, ∑РЗЕ = 
125,2-144. Виділяються слабо виражені позитивна (л-19,л-10) та негативна (л-7) Eu-аномалії – 
Eu/Eu*= 0,84-1,2. Порода збагачена легкими РЗЕ та збіднена важким РЗЕ, лише зразок л-10 
характеризується підвищеним вмістом важких РЗЕ. 

 
1. Лесная И. М., Геохронология чарнокитоидов Побужья // Киев. Наукова думка. 1988. С. 134. 
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ФАЦІАЛЬНІ УМОВИ ТА ЖИТТЄВІ ФОРМИ КОРАЛІВ RUGOSA 
 

Вивчення коралів Rugosa має глибоку історію, що закладає фундамент для подальших 
досліджень [1]. Рештки коралів часто зустрічаються у мілководних фаціях в силурійських 
відкладах цілого світу, але ступінь їх дослідження в різних регіонах не однаково досконалий 
[3]. Актуальність вивчення ругоз на Україні визначається трьома напрямками їх дослідження: 
1. Вони є носіями палеонтологічного літопису. 2. Рештки коралів мають суттєве стратиграфічне 
значення. 3. Являють собою важливе джерело фактів для палеоекології. 

В силурійських розрізах корали Rugosa представлені як колоніальними так одиночними 
формами (рис. 1). М.М. Яковлев вперше звернув увагу на рогоподібну форму і висловив думку, 
що ця ознака виникає під впливом течій у морському середовищі. Нажаль його дослідження не 
дають нам чітко уявити, як пов'язані течії та утворення рогоподібних вигинів коралітів. За 
слабкої гідродинаміки конічні форми також часто зустрічаються [2]. Як і сучасні корали, вони 
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були досить чутливі до відхилення солоності від норми, тоді як границі коливання температури 
для них, вірогідно, не так вузькі, як для сучасних гексакоралів, що доводиться знаходженням 
залишків тетракоралів у морських відкладах всіх широт [4]. 

 

 
б 

 
А   

с 

 
Рис. 1. Яскраві приклади: а -масивна колонія Prodarvinula speciosa (Dyb.,1873) , лландовері, 

адавері; б -  корінці прикріплення до твердого субстрату у Tryplasma loveni Edw. & Smith, с - Porpita 
speciosa селилася на м’якому ґрунті, про це свідчить пласка форма основи (диск)  

 
 

1.Бульванкер Э.З. Кораллы ругоза силура По долин. М.: Госгеолтехиздат, 1952. 2. Гриценко В.П., 
Леонович А.Е. Палеоекологічні собливості коралів подільського розрізу силуру та нижнього девону. 
Збірник наукових праць ІГН НАН України, 2007. - С. 59-63. 3. Гриценко В.П. Изученость силурийских 
кораллов юго-запада Укранской ССР. Сборник Палеонтологические исследования на Украине. К.: - 
Наукова думка, 1980. - С. 120-124. 4. Цегельнюк П.Д., Гриценко В.П. и др. Силур Подолии: Путеводитель 
экскурсии. - Киев: Наукова думка, 1983, 224с. 
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ТАБУЛЯТИ РОДУ SYRINGOPORA З МОКРОВОЛНОВАСЬКОЇ СЕРІЇ ДОНБАСУ (ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
 

Майже у всіх регіонах світу, де нижньокам’яновугільні відклади складені карбонатними 
породами, відомі представники табулятоморфних коралів роду Syringopora Goldfuss [3]. Рід 
відносять до космополітних, що пояснюється його відносною евріфаціальністю порівняно з 
іншими родами табулят і ругоз. Значне стратиграфічне та географічне поширення Syringopora 
відкриває перспективи використання видів цього роду як для визначення віку порід, так і для 
міжрегіональної кореляції підрозділів нижнього карбону. Але цьому завадить недостатня 
вивченість роду та неоднозначне розуміння різними дослідниками об’єму видів, що до нього 
відносяться. Більшість видів була вперше описана ще у XIX - початку XX століття у нижньому 
карбоні Західної Європи, Росії, Південного Китаю. Всі вони потребують ретельної ревізії. На 
сьогодні така ревізія виконана І.І. Чудіновою [2] для колекції О.О. Штукенберга, зібраної з 
нижнього карбону Росії. Для видів, описаних у Західній Європі та Південному Китаї, така ревізія 
стримується тим, що місцезнаходження голотипів більшості видів невідомо, або вони взагалі 
втрачені.  

Сирінгопориди Південного Донбасу вивчала Н.П. Василюк [1], яка наводила 18 видів. Однак 
лише 6 з них визначено достатньо однозначно, один вид описано вперше, більшість же (11) 
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вказано зі знаками відкритої номенклатури. Це може свідчити як про суттєву мінливість видів, 
так і нечіткі межі між ними. Останнє пов’язано з недостатньою вивченістю представників роду.  

Нами досліджується колекція, що нараховує 80 екземплярів, яка зібрана з карбонатних порід 
мокроволноваської серії Південного Донбасу. Ця серія, що лише нещодавно введена у 
стратиграфічну літературу, об’єднує світи кам’яновугільної частини т.з. «товщі суцільних 
вапняків». Вона оглянута у відслоненнях по р. Кальміус, лівому березі водосховища на р. Мокра 
Волноваха, а також у великій кількості кар’єрів Південного Донбасу. За отриманими попередніми 
результатами вивчення колекції встановлена зміна видів у розрізі мокроволноваської серії, що, 
враховуючи відносно монофаціальний характер карбонатної товщі, можна пов’язувати 
переважно з еволюційними змінами. 

У нижній частині розрізу турнейських відкладів (комплексна зона C1
tb) переважають два види 

Syringopora reticulata Goldfuss, S. ramulosa Goldfuss. В середній частині (комплексна зона C1
tc) 

виявлено екземпляри близькі до виду Syringopora subgeniculata Sokolov. Для верхів турне 
(комплексна зона C1

va) характерні Syringopora gracilis Keiserling, S conferta Keyserling, S. 
intermixa Reed, а у нижній частині візейських відкладів (комплексні зони C1

vb-d) поряд з ними 
знайдено S. geniculata Phillips та S. gigantea Thomson. 

Подальші детальні дослідження дозволять уточнити систематичний склад сирінгопорид та 
визначити їх стратиграфічне і географічне поширення. При цьому уточнення об’ємів видів на 
основі додаткового вивчення типового матеріалу Західної Європи та Південного Китаю є 
нагальною потребою та може розглядатись як один з напрямів міжнародної наукової співпраці. 
 

1. Василюк Н.П. К фауне сирингопор нижнего карбона Донецкого бассейна // Геолого-
разведывательные работы: материалы по стратиграфии и палеонтологи Донецкого бассейна. – М.-
Харьков: Углетехиздат, 1950. – С. 142-159. 2. Чудинова И.И. Рвизия сирингопор, описанных 
А.А. Штукенбергом // Палеонтол. журн. – 1975. – № 1. – С. 10-21. 3. Чудинова И.И. Состав, система и 
филогения ископаемых кораллов. Отряд сирингопорида – М.: Наука, 1986. – 208 с.  
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ІЗОТОПНИЙ ВІК ТА КРИСТАЛОГЕНЕЗИС ЦИРКОНУ І МОНАЦИТУ ІЗ 
ЖИЛЬНОГО ГРАНІТУ ЧАУСІВСЬКОГО КАР`ЄРУ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 
 

В даний час в уран-свинцевій геохронології найбільш популярним є визначення ізотопного 
віку за акцесорним цирконом, що пов'язано з рядом властивостей. Головне достоїнство циркону 
як геохронометра – широке розповсюдження в різних за складом та походженням породах, 
стійкість до зовнішніх факторів впливу, порівняно високий вміст радіоактивних елементів, які 
в основному ізоморфно заміщують цирконій в структурі мінералу і, що дуже важливо, 
відсутність спорідненості до свинцю, що забезпечує його чисто радіогенну природу. 
Характерні морфологічні особливості мінералу, які визначаються фізико-хімічними умовами 
його кристалізації та наступних перетворень, дозволяють пов'язувати дати, що визначаються, з 
певними геологічними процесами, які проявилися в породі. 

В той же час, практика геохронологічних досліджень свідчить, що циркон, як геохронометр, 
має ряд негативних рис. Головною з них, на наш погляд, є його стійкість до механічного та 
хімічного впливу. Саме завдяки цьому реліктові циркони порід субстрату зустрічаються у 
вигляді ядер в середині кристалів синпетрогенного циркону палінгенно-анатектичних 
гранітоїдів. В реліктових ядрах, як правило, зберігається певна кількість давнього радіогенного 
свинцю, що обумовлює значне завищення віку циркону. Окрім того, цирконам досить часто 
характерна дискордантність отримуваних значень віку, яка на думку багатьох дослідників 
обумовлена їх метаміктизацією. 
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На сьогодення монацит є одним із найважливіших уранвмісних акцесорних мінералів, за 
яким визначається час протікання геологічних процесів і формування гірських порід. На 
відміну від циркону, який присутній майже в усіх кристалічних породах, монацит є відносно 
рідкісним мінералом і трапляється виключно в гранітоїдах калій-натрієвого ряду та деяких 
метасоматитах, зрідка трапляється в осадових породах. Саме тому, надзвичайно рідко 
трапляються складно побудовані кристали монациту і, завдяки цьому цифрові значення віку, 
отримані за монацитом, більш точно відповідають часу кристалізації породи, аніж за цирконом. 
Співпадіння ізотопних дат отриманих за цирконом та монацитом має стати основним критерієм 
їх достовірності. 

Час кристалізації акцесорного циркону та монациту граніту визначали U-Pb ізохронним 
методом. Граніт крупнозернистий рожевого кольору, біотит-мікроклін-плагіоклазовий.  
Утворює жилу, потужністю біля 1,5 метра, яка розтинає мігматизовані піроксенові гнейси та 
кристалосланці, відкриті чаусівським кар'єром, що розташований на правому березі р. Пд.Буг, 
північно-західніше м. Первомайськ. 

Граніт вміщує біотит (близько 5%), калієвий польовий шпат (біля 40%), плагіоклаз (біля 
40% і кварц (приблизно 15%). Із акцесорних мінералів присутні циркон, монацит, апатит, 
відмічаються сульфіди. 

Структура граніту гіпідіоморфнозерниста, на окремих ділянках катакластична. Хімічний 
склад граніту такий (%): SiO2=69.63; TiO2=0.2; Al2O3=12.51; Fe2O3=2.8; FeO=0.4; MnO-сл.; 
MgO= 1.39; CaO=1.26; Na2O=4.0; K2O=7.2; P2O5=0.2. 

Циркон утворює світло-коричневі, медово-жовті, рідше рожеві призматичні кристали, з 
коефіцієнтом видовження від 1,5 до 5 (рис. 1). В більшості кристалів ребра не чіткі, 
заокруглені, поверхня граней сильно тріщинувата. Головки кристалів гострі, утворені 
комбінацією граней гострої та тупої біпірамід. На мікрозонді виявляється зональна будова 
зерен, яка помітно ускладнена тріщинуватістю. Зональність, очевидно "магматична", 
обумовлена чергуванням концентричних зон з різною кількістю елементів-домішок, в 
основному заліза і кальцію. В шліфах виявляється просторовий зв'язок кристалів циркону з 
польовими шпатами та кварцом. 

 
 

Рис. 1. Мікрофотографія кристалів циркону із граніту, електронний мікроскоп, режим COMPO. 
 

Кристали монациту, в переважній більшості, світло-жовті водяно-прозорі з рівною 
блискучою поверхнею, в менших кількостях трапляються озалізнені з поверхні напів-прозорі 
зерна. Форма пампушкоподібна, майже ізометрична в деяких дещо сплющена. Контури в 
більшості кристалів заокруглені, але трапляються поодинокі грані і навіть ребра.  

В шліфах монацит спостерігається переважно в зонах контакту породотвірних мінералів: 
кварц-плагіоклаз, кварц-мікроклін та інтерстиціях. 

Час кристалізації циркону відповідає верхньому перетину конкордії з дискордією становить 
2036±88 млн. років. 

Час кристалізації монациту також відповідає верхньому перетину конкордії з дискордією і 
складає 2042.4±5,8 млн. років. 

Таким чином, отримані цифрові значення віку 2036 млн. років за цирконом та 2042 млн. 
років за монацитом можна вважати достовірними, оскільки наведені дані є конкордатними. 
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КРИТЕРІЇ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ НА НАЯВНІСТЬ ПОКЛАДІВ ГАЗУ У 
ПАСТКАХ НЕ АНТИКЛІНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ 

КОМБІНОВАНИХ ПАСТОК ПІВНІЧНИХ ФЛАНГІВ ДОНЕЦЬКОЇ СКЛАДЧАСТОЇ 
СПОРУДИ ТА БАХМУТСЬКОЇ УЛОГОВИНИ 

 
Щільність генерації вуглеводнів (в першу чергу газу) у районі Донбасу є дуже високою. 

Найбільш вивченими тут сейсморозвідкою, глибоким бурінням є традиційні антиклінальні 
пастки. Критерії, які використовуються при їх діагностиці, базуються на багаторічному досвіді 
пошуків вуглеводнів. В даний час, коли фонд неопошукованих антиклінальних структур 
представлений в основному дрібними і слабо вираженими об’єктами, все актуальнішим стає 
пошук і розробка в даному регіоні скупчень нафти і газу в нетрадиційних пастках, як у 
теригенних так і в карбонатних відкладах. Проте прогноз відповідних пасток є складним. Тому, 
увага акцентується на окремих критеріях, що визначають перспективність таких територій. 

Тобто, основою для пошуків є не загально прийнята пошарова будова газоносного колектора 
пісковику, а наявність у розрізі колекторів вторинного походження, які за будовою 
представляють лінійні зони вздовж площин зміщувачів, або більш ізометричні за формою 
ділянки подрібнення порід на перетині різновікових порушень і утворюють масивно-пластові 
поклади. Розглянемо процеси та критерії, що можуть свідчити про перспективність території. 

Газогенераційний потенціал вугленосної формації карбону 
Як відомо, вугленосні відклади є найпотужнішою газогенеруючою формацією. При 

проведенні порівняння обсягів генерації вуглеводнів різних районів Луганської області та 
Донбасу виділяється чітка закономірность: потенціал відкладів вугленосної формації зростає зі 
зростанням потужності формації. 

Газогеологічне районування вугленосних відкладів карбону 
Під час даного районування було використано кілька підходів, один із яких історико-

геологічний підхід, де ведучим є тектонічний фактор, як такий що "обумовлює процеси 
міграції, акумуляції та консервації вуглеводнів". Але основним для території Донбасу, яка 
майже повністю знаходиться в межах газової області, є виділення вуглегазоносної, 
газовугленосної та вугленосної зони. Критерієм такого поділу є оконтурення відкладів 
відповідно до поширення вугільних пластів певних марок (від Д (довгополум’яні) до П (пісні), 
від напівантрацитів та антрацитів до А12 включно, від метаморфізованих антрацитів марки АК13 
та вище відповідно). 

Регіональні газоопірні товщі та колектори 
На території ДДЗ і Донбасу відклади світи С2

4 є найбільш глинистими і мають унікальні 
ізолюючі властивості. Більше 90% запасів газу у родовищах північного борту ДДЗ знаходяться 
у відкладах, що розташовані нижче цієї покришки і саме в межах верхньої підзоні 
вуглегазоносної газогеохімічної зони.  

За даними регіональних літофаціальних досліджень на всій території Донбасу та його 
північних околиць, відклади світ С2

3 та С2
2 представлені субконтинентальними фаціями з 

високим вмістом у розрізі піщаних пластів. Тобто, безпосередньо під суто глинистими 
газотривкими відкладами світи С2

4 на величезній площі залягають потужні товщі піщаних 
горизонтів. 

Напрямки та обсяги міграції вуглеводнів 
На даній території виділено та обґрунтовано зони газогідродинамічного розвантаження 

флюїдів (розсіювання), умовно-гідростатичних тисків (стабілізації) та підвищених тисків 
(акумуляції). Результати робіт свідчать про наявність перетоків вуглеводневих газів з зон 
генерації як у вертикальному, так і латеральному напрямках Та фіксувати такі перетоки в зонах 
з великою кількістю тектонічних порушень досить складно. Для полегшення цього завдання 
краще визначитись з рушійною силою міграції. 
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Для латеральної міграції такою силою може бути зняття тиску порід на перенасичені 
малорухомим газом зони. Даний газ мігрує в субвертикальному напрямку у вільному стані, 
потрапляючи в атмосферу. Як поверхнева газова зйомка, так і космічна у інфрачервоному 
діапазоні це чітко фіксують. В межах зон, де глинисті різновиди порід зберігають свої 
екрануючі властивості відбувається зміна шляхів міграції вуглеводнів, тобто вертикальна 
міграція змінюється на субпластову. 

Форми міграції вуглеводнів 
Прослідкувати міграцію вуглеводнів в таких зонах і підтвердити даний критерій скадно. Для 

цього приймають до уваги шахтні спостереження. Міграція вуглеводнів відбувається по 
тріщинам та зонам природного розущільнення у вільній формі. Шахтні спостереження це 
повністю підтверджують. З глибиною горизонтальні тріщини зникають, а проникність 
субвертикальних щілин зменшується, але їх зникнення не фіксується навіть у шахтах на 
глибинах понад 1300 м і саме по ним відбувається приплив газу у підготовчі виробки. 

Гідрогеохімічна зональність 
Гідрогеохімічна зональність у відкладах карбону залежить від потужності газогенеруючого 

потенціалу відкладів вугленосної формації в межах території. 
Площа монокліналі мала субплатформений режим розвитку в карбоновий період, і 

характеризується мінімальним газогенеруючим потенціалом осадів вугленосної формації. 
Відповідно, нижче зони сучасного вивітрювання спостерігається їх повне насичення водами 

пізніш сформованого пізньопермського евапоритового басейну. Тобто на території, що 
характеризується низьким газогенеруючим потенціалом, поровий простір був заповнений 
евапорітовими розсолами тому, що їх проникненню не заважав генерований газ. 

Міграційні процеси і насувні структури 
Виділена перехресна система насувів, що знаходиться в зоні дрібної складчастості Донбасу 

та в Бахмутській улоговині. Проте не вся дана система має необхідні умови для утворення 
пасток  та їх повного заповнення. Так, перехід перехресно - насувних пасток із зон з меншим 
катагенезом у зони з більшим свідчить про втрату властивостей пастки. Тому, незважаючи на 
високий газогенераційний потенціал та ознаки вертикальної міграції газу, скупчень газу в таких 
пастках не очікується.  

На території ж присутня крайова зона дрібної складчастості, що представлена гілками 
купольних структур (антиклінальні структури), де отримані припливи газу промислового 
значення. Наприклад, підраховані і затверджені запаси газу Томасівської антиклінальної 
структури складали на 01.11.2011 255 млн. м3. 

Використовуючи дані критерії та певний комплекс робіт по їх детальному підтвердженню 
можливе виділення перспективних зон, площ, об’єктів газонакопичення в межах даної 
території. 

1. Бережной В.В., Дудніков М.С., Пахалок Т.В., Тущенко Р.С. Звіт про надані послуги "Оцінка 
перспектив нафтогазоносності значних за розміром комбінованих пасток північних флангів Донецької 
складчастої споруди та Бахмутської улоговини".172 стор.,. ТОВ "ВІРТУС-XXI" АР Крим, м. 
Сімферополь 2. Кривошеев В.Т., Кукуруза В.Д., Окрепкий І.Р. Комплексування сучасних традиційних і 
нетрадиційних технологій - єдиний шлях до вирішення проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і 
газу в Україні. 
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СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ ПОШИРЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ 
МОЛЮСКІВ У ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ 

ЧАСТИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ 
 
Для проведення аналізу і систематизації фактичного матеріалу, зібраного автором статті на 

теренах північної частини Волино-Поділля, а також матеріалу із фондів різних музеїв та інших 
колекцій, окрім морфологічного та морфометричного аналізів, було застосовано статистичний 
та картографічний методи дослідження. Статистичний метод дослідження полягає у створенні 
бази даних двостулкових молюсків верхньої крейди, а суть картографічного методу у створенні 
тематичної карти їх поширення в межах обраної території. 

Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) дозволяють об’єднати статистичний та 
картографічний методи, так як поєднують у собі модельне зображення території (електронне 
відображення карт, схем, космозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу 
(різноманітні статистичні дані, списки, тощо). Реалізацію усіх функцій ГІС забезпечують 
відповідні програмні засоби, серед яких найбільш популярними є  ArcGIS, GeoMedia, MapInfo 
Professional, Idrisi [1].  

Створювана таблична база даних повинна мати нескладну логічно вибудувану структуру, 
яка відповідає напрямкам дослідження, та наповнюватися даними в уніфікованому вигляді, що 
спрощує подальшу їх обробку ГІС-програмою, а також дозволяє успішно використовувати 
систему запитів для створення вибірок і аналізу рядів даних. 

Автором статті, для виконання власного дисертаційного дослідження, була створена 
електронна база даних поширення двостулкових молюсків у верхньокрейдових відкладах в 
межах північної частини Волино-Поділля. Таблиця бази даних складається з семи 
інформаційних блоків: класифікація і номенклатура, географічна прив’язка, стратиграфічна 
прив’язка, літологічна прив’язка, синоніміка, короткий опис, місце знаходження. Блок 
«Класифікація і номенклатура» включає наступні поля: підклас, ряд, надродина, родина, рід, 
вид; сюди заносяться дані про систематичну приналежність фосилії. Блок «Географічна 
прив’язка» складається з полів: об’єктна прив’язка (вказується назва відслонення, кар’єру, 
свердловини або іншої геологічної виробки, де була виявлена викопна рештка двостулкового 
молюска), населений пункт (вказується найближчий до об’єкту населений пункт) та 
координатна прив’язка (вказуються географічні координати об’єкту першого поля – 
координати визначаються за приладом супутникової навігації GPS, або за допомогою 
картографічних служб подібних до «Карти Google»). Блок «Стратиграфічна прив’язка» вміщує 
2 поля: геологічний вік (вказується відносний геологічний вік порід, в яких було знайдено 
викопну рештку; за умови перевідкладення останньої – геологічний вік вміщуючих відкладів у 
дужках) та місцевий стратиграфічний підрозділ (вказується назва місцевого стратиграфічного 
підрозділу, в породах якого було знайдено фосилію). У блоці «Літологічна прив’язка» 
наводиться короткий уніфікований геологічний опис порід, у яких знайдено викопні рештки. 
Блоки «Синоніміка» та «Короткий опис» містять відповідну інформацію про конкретний вид 
двостулкового молюска. У блоці «Місце знаходження» вказується, де на даний момент 
зберігається фосилія і її колекційний номер. 

На основі даних з поля «координатна прив’язка» табличної бази даних, у середовищі ГІС-
програми, для кожного запису в таблиці (тобто для кожної знахідки виду) створюється 
відповідний точковий векторний об’єкт, з приєднаною інформацією з бази даних (семантична 
інформація). Сукупність усіх таких векторних об’єктів у поєднанні з семантичною інформацією 
і створює картографічну базу даних. 
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Подальше використання такої бази може бути різноманітним: 1) створення карти 
фактичного матеріалу в поєднанні з топографічною основою; 2) створення карт географічного 
поширення видів; 3) візуалізувати вибірки даних за будь-якими параметрами бази, а також їх 
комбінацій; 4) визначати палеоекологічні та тафономічні особливості як для окремих видів 
двостулкових молюсків, так і для певних територій. 

 
1. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. Посібник / О.О. Світличний, С.В. Плотницький. - 

Суми: Університетська книга, 2008. - 294 с. 
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УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ЦИРКОНІВ З ГРАНІТОЇДІВ КУДАШІВСЬКОГО МАСИВУ 
 

Гранітоїди Кудашівського масиву відноситься до демуринського комплексу до якого, 
власне, належать автохтонні двопольовошпатові гранітоїди, які, на думку В.І. Орси [5], 
утворились внаслідок переробки як древнього метаморфічного субстрату, так і 
плагіогранітоїдів дніпропетровського та саксаганського комплексів, головним чином в 
результаті накладеної порфіробластичної мікроклінізації.  

Вважається, що вік Кудашівського масиву, як і демуринського комплексу в цілому, 
середньоархейський [2,4], а саме 2850 млн. років, проте, до цього часу не було зроблено 
радіогеохронологічних визначень щодо часу його формування, що й стало приводом для наших 
досліджень.  

Власне Кудашівський масив займає центральну частину однойменної купольної структури, 
складаючи східну частину Демуринського підняття. Кудашівська купольна структура 
характеризується ізометричною формою з півночі, зі сходу та південного-сходу обрамляється 
зеленокам’яними породами конкської серії. Головну роль у складі Кудашівського масиву 
відіграють сірі й рожево-сірі рівномірнозернисті граніти та ясно порфіроподібні 
двопольовошпатові біотитові гранодіорити й граніти. Рівномірнозернисті граніти є більш 
пізніми утвореннями, по відношенні до порфіроподібних, оскільки вони зрізують елементи 
лінійності в порфіроподібних гранітах [3].  

Для радіогеохронологічних досліджень було відібрано гранітоїди з Кудашівського кар’єру 
(дещо Пд.-Зх. с. Кудашівка), які представлені сірим порфіроподібним гранодіоритом (КД-1), й 
сірим рівномірнозернистим гранітом (КД-2) та виділено з них монофракції цирконів. Вивчення 
будови кристалів циркону здійснювалось шляхом оптичної та електронної мікроскопії. Для 
визначення віку гранітоїдів Кудашівського масиву локальним уран-свинцевим ізотопним 
методом нами датовано циркони на іон-іонному мікрозонді SHRIMP-II в центрі ізотопних 
досліджень ВСЕГЕІ. Підготовка проб для цього і сама методика датування описані нами раніше 
[1]. 

Гранодіорит порфіроподібний план-паралельної текстури. Структура порфіроподібна з 
нерівномірнозернистою дрібно-середньозернистою основною масою. Мінеральний склад 
породи, %: головні – плагіоклаз (№20-22) – 45, мікроклін – 15, кварц – 20, біотит – 10; 
другорядні – рогова обманка – 3, сфен – 2, епідот – 1; акцесорні – ортит, апатит, циркон; 
вторинні – мусковіт, серицит, хлорит. 

Циркон утворює переважно світло-коричневі напівпрозорі, а зрідка відмічаються коричневі 
непрозорі кристали призматичного габітусу зі скляним блиском. В шліфах циркони найчастіше 
присутні в асоціації з біотитом. Внутрішня будова неоднорідна, що зумовлена наявністю ядер і 
оболонок. В деяких цирконах спостерігається доростання на біпірамідах, що на просвіт мають 
більш світле забарвленням. Оболонки кристалів цирконів характеризується концентричною 
магматичною зональністю. Ядра овальної форми вирізняються вищим показником 
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двозаломлення та включеннями таблитчастої та овальної форми, які розміщуються хаотично, 
або вздовж граней призми. 

Для усіх зон росту цирконів із гранодіориту (КД-1) отримано практично однакові та 
конкордатні значення віку. За перетином конкордії дискордією, розрахованої за всіма 
аналітичними даними, отримано вік 2906,8  6,1 млн. років. Таким чином, зважаючи на 
величину похибки, отримані цифрові значення віку за усіма розрахунками співпадають і 
відображають час становлення породи.  

Граніт рівномірнозернистий гнейсуватої текстури. Структура рівномірно-, дрібно-
середньозерниста з середнім розміром зерен 0,3 – 0,7 мм. Зрідка наявні окремі таблички 
мікрокліну розміром до 6 мм. За ідіоморфізмом зерен структура гранітна. Є елементи 
гранобластової, рідше лепідогранобластової структур. 

Мінеральний склад, %: головні – плагіоклаз (№23) – 54, кварц – 25, мікроклін з слабо 
розвинутою мікрокліновою граткою – 15, коричневий, світло-жовтий біотит – 7; другорядні – 
епідот – 2, рогова обманка – 1, ортит – 1; акцесорні – сфен, апатит, циркон, кліноцоїзит, пірит; 
вторинні –хлорит, серицит, мусковіт.  

Циркони в шліфах найчастіше включені в біотит, а також присутні на границі зерен кварцу. 
Кристали переважно коричнево-рожеві, блідо-коричневі видовжено-призматичні (Кв від 2 до 5, 
зрідка більше 5), подекуди присутні коричневі за звичай призматичні (Кв 1,5-2,0) кристали. 
Огранення кристалів в основному гіацинтового типу. Вивчаючи зрізи кристалів циркону 
відмічено три генерації: 1 – репрезентують різнорідні ядра, що вміщують численні голчасті та 
овальні прозорі включення, азональні; 2 – кристали з тонкою концентричною зональністю, 
утворює наростання на циркон першої генерації (ядра), зрідка складає весь кристал; 3 – 
кристали, які утворюють наростання на вершинках окремих кристалів, не зональний. 

За винятком декількох аналізів, майже для усіх зон росту цирконів із граніту отримано 
конкордатні значення віку, але на відміну від порфіроподібного гранодіориту дати утворюють 
чотири вікові групи, що відповідають певним етапами гранітоутворення: 1) 3032-3030 млн. 
років отримано для циркону ядер, і вони вірогідно, характеризують вік протоліту 
(метаморфічні породи аульської серії + гранітоїди дніпропетровського комплексу), що за часом 
утворення вкладаються в інтервал 3000 – 3200 млн. років; 2) 2910±8 млн. років для циркону 
другої генерації, що характеризується концентричною («магматичною») зональністю, за 
верхнім перетином конкордії дискордією, отримано вік 2905,5±4,2 млн. років 
(середньозважене, за відношенням 207Pb/206Pb – 2906±3,4 млн. років), який, на нашу думку, 
відображає час формування граніту. Отримана дата добре узгоджується з датою 2910,7±4,1 
млн. років, отриманою для цирконів із порфіроподібного гранодіориту Кудашівського масиву; 
3) 3100 млн. років отримано для другої генерації циркону, для якої в цьому ж кристалі є 
визначення в 2910±13 млн. років, що не можна пояснити з мінералогічних позицій; 4) 2840-
2811 млн. років – отримано для периферійних ділянок кристалів, і їх дещо менший вік може 
бути зумовлений як пізнішим наростанням датованих частин цирконів, так і дифузійними 
втратами свинцю, що більш імовірно, враховуючи їх значну дискордантність. 

Таким чином, в межах аналітичної похибки обидві фази гранітоїдів Кудашівського масиву 
співставляються за часом інтрузії, який становить, для гранітоїдів першої фази інтрузії 
(порфіроподібні гранодіорити) 2906,8±6,1 млн. років та другої (рівномірнозернисті) - 2906±3,4 
млн. років.  

 
1. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Скобелєв В.М., Пресняков С.В., і ін.. Геологія та радіологічний вік 

тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров‘я) // Збірник наукових праць УкрДГРІ, 2008.-№3.-С.17. 
2. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. Щербак М.П., Артеменко Г.В., Лесная 
И.М., Пономаренко А.Н. - Киев, «Наук. думка», 2005. – 243с. 3. Державна геологічна карта України 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФАЦІЙ КАРБОНАТНИХ ПОРІД  
ВЕХНЬОЇ ЧАСТИНИ МОКРОВОЛНОВАСЬКОЇ СЕРІЇ  

(НИЖНІЙ КАРБОН ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ)  
 

У сучасній стратиграфічній схемі карбонатна товща нижнього карбону (турнейський та 
значна частина візейського ярусу) південної частини складчастого Донбасу виділяється як 
мокроволноваська серія, у складі якої виділяють вісім світ (знизу вгору): базаліївська (підзона 
C1

tb1), каракубська (підзона C1
tb2), волноваська (зона C1

tc), карпівська (зона C1
td), докучаєвська 

(зона C1
vа), скелюватська (зона C1

vb-d), стильська (зона C1
ve) та донецька (зона C1

vf). Їх 
характеристика базується на ретельно описаних стратотипах та парастратотипах [1].  

Досліджено верхню, візейську частини мокроволноваської серії. Переважно карбонатними 
породами у цій частині серії складені скелюватська і донецька світи. Фактичний матеріал, що 
став основою проведених досліджень, був зібраний у південній частині Складчастого Донбасу 
у відслоненнях рр. Кальміус, Мокра Волноваха та Суха Волноваха. Були також переглянуті 
шліфи з монографічних колекцій М.В. Вдовенко.  

Вивчення нижньокам’яновугільних візейських порід проводилось із застосуванням 
мікрофаціального аналізу [3]. Оскільки форамініферові та водоростеві угруповання несуть 
інформацію про фаціальні обстановки, що панували на території у візейський вік, особлива 
увага надавалась вивченню форамініфер та водоростей, що раніше детально вивчались 
М.В. Вдовенко, О.І. Берченко та О.А. Суховим, Для пояснення походження карбонатних порід 
залучались дані попередніх досліджень, проведених у Південному Донбасі [1], а також 
результати масштабних узагальнень [2, 3].  

Мікрофаціальна характеристика досліджених вапняків ґрунтувалась на двох класифікаціях: 
Кірєєвої-Максимової (Киреева Г.Д., Максимова С.В., 1959) та Фолка-Данхема (Folk R.L., 1959; 
Dunham R.J., 1962). Крім форамініфер та водоростей, проводилось вивчення супутніх 
органічних решток. Результати дозволили виділити у розрізі південної частини Складчастого 
Донбасу такі мікрофаціальні типи карбонатних порід (за класифікацією Кірєєвої-Максимової): 
детритусові (полідетритусові), біоморфно-детритусові (водоростево-детритусові, 
форамініферо-детритусові, кріноїдно-детритусові), детритусово-шламові, шламово-
детритусові, біоморфні (водоростево-форамініферові), шламові (шламово-мікрозгусткові), 
оолітові вапняки. За класифікацією Фолка-Данхема було виділено: біокластичні грейнстоуни, 
пакстоуни, вакстоуни, а також бафлстоуни (рис. 1).  

Наявні дані, згідно моделей Дж. Л. Уілсона [2] свідчать про те, що у візейський вік на 
дослідженій території існував епіконтинентальний неглибокий морський басейн. У раньому 
візе (скелюватський час) осадконакопичення відбувалось на невеликих глибинах в умовах 
мілководного шельфу. Це підтверждується різною величиною уламків та співвідношенням їх з 
мікритовим цементом, що вказують на швидкий процес захоронення при відсутності сепарації 
компонентів осадку.  

У пізньому візе утворились карбонатні породи донецької світи, що незгідно залягають на 
товщі перешарування чорних тонкошаруватих алевролітів і глинисто-кременистих вапнякових 
сланців зі збідненими комплексами фауни, що відноситься до стильської світи. Такий 
літологічний склад вказує на специфічні умови формування стильської світи, що відбувались 
можливо в опрісненому мілководному басейні. Перерва у покрівлі світи вказує на те, що 
карбонатна седиментація відновилась тут тільки у донецький час.  
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Рис. 1. Мікрофаціальні типи вапняків 

а – грейнстоун; б – пакстоун; в – вакстоун; г – бафлстоун;  
д – мікрозгусткуватий вапняк 

Фото без аналізатора, довжина кадру 2,3 мм. 
 
Загалом, несортований подекуди уламковий матеріал, що пошарово збагачує вапняки, вказує 

на неодноразовий штормовий характер перенесення детриту та захоронення його в 
карбонатному мулі шельфової зони. Поламані та сплющені черепашки, ймовірно, є не лише 
результатом літифікації осаду, але й попередньої їх руйнації в результаті стресового 
штормового переносу детриту. 

 
1.Стратотипи регіональних стратиграфічних підрозділів карбону і нижньої пермі Доно-Дніпровського 

прогину / В.І Полєтаєв, М.В. Вдовенко, О.К. Щоголєв [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 236 с. 2. Уилсон Дж.Л. 
Карбонатные фации в геологической истории. Пер. с англ., М.: Недра, 1980. - 463 с. 3. Flügel E. 
Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. 2nd Edition. – Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2010. – 984 p. 
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РТУТЬ ЯК ТЕХНОГЕННИЙ ЧИННИК (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДУ "РАДИКАЛ", м.КИЇВ) 

 
До сучасних проблем геологічних наук відносяться питання впливу окремих елементів на 

об'єкти довкілля. Одним з таких елементів є ртуть, яка відноситься до першого класу небезпеки 
і є отрутою для навколишнього середовища, у разі її високої концентрації. 

Нагальною проблемою для міста Києва є завод "Радикал", розташований на лівому березі 
Дніпра поблизу житлового масиву "Лісовий" у Дніпровському районі (рис.1). Завод "Радикал" 
або колишній Київський завод хімікатів виробляв хлор та каустичну соду шляхом електролізу 
водного розчину хлориду натрію з ртутним катодом з 1954 по 1996 рр. В 1996 році відбулося 
обвалення даху цеху з виробництва хлору (на той момент не діючого), що призвело до 
руйнування ємностей та розливу сотень тонн ртуті. Розрахункова балансова величина 
загальних втрат ртуті за 42 роки експлуатації виробництва склала приблизно 700 т, з яких до 
100 т склали втрати з газовими викидами, до 200 т у вигляді механічних втрат потрапило в 
основу цеха електролізу, до 5 т осіло у вигляді домішки на складі солі, до 3 т знаходяться у 
шламонакопичувачі в складі ртутьвмісних відходів, які не вивезли [1]. 

 
 

Рис. 1 Схема розташування заводу "Радикал" 
На території заводу було проведено геохімічне опробування грунтів та рослинності (кора, 

гілки, невеликі рослини (пасльон)). Поверхневі відклади представлені техногенно 
перетвореними дерново-підзолистими ґрунтами. Після відбору проб було зроблено аналіз 
вмісту хімічних елементів на ICP-MS (мас-спектрометрія з індуктивно-звязаною плазмою). На 
даному етапі отримані дані по вмісту ртуті та інших хімічних елементів у ґрунтах. 

Фоновий вміст ртуті у ґрунтах складає 0,4 мг/кг, а її середній вміст на території цеху складає 
1,6 мг/кг, але існують і аномальні значення 4,5-7,6 мг/кг, що перевищує фоновий вміст в 10-20 
разів. В той же час у грунтах зафіксовано перевищення вмісту відносно фонового для цинку у 
7,8 разів (620 мг/кг при фоновому 80 мг/кг) та міді в 4,9 разів (277 мг/кг при фоновому 57 
мг/кг), а такі елементи як молібден та скандій навпаки мають вміст менше фонового (Мо 1,34 
мг/кг в той час як фоновий вміст складає 2,0 мг/кг; Sc 3,72 мг/кг проти фонового – 10,0 мг/кг). 
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Хочеться відмітити, що на сьогоднішній день на території зруйнованого електролізного цеху 
ртуть знаходиться майже на поверхні. 

Основними формами знаходження ртуті в грунтах на території заводу є елементарна ртуть, а 
також сульфіди і оксиди ртуті. Елементарна ртуть є джерелом надходження парів ртуті в 
атмосферу; елементарна ртуть і оксиди ртуті – джерелом забруднення розчинними та іншими 
рухомими формами ртуті поверхневих і підземних вод. 

Основну небезпеку несуть пари ртуті. Зараз в безпосередній близькості до території 
колишнього заводу "Радикал" знаходиться станція метро "Лісова", торгівельний комплекс 
"Даринок", а сама територія заводу надається в оренду під складські та офісні приміщення, 
наприклад транспортній компанії "Інтайм". Також завод знаходиться в межах першої 
надпойменної тераси. Відстань від цеха електролізу до ріки Дніпро в районі Русанівського 
каналу складає 4,5 км. Зі східної та південної сторін території знаходиться струмок Пляховий, 
який впадає в озеро Нижній Тельбин і далі в Дніпро [1]. Ртуть накопичується в мулових 
відкладах, переходить і водорості та прибережні типи рослинності і далі по трофічному 
ланцюгу в рибу. 

Отже, при проведенні геохімічного опробування грунтів на території колишнього заводу 
"Радикал" встановлено аномальні ділянки, на яких вміст ртуті перевищує фоновий в 10-20 
разів. 
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ДЕРЖАВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ 
 

У світі налічується близько 150 класифікацій запасів та ресурсів вуглеводнів, які засновані 
на різних принципах, і є дещо відмінними від класифікації, прийнятої в Україні. 

Метою даної статті є порівняння підходів у визначенні системи управління ресурсною 
базою вуглеводнів, прийнятої в США та Канаді з класифікацією запасів та ресурсів в Україні. 

Найбільш поширеною в світі є класифікація, прийнята Товариством Нафтових Інженерів 
(SPE – Society of Petroleum Engineers) і Міжнародною Нафтовою Радою (WPC – World 
Petroleum Council) в 1997 р., в якій введено поняття запасів як частини ресурсів, розділених на 
дві категорії – доведених і недоведених [1]. 

Відповідно до цієї класифікації, яка широко поширена в світі, всі ресурси вуглеводнів 
поділяються на дві великі групи: відкриті та невідкриті (рис. 1). У групі відкритих виділяються 
комерційні і субкомерційні групи, де перша включає запаси і ресурси, які в даний вилучаються, 
а друга – умовні ресурси [1]. Група невідкритих запасів вуглеводнів включає перспективні 
ресурси. Отже згідно даної класифікації, запаси – це відкриті і рентабельно видобувні ресурси в 
даний час при існуючій техніці і технології, умовні ресурси – відкриті і потенційно видобувні, 
але вже нерентабельні ресурси. Перспективні ресурси – невідкриті і потенційно видобувні 
ресурси. 
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Рис. 1. Система управління запасами і ресурсами за даними Товариства Нафтових Інженерів[1]. 
 

В Україні віднесення запасів до тієї, чи іншої категорії визначається «Інструкцією із 
застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до 
геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і 
газу». Згідно якої, до розвіданих запасів відносяться обсяги нафти і газу, кількість, якість, 
технологічні властивості, гірничо-геологічні умови залягання, яких вивчені з повнотою, 
достатньою для складання проектів розробки і облаштування родовищ [2]. 

В країнах Радянського Союзу існувала наступна класифікація: А, В, С1 – відомі, як розвідані 
запаси, і С2 – попередньо оцінені запаси. Ресурси представлені категоріями С3, D1 і D2 , де С3 – 
перспективні, D1 і D2 – прогнозні ресурси [4]. Дана класифікація відображає тільки геологічні 
запаси нафти і газу, без урахування прибутковості. 

На сьогодні в Україні діючою є перехідна класифікація запасів і ресурсів нафти і газу від 
пострадянської до Рамкової Класифікації Організації Об'єднаних Націй для викопних та 
енергетичних мінеральних ресурсів (РКООН) (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Класифікація запасів і ресурсів нафти і газу прийнята в Україні [2]. 

Промислове 
значення 

Ступінь техніко-
економічного 

вивчення 

Ступінь геологічного 
вивчення 

Код 
класу 

1 2 3 4 
ГЕО-1 (.1.) 
Достовірні розвідані запаси (..1) 111 

Балансові 
(1..) 

 
ГЕО-2 (.2.) 
ГЕО-2 (.2.) 
Вірогідні 

 

розвідані запаси (..1) 
попередньо розвідані (..2) 

121 
122 

Умовно 
балансові та 

позабалансові 
запаси (2..) 

ГЕО-1 (.1.) 
ГЕО-2 (.2.) 
ГЕО-2 (.2.) 

розвідані запаси (..1) 
розвідані запаси (..1) 
попередньо розвідані запаси 
(..2) 

211 
221 
222 

Не визначено 
(3..) 

ГЕО-3 (.3.) 
ГЕО-3 (.3.) 
ГЕО-3 (.3.) 

розвідані запаси (..1) 
попередньо розвідані запаси 
(..2) 
перспективні ресурси (..3) 
прогнозні ресурси (..4) 

331 
332 
333 
334 
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Клас під кодом 111 включає  розвідані, детально оцінені запаси, які можна ефективно  
видобути. Такі запаси згідно з Міжнародною класифікацією ООН належать до достовірних. 
Класи під кодом 121 та 122 включають балансові і попередньо оцінені запаси, що за 
класифікацією ООН належать до вірогідних [3]. 

Західна класифікація показує геологічні запаси, які можна вилучити з ймовірністю 90%, 50% 
і 10% за існуючих технологіях і матеріальних витратах, тобто розділяє запаси по 
рентабельності, тобто з орієнтацією на конкретний проект [1]. 

В Україні, як і в країнах СНД при виділенні запасів та ресурсів орієнтуються тільки на 
геологічну складову, без прив'язки до комерційної, на відміну від західної класифікації. 

 
1. Міжнародна нафтова система класифікації і оцінювання запасів і ресурсів вуглеводневої сировини – SPE 

Petroleum Resources Management System (PRMS). Прийнята в березні 2007 р. Розроблена спільно: SPE \ WPC \ 
AAPG \ SPEE. 2. Закон України: «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та 
запасів родовищ нафти і газу». ДКЗ; Наказ, Інструкція від 10.07.1998 № 46. 3. Інструкція про облік запасів нафти, 
природного газу та наявних у них корисних компонентів і заповнення звітного балансу запасів за формою №6-ГР. 
Розробники: від ДКЗ України: Г.Рудько, В.Ловинюков, В.Григіль. Київ, – 2009. 4. Бжицких Т. Г. Подсчет запасов и 
оценка ресурсов нефти и газа: учебное пособие /  Томский Политехнический университет, 2011. – 263 с. 
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ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЕЙСМОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній день однією з головних задач сейсмології є проблема прогнозу 

тектонічного землетрусу. Ступінь обґрунтованості такого прогнозу залежить від рівня наших 
знань про властивості та характеристики середовища, у якому відбуваються землетруси – земну 
кору і верхню мантію Землі. До таких характеристик відносяться: товщина земної кори та 
можливі різкі її зміни, глибинні розломи, геофізичні поля (гравітаційне, магнітне, 
електромагнітне, теплове), швидкості поширення сейсмічних хвиль, сучасні неотектонічні рухи 
земної кори, квазіперіодичні варіації сили тяжіння та інше.  

Усі перелічені характеристики, особливо їх аномальні значення, можуть певним чином 
впливати на рівень сейсмічності того чи іншого регіону. У цьому зв’язку зростає важливість 
з’ясування такого питання – встановити можливість причинно-наслідкових та просторових 
зв’язків між цими характеристиками (чи деякими з них), з одного боку, та рівнем сейсмічності 
досліджуваного регіону, з іншого боку. Якщо такі зв’язки буде встановлено, то це надасть певні 
підстави обґрунтованого прогнозування тектонічних землетрусів у майбутньому. 

У світовій науковій літературі відомі чисельні повідомлення про зв’язки між сейсмічністю 
та деякими характеристиками земної кори. Наведемо деякі з них. 

1. У роботі [1] в межах Криму і прилеглих територій за результатами багаторічних 
спостережень виокремлені короткочасні флуктуації сейсмічної енергії (з періодом Т= 5-7 
років), які виявляють зв'язок з квазіперіодичними варіаціями сили тяжіння δg [2]. При цьому до 
максимумів енергій землетрусів приурочені позитивні значення δg, а до мінімумів – найбільші 
від’ємні значення  δg. 

2. На сході Казахстану, за малою кількістю чисельних землетрусів встановлено пряму 
залежність між середньою товщиною земної кори у сейсмоактивному геоблоці та 
максимальною магнітудою зареєстрованих землетрусів [3]. Цікаво, що, на протилежність 
цьому, є чисельні приклади, що свідчать про підвищену сейсмічність блоків з потоншеною 
корою у межах різновікових геологічних структур. Це - прогинова зона Балтійського щита [4], 
Західно-Квебекська сейсмогенна зона Канадського щита [5], Курило-Камчатський 
сейсмонебезпечний регіон [6], Рейнський грабен [7].  
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Протилежні результати свідчать, на наш погляд, про складні і неоднозначні зв’язки між 
товщиною земної кори і сейсмічністю. Характер цих зв’язків може бути уточнений за умови, 
коли буде зібрано й проаналізовано велику кількість подібних прикладів у межах чисельних 
геологічних структур різного віку. 

3. В результаті порівняння величини теплового потоку з товщиною земної кори 
Українського щита виявлено, що з потовщенням земної кори тепловий потік дещо зменшується 
[8]. З урахуванням того, що блоки з потовщеною корою характеризуються підвищеними 
швидкостями поширення сейсмічних хвиль [9], автори приходять до попереднього висновку, 
що підвищенню швидкостей відповідає деяке зменшення теплового потоку. 

4. Декілька років тому в результаті виявлення зв’язку сейсмічності з полем сили тяжіння на 
платформах було показано, що вогнище землетрусів генерується переважно в областях 
консолідації земної кори кислого складу та відповідно відносяться до негативних аномалій 
гравітаційного поля [10]. 

За бажанням можна було б навести ще багато прикладів у яких показано зв'язок між 
сейсмічністю та різними характеристиками земної кори. 

Наведені приклади показують, що дослідники вивчають вказані можливі зв’язки між 
сейсмічністю та лише з однією, максимум з двома характеристиками земної кори. Це суттєво 
збіднює рівень інформативності та аргументованості результатів таких порівнянь. Слід 
відзначити, що у світовій практиці майже відсутні приклади зіставлення рівня сейсмічності з 
комплексом наведених нами різноманітних геолого-геофізичних характеристик земної кори. 
Разом з тим вчені вже довели важливість для подальшого розвитку геологічної науки пошуку 
та дослідження емпіричних закономірностей, «управляющих геологическими , геофизическими 
и геохимическими процесами в их различных комбинациях» [11]. У глобальному плані на 
сьогоднішній день триває збирання інформації [12]. 

Результати досліджень передбачається подавати у вигляді графіків, гістограм, карт, розрізів 
і порівняльних таблиць. Не виключено отримання нових даних, які протирічать усталеним 
уявленням. Цього не треба побоюватись. Згадаймо результати буріння Кольської надглибокої 
свердловини, які різко змінили наше уявлення про будову і властивості консолідованої земної 
кори. Особливо це стосується відсутності поверхні «базальтового шару» на малих глибинах 
(значно менше 10 км), що було встановлено бурінням цієї свердловини [13]. 

Аналіз результатів таких досліджень може виявити невідомі раніше нові закономірності та 
особливості будови, динаміки і сейсмічності кристалічної земної кори. 
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ПРОМЕНЕВА ТОМОГРАФІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 
 
Розподіл швидкостей пружних хвиль в геологічному середовищі є джерелом важливої 

інформації, яка використовується на етапах обробки та інтерпретації даних сейсморозвідки. 
Сейсмічна томографія дозволяє дуже точно отримувати швидкісну модель геологічного 
середовища. Метод набув широкого застосування для уточнення зони малих швидкостей, 
міграції сейсмічних даних, оцінки колекторських властивостей пасток вуглеводнів тощо. 

В Україні застосування сейсмічної томографії дуже обмежене через високу вартість 
зарубіжних та відсутність вітчизняних програмних продуктів. Автори даної роботи поставили 
собі за мету змінити ситуацію шляхом розробки високоякісного українського програмного 
забезпечення, що дозволить значно розширити використання сейсмічної томографії на теренах 
України. 

Томографічний підхід у геофізиці вперше був використаний наприкінці 80-х років минулого 
сторіччя та розвивався в трьох наступних напрямках: збільшення роздільної здатності та 
детальності моделей; використання різних азимутів; перехід від ізотропних до анізотропних 
моделей [1]. В своїй роботі автори вирішили використовувати класичні роботи [2, 3], оскільки 
принципи описані в них залишаються незмінними вже майже три десятиріччя, а проблема 
високоточних моделей із високою роздільною здатністю перестала бути суттєвою у зв'язку із 
величезним зростанням об'ємів запам'ятовувальних пристроїв та швидкодії сучасних ЕОМ. 

Променева сейсмічна томографія умовно поділяється на два аспекти: 1) мінімізація нев'язки 
між спостереженими та розрахованими часами пробігів променів шляхом оновлення 
швидкісної моделі; 2) отримання часів пробігу сейсмічних променів шляхом їх трасування 
крізь уявну модель середовища. Для вирішення першої підзадачі використовуються Algebraic 
Reconstruction Technique (ART) та Simultaneous Iterative Reconstructive Technique (SIRT) - 
модифікації методів розвинення в ряд. Ці методи є ітеративними, проте дозволяють виконувати 
інверсію при відсутності повного покриття досліджуваного простору променями під усіма 
кутами (на відміну від неітеративних методів зворотних відфільтрованих проекцій). Трасування 
сейсмічних променів виконується на основі мереж [4]. Подібний підхід використовується в 
сучасній навігації, оскільки є найбільш ефективним та стабільним. Окрім цього не потрібно 
знати ні кутів виходу променів від джерела, ні кутів нахилу відбиваючих поверхонь (що є 
критичним для підходів, які базуються на законі Снеліуса). 

Обидві підзадачі можуть бути покладені на паралельні обчислення. Розподілення потоків 
між обчислювальними ядрами процесора стало стандартом в програмуванні. В останні роки 
набуває популярності використання відеоадаптерів для вирішення математичних задач, що 
дозволяє зменшити час виконання паралельно обчислюваної операції в 10-20 разів. 
Вищезгадані технології будуть використані в даній роботі, оскільки не лише зменшують час 
обчислення, але й енергозатрати необхідні для вирішення задачі. Зазначені чинники 
представляють технології 21-го сторіччя в дії. 

 
1. Woodward et al. A decade of tomography / Geophysics -2008- №5- p. VE5–VE11. 2. Bishop at al. 

Tomographic determination of velocity and depth in laterrally varying media / Geophysics -1985- №6- p. 903-
923. 3. Chiu, S.K.L., Stewart R.R. Tomographic determination of three-dimentional seismic velosity structure 
using well logs, vertical seismic profiles, and surface seismic data / Geophysics -1987- 8- p. 1085-1098. 
4. Moser, T.J. Shortest path calculations of seismic rays / Geophysics -1991- 1- p.59-67. 5. Jason Sanders, 
Edward Kandrot, CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming / Addison-
Wesley Professional – 2010; 6. Shane Cook, CUDA Programming: A Developer's Guide to Parallel Computing 
with GPUs / Morgan Kaufmann – 2013; 
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ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СЕРЕДНЬОМІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 
ІНДОЛЬСЬКОГО ПРОГИНУ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ АКВАТОРІЇ АЗОВСЬКОГО 

МОРЯ 
 

Загальні запаси газу України становлять близько 1,5 трлн куб м газу та 150 млн т нафти. 
Зараз Україна видобуває за рік близько 21 млрд куб м газу та близько 3 млн т нафти, а 
споживає близько 48 млрд куб м газу та близько 10 млн т нафти. Тому в наш час досить 
актуальною проблемою для України є забезпечення вуглеводневою сировиною, а від так 
приріст енергоресурсів можливий за рахунок відкриття нових родовищ. 

Великі перспективи пов'язують саме із Південним нафтогазоносним регіоном, оскільки 
відкриття нових родовищ нафти та газу є малоймовірним у Північно-східному та 
Західноукраїнському регіонах. Потенційні початкові видобувні ресурси ВВ українського 
сектора акваторії Азовського моря оцінюються в 413,3 млн. т умовного палива. 

Перепоною для прирощення ресурсів та запасів вуглеводнів на українському шельфі 
акваторії Азовського моря та зокрема Індольського прогину є те, що дана територія, 
незважаючи на істотний обсяг проведених до теперішнього часу досліджень, характеризується 
недостатнім ступенем геолого-геофізичної вивченості. 

Незважаючи на розрізненість і неповноту наявних даних, на сьогодні вдалося встановити, 
що в геологічній будові акваторії Азовського моря беруть участь три структурних поверхи [4]: 
архейсько-протерозойський та палеозойський фундамент, тріасово-юрський проміжний 
(тафрогенний) комплекс і осадовий чохол, складений відкладами від крейдових до сучасних 
[5]. 

На території української акваторії Азовського моря виділено вісім нафтогазоносних і 
перспективних комплексів: докембрійський, тріасово-юрський, нижньокрейдовий, 
верхньокрейдовий, палеоценово-еоценовий, олігоцен-нижньоміоценовий (майкопський) і 
середньоміоценовий та верхньоміоценово-пліоценовий [2]. 

Акваторія українського сектора Азовського моря являє собою зону зчленування великих 
тектонічних елементів, що відрізняються специфічними рисами геологічної будови та 
історичного розвитку: докембрійської Східноєвропейської платформи (Приазовський і 
Ростовський виступи, Північноазовський прогин та Чингульська сідловина) і палеозойської 
Скіфської плити (Індольський прогин та Азовський вал). 

Індольський прогин (Південноазовський) займає південну частину акваторії. Його 
східним продовженням є Західно-Кубанський прогин.  Товщина відкладів майкопу становить 
3,0-5,0 км, а більш молодих - до 2,0-3,5 км. Підошва платформного чохла відзначається на 
глибині 10-12 км.  

Індольський прогин належить до одного з найбільш перспективних районів акваторії 
Азовського моря у тектонічному відношенні. Висока тектонічна активність і, як наслідок, 
значна диференціація рухів протягом практично всього геологічного розвитку регіону 
обумовили формування численних структурно-фаціальних зон, що визначили формування 
різноманітних типів розрізів: теригенно-карбонатного, теригенного та субфлішового.  

Судячи із сучасного стану геолого-геофізичної вивченості, основні перспективи 
нафтогазоносності акваторії Азовського моря пов'язані з середньоміоценовим  
нафтогазоносним комплексом. 

Середньоміоценові відклади розкриті бурінням на всіх площах українського сектора 
акваторії Азовського моря. Вони продуктивні на Північнобулганацькому і 
Північнокерченському родовищах, які приурочені до Індольського прогину українського 
сектора акваторії. 

До числа найбільш перспективних належать пастки ВВ, пов'язані з криптодіапіровими й 
діапіровими структурами Індольського прогину, а також складноекрановані пастки зони 
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середньоміоценових внутрішньоформаційних розривних дислокацій північного борту 
Індольського прогину. 

Рекомендації: 
- в Індольському прогині продовжити пошуки та розвідку газових покладів у середньо-

верхньоміоценових відкладах; 
- виходячи з геолого-геофізичної вивченості території, бажано продовжити 

сейсморозвідувальні роботи в Індольському прогині Азовського моря в районі відкритих 
родовищ з метою як підготовки до пошукового буріння виявлених локальних піднять та 
літологічно екранованих пасток, приурочених до міоценових карбонатно-теригенних утворень 
(Молодіжна, Сонячна, Літологічна та ін.), так і виявлення нових структур в більш глибоко 
залягаючих горизонтах. 

 
1. Гожик П.Ф., Чебаненко І.І., Клочко В.П. та ін. Нафтогазоперспективні об'єкти України. 

Теоретичне і практичне обгрунтування пошуків нафти і газу в акваторіях України. – К.: ЕКМО. – 2010. – 
200с. 2. Атлас родовищ нафти газу України. Том VI. Південний нафтогазоносний регіон. Львів: УНГА, 
1998. – 224с. 3. Шпак П.Ф., Витрык С.П., Глушко В.В. и др. О возможности открытия крупных 
месторождений газа и нефти в пределах акватории Азовского моря. – Сов. геология, 1971. – № 3 9. – 
С. 15-29. 4. Хортов А.В. Сейсмостратиграфия и мезозойско-кайнозойская эволюция Азово-
Черноморского региона в связи с нефтегазоносностью южных морей России. Автореф. на соиск. уч. 
степени доктора геол.-мин. наук. – Москва-Геленджик, 2006. 5. Долинский И.Г. Закономерности 
распространения нефтегазоносных комплексов и ловушек УВ в акваториях Азовского и Черного морей 
(Российский сектор). Автореф. на соиск. уч. степени канд. геол.-мин. наук. – Ставрополь. – 2007. – 24с. 
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ПРОБЛЕМИ МЕТАНОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ  

КАЛЬМІУС-ТОРЕЦЬКОЇ КОТЛОВИНИ 
 
Основна маса вугілля, розповсюджена в межах досліджуваної території, утворилась в 

нижньо і середньо карбоновий час. В цей час територія Кальміус-Торецької котловини являла 
собою обширні лагуни і болота, де відбувалось накопичення органічних решток. В цих умовах, 
при утворені осадків, відбувались відновлювальні процеси з утворенням метанового, 
вуглеводневого і сірководневого бродіння. Після захоронення органічної речовини процес 
розкладання різко міняється. Відбувається розвиток анаеробних умов, в результаті яких 
целюлоза і інші вуглеводні піддаються розкладанню. Під впливом тиску вище залягаючих товщ 
відбувалось ущільнення органіки, її дегідратація і виділення газів, які заповнюють пори 
речовини. 

Промислова вугленосність, в межах досліджуваної ділянки, приурочена до світ С1
3, С2

3, С2
4, 

С2
5, С2

6, С2
7, С3

1.  В іншій товщі карбону  зустрічаються вугільні пласти невеликої потужності. 
Всього в вугленосній товщі виділено 310 вугільних пластів (Косенко та ін., 1965р.), які 
представлені від довгополумяних через марки Г, И, К, ОС, Т, К до антрацитів. 

На півдні досліджуваної площі, промислова вугленосність пов’язана с відкладами світи С1
3 ,  

що вміщує 26 вугільних пластів промислового значення. В основному вугілля газове і лише 
східніше Горняцького скиду, в полосі шириною до 3 км, отримали розповсюдження вугілля 
марок К, КЖ, Ж и ОС. 

На південно-західному крилі Кальміус-Торецької котловини промислова вугленасиченість 
пов’язана з відкладами світ С2

5, С2
3, С2

4, С2
5, С2

6, С2
7, С3

1, де існує до 44 вугільних пластів. 
Вугілля міняються від марки Д на заході до марки Т і Па – на сході. Переважає вугілля 
коксоване марок И, КИ, К і ОС. На східному крилі Кальміус-Торецької котловини основна 
вугленосність  приурочена до світ С2

5 , С2
6 , С2

7 , С3
1 , де налічується 52 вугільних пласта 

робочої потужності, які міняються від газових до стоншених с переважанням марок Ж, КЖ, К, 
ОС. 
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Багато радянських і закордонних вчених вважали, що при утворенні вугілля і подальшому їх 
метаморфізмі відбувається, в основному, утворення вуглекислого газу і метану. В теперішній 
час склад газів вугілля визначається: метаном, азотом, вуглекислим газом і тяжкими 
вуглеводнями. 

Ці гази, або суміш газів, заповнюють  пори вугілля і сорбуються самим вугіллям, 
розповсюджуються по вугіллю і пластам вміщуючих порід, тобто в першу чергу по 
горизонтальних пісковиках. Присутність в газу в вугілля важких вуглеводнів від етану до 
пентану, а в ряді випадків – і вище, деякі дослідники пояснюють міграцією їх з нище 
залягаючих нафтогазоносних відкладів або районів нафтових і газових відкладів. Міграція газів 
має пряму залежність від фізичних властивостей порід, по мірі збільшення ступеня 
метаморфізму, в породах різко міняється характер порового простору, що зменшує їх 
газопроникність. Для вугілля ця залежність нехарактерна, так як при вуглефікації 
спостерігається сильний розвиток тріщинуватості, що в свою чергу підвищує газопроникність. 

В межах території гази розповсюджені досить таки нерівномірно. В її південній частині 
глибина залягання метанової зони змінюється від 50 до 300 м. В межах південно-західного 
крила котловини потужність зони газового вивітрювання змінюється від 100 до 850 м. Верхня 
границя метанової зони розташовується на глибинах від 100 м до 850 м.  

В південно-східній і центральній частинах площі металоносність варіюється в широкому 
діапазоні, та в ряду випадків сягає 64-67 м3/т. Глибина залягання верхньої границі метанової 
зони коливається в межах 80-500м. 

На північно-східному крилі Кальміус-Торецької котловини наявні шахти відрізняються 
складним газовим режимом. Верхня межа метанової зони змінюється від 100 до 600 м. 
Метаноносність варіюється  від 0 до 42 м3/т добового видобутку. 

Пласти вугілля антиклінальних складок більш газоносні, ніж ці ж пласти на крилах 
синкліналі. Це пов’язано з домінуючою роллю диз’юнктивних порушень . Деякі з них сприяють 
збереженню і навіть накопиченню в пластах метану, однак деякі сприяють дегазації. 

Багаточисельні газопрояви відзначені в свердловинах пробурених експедиціями треста 
«Артемгеологія». Ці газопрояви пов’язані з пластами вугілля, а також з пісковиками і 
алевролітами. 

 
1. Исаев П.С., Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Кальмиус-Торецкой 

котловины//УкрНДГРІ.-1969. 
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СЕЙСМОПРОЗВУЧИВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТОВ 

 
В данной работе представлены результаты исследования грунтов межскважинного 

пространства методом сейсмопрозвучивания. Цель выполненной работы - оценка качества 
цементации толщи насыпных грунтов, залегающих в основании ответственных сооружений. 
Качество цементации определялось по степени изменения скорости распространения 
продольной (Vp) и поперечной (Vs) волны в толще грунтов до и после цементации. 

В процессе выполнения работ зарегистрирована сложная волновая картина, обработка 
которой достаточно трудоемкая. На рисунке 1 приведены записи волновой картины (S-волны) 
на открытом канале. Исследования между скважинами 1-2 проведены до цементации (рис.1а), 
после цементации (рис.1б) комплектом итальянской аппаратуры фирмы ISMES и для контроля, 
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комплектом немецкой аппаратуры «Geotomographiе» (рис.1в).  
 

 
Анализ материалов показал, что волновые картины замеров до цементации и после 1-й 

цементации практически идентичны (рис. 1 а,б) и соответственно графики изменения скоростей 
совпадают (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Графики изменения скорости распространения S-волн в межскважинном пространстве. 

 
В результате сравнения волновых картин, которые до цементации и после цементации 

массива грунтов практически не различаются, был сделан вывод о необходимости 
корректирования методики выполнения струйной цементации и, соответственно, проведения 
цементации повторно. 

После выполнения повторной цементации, при сейсмопрозвучивании было зафиксировано 
существенное уменьшение времени первых вступлений P- и S- волн, что соответствует более 
высоким значениям скорости распространения упругих волн после 2-й цементации (рис.2). 
Скорость прохождения S-волн в цементируемой толще пород (по всей глубине исследований) 
значительно возросла после повторной (2-й) цементации (рис.3).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1 Сейсмотрасы: а – до цементации; б,в – после 1-й цементации. 
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Таким образом, с помощью сейсмопрозвучивания было проверено качество первичной 

цементации, уточнена методика нагнетания цементного раствора, выполнено повторное 
цементирование и повторное сейсмопрозвучивание межскважинного пространства. 

В результате сравнения скоростных характеристик  исследованной толщи грунтов до 
и после повторной цементации получены следующие данные: 
- Vр2/Vр1 ≈ 1.4 - скорость продольной волны возросла в 1,4 раза; 
- Vs2/Vs1≈2.0 -  скорость поперечной волны возросла в 2 раза; 
- Vs2 х ρ2= 537 250 кг/с*м2; Vs1 х ρ1=1 189 400 кг/с*м2, где ρ1 , ρ2 – плотность грунта после первой 
и второй цементации соответственно. Акустическая жесткость грунтов  возросла в 2,2 раза. 

Указанное изменение скоростных свойств позволяет сделать выводы о возросших 
деформационных и прочностных характеристиках исследуемых грунтов после повторной 
цементации, а также об увеличении акустической жесткости грунтов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП  

 
Геология и геоморфология являются теми отраслями человеческих знаний, которые 

формируют базу нашего понимания Природы. Рациональное природопользование невозможно 
без привлечения специалистов-геологов, а уровень их компетенции определяется умением 
правильно анализировать геологическую обстановку. А такое умение, в свою очередь, нельзя 
выработать без кропотливого изучения природных объектов, то есть без полевых наблюдений, 
которые желательно начинать проводить еще со школьной скамьи. Только в походах и 
экскурсиях будущие геологи смогут сформировать свое экологическое мировоззрение, познать 
родной край, расширить естественно-научный кругозор, усвоить туристские навыки. Опыт 
многих поколений педагогов показал, что одной из лучшей формой  усвоения геологических 
знаний является учебная экскурсия по заранее разработанному маршруту, то есть по учебным 
геологическим тропам природы (УГТ). Такие экскурсии могут предварять полевые практики, 
вводить студентов в мир геологических процессов и явлений, а сами геологические тропы 
могут стать объектами познавательного туризма. К настоящему времени ощущается недостаток  
методической литературы по вопросам организации геологических экскурсий по учебным 

 
Рис. 3 Первые вступления (обозначены зеленым 

цветом) для S-волн. 
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тропам природы геологического уклона для учащихся-членов геологических кружков, а также 
нет единой четко разработанной методики составления текстов таких экскурсий. Изданная 30 
лет назад  книга «Геологические экскурсии» [2] содержит мало информации методического 
плана, больше  демонстрирует авторское видение таких экскурсий. Грамотные рекомендации 
по созданию  учебных троп природы В.П. Чижовой (одной из основоположниц этого движения) 
[3], к сожалению, не могут быть полностью реализованы создателями геолого-
геоморфологической тропы, так как геологические объекты имеют другой принцип 
размещения в пространстве, другие размеры, нежели объекты живой природы. При 
проектировании учебной геолого-геоморфологической учебной тропы природы «Балаклава – 
Золотой пляж» (по заданию Севастопольского центра туризма краеведения спорта и экскурсий) 
автор столкнулся с рядом методологических проблем, от решения которых зависит 
эффективность учебной экскурсий.  

Проблемы поддержания высокого познавательного интереса. Проектировщикам УГТ 
следует предусмотреть все возможные методы и приемы, которые позволяют поддерживать 
высокую активность студентов на экскурсии: вынести самые сложные для понимания 
геологические станции в начало экскурсии; по мере прохождения тропы уменьшать объем 
путевой информации, количество новых терминов. А главное, в течение всей экскурсии 
необходимо активизировать внимание экскурсантов проблемными, даже парадоксальными 
вопросами. В ходе экскурсий желательно создавать условия, позволяющие каждому 
самостоятельно принимать осознанные решения и приобретать индивидуальный опыт личного 
отношения к окружающему миру. Только выработка субъективного смысла превращает  
научную информацию в прочные знания. Подобные экскурсии в природу дают возможность 
организовывать сбор учебных коллекций местных горных пород и минералов. Отбор и 
обертывание образца, заполнение этикетки будут своего рода паузой в рассказе экскурсовода. 
Экскурсоводы – практики, проводники хорошо знают банальную истину, что главное походное  
впечатление экскурсанты получают не от самого маршрута или интересного объекта, а от того 
как он будет преподнесен. Поэтому эмоциональной стороне подаче материала также следует 
уделять внимание. Было бы целесообразно показать наиболее красивые пейзажи или 
уникальные обнажения (геологические явления) в самом конце маршрута, как кульминацию 
похода. Ну, а на заключительной станции необходимо дать время для рефлексии, отдыха, 
подведения  итогов.  

Проблема соотношения образовательного и воспитательного компонента. Одной из целей 
создания УГТ – «способствовать воспитанию экологической культуры поведения человека как 
части общей культуры взаимоотношения людей друг с другом и отношения человека к 
природе» [3]. В этом смысле геологические тропы могут прекрасно выполнять функцию 
экологического обучения и воспитания, так как геологические явления и проблемы 
эксплуатации недр всегда были важной составной частью охраны природы. Но следует 
категорически избегать дидактически-назидательного тона подачи природоохранных тем в 
экскурсионном тексте. Желательно так строить рассказ, чтобы правила экологического 
поведения отдельного человека или принципы природосберегающей экономики сами 
«рождались» в голове экскурсанта и оставались там надолго. Такое может произойти только в 
том случае, если участник экскурсии досконально понял геологический процесс, твердо  его 
усвоил и может самостоятельно делать выводы. Поэтому следует избегать легковесных 
призывов, абстрактных примеров.  

Проблема соотношения переходов и остановок. Движение по УГТ – не туристская 
прогулка, где доминирует спортивно-рекреационная сторона дела, и не лекция на свежем 
воздухе, где участники стоя выслушивают абстрактный рассказ о геологии. Особенностью 
экскурсии по геологической тропе заключается в гармоничном сочетании активного 
передвижения по маршруту с лаконичной, но исчерпывающей информацией. Данное 
мероприятие будет иметь максимальный эффект при условии оптимального сочетания времени 
передвижения и времени работы на стациях, то есть прослушивания информации и выполнения 
заданий.  Оптимальное соотношение переходов и стоянки на станции, исходя из своего опыта, 
автор считает 2 к 1, то есть 15-20 минут – переход и 7-10 минут – рассказ экскурсовода.  

 Проблема оборудования (маркировки) тропы. Вопросам оборудования экологических и 
учебных троп природы посвящено немало работ [1,3]. Непременным атрибутом 
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благоустройства любой тропы, в том числе и геологической, являются природоохранные 
мероприятия: противоэрозионное укрепление тропинки, оборудование мест отдыха и сбора 
мусора [3]. А вот оборудование УГТ щитами и аншлагами, по мнению автора, 
нецелесообразно. Для одиночных посетителей УГТ можно издавать буклеты, на которых 
достаточно подробно показывать маршрут и места наблюдения. 

При выборе территории, где будет проходить маршрут учебной геологической тропы,   
следует исходить из следующего. Эта территория должна иметь хорошую геологическую 
обнаженность, быть максимально информативной и эстетически привлекательной; включать в 
себя интересные (уникальные и типичные) геологические объекты; отвечать требованиям 
безопасности и оптимальному объему физической нагрузки; иметь удобные подъезды 
(подходы) для групп к началу тропы и от конечного пункта (станции), места отдыха. Кроме 
этого следует учитывать и другие критерии отбора объектов показа [1,2]. Маршрут УГТ, в 
зависимости от конкретных условий, может быть радиальным (экскурсанты возвращаются в 
начальную точку тем же путем), кольцевым (движения по кругу) линейным (точки начала и 
окончания движения по маршруту разнесены на значительное расстояние). Прокладывая УГТ 
помнить высказывание И.В. Гете: «Природа единственная книга, каждая страница которой 
полна глубокого содержания».  
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СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМНОКОЛІРНИХ МІНЕРАЛІВ ПОРІД 
ОБРАМЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Об’єктом дослідження явилися біотити, амфіболи та піроксени з порід рами східного крила 

Чернігівської зони, що вміщує породи одноіменного карбонатитового комплексу Українського 
щита (сврд. 968) і є, фактично, зовнішнім ареалом впливу лужних порід на вмісні породи. 

Мета дослідження – виявити особливості змінення спектрально-оптичних характеристик 
темноколірних мінералів в ряду послідовних метасоматичних змін кристалічних порід, що 
піддавалися впливу лужних метасоматичних перетворень, у тому числі й фенітизації. 

При вирішенні першої задачі дослідження були проаналізовані оптичні спектри поглинання 
біотитів, амфіболів та піроксенів із найменш змінених, щодо порід лужного комплексу, вмісних 
кристалічних порід, їхній склад, розрахована можлива температура кристалізації за 
мономінеральним біотитовим геотермометром, а також за петроструктурними дослідженнями 
виявлені взаємовідношення та парагенезис мінералів, максимально наближений до первісного, 
докарбонатитового періоду.  

Результати досліджень. Петрографічні дослідження за мікротектонічними ознаками [1,5] 
дозволили виявити як мінімум три тектонічні події, що віддзеркалилися на формуванні 
мінерального складу порід рами, що безпосередньо складають зовнішню зону (лежачий блок) 
Новополтавської ділянки розвитку Чернігівського карбонатитового комплексу. Рання подія 
проявляється у міжзерновій рекристалізації породотвірних мінералів первинних кристалічних 
порід, якими могли бути гранодіорити, тоналіти або діорити з утворенням відповідних за 
складом тектоногнейсів, та кристалізації в площинах статичної рекристалізації орієнтованих 
окремих призматичних кристалів рогової обманки та клінопіроксену, або їх ланцюжків. 
Клінопіроксен та зелена рогова обманка по відношенню до первинної мінеральної матриці 
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породи є продуктами перекристалізації або новоутвореннями в умовах ранньої тектонічної 
події і їх поява свідчить про явища тектогенезу в умовах високотемпературної амфіболітової 
стадії, що надає породам гнейсуватий вигляд. Рогова обманка, що плеохроює в зелених тонах 
утворює короткопризматичні кристали, іноді такі, що за формою наближаються до 
ідіоморфних. Співвідношення заліза до магнію варіює в незначних межах при приблизно 
рівному співвідношенні, або при незначному переважанні Mg над Fe. Оптичні спектри 
амфіболу фіксують широку інтенсивну смугу поглинання в області 650 – 670 нм, що так само, 
як і в біотитах, відноситься до електронних переходів з переносом заряду Fe+2 Fe+3.   

Друга подія, що фіксується за петрографічними дослідженнями – поява нового парагенезису 
– решітчастого мікрокліну та біотиту, як правило навколо магнетиту, як реакційного мінералу. 
На цьому етапі, що відбувався в режимі крихкої деформації із розсувом з утворенням тріщин та 
порожнин, катаклазити просякаються метасоматизуючими флюїдами калій-кремнієвого 
характеру і утворюють імпрегнати кварц-калішпатового складу з діафторичним частковим 
заміщенням первинних мінералів на вторинні: клішпатизація плагіоклазів, перекристалізація та 
регенерація біотиту, утворення синьо-зеленого та безбарвного амфіболу по роговій обманці, 
псевдоморфне заміщення  клінопіроксену селадонітом. За результатами мікрозондових 
досліджень синьо-зелений амфібол при перекристалізації зеленої рогової обманки більше ніж 
на дві третини втрачає луги, титан, залізо, магній. В мінералі відносно накопичується кремній, 
що не виноситься, а накопичується у вигляді власної мінеральної фази, що нагадує мірмекітове 
прорастання кварцом плагіоклазу, а кальцій також накопичується з утворенням відносно 
кальцієвого амфіболу у режимі епідот-амфіболітової фації метаморфізму. Оптичні спектри цих 
амфіболів характеризуються менш вираженими смугами поглинання в області 635 – 650 нм, 
або їх відсутністю. У тойже час за даними Чеснокова Б.В. [3], що вивчав спектри поглинання 
глаукофану, смуга поглинання, що викликає синє забарвлення мінералу в Ng–поляризації має 
максимум в області 630 нм, що майже співпадає з нашими дослідженнями. 

Формування біотиту приурочено як до першої, так і до другої тектонічних подій. Перша 
генерація представлена окремими лусками, або міжзерновими пакетами дрібних лусок, що 
майже не деформовані. В усіх розглянутих різновидах залізистість біотиту практично однакова 
і за співвідношенням формульних коефіцієнтів магнію та заліза дозволяє їх відносити до 
перехідних різновидів між анітами та флогопітами з пониженим вмістом заліза (КFe=0,30–0,35). 
Друга генерація відрізняється тільки за морфологією кристалів та відносно незначним 
пониженим вмістом титану, що віддзеркалюється на пониженні розрахованих параметрів 
можливої температури кристалізації [4] в максимально калішпатизованих різновидах. 

Дослідження оптичних спектрів біотитів показує, що з підвищенням рівня калішпатизації 
порід, в біотитах понижується загальний рівень інтенсивності поглинання світла у видимому 
діапазоні, і що особливо помітно – в області 720 нм (перехід Fe+2→Fe+3) за рахунок пониження 
ступеня окисленності середовища його кристалізації [2].  

Третя тектонічна подія на рівні зеленокам’яного перетворення супроводжується 
хлоритизацією темноколірних мінералів, епідотизацією та серицитизацією плагіоклазів, 
виповненням тріщин кальцитом. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що для кристалічних порід навколо лужних та 
карбонатитових тіл Чернігівського комплексу характерний імпрегнаційний тип калій-
кремнієвого метасоматичного перетворення порід кристалічної рами.  

За результатами досліджень біотиту у видимому діапазоні підтверджена наявність широкої 
смуги поглинання з максимумом приблизно 720 нм, що обумовлені переносом заряду Fe+2 
Fe+3 між різновалентними іонами заліза у суміжних структурних позиціях. Їх інтенсивність 
визначається концентрацією та взаємним положенням різновалентних іонів заліза в структурі 
біотиту.   

Біотит характеризується низькою залізистістю, відносно пониженою інтенсивністю 
оптичного спектру поглинання, що разом із петрографічними спостереженнями свідчить про 
більш відновний характер метасоматизуючих флюїдів. Градієнт температури кристалізації та 
перекристалізації біотиту складає 100 оС і вкладається в діапазон 640–540 оС. 

При діафторичному заміщені більш високотемпературної рогової обманки блакитним, 
майже безбарвним амфіболом із виносом з мінералу третини лугів, титану, магнію, заліза та з 
відносним збагаченням мінералу кальцієм і кремнієм, в оптичному спектрі у порівнянні із 
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зеленою роговою обманкою спостерігається зміщення смуги поглинання в синьо-блакитну 
область видимого діапазону – 635–650 нм та її поступове зникнення у майже безбарвних 
амфіболів.  

Висловлюю подяку доктору геол.-мінер. наук Тарану М.М. за допомогу та доктору геол. 
наук Шнюкову С.Є. за надання колекції зразків для досліджень. 
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ПУХІВСЬКА ТА ЯРМУТСЬКА СВІТИ В ГЕОЛОГІЧНІЙ БУДОВІ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ 
 

В межах Українських Карпат виходи пухівської світи відомі в Пенінській та Мармарошській 
зонах скель, де вони в дослідників викликають неабиякий інтерес в плані моделювання 
геологічних, стратиграфічних, біостратиграфічних і інших реконструкцій цих товщ. На 
території України такий розріз відомий по р. Теребля в 5 км вище с. Драгово (Мармарошська 
зона скель), результатом таких досліджень стали побудова різних стратиграфічних, 
тектонічних, палеогеографічних та інших побудов. 

Метою даної роботи є встановлення геологічного положення, стратиграфічного і 
біостратиграфічного поширення пухівської світи в структурі не лише Мармарошської зони 
скель, а й Українських Карпат в цілому, зокрема для одновікових відкладів верхньої крейди 
зовнішніх та внутрішніх Карпат. 

Породи, які відносяться до пухівської світи вперше були виділені і описані в 1860 році 
Д. Штуром, як «пухівські мергелі». Цим терміном були названі сірі і червоні мергелі верхньої 
крейди, що розповсюджені в околицях м. Пухов по р. Ваг, що в Словаччині. Тут ці утворення 
відомі також під назвою «верхні глоботрунканові мергелі» або «гбелянські шари». 

Щодо геологічної будови тектонічних одиниць, де є утворення пухівської світи в 
Українських Карпатах, то це Пенінська та Мармарошська зони скель, які виділяються в окремі 
тектонічні одиниці і відносяться до внутрішніх Карпат, мають загально Карпатське 
простягання. В свою чергу в Пн.Сх. напрямку на Мармарошську зону насунена Пенінська зона 
скель. Мармарошська зона насунена на зовнішні Карпати і в ній виділяють два самостійні 
покриви – зовнішній Вежанський та внутрішній Монастирецький. Пухівські мергелі розвинені 
в Пенінській та Мармарошській зонах як в нормальному заляганні так і у вигляді тектонічних 
лусок, лінз, вікон. В геологічному відношенні світа в межах Пенінської зони скель без перерви 
залягає на сірій мергельній товщі тисальської світи та складає неперервну мергелеву товщу 
крейдяного віку. В свою чергу, сусідня Мармарошська зона має відмінну геологічну будову в 
літологічному відношенні, де на конгломератах, уламках вапнякових олістолітів тріасу-юри і 
навіть палеозойського віку, та тіл вулканітів ультраосновних порід соймульської світи без 
перерви залягають червоноколірні мергелі пухівської світи. 

Пухівська світа складена розовими і червоними, рідше голубувато-сірими масивними 
мергелями нерідко з тонкими прошарками блакитно-сірих, сірих і зеленуватих пісковиків і 
гравелітів. Часто зустрічаються плямисті взаємопереходи мергелів різної забарвленості. 
Потужність світи більше 100 м. Характер співвідношення пухівських мергелів з підстилаючими 
і перекриваючими утвореннями розумівся різними дослідниками по різному. 
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Слід зазначити, що деякі дослідники маастрихтську частину розрізу складену зеленувато-
сірими, рідше розовими мергелями, вапнистими зеленувато-сірими аргілітами з прошарками 
сірих дрібнозернистих алевролітів і пісковиків, не виокремлюють в ярмутську світу, так як це 
робив С.С. Круглов і С.Е. Смірнов, а вважають її складовим елементом пухівської світи. Ми в 
свою чергу будемо дотримуватись думки С.С. Круглова та С.Е. Смірнова і маастрихстські 
утворення верхів крейди виділятимемо в ярмутську світу, так як в маастрихтський час 
червоноколірні відклади пухівської світи фаціально заміщуються на сіроколірну товщу 
ярмутської світи, тобто тут прослідковується діахромна границя. 

Також в геологічній будові Українських Карпат – їх зовнішній частині, – одновікові 
відклади мають відмінне походження і представлені флішовими утвореннями та мають значно 
більше поширення по площі. В різних тектонічних одиницях ці відклади представлені різними 
світами. Також світа присутня в геологічній будові одновікових утворень сусідніх країн 
Польщі, Словаччини, Чехії де представлена червономергельними товщами, які виходять на 
денну поверхню в тектонічних лінзах та вікнах по метовській світі. 

Опорний розріз пухівської світи знаходиться по р. Теребля в околицях с. Драгово. Згідно 
досліджень Л.Д. Пономарьової, темно-сірі аргіліти безпосередньо на контакті з червоними 
мергелями вміщують мікрофауну пізньосеноманського віку, червоні мергелі вміщують 
форамініфери сеноман-туронського віку. Також вгору по розрізу відмічено появу форамініфер 
коньяк-сантонського віку, а ще вижче зустрінута фауна форамініфер кампану і навіть 
маастрихту. В.М. Муратов і Н.І. Маслакова приводять комплекс форамініфер, який свідчить 
про ранньосенонський вік світи. На наявність в деяких місцях пухівської світи пачки 
«пісковиків і конгломератів з галькою більш древніших порід юрських вапняків, а інколи і 
флішових пісковиків», вказував О.С. В’ялов. Пізніше Н.В. Дабагян спільно з С.С. Кругловим та 
С.Е. Смірновим вік пухівської світи виокремить як турон-кампанскій. 

Опрацювавши зразки відібрані з тектонічних вікон пухівської світи по метовській, ми 
дійшли висновку, що вміщуюча фауна форамініфер має вік від турону до маастрихту. А за 
керівною групою планктонних форамініфер нами визначений вік порід як 
нижньомаастрихтський та встановлено зону Globotruncana stuarti. Були встановлені такі види 
планктонних форм: Globotruncana lapperenti (Brotzen); Globotruncana stuarti (Lapperent); 
Globotruncana conica (White); Globotruncana rugoza (Marie); Globotruncana arca (Cushman), а 
також кременисті бентосні форми, серед яких: Silicobathysiphon gerochi (Mjatliuk); Hyperammina 
nuda (Subbotina); Dendrophrya robusta (Grzybowski); Dendrophrya excels (Grzybowski); 
Rhizammina indivisa (Brady); Hormosina gigantea (Geroch). Слід зазаначити, що відібрані нами 
проби бентосу переважно вапнистого, кременистого, кременистого з вапнистим цементу. 

В червоних мергелях неодноразово робились спроби розчленування товщі на зони по 
форамініферам (Н.В. Дабагян), встановлено неприпинну послідовність планктонних 
форамініферових і наноплактонних зон від нижнього турону до компану включно, для 
пухівської світи та маастрихту пухівської і ярмутської світ. Ця послідовність зон є більш 
характерною для Пенінської зони, так як Мармарошська зона є більш бентосна і не всі ці зони в 
ній виділяються. Коротко перерахуємо їх у хронологічній послідовності: 1). 
Helvetoglobotruncana Helvetica і Praeglobotruncana imbricata (нижній турон), 2). Globotruncana 
lapperenti (верхній турон), 3). Globotruncana coronata (нижній коньяк), 4). Globotruncana 
primitiva (верхній коньяк), 5). Globotruncana concavata (нижній сантон), 6). Globotruncana 
fornicata і G. arcoformis (верхній сантон), 7). Globotruncana arca (нижній кампан), 8). 
Globotruncana morozavae (верхній кампан), 9). Globotruncana stűarti (нижній маастрихт), та 10). 
Abathosphalus mayaroensis (верхній маастрихт). 

Під час виконання даної роботи, нами було опрацьовано і проаналізовано як літературний 
так і фондовий матеріал, який накопичився за довгі роки праці наших попередників, були 
проведені власні польові дослідження. Зокрема наші дослідження проводились в межах розрізу 
пухівської світи по р. Теребля і суміжних річкових систем, де проводився детальний опис 
порід, що входять до складу пухівської світи та відбирались зразки з метою подальшого їх 
вивчення. Також відбирались зразки порід з тектонічних вікон (лінз) по долині р. Теребля. 

Попри те, що пухівська світа досить інтенсивно вивчалась геологами в минулому, на 
сьогодні вона потребує більш детального вивчення. Існує ряд питань на які ще потрібно дати 
відповіді по встановленю палеогеографічних, біостратиграфчних, геодинамічних, геологічних і 
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тектонічних умов, що мали місце в пухівській час. При цьому всьому ми спостерігаємо повний 
безперервний (без видимих ознак перерв) геологічний розріз порід верхньої крейди (турон-
маахстрихт). 

Нами також було опрацьовано зразки проб фауністичних решток форамініфер з тектонічних 
вікон по руслі р. Теребля, з чого ми дійшли висновку, що час формування цих відкладів припав 
на нижній маастрихт верхньої крейди. По визначеннях форамініфер та керівної групи 
встановлено їх належність до зони Globotruncana stűarti. 

Потрібно зазначити, що форамініфери пухівської світи за своїм складом відрізняються від 
форамініфер зовнішніх Карпат. І в той же час в різних розрізах світи форамініфери 
відрізняються між собою кременистим, вапнистим, кременистим з вапнистим цементом. З чого 
випливає: 1) формування одновікових відкладів Зовнішніх і Внутрішніх Карпат відбувалось в 
відмінних палеогеологічних обстановках; 2) сама пухівська світа в різних своїх розрізах різна 
(переважання в одних розрізах планктонних видів, в інших бентосних вказують на різні 
глибини формування світи). Тому для більш кращого розуміння геологічної будови пухівської 
та ярмутської світ, відновлення палеотектонічних, палеогеодинамічних, палеогеографічних та 
інших умов, слід застосовувати різні підходи для вирішення поставлених завдань, зокрема і 
більш детальне вивчення форамініфер. 
 
УДК 502.76:55 (477.63) 

Ярощук М.Л., студ.,  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Україна, 49066, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 36,  
е-mai:rita2007-92@mail.ru  

 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРШОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Одним з важливих питань організації геологічної практики, яка проводиться після першого 
курсу є питання вибору об’єктів, що могли б найбільш повно висвітлити привабливість 
отримання різноманітних геологічних знань, поринути у світ мінералів, гірських порід, 
численних геологічних процесів, проявів тектоніки і рельєфоутворення. І не перші лекції з 
дисциплін геологічного циклу захоплюють майбутнього геолога, прищеплюють любов до ще 
не пізнаної геології, а здобутки польової практики. І зовсім необов’язково їхати за сім морів, 
щоб пізнати ази геологічних знань. Цілком виправданим може бути проведення першої 
практики у рідній місцевості, особливо з огляду на те, що й працювати доведеться у тому ж 
регіоні, де проходить навчання. Тим більше це природньо для нашого гірничо-промислового 
Середнього Придніпров’я, де зосереджені потужні мінерально-сировинні ресурси, де 
сполучення Українського щита з Причорноморською і Дніпрово-Донецькою западинами 
породжує велике різноманіття виходів тектонічних структур, гірських порід з рештками 
викопної фауни, форм рельєфу та безлічі геологічних процесів.  

Поширення у останні роки ідей Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини 
(ПроГЕО), зростання її активності як в цілому у світі, так і в Україні зокрема, створили умови 
для проведення інвентаризації геологічних пам’яток природи, їх оцінки і подальшого 
моніторингу. Робота кропітка та довготривала і до неї долучилися не тільки викладачі 
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, але й студенти, які 
навчаються за напрямом «геологія». Цілком логічним було залучити геологічні пам’ятки 
природи до «золотого фонду» першої геологічної практики. Таких об’єктів, за оцінкою 
представника ПроГЕО в Україні В.В. Манюка, який вивчав геологічну спадщину 
Дніпропетровської області, нараховується більш як 50 [1,2]. За його ініціативи розроблені 
маршрути, основою яких є геологічні пам’ятки природи. Вивчення їх під час практики 
передбачає активну участь студентів, самостійна частина роботи яких викладається у цьому 
повідомленні.  

Серед об’єктів геологічної спадщини (геосайтів) слід виділити ті, що максимально 
інформативні і дають можливість ознайомитися із різноманіттям геологічних процесів, 
допомагають вивчити породний і мінеральний склад відслонення, визначити особливості 
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тектонічної будови об’єкту, встановити характер рельєфоутворючих процесів та наслідки їх у 
рельєфі, зібрати необхідні колекції мінералів, руд, порід і викопної фауни. Нижче деякі з 
геосайтів, дослідження яких являло собою самостійну роботу студентів.  

Орлине гніздо або Скелі МОДР. Скельні виходи залізистих кварцитів і сланців на правому 
схилі р. Інгульця, в центрі Кривого Рогу, які являють собою геологічну пам’ятку природи 
державного значення. Над водою річки стрімкими кручами здіймаються величні скелі, складені 
різноманітними породами протерозою, які впродовж 2 км прикрашають мальовничий 
ландшафт глибоко врізаної долини. У геолого-структурному відношенні це Тарапако-
Лихманівська антикліналь, ускладнена додатковою складчастістю. За породним складом 
переважають залізисті кварцити і сланці. Абсолютний вік порід складає 1760 - 2050 млн. років. 

Аполонівський палеовулкан. У невеликому покинутому кар'єрі, на північний схід від 
с. Аполлонівка, відслонюється фрагмент палеовулканічної споруди архейського віку, що 
генерувала лаву основного складу. Ступінь метаморфічних перетворень порід не перевищує 
фації зелених сланців, тому на стінках та полотні кар'єру спостерігаються унікальні для 
докембрію фрагменти палеовулканічної споруди центрального типу. Зональність вулканічних 
фацій палеовулкана має концентрично-симетричний характер і проявлена послідовною зміною 
метавулканітів різних генетичних типів від центра до його периферії.  

Каховські кручі. У відслоненнях північного узбережжя Каховського водосховища, на 
ділянці біля села Вищетарасівка виходять на поверхню різноманітні гірські породи неогену, які 
містять рештки викопної фауни чудової збереженості. У стрімких кручах схилу вододільного 
плато виходять на поверхню черепашкові і хемогенні вапняки понтичного ярусу, різнозернисті 
піски меотису з рештками викопних черепах та риб, глини, мергелі і доломіти сарматського 
ярусу з унікальною за різноманіттям викопною фауною молюсків. Каховські кручі вражають 
неповторним різноманіттям ландшафтів, пануванням безлічі геологічних процесів, 
велетенських багаторівневих зсувів, складно розгалужених ярів з невеличкими водоспадами.  

Виходи мандриківських верств у Рибальському кар’єрі. Рибальському кар’єру, 
розташованому на південно-східній околиці м. Дніпропетровська, принесли якщо не світову, то 
принаймні загальноєвропейську відомість так звані «мандриківські верстви». Верстви 
відслонюються на значній площі кар’єру і містять унікальну викопну фауну, типову для 
верхнього еоцену. За складом це детритово-глинясто-карбонатна порода, переповнена 
численними черепашками гастропод, двостулкових молюсків, коралами, форамініферами, 
нумулітами. Вони також містять спікули губок, моховаток, поодиноких та колоніальних 
коралів, зуби акул та голки морських їжаків. 

Валуни морени Дніпровського льодовика біля с. Домоткань. Велетенські брили гранітів 
на узбережжі Дніпра біля с. Домоткань, більш відомі в літературі як Бородаївські, уже в 
далекому 1888 р. відомий геолог А.В. Гуров розглядав як ератичні валуни, тобто брили порід, 
відірваних від корінних масивів Балтійського щита і переміщених на тисячі кілометрів 
потужним льодовиком. Як в урвищах Дніпра, так подекуди, і на поверхні прилягаючих до 
Дніпра ділянок вододілів, чудово прикрашають ландшафт велетенські валуни. Перед нами 
виразні сліди найпотужнішого в Європі, грандіозного дніпровського зледеніння у вигляді 
класичної морени та так званих ератичних валунів, розміри яких сягають 4–7 м.  

Стратотип кодацького горизонту у балці Сажавці. Своєрідний рельєф балки з глибоко 
врізаними бічними ярами, якими розкриваються найкращі в Україні розрізи суглинків давно 
приваблює дослідників четвертинної геології. Найбільшою, хоча і не єдиною, цінністю балки 
залишається чудовий розріз четвертинних відкладів, у якому спостерігається чергування 
лесових горизонтів з горизонтами викопних ґрунтів. Крім того Сажавка є археологічною 
пам’яткою. Тут знайдено стоянку первісної людини культури мустьє палеолітової епохи.  

Водоспад на р. Кам’янці серед Токівських гранітів. У нижній течії р. Кам’янки її води 
прорізають Токівський гранітний масив. Саме ці гарно забарвлені порфіробластові граніти 
створили унікальний ландшафт у пониззі річки Кам’янки. Граніти розбиті системою 
тектонічних порушень, які контролюються зараз зонами дроблення та по яких породи розділені 
на окремі блоки різної форми і розмірів. Все це, разом з невеликими але мальовничими 
порогами і водоспадами, створює неповторну красу об’єкта геологічної спадщини. Крім того 
граніти Токівського масиву відомі далеко за межами України як чудове за якістю 
облицювальне каміння. 
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Необхідні складові польового дослідження геологічної пам’ятки являли собою опис 
геосайту, встановлення його координат, стратиграфічного положення та віку, фотографування, 
відбір зразків гірських порід, руд, мінералів та викопної фауни, складання абрису, вивчення 
особливостей рельєфу. В камеральних умовах збираються історичні відомості, надається 
інформація щодо інших, туристично привабливих об’єктів, розташованих поблизу геологічної 
пам’ятки та необхідних для його популяризації. Крім того, до текстових і звітних матеріалів з 
практики, додається презентація геосайту в Microsoft PowerPoint.  

 
1. Манюк В.В. Использованиегеологических памятников природы при проведении учебных практик .// 

Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация: Материалы конференции. 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. // Vнауково-практ. 
конфер. «Моніторинг навколишнього природного середовища: науково-методичне, нормативне, 
технічне, програмне забезпечення» Крим, Коктебель, НПЦ «ЕКОЛОГІЯ, НАУКА, ТЕХНІКА» - 2010. – 
С. 74 – 76. 
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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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