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ГЕОЛОГІЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА 
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКТОРІВ СЕРПУХОВСЬКОГО І 
ВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСІВ ГОГОЛІВСЬКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА 

(ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА) 

Бандуренко М.В., студентка 
ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Аналізуються результати вивчення теригенних колекторів серпуховського та візейського ярусів, які 

розділені в розрізі приблизно 1000 м товщею осадових порід. Виявлено, що статистичний розподіл пористості 

та проникності у глибокозанурених (понад 5000м ) візейських колекторів характеризується наявністю двох 

піків. Поява другого піку пояснюється розвитком вторинної трішинуватості та іншими глибинними 

перетвореннями гірських порід. 

ТаРотаїогу тезийз о) те У5егрикпоуіап апа Уїзеап іетпіяєпоиз гезекудігя, утісі аге зерагатеа іп Ше 5есіїоп ої 

арргохітаїтеїу 1000 т їіск 5едїтетіагу госк5, аге апаїугей. І Ваз Фееп езіафбій5пеа їаї те 5їаїїзіїса! аїзігірийоп ої 

рогозіїу апа регтеарфіїйу о) Пе Уізеап гезекудігя аї ягеаї дФерій5 (тоге ап 5000 т) із спагасіетігед Бу Ше ргезепсе 

ої їмо реакз. Тпе арреагапсе ої Ше зесопа реак із ехріаїпед Фу Ше 4еусіортепі ої зесопдаагу Тгасіигез апа оїпег 

розі-5едітепіату ітап5|огтайопу ої госкз. 

Пошуки вуглеводнів (ВВ) на великих і надвеликих глибинах є одним з найважливіших 
напрямів розвитку нафтогазовидобутку в Україні. Ефективність цього напряму була 

показана при бурінні у центральних частинах Дніпровсько- Донецької западини (ДДЗ). 

Високодебітні газоконденсатні поклади були розкриті на глибинах, що перевищують 5000 м 

на Валюхівському 1 Рудівському газоконденсатних родовищах, а найбільш глибокі поклади 

(до 6500м) виявлені на Перевозівському 1 Семиренківскому родовищах |2|. За теоретичними 

розрахунками на великих глибинах осадові гірські породи ущільняються і майже втрачають 

поровий простір. Однак детальне вивчення керну показало, що поклади ВВ на таких 

глибинах акумулюються в у вторинних колекторах, які формуються в ущільнених породах 
внаслідок вторинної тріщинуватості та метасоматичних перетворень мінералів. Все це дає 

надію на те, що і на низці інших родовищ центральної частини ДДЗ зосереджені значні 
запаси вуглеводнів на глибинах, що перевищують 5000 м. Одним з таких родовищ є 

Гоголівське газоконденсатне родовище (ГКР). 
Відкриття та освоєння Гоголівського ГКР відбувалось протягом двох етапів. Спершу за 

результатами сейсмічних досліджень була виявлена антиклінальна структура. В 1970 році 
випробування продуктивного горизонту С-5, розкритого свердловиною 1 (інт. 4206-4235 м), 

ознаменувало відкриття Гоголівського ГКР. Дебіт газу становив 26,3 тис. м//д, конденсату - 

26 т на добу |. 

Другий етап вивчення родовища пов'язаний з відкриттям покладів вуглеводнів у 

верхньовізейських відкладах на великих глибинах. Після проведення детальних 

сейсморозвідувальних робіт була уточнена будова брахіантикліналі. По горизонту відбиття 

серпуховського ярусу (ізогіпса -4100 м) її розміри становлять 5,7х3,9 км. У 1995 році 

пошукова свердловина 26 досягла проектної глибини (5500 м) 1 при випробуванні горизонту 

В-16в було отримано приплив газу дебітом 143,8 тис. м//д |З. 

Отже, на сьогодні на родовищі розкриті два продуктивні інтервали, розділені майже 
кілометровою непродуктивною товщею. Поклади першого інтервалу розміщуються в
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серпуховському ярусі (продуктивні горизонти С-4 і С-5). Другий більш глибокий інтервал 
пов'язаний з верхньовізейським відкладами (продуктивні горизонти В- 16 1 В-17). 

Метою наших досліджено стало порівняння літологічного складу і колекторських 
властивостей порід серпуховського в візейського ярусів, які розміщуються на різних 

глибинах. До аналізу залучено результати лабораторних досліджень 35 зразків керну 

(макроскопічні описи та описи шліфів), 342 аналізи відкритої пористості та 286 аналізів 

проникності, а також враховано інші дані. Абсолютні відмітки інтервалів відбору зразків 

серпуховських порід 4005,1 - -4275,3 м, візейських - -3299,6 - -5256,9 м. 

Як серпуховські так і верхньовізейські товщі є поліфаціальними. Вони розділені 

незгідністю і формувались в мілководно-морських та прибережних обстановках, які часто 

змінювались. Товщі складені перешаруванням аргілітів, алевролітів, пісковиків та вапняків. 
Інколи трапляються обвуглені рослинні рештки та тонкі вугільні прошарки. Пісковики сірі і 

світло-сірі, переважно дрібно- і середньозернисті, кварцові і кварц-польовошпатові на 
каолінітовому цементі, інколи глинисті, міцні, щільні. Разом з тим, пісковики продуктивного 

горизонту С-5 мають суттєві відмінності від інших. Це різнозернисті (середньо- та 
крупнозернисті) середньозцементовані породи, що мають максимальні значення пористості 

та проникності. Газоконденсатні поклади цього горизонту пластові, тектонічно екрановані. 
За результатами буріння не спостерігається заміщення колекторів ущільненими пісковиками 

і алевролітами по простяганню. Натомість, поклади візейських продуктивних горизонтів 

пластові літологічно обмежені, пов'язані з заміщеннями по латералі теригенних колекторів 

ущільненими породами. 

Особлива увага нами зверталась на ознаки вторинних змін серпуховських та візейських 

порід. Як і очікувалось, візейські породи є більш ущільненими, і лише ділянками є 

колекторами. Припускається, що саме на таких ділянках поширені мікро- та 

макротріщинуваті породи, з частими дзеркалами ковзання та стилолітовими швами. Тріщини 
часто заповнені бітумами, трапляються сульфіди та кристали кальциту. Всі ці ознаки 

вторинних перетворень не властиві серпуховським породам. 
Статистична обробка даних коефіцієнта відкритої пористості і проникності |3| для 

серпуховських і візейських порід (рисунки 1-4) показує суттєві відмінності у їх розподілі. 
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Рисунок 1. Діаграма розподілу пористості серпуховських порід (п - 285)



ХІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 
Київ, 14-16 квітня 2021 р. 

  

  

301 
  

254 
  

201 
    

151 
  

103       
9, 

0-2 24 4-6 6-8 8-10 10-12 12414 Кп,       

Рисунок 2. Діаграма розподілу пористості даними візейських порід (п с 63) 
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Рисунок 3. Діаграма розподілу проникності серпуховських порід (п - 246) 
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Рисунок 4. Діаграма розподілу проникності візейських порід (п - 44) 

З шнаведених діаграм видно, що середні значення коефіцієнта пористості для 

серпуховських порід розподілені рівномірно з одним піком (10-1290). В розподілі ж значень 
коефіцієнта відкритої пористості для зразків візейських порід спостерігається два піки (2-495 

та 10-1290). Більшість досліджених зразків порід мають низькі значення проникності (Кир 0- 
5х10 мкм'). Разом з тим, пікові значення коефіцієнта для візейських порід приходиться на 

значення 20-30 х10 мкм?, відрізняючись від піку для серпуховських (10-30 х10 мкм?). 
Висновки. 
Близький до нормального розподіл коефіцієнта відкритої пористості для порід серпухова 

свідчить про її первинний генезис, обумовлений умовами седиментації. Натомість, розподіл 

коефіцієнта відкритої пористості з двома піковими значеннями, а також дещо підвищені 

10
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значення проникності свідчать про змішаний (первинний і вторинний) генезис пористості, 
що властивий візейським породам. 

Дослідження літології вказує може пояснюватись впливом вторинної тріщинуватості на 
зростання пористості 1 проникності ущільнених порід візейського ярусу. Ділянки розвитку 

тріщинуватості ймовірно поширені локально і заміщуються по простяганню ущільненими 

породами, формуючи літологічно-екрановані поклади ВВ. 

1. Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / Гол. ред. М.М. Іванюта. - Львів: Центр 

Європи, 1998. - Т. ШІ - С. 504-924. 

2. Лукин А.Е. Утлеводородньтй потенциал больших глубин и перспективь его освоения в 

Украине // Геофизический журнал. - 2014. - Т. 36, Мо. - С. 3-23. 
3. Саламін Н.Р. Семенюк Ю.Р. Геолого-економічна оцінка запасів Гоголівського 

газоконденсатного родовища Полтавської області: Звіт про НДР. Кн. І, Текст. - К.: ПАТ 
"Укрнафта", 2018. - 200 с. (фонди ДНВП "Геоінформ') 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В. (доктор геологічних наук, 

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

університету імені Тараса Шевченка) 

Вапдйгепко М. СОМРАВАТТУЕ СНАКАСТЕКІ5ЗТІС5 ОК ТНЕ 5ЕВРОКНОУМІАМ 

АМЬр УІ/ЕАМ ВЕЗЕКУОІВ5 ОЕ ТНЕ СОСОГЇКУК СА5-СОХРЕМ5АТЕ КІКІЮ,р 

(ОХІРКО-СемиренХЕТ58 ВАЗІМ) 

ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОНОСНОСТІ ВІДКЛАДІВ БАШКИРСЬКОГО ЯРУСУ 
АЕРОПОРТІВСЬКОГО СКЛЕПІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ СУСІДНІХ ТЕРИТОРІЙ 

Божко К.П., студентка 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі зроблено прогноз газоносності відкладів башкирського ярусу Аеропортівського склепіння. Після 

детального аналізу геологічних досліджень сусідніх площ та сейсморозвідки на території, що вивчається, було 

передбачено наявність перспективних ресурсів в середньокам 'яновугільних товщах. 

ТІ із рарег Те ргеаїстоп ої заз Реатгіпя ВазПіігіап зедїтепіз ої Ше Аегорогі апісійпе із таде. Арег а астайса 

апаїузіз ої яеоіовісаї зигуєух ої) пеїяпбогіпя агеаз апа 5еї5тіс ехріогайоп іп Ше зімду агеа, Ше ргебепсе ої 

ргозресіїує гездигсез іп те Міааіе Сагропіегоиз Гогтайоп із ргеаїстеа. 

Аеропортівська структура відноситься до Сєвєродонецької площі Красноріцького 

газоносного району, що розташований в межах північних окраїн Донбасу, в перехідній зоні 
зчленування складчастого Донбасу з південним схилом Воронезького кристалічного масиву. 

З 1959 року на території досліджень проводяться геологічні дослідження різного 
характеру та масштабу. Тут було відкрито і підтверджено промислове значення родовищ - 

Борівського, Муратівського, Капітанівського, Височанського, Лобачівського, Вергунського, 

Крутогорівського, Кружилівського. У 2018 р. були проведені роботи по уточненню будови 

Аеропортівської структури |, 31. 

Ми проаналізували всі доступні матеріали по даному району і спираючись на метод 

аналогії прийшли до таких висновків. 

11



ХІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 
Київ, 14-16 квітня 2021 р. 

Перспективи відкриття родовища вуглеводнів на Аеропортівському склепінні можна 
обгрунтувати таким: 

ме (Со), МС?) (рисунок 1), що були визначені за допомогою 2Ю сейсміки |51. 

регіональна нафтогазоносність середньокам'яновугільних відкладів в перехідній зоні 
від крила Воронезької антеклізи до складчастого Донбасу; 

розташування в тектонічній зоні, що є сприятливою для накопичення промислових 

скупчень вуглеводнів; 

встановлення, в безпосередній близькості, промислових скупчень вуглеводнів в 

розрізі башкирських відкладів в межах Борівської |2|, Муратівської, Путилінської, 

Капітанівської, Воронівської та інших структур; 

присутністю на сусідніх площах нафтогазоносного району осадових комплексів З 

подібними умовами залягання, потужністю і літологічним складом; 

приуроченістю до зони активного прояву геодинамічних структуроформуючих 

процесів і широкого розвитку верхньопалеозойських локальних піднять; 
наявністю у розрізі башкирських відкладів сусідніх територій порід-колекторів з 

кондиційними ємнісно-фільтраційними властивостями; 
існуванням позитивних структурних форм і умов по створенню надійних пасток для 

вуглеводнів |4; 

наявністю структурних побудов по відбивальних горизонтах Уб'/ С»), Мб» (С»)), 

З 

ЧО    

Рисунок 1. Схема зіставлення структурних планів по відбивальних горизонтах Уб»"", Мб»!, Мб", Мб» (за 
даними ДІ «Укрнаукагеоцентр», 2013). 
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Відомо, що регіональну продуктивність в південно-східній частині ДДЗ мають 
середньокам'яновугільні відклади, з якими в межах Красноріцького газоносного району 

пов'язана основна кількість розвіданих запасів і перспективних ресурсів. В районі виділена 
Вергунсько-Борівська зона газонакопичення, на західному продовженні якої знаходиться 

група дрібних склепінь Сєвєродонецької площі, що включає Воронівське (6), Устинівське та 

Аеропортівське склепіння. Промислова кгазоносність на суміжних Борівському та 

Муратівському родовищах пов'язана з нижньою та верхньою частиною башкирських 

відкладів. 

Отже, спираючись на метод аналогії та загальні закономірності нафтогазоносності надр у 

межах північних окраїн Донбасу, ми можемо впевнено прогнозувати газоносність і 

Аеропортівської структури, що має подібну геологічну будову та історію розвитку з 
сусідніми структурами, промислове значення, яких вже доведено. 

1. Геологічний проект пошуково-розвідувального буріння на Аеропортівському склепінні 

Сєвєродонецької площі. ДІ «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР»; В.М.Солодкий, Х.І.Улітко. - 

Полтава, 2019. - 143 с. 

2. Геолого-математическая модель формирования и размещения залежей нефти и газа в 
Днепровско- Донецкой впадине: Трудьт института. Вьш. ХХХПІ / Под ред. С П. Максимова. - 

М. Недра, 1985, - 126 с. (Украйнский научно-исследовательский геологоразведочньшй 

институт). 

3. Звіт «Початкова геолого-економічна оцінка запасів вуглеводнів Сєвєродонецької площі 

Луганської області України» (станом на 01.01.2017 р.), І. Пелипенко. - Полтава, 2017. - 153 с. 

4. Звіт про результати договірних сейсморозвідувальних робіт МСГТ на Сєвєродонецькій 

ліцензійній площі Північних окраїн Донбасу (станом на 01.04.2004 р., договір Мо 2СР/ОЇ від 

03.12.2001 р.); В.І.Савицький. - Луганськ, 2004. - 101 с. 
5. Звіт про результати сейсморозвідувальних робіт 2) на Аєеропортівській ділянці 

Сєвєродонецької площі (роботи за Договором Хо 3-07/18 від 03 липня 2018 р.); Р. 
Мирошниченко. - Новомосковськ, 2018. - 98 с. 

6. Проект пошукових робіт на нафту та газ на Воронівському склепінні Сєвєродонецької 
площі; Г.Черткова. - Полтава, 2004. - 169 с. 

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

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

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Восіко К. РЕЕРІСТІОМ ОЕ ТНЕ СА5 ВЕАКІХС ВА5НКІВІАХМ 5ЕРІМЕКМТ5 ОЕ 

ТНЕ АЕКОРОВТ АКТІСІЛХЕ ВАЗ5Ер ОХ ТНЕ СЕОІОСІСАЇ, 5О0КУКУ5 ВЕЗ51Л.75 
ОК ХЕІСНВОВІХС АЕВКАЗ5. 

ОСКОЛОНІВСЬКИЙ ПРОГНОЗНИЙ БІОГЕРМ (ПІВНІЧНІ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ) 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 

Голобородько В./., студент 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

За геолого-геофізичними даними північніше Красноріцького розлому прогнозується пізньосерпуховський 

біогерм, прнурочений до субширотного біогермного поясу. Як і інші органогенні споруди цього району біогерм 
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ймовірно побудований водоростями, коралами та біокластичними вапняками. За аналогією з розміщеними 

неподалік родовищами передбачається відкриття невеликого за запасами газового покладу, приуроченого до 

карбонатних порід продуктивного горизонту С -4. 

А ІГаїе 5егрикйоміап Біопетт, соп/їпеа іо Ше зифіаїйиаїпа! Ріопетт сопе із ргеаїсіеа погій ої Ше Ктазпогії5ку 

ані ассотаїпя 10 ясоіоязіса! апа яеорПузісаї ааїа. Ііке оїек огзапіс сопбітисіїоп5 ої із агеа Ше Фіойект іх 
ргорафіу Фийі ої аїзає, сога! апа Ріосіачзіс Птезіопе. ТНе аїзсоуєгу оГ а 5зтаї! заз рооі іп Пе сагфопаїте тезегудігя о 

Те рау Попігоп С-4 Бу апаїозу уліїй Ше пеагфу Пеіаз із ргеаїстеа. 

Виявлення літологічних пасток є набагато складнішим порівняно з структурними, 

водночас саме вони є суттєвим резервом подальшого нарощування запасів вуглеводнів. 
Серед літологічних пасток біогермні карбонатні тіла є одні з найбільш поширених. У межах 

Північних окраїн Донбасу вони стали вивчатись після відкриття у 1972 р. Муратівського 

родовища, де промислові припливи були отримані | з | рифогенних порід 
верхньосерпуховського під'ярусу. Згодом нафтогазоносність карбонатних колекторів цього 

віку була підтверджена на Путилінському, Чабанівському, Теплому (Львівському) та інших 
родовищах. Крім того, наявність змішаних кавернозно-тріщинно-порових карбонатних 

колекторів цього віку (світа Сі") була встановлена для ряду структур зони Красноріцького 
скиду (рисунок 1), серед яких Сиротинська, Борівська, Капітанівська, Трьохізбенська, 

Лобачівська, Вільхівська (31. 

Пізньосерпуховські біогермні споруди виходять на поверхню в Донецькому басейні 

поблизу с.м.т. Старобешеве, де детально вивчені |51. Там вони приурочені до кальміуської 

світи С"(Р) і складені біокластичними вапняками з великою кількістю різноманітних ругоз, 

хететид та строматопороподібних організмів. Товщина біогермів становить 9,2-11,2 м, 

довжина у розрізах перевищує 10 м. 

Біогерми цього ж віку нещодавно розкриті бурінням в межах Макіївського 

газоконденсатного родовиша, що розміщене на заході Луганської області південніше від м. 

Сватово. Тут розкритий горизонт С-5 верхньосерпуховського під'ярусу, який вміщує 
органогенні споруди, що складені водоростями, колоніальними коралами та біокластичними 

вапняками. Товщина біогермів становить 0,5-5,6 м |21. 
За результами сейсмічних досліджень, частково підтверджених бурінням, значне за 

товщиною біогермне тіло, що приурочене до підняття докембрійського фундаменту, 
виявлене на Мигринському газоконденсатному родовищі, яке розташоване на сході 

Луганської області поблизу селища Широкий. Товщина карбонатних порід світи Су! тут 

сягає 560 м |41. 

Матеріалом для цієї публікації стали результати геологічної інтерпретації сейсмічних 

даних по Осколонівській площі, результати буріння на Путилінському родовищі та аналіз 

опублікованих даних щодо геології і нафтогазоносності Північних окраїн Донбасу та 

прилеглої частини Північного борту ДДЗ. 

Осколонівська площа розташована у Луганській області на південний схід від м. 

Лисичанська і приурочена до смуги встановлених раніше у межах Північних окраїн Донбасу 

пізньосерпуховських біогермів. Всі вони формувались в мінливих (відносно глибоководних 
та відносно мілководних) умовах карбонатного шельфу за наявністю лагун з евапоритовою 

седиментацією (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Узагальнена схема поширення біогермів пізньосерпуховського віку в північно-східній частині 

Північного борту ДДЗ та Північних окраїнах Донбасу (за Несіною Н.Ї., 2016): 

Палеогеографічні обстановки: 1 -- море, мілководний шельф, 2 - море, глибоководний шельф; 3 - скиди, 4 - 

підкиди, 5 - насуви, 6 - структури. Зони поширення відкладів: 7 - шельфові вапняки з тонкими прошарками 

глин, 8 - шельфові переважно карбонатні породи, 9-- вапняки з прошарками доломітів, ангідритів, алевроліти, 

пісковики, аргіліти, 10 -- піщано-глинисті породи авандельт, 11 -- органогенні споруди, 12 -- ангідрити 

застійної зони шельфу. Умовні границі: 13 - міжрифових зон, 14 - палеогеографічних обстановок. Стрілкою 

показане положення Осколонівського біогерму 

В межах площі розташоване Путилінське газове родовище. На глибинах 2188-2196 та 

2250-2281 м свердловина 1-Путилінська розкрила продуктивний горизонт С-4, з якого 

одержано приплив газу абсолютним дебітом 3Ітис. мо? /добу. Газовий поклад масивно- 
пластовий склепінний, літологічно обмежений, тектонічно екранований |53 с. 1399. 

Колекторами є карбонатні утворення серпуховського ярусу, рифогенне похождення яких на 

той час не було підтверджено. Ймовірно це пов'язано з тим, що свердловина розкрила лише 

крайову частину біогерма (рисунок 2). 

  

  

  
  

ж «Умов 

М Мао) | 

задано ї 1 - Органогенні вапняки 
2 '171 | Я 4-2 а - З 2 - Шпейфові породи 

З - грамиці відбивавльних горизонтів 

Рисунок 2. Схематична будова Осколонівського біогерму (за сейсмогеологічними даними та результатами 
буріння). ПІ - свердловина 1-Путилінська 

За 20) (МСГТ) сейсморозвідувальними роботами та при переінтерпретації каротажних 

даних по свердловині 1-Путилінська (ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр», 

2012) по відбиваючому горизонту Мб? (Сі") прогнозується біогерм на Осколонівській 
ділянці. Він виділяється за записом аномального хвильового поля на часових розрізах та 

підтверджується каротажними даними свердловини  1-Путилінська. За результатами 
комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних біогерм представлений органогенними 

вапняками з малопотужними прошарками піщано-глинистих порід. Товщина карбонатних 
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прошарків коливається від 2 до 5 метрів, досягаючи максимальних значень 60 метрів. 
Схематичне зображення біогерму наведено на рисунку 2. 

За назвою розташованого неподалік с. Осколонівка прогнозоване карбонатне тіло 
пропонується називати Осколонівський біогерм. Він локалізується в смузі розвитку 

виявлених раніше пізньосерпуховських біогермів і за своїми характеристиками подібний до 

описаних вище. Товщина біогерма досягає 250-300 м, а розміри у плані 15004000 м. За 

аналогією з розміщеними поблизу Муратівским, Капітанівським та іншими родовищами на 

Осколонівській площі очікуються відкриття невеликого за запасами газового покладу, 

приуроченого до продуктивного горизонту С-4. 

1. Атлас родовищ нафти 1 газу України: В 6 т. / Гол. ред. М.М. Іванюта. - Львів: Центр 
Європи, 1998. - Т. ПІ. - С. 925-1416. 

2. Бухтатий Б.М. Про розкриття біогермових будов у верхньосерпуховських відкладах 
Макіївського ГКР. Новітні проблеми геології // Матер. наук.-практич. конф. до 100-річчя від 

дня народження В.П. Макридіна (м. Харків, 21-23 травня 2015 р.). - Х., 2015. - С. 98-11. 
3. Несіна Н. Поширення пізньосерпуховських біогермів у південно-східній частині Доно- 

Дніпровського прогину (за результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення 
геолого-геофізичних матеріалів) // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Геологія. -2016, вип. 

1 (72). - С. 70-75. 

4. Хабанець І.А., Тяпкіна О.М. Сейсмічний прогноз і класифікація верхньосерпуховських 

біогермних споруд північних окраїн Донбасу // Геоінформатика. - 2015. - Мо 2 (54). - С. 62- 

70. 

5. Озаг У. Сагбопіїеггоц5 БийЧиря їв (пе Допеїз Вазіп (1)Ктаїпе) // Сеоіовіса Веівіса. - 2012. -- 

мої. 15, Ми. 4. - Р. 340-349, 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В (доктор геологічних наук, 
професор кафедри геології нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка). 

Ноїіорогодко У., ОЗБКОТОМКТУ5ЗКУ РКЕРІСТЕРр ВІОНЕВМ (ХОВТНЕВХ ЕРСЕ5 Ок 

ТНЕ РОМЕТЗ5 ВАЗІМ) АХМО ІТ5 ОП, АХОЬ СА5 РЕО5РЕСТ5 

НЕСТРУКТУРНІ ПАСТКИ ВУГЛЕВОДНІВ У КАРТАМИСЬКІЙ СВІТІ (ВЕРХНІЙ 
КАРБОН-НИЖНЯ ПЕРМ) ПРИОСЬОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ 

ЗАПАДИНИ 

Дейнега В.С., студент 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Картамиська світа поширена в Донецькомку басейні та в прносьовій частині Дніпровсько-Донецької 

западини. В її середній частині локалізована стратиграфічна незгідність, що збігається з межею карбону і 

пермі. У межах Машівсько-Шебелинського газоносного району на значній території картується зона 

стратиграфічного виклинювання нижньої частини світи та виділена зона формування стратиграфічних 

пасток.  Найсприятливіші умови |для ш акумуляції вуглеводнів | могли | виникати | при комбінуванні 

стратиграфічного виклинювання та антиклінальних структур. 

Тпе Кагіатузка Зийе із улаеузргеаа іп те РДопеїз Вазіп апа ргеахіаі рагі о) Ше Рпірго-Допеїз аєргеззіоп. Іп те 

тіабе рагі ої Ше зийе, а 5ігапягарніс ипсоп/огтіу із Іосайсей, місії соіпсіаєя уліїй. те Сагропіегоину/Регтіап 

Боипаагу. А улає ріпсПпоиі сопе і5 тарреай оп а Іагое теггіїогу апа Ше сопе ої 5ігайятарпіс іарз із айосатеа іп Ше 
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МазНніука-УпепреїупКа 8аз5-Беагіпя агеа. ТНе тобі Гауогабіе сопаййопе ог Ше асситиіайоп ої Пудгосагропе сопій 

агі5е уліїй а сотфіпайоп ої 5ігайягарніс ріпспоиїз апа апісіїпа! зітисіигез. 

Приріст запасів вуглеводнів (ВВ), пов'язаних з антиклінальними структурами 

Дніпровсько- Донецької западини (ДДЗ), поступово зменшується, що обумовлює високу 
актуальність пошуків пасток неструктурного (літологічного та стратиграфічного) типу. Для 

їх виявлення останнім часом застосовуються сейсмічні дослідження 31) та великі об'єми 

глибокого буріння. Одним з результатів таких робіт стало відкриття у 2002 р. Кобзівського 

газоконденсатного родовища з літологічно екранованими та літологічно обмеженими 

пастками, локалізованих у відкладах картамиської світи. 

Картамиська світа (.Ссвіта мідистих пісковиків") вперше описана в Донецькому басейні, де 

вона виходить на поверхню та добре вивчена |5|. Вона є перехідною від вугленосних товщ 

карбону до соленосних відкладів пермі і включає відклади між маркуючими вапняками 0! та 
Ої. В ДДЗ світа поділяється на три підсвіти. Нижнокартамиська підсвіта складена 

переважно червоноколірними аргілітами і алевролітами з прошарками сіроколірних 
пісковиків і малопотужними пошарками вапняків та доломітів. Її товщина - до 210 м. 

Середньокартамиська підсвіта відома також під назвою мелехівської товщі. У її складі 
переважають червоноколірні піщано-алевролітові утворення з проверстками аргілітів та 

карбонатних порід. До підошви підсвіти належить добре витриманий пісковик, який має 
значну товщину (до 20 м). Товщина підсвіти - 200-300 м. Верхньокартамиська підсвіта 

виділяється в інтервалі маркуючих карбонатних горизонтів Оз та Ор. У її складі 

переважають карбонатні породи, ангідрити, строкатоколірні глини та алевроліти. Товщина 

підсвіти - 100-180 м. Тривалий час картамиська світа у повному обсязі вважалась 

нижньопермською (2). Але останнім часом встановлено, що нижня і середня підсвіти 

завершують розріз карбону, а верхня підсвіта є вже нижнопермською. Таке положення 

границі карбону 1 пермі є офіційно затвердженим. 

Виходячи з цього, вся продуктивна товща Кобзівського родовища (горизонти А-б - А-8 та 
Г-6) повністю локалізована у верхньому карбоні, що потрібно враховувати при 

характеристиці нафтогазоносності картамиської світи |3, 4|. Колекторами на Кобзівському 
родовищі виступають пісковики, в нижній частині розрізу - гравеліто-пісковики З 

пористістю з 8,8-18,296, газопроникністю 0,25-261х1079? м. Описаний  стратиграфічний 
інтервал поширений у межах Машівсько-Шебелинського району. За аналогією з Кобзівським 

родовищем він є потенційно нафтогазоносним. Окремі аспекти прогнозування його 

нафтогазоносності розглядаються у цій публікації. 

Важливо відзначити наявність стратиграфічної (подекуди і кутової) незгідності між 

середньо-та верхньокартамиською підсвітами |5, с. 92|, положення якої збігається з межею 

кам'яновугільної і пермської систем у її сучасному розумінні. Вона є результатом 

седиментаційної перерви початку пермського періоду та супроводжувалась частковим 

розмивом верхньокам'яновугільної частини картамистької світи (нижня та середня підсвіти) 

на значних територіях. Внаслідок цього сформувалась зони виклинювання та поширення 
стратиграфічних пасток ВВ. Для їх прогнозування у межах Машівського-Шебелинського 

автором використана схема поширення картамиської світи, опублікована І.В. Височанським 
П1. Передбачається, що найпереспективнішими для пошуків ВВ у колекторах картамиської 

світи, Є ділянки  стратиграфічного виклинювання, що збігаються з виявленими 
сейсморозвідкою антикліниальними структурами. З рис. видно, що такі ділянки приходяться 

на Войнівську, Єлізаветську, Мар'янівську та Білухівську антиклінальні структури. 
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Рисунок 1. Схема розміщення перспективних ділянок, повязаних з виклинюванням нижньої частини 
картамиської світи (Машівсько-Шебелинський газоносний району): 

1 - родовища ВВ; 2 -- контури виділених автором перспективних ділянок; 3 -- соляні штоки; 4 -- контури 

території, де картамиська світа повністю або частково розмита (за І.В. Височанським, 2013), 5 - 

свердловини 

За наявними даними вказані ділянки недостатньо вивчені бурінням та після ретельного 

перегляду наявних геолого-геофізичних даних рекомендуються для подальшого ретельно 

вивчення сейсмогеофізичними дослідженнями. 

Таким чином, яскраво виражена стратиграфічна незгідність на границі кам'яновугільного 

і пермського комплексів, що зумовлена виклинюванням верхньокам'яновугільної частини 
картамиської світи, є важливим критерієм прогнозування стратиграфічних пасток в 

картамиській світі. У комплексі з структурним критерієм він сприяє прогнозуванню 
найперспективніших комбінованих пасток в межах Машівсько-Шебелинського газоносного 

району. 
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Реіпена У. 8ТВАТІСКАРНІС ТКАР5 ІМ ТНЕ КАКТАМУЗКА 5ІЛТЕ (СРРЕК 
САКВОМІЕЕКОС85-ІГОУЕК РЕВБМІАМ) ОК ТНЕ РМІРКО-РОМЕТЗЯ ВАЗІМ (РЕБАХІ, 
Л0ХЕ) 

ПРИРОДА ПОРОВОГО ПРОСТОРУ НИЖНЬОПЕРМСЬКИХ КАРБОНАТНИХ 
КОЛЕКТОРІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОТЕНЦІЙНОЮ НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ 
ЖУКІВСЬКОЇ СТРУКТУРИ (ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА) 

Жук О.В., студентка 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Розглядається походження порового простору в карбонатних породах нижньої пермі в зоні розвитку 

солянокупольних структур. Показано, що пористість карбонатних порід обумовлена переважно вторинними 

метасоматичними та тектонічними процесами. 

Тпе огізіп ор Пе роге зрасе іп Ше Гоуег Ректіап сагропаїє госк5 іп те агеа ої дсуеїортепі ої зай аФоте 

зітистигез із сопзідегеа. П і5 зпомт аї Ше рогозіїу о сагропате госК5 і5 таїпіу дане іо зесопдату теїазотайіс апа 

тесіопіс ргосе55е5. 

Жуківська площа розташована в центральній приосьовій зоні Дніпровсько- Донецької 

западини  (ДДЗ3З). Згідно  нафтогазогеологічного районування  Дніпровсько- Донецької 

нафтогазоносної області вона належить до Глинсько-Солохівського газонафтоносного 
району. Площа знаходиться у високоперспективній зоні, яка охоплює також Машівсько - 

Шебелинський газоносний район зі схожою геологічною будовою. Продуктивні горизонти 

значної кількості відкритих тут родовищ розміщуються у товщі верхнього карбону, нижньої 

пермі та мезозою. Причому, колектори верхнього карбону та мезозою складені теригенними 

породами. Водночас, значна кількість покладів пов'язана з карбонатними породами нижньої 

пермі. Продуктивні горизонти Чутівського (А-2, А-4-5, А-б-8), Копилівського (А-2), 

Розпашнівського (А-6-7), Машівського (А-2, А-8) газоконденсатних родовищ приурочені 

саме до карбонатних утворень |1|. Це переважно вапняки, доломіти, доломітизовані вапняки. 

Якщо природа теригенних колекторів здебільшого добре вивчена, то генезис карбонатних 
колекторів є складною проблемою. Це обумовлено специфічними властивостями 

карбонатних порід, які легко змінюються під впливом вторинних процесів, що впливають на 

зміну їх фільтраційно-ємнісних властивостей. Серед нижньопермських колекторів району 

виділяють міжзерновий, порово-кавернозний, порово-тріщинний та тріщинний типи 
порового простору. 

Метою цієї публікації є вивчення геологічної будови Жуківської площі, яка підготовлена, 
але поки що не введена в пошукове буріння; прогнозування типів карбонатних колекторів, 

з'ясування їх походження та поширення в межах Жуківської структури. В основу роботи 

покладено узагальнені фондові матеріали з результатами геолого-геофізичних досліджень на 

Жуківській площі (ДП «Укрнаукагеоцентр», 2013), а також опубліковані джерела. 
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По  горизонтам відбиття нижньої шпермі (ТУв, ГМг) ШЖуківська структура є 
брахіантиклінальною складкою, в апікальній частині прорваною Олепирівським соляним 

діапіром грибоподібної форми з передтріасовим рівним підняття солі (рисунок 1). 
Нижньопермські товщі збереглись лише у периклінальних частинах складки. Латерально 

вони обмежені ніжкою соляного штока та значною мірою перекриті соляними тілами 

(козирком штоку). Передбачається, що нафтогазоносність Жуківської структури приурочена 

до приштокових шлейфових утворень і зон розущільнення (тріщинуватості), формування 

яких пов'язано з ростом штоку. За аналогією з зазначеними вище родовищами та за 
сейсмогеологічними даними основні перспективи нафтогазоносності Жуківської структури 

пов'язуються з карбонатними горизонтами слов'янської (А-2), микитівської (А-4, А-5) та 

картамиської (А-б) світ. 
Відомо, що розвиток карбонатних колекторів залежить від первинних умов седиментації 

(первинний поровий простір) та від вторинних процесів, пов'язаних з метасоматичними 
перетвореннями та тектонічними рухами (вторинний поровий простір) |4, 51. 

В ранньопермську епоху територія ДДЗ була евапоритовим басейном, в якому поряд з 
чевоноколірними піщано-глинистими седиментами формувались первинні вапняки, доломіти 

та солі. Як свідчать детальні дослідження подібних за складом та походженням карбонатних 
порід Цехштейну Західної Європи |б|, ці утворення характеризуються низькими значеннями 

пористості (2-10906). Разом з тим, як 1 у Цехштейні, на окремих ділянках ДДЗ могли 

формуватися водоростеві, моховатково-водоростеві та мікробіальні біогермні споруди, 

яскравим прикладом яких є колектори Леляківського родовища |З. 

77 ся 

| мб 
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-зд00 

  

Рисунок 1. Жуківська структура. Фрагмент геолого-геофізичного розрізу з проектною пошуковою 

свердловиною (за даними ДИ «Укрнаукагеоцентр», 2013). 

Вторинні процеси, серед яких виділяють метасоматичні та тектонічні, відігравали 

провідну роль у формуванні карбонатних колекторів. Метасоматичні перетворення могли 

відбуватись під впливом як поверхневих, так і глибинних чинників. У приповерхневих 

умовах, за часткового або повного осушування, карбонатні породи під дією збагачених 

магнієм метеорних вод розчинялись з утворенням каверн, а кальцит перетворювався в 

доломіт. Такі процеси відбувались на регресивних етапах розвитку басейну та у більшості 

асоціюють з стратиграфічними перервами. Ймовірно, що саме з таким типом колекторів 

пов'язаний нафтовий поклад Гнідинцівського родовища |2). Там карбонатні уламкові породи 
продуктивного горизонту А-б(?), що названі долоренітами, характеризуються кавернозно- 

поровим типом шпустотного простору (відкрита пористість 10,7-25,196) та незгідно 
перекриваються тріасовою товщею. 
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Масштабні метасоматичні перетворення карбонатних порід могли відбуватись 1 при 
зануренні порід в осадовому басейні. Тоді збагачені вуглекислотою та іншими компонентами 

гідротермальні розчини так само призводили до вилуговування, доломітизації, силіцитизації 
порід аж до повної втрати їх первинного складу. Природа таких гідротермальних розчинів 

дискусійна. Вони могли виникати внаслідок перетворення глинистих мінералів під дією 

високих тисків та температур, а також супроводжувати процеси генерації вуглеводнів З 

органічної речовини. Майже всі нижньопермські карбонатні породи ДДЗ в різній мірі 

перетворені у кавернозно-вториннопорові доломіти і доломітизовані вапняки внаслідок 

глибинних метасоматичних перетворень |З31. 

В умовах розвитку солянокупольної тектоніки вторинні колектори порово-тріщинного та 

тріщинного типу є найбільш типовими. Механізм їх утворення добре вивчений. Вони є 
результатом руху соляних мас, внаслідок чого формуються приштокові брекчії та зони 

тріщинуватості. Величина порового простору у таких породах дуже мінлива 1 залежить від 
заповненості тріщин солями, зменшуючись з віддаленням від стінок штоку. Саме такі 

колектори є найтиповішими для родовищ району і саме вони першочергово прогнозуються у 
приштокових зонах Жуківської структури. 

Висновки. 
1. В карбонатних породах нижньої пермі Жуківської структури (горизонти А-2, А-4 1 А-5) 

прогнозуються приштокові поклади вуглеводнів, складені карбонатними колекторами 

порово-тріщинного та тріщинного типів та екрановні ніжкою штоку і соляним козирком. 

2. З регіональною незгідністю пермі і тріасу можуть асоціюватись нижньопермські 

карбонатні кавернозно-порові колектори типу долоренітів Гнідинцівського родовища. 

3. Передбачається, що всі карбонатні породи Жуківської структури перетворені в 

результаті глибинних метасоматичних процесів вилуговування, доломітизації та ін. За 

аналогією з Леляківським родовищем найвищі значення вторинної пористості будуть 
властиві первинно біогермним вапнякам. 

1. Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / Гол. ред. М.М. Іванюта. - Львів: Центр 
Європи, 1998. - Т. ПІ. - С. 925-1416. 

2. Довжок ЄМ., Рубаха М.Г., Свихнушин ОМ., Кисіль В.В. Відкриття та освоєння 

пласта долареніту Гнідинцівського нафтового родовища // Нафтогазова галузь України. - 

2018. - Моб, - С. 10-14. 

3. (Лукин А.К. Литогеодинамическиє факторью нефтегазонакопления в авлакогенньзх 

бассейнах. - К.: Наук. думка, 1997. - 224 с. 

4. ФРауієз К.., Гапяйоте Р.5.1. Зігассигайу сопітоПЦед Будгоїбегта доЇїотіге гебегуоіг 

Тасіе8: Ап оуегуіїеху. ААРС ВиШегіп. - 2006. - 90(11).- Р. 1641-1690. 

5. Махлийо 5../. Оуегуівм ої Рогоз8ігу Еуоішіоп іп Сагропаїе Кезегуоіт5Кап5а5з Седоіорісаї 
Зосівгу ВиПегіп. - 2004. - Мої. 79, 2). Режим доступу: 

тпри/ууум/. 5еагспапааїхсоуегу. сот/доситенії/2004/тахлиі)о/ 

6.  Зіомакісулся М., Регті Е., ТисКег М. Місто- апа папоротез іп цеПі /есПзіеіп 2 сагропате 

Гасіе5 їгопі (пе 5оцірега Регліап Вазіп, ХУУ Еигоре // Тоцтпа! ої Реітоївит Сеоіору. - 2016-9(2) 
- 149-168. РОГ: 10.1111Др8.12638 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В (доктор геологічних наук, 
професор кафедри геології нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) 

Упик 0. ТНЕ КАТОВЕ ОК ТНЕ РОКЕ 5РАСК ОК ТНЕ ГОУЄК РЕВМІАМ 

САКВОХКАТЕ ВЕ5ЕКУОІВ5 АХЬ ТНЕ ОП, АМОЬ СА5 РОТЕХТІАЇІ, ОК ТНЕ 7 НОКУ 

ЗТКОСТОВЕ (ОХІРКО-РОМЕТЗЯ ВАЗІМ) 
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ПЕРСПЕКТИВИ ГАЗОНОСНОСТІ ДАНИЛІВСЬКОЇ СТРУКТУРИ 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, СОЛОТВИНСЬКА ЗАПАДИНА) 

Кадар О.В., студент 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Описана геологічна будова Данилівської структури Солотвинської западини. За результатами локального 
прогнозування передбачається відкриття дрібного за запасами родовища з трьома газовими покладами, 

локалізованими в крейді, палеогені та неогені. 

Тпе ясоіозісаї 5ігистиге ої Ше Рапуйу 5ігисіиге (Тгап5саграйна) ої те 5оіоіуупе аергеззіоп із ае5сгібеа. Тпе 

дїзсоуегу оГ а зтаі! Пе4 улій ігее заз рооїз Іосайзеа іп те Стсіаседиз, Раїеояепе апа Меозепе із ргеаїсіед. 

Закарпатський прогин розміщується між Східними Карпатами та Панонською западиною. 

В його межах розміщується Закарпатська газоносна область, де відкрито незначні за 

запасами газові родовища |, 2|. Водночас, за результатами сейсмогеологічних досліджень 
тут виявлено ряд антиклінальних структур, перспекривних на пошуки вуглеводнів. Однією з 

таких структур є Данилівська, що розташована в західній частині Солотвинської западини. 
Вона виявлена за результатами буріння та за сейсмогеологічними даними (Голубець 1.Й., 

2007, неопублікований звіт). В геологічній будові Данилівської структури виділяється два 

структурних поверхи - нижній донсогеновий (обумовлений виступом фундаменту) і верхній 

неогеновий (моласи прогину), які розділені незгідністю (рисунок 1). Формування 

фундаменту від юри до крейди включно відповідає ранньому, що завершився ларамійською 

фазою складчастості, а палеогеновий період - пізньому підетапам альпійського тектонічного 

циклу. 

У верхньому структурно-тектонічному поверсі виділяється три яруси: лпідсольовий 
(карпатій) - терешульська , новоселицька світи та нижньотереблянська підовіта, сольовий - 

верхньотереблянська підсвіта (нижня частина баденію) та надсольовий - солотвинська і 
тересвинська світи (верхня частина баденію і сармат). Будова підсольового ярусу 

успадкована від складчасто-блокового фундаменту. Сольовий комплекс характеризується 
пластичністю, невитриманою товщиною та наявністю Данилівського штоку (див. рисунок 1). 

Це асиметричне соляне тіло дайкоподібної форми, нахилене на північний захід, де обмежене 

розломом. Розміри Данилівської структури по замкненій ізогіпсі -850 м - 2,5Х5 км, амплітуда 

- 125 м. 

Метою проведених досліджень було локальне прогнозування  нафтогазоносності 
Данилівської структури. Воно базувалось на аналізі наявної геолого-геофізичної інформації 

та оцінці газоносності за аналогією з вже відкритими родовищами та газопроявами 

Закарпаття. В Солотвинській западині доведена газоносність крейди, палеогену та світ 

неогену (терешульської, новоселицької, тереблянської, солотвинської та тересвинської). 

Газові поклади крейдового газопереспективного комплексу прогнозується за аналогією 
газоносністю Тереблянської та Сокирницької площ, де розкриті тріщинуваті колектори. 

Перспективи палеогенового газоносного комплексу доказані на Солотвинському родовищі. 
Аналогічний поклад у тріщинуватих пісковиках та алевролітах передбачаються і у межах 

Данилівської площі. Так само за аналогією з Солотвинським родовищем значні перспективи 
газоносності пов'язуються 3 нижньотереблянскими тріщинуватими алевролітами та 

пісковиками, що перекриваються надійною соляною покришкою верхньотереблянської 
підсвіти. Газоносність інших комплексів у межах Данилівської площі малоймовірна. 
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Рисунок 1. Геологічний розріз через Данилівську структуру з пробуреними (чорне) та з проектною пошуковою 

свердловинами (червоне). За Голубець І.И., 2007 

Таким чином, на Данлівській структурі очікуються три поклади газу, приурочені до 
крейди, палеогену, та підсольової нижньотереблинської світи. Всі три прогнозовані поклади 

планується розкрити пошуковою свердловиною 1-Данилівська (див. рисунок 1). Як і на 

інших родовищах та структурах регіону, вони ймовірно локалізовані в тріщинуватих 

колекторах з мінливою пористістю (від перших одиниць до максимальних значень 24. 690) та 

проникністю (0,01-0,6:103 мкм). За аналогією з іншими родовищами Закарпаття |Ї, 2| 
очікується, що крім метану у складі газу в різних кількостях можуть бути вуглекислий газ та 

азот. 
Оцінка перспективних ресурсів газу об'ємним методом вказує на Данилівській структурі 

можливе відкриття дрібного родовища з запасами декілька млрд м? природного газу. 

1. Атлас родовищ нафти і газу України. Т. 5. Західний нафтогазоносний регіон / Вуль 

М'Я., Денега Б.І., Крупський Ю.3. та ін. - Львів: Центр Європи, 1995. - 712 с. 

2. Локтєв А.А. Особливості газоносності Закарпатського прогину // Геологічний журнал. - 

2019. - Мо 3 (368). - С. 45-51. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В. (доктор геологічних наук, 

професор кафедри геології нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) 

Каїаг А. РЕОЗРЕСТ5 ОК СА5 РОТЕХТІАЇ,. ОК РАМУПГУ 5ТКОСТОВЕ 

(ТВАМ5САВРАТНІАХ ВЕСТОК, 5ОГОТУУМЕ рЕРЕКЕЗ55ІОМ) 
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СТРУКТУРА НАФТОВИХ ПОКЛАДІВ У БОРИСЛАВСЬКОМУ ПІСКОВИКУ 
БОРИСЛАВСЬКОГО РОДОВИЩА 

Манюк В.М., студент 

Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти ігазу 

Проведено аналіз та узагальнення геологічних даних і даних розробки покладу нафти в бориславському 

пісковику Бориславського нафтогазоозокеритового родовища. Отримані дані дозволяють стверджувати, що 
поклади вуглеводнів мають лінзовидну будову, а висока продуктивність свердловин пов'язана з зжильною 

формою залягання вуглеводнів у піщаних пластах. 

Ап апаїузіз апа яепегайзатоп ої яєоіозісаї даїа апа аа ої асуєеїортепі ої Реа5 ої аге сопаисітва іп Вогузіаму 

запазіопе ої Вогузіау оі!-за5-огокегіїє Беій. Тпе 20 гезийх айому 0 аззеті аї Ше Беаз ої Ппуагосагроп5 Паує а 

Іепійотт зігисїите, апа Пе НіяП уйа ої уз їз геаїеа іо Ше іепаот /огт ої Реадіпя ої Пудгосатропу іп запау Іаует5. 

Основна частина видобутку нафти в Україні на сьогодні ведеться на родовищах, які 

розташовані в старих добре розвіданих регіонах. Високий рівень їх розвіданості з одного 

боку, та з іншого - значна потреба забезпечення стабільного зростання запасів 
вуглеводневої | сировини, актуалізували | проблему підвищення | ефективності 

геологорозвідувальних робіт, визначення напрямів пошукових робіт і дорозвідки родовищ, 

зокрема у межах Передкарпатського прогину. 

Нами досліджено поклади нафти в бориславському пісковику, який є найпродуктивнішим 

на Бориславському родовищі. Слід зазначити, що незважаючи на значу кількість наукових 

праць, дисертацій та крупних узагальнюючих монографій, що стосуються вивчення 

характеру високої продуктивності бориславського пісковика, питання структури нафтових 
покладів у бориславському пісковику залишається невирішеним. Одна група авторів вважає, 

що тільки тріщинуватістю можна пояснити різницю дебітів окремих свердловин цього 
родовища, в той час, як інші автори відмічають, що різниця дебітів свердловин пояснюється 

відмінностями у літології пісковиків та зміною їх товщини. 

З метою визначення характеру продуктивності, нами змодельована карта інтегрального 

видобутку нафти з покладів в бориславському пісковику Бориславської глибинної складки, 

на яку нанесені всі свердловини, які розкрили цей пласт (за даними НД ПАТ «Укрнафта») 

(рисунок 1). 

Аналізуючи карту бачимо, що на ділянці, яка охоплює всього 0,8 площі поширення 

бориславського пісковику (східна частина родовища), зі свердловин, які його експлуатують, 

видобуто 1590 від сумарного видобутку нафти з Бориславського родовища в цілому. При 

цьому, відстані між найпродуктивнішими свердловинами становить тільки 110 м. Також на 

цій же ділянці між високопродуктивними свердловинами на відстані усього лише 50-100 м 

були і такі, в яких з бориславського пісковику зовсім не отримано припливів нафти. 
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Рисунок 1. Карта-схема інтегрального видобутку нафти з покладів в бориславському пісковику Бориславської 

глибинної складки (масштаб 1:50000): 

1 - лінія насуву флішових відкладів; 2 - поперечні порушення у флішових відкладах; 3 - озокеритові жили; 4 - 

передбачені розломи в автохтонному комплексі порід: свердловини в яких промисловий приплив нафти; 2 - 

отримано; 6 -- не отримано. Накопичений видобуток нафти : 7 - менше 10000 т; 8 -- 10000 -- 100000 т; 9-- 

понад 100000 т; 10 - ізолінії насичення нафтою верхньої пачки порід у воротищенських відкладах; 11 -- границя 

грабену в автохтонному комплексі порід 

Узагальнення геологічних даних і даних розробки дозволяє вказувати на те, що в 

бориславському пісковику нафта залягає у вигляді лінз (рисунок 2). 

Характерно, що промислові припливи нафти отримані з невеликих інтервалів (1-2 м) у 

розрізі 20-30 м потужного піщаного горизонту. При цьому інтервали припливів могли 
знаходиться, як в покрівлі, так і в підошвенній частині або ж і в середній частині пласта. 

Водночас, на окремих ділянках та навіть в склепінній частині складки (теоретично 
найперспективнішій для антиклінальних складок) припливів не отримано взагалі. 

Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати те, що поклади нафти в 
бориславському пісковику мають лінзовидну форму, а висока продуктивність свердловин 

пов'язана з жильною формою залягання вуглеводнів у піщаних пластах. Необхідно 
враховувати і те, що законтурні води малоактивні і не відіграють істотної ролі в режимі 

роботи суміжних нафтоносних лінз. Тому вважаємо, що для ефективної дорозвідки нафтових 

родовищ Бориславського нафтопромислового району необхідно змінити її методичні основи. 

А саме, розвідувальні свердловини необхідно бурити виходячи з розташування свердловин, 

які дали промисловий прилив нафти, проектуючи їх послідовно на невеликих відстанях до 

500 м між ними. 
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Рисунок 2. Властивості та нафтонасиченість бориславського пісковика 

Бориславського родовища (розрізи: 1-1, 2-2) 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Манюк О.Р. (кандидат геологічних наук, 

доцент кафедри загальної, | інженерної геології та гідрогеології Івано- Франківського 

національного технічного університету нафти і газу) 

Мапіик У. ОП, РООІ5 5ТКОСТОВЕ ІМ ТНЕ ВОБУ5ІАУ 5АХОРЗТОМЕ ОК ТНЕ 

ВОБУЗІ.АУ КІКІ.р 
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ВИВЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ТЕРИГЕННИХ 
КОЛЕКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИГОДСЬКОЇ СВІТИ СТРУТИНСЬКОГО 

НАФТОВОГО РОДОВИЩА) 

Манюк В.М., студент 

Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти ігазу 

На підставі проведених досліджень з використанням методики розрахунку гідравлічних одиниць потоку для 

вигодської світи Струтинського нафтового родовища встановлено 5 класів (типів) колекторів. 

Передбачається, що запропонованій варіант групувань теригенних колекторів з виділенням їх класів дозволить 

суттєво підвишити ефективність прогнозування продуктивності розрізів свердловин. 

Гіме сіаззез (Турез) ОЇ гезегудіг госк5 Рауе Фесп детегтіпеа Разед оп сопаисіеа гезеагспез їйгоцяй Пом/ сопе 

іпдісаїог улійіп Уупода азе ої 5ітиїуп оії Пед. ПП із сопзідегед а Ше зиявезіса уагіапі ої Ше ягдиріпя ої 

іеггіяєпоц5 кезегубіг госК5 улій їе ідепійуїпя ої сіаззез улії сопзідетафіу іпсгеазе те ейїсієпсу ої зесійоп 

ргодистуйу ртеаїстоп. 

Сучасний стану розробки нафтових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського 

прогину характеризується суттєвим виснаженням запасів вуглеводнів більшості родовищ, що 
розробляються, високою обводненістю вилученої нафти, значним зростанням частки 

важковидобувних запасів, значний фонд бездіяльних свердловин. 
Подальше покращення ситуації можливе за умови удосконалення методів комп'ютерного 

моделювання розробки покладів вуглеводнів з побудовою 31 сейсмічних, геологічних та 

гідродинамічних моделей природних резервуарів. При цьому, першочерговим завданням є 

удосконалення існуючих підходів до вивчення фільтрацйно-ємнісної неоднорідності 

колекторів, які обумовлені літологічними особливостями пластів, що і обумовлює високу 

актуальність проведених нами досліджень. 

В цілому  теригенні колектори Внутрішньої зони  Передкарпатського 0 прогину 

характеризуються значною неоднорідністю та слабкою  узгодженістю їх фільтраційно- 
ємнісних властивостей. 

Неоднорідністі природного резервуару, які обумовлені літологічними особливостями 
пластів, проявляються як у зовнішніх, так і внутрішніх його властивостях. Зовнішні його 

властивості відображають фаціальну неоднорідність у будові колектора, формування якого 
пов'язано 3 певними мумовами  осадконакопичення. Відповідно кожна обстановка 

осадконакопичення має свій просторовий розвиток, де відповідно фільтраційно-ємнісні 
властивості колектора характеризуються індивідуальними значеннями, співвідношеннями 

пористості та проникності. До зовнішніх властивостей колектора можна також віднести його 

макрофільтраційну неоднорідність як по розрізу так і по площі. У розрізі це відображається в 

зміні гранулометричних фракцій, які впливають на значення проникності від підошви до 

покрівлі пласта, або однорідному розподілі зернистості. Кожній фаціальній обстановці 

властива своя послідовність гранулометричного розподілу по розрізу, яка впливає на місце 

розташування і величину інтервалу припливу вуглеводнів в об'ємі колектора. 
Щодо внутрішніх властивостей пласта, то вона відображається в його структурних 

особливостях, яка формує мікрофільтраційну неоднорідність колектора. 
Як уже зазначалось раніше | | у практиці зарубіжних досліджень |2| інтеграція параметрів 

пористості та проникності при описанні фільтраційно-ємнісних властивостей гранулярного 

колектора розглядається у світлі концепції гідравлічних одиниць потоку (Нудгаціїс ЕЇому (Ли 

(НО)) колектора, яка дає можливість виділяти типи порід з близькою характеристикою їх 

порового простору. Окрім  петрофізичних параметрів, гідравлічні одиниці мають 

просторовий розвиток, підкреслюючи літологічну 1 фаціальну неоднорідність колектора. При 

цьому, один тип колектора може утворюватись в різних фаціальних умовах і навпаки, як 

27



ХІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 
Київ, 14-16 квітня 2021 р. 

правило, у межах однієї фації присутні декілька гідравлічних одиниць потоків. Відповідно 
можливість НІ) характеризувати фільтраційну неоднорідність резервуару у просторі 

дозволяє нам вибрати її в якості базового елементу при створенні його геологічної моделі. 
Нами проведено систематизацію розподілу індикатора гідравлічної одиниці - Біо гопе 

іпфісаїот (К71) в залежності від значень пористості та проникності природного резервуару та 

з врахуванням неоднорідності його порового простору, що дозволило автору розробити 

схему класифікації  теригенних колекторів з для | родовищ Внутрішньої 0 зони 

Передкарпатського прогину на основі виділення гідравлічних одиниць потоку. Для всієї 

сукупності теригенних резервуарів досліджуваних родовищ виділено класи гідравлічних 

одиниць потоку, які мають певні діапазони, що характеризуються близькими середніми 

значеннями Р7Ї. В таблиці 1 приведено характеристики КЛ/Ї, які розраховані для вигодської 
світи Струтинського родовища. 

Таблиця 1 Характеристика гідравлічних одиниць колекторів вигодської світи Струтинського родовища 
  

  

  

  

  

    

1510 УЛ Ефективна Ефективна Літологічна характеристика 

пористість, проникність, мд. 

д.о 

5 1.43 0,152 8,48 Пісковики крупнозернисті добре 
відсортовані 

4 1.12 0,138 5,24 Псковики середньо-дрібно 

зернисті погано відсортовані 

3 0.54 0,125 0,87 Мілкозернисті пісковики і 
алевроліти 

2 0.30 0,118 0,18 Піщано-алевритово-глинисті 

породи 

1 0.162 0,07 0,08 Алевритисто-глинисті породи           
  

Вважаємо, що створення геологічних моделей родовищ вуглеводнів з врахуванням 

структури природніх резервуарів, на основі поділу колекторів за класами гідравлічних 

одиниць потоку, дозволяє проводити коригування гідродинамічної моделі і може суттєво 

підвищити ефективність розробки родовищ у межах Внутрішньої зони Передкарпатського 
прогину. 

1. Манюк В.М., Манюк М.І. Виділення класів колекторів на основі гідравлічної одиниці 

потоку// «Сучасні проблеми наук про Землю»: матеріали Х всеукр. конф., м. Київ, 14-16 

квітня 2020р. - КНУ їм. Т. Шевченка, ННІ Інститут геології, Київ, 2020.-С. 31-33. 

2. Кахеет А.І, Міке О.О. А тобиєзї Арргоасії їо Ному шпіс гопайоп // ЗРЕ рарег 98830, 

ргезепгед ас ре 2916 Апипцаї 5РЕ, атегпасіопа! Тесіпіса! Сопіегепсе апа Ехрібійоп іп Абціа. 

Айпри5і 1-3, 2005. - Мідегіа, АБціа, 2005. - 15 р. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Манюк М.І. (кандидат геологічних наук, 

доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано- Франківського 
національного технічного університету нафти і газу) 

Мапійк У. 85ТОБУ ОБ ЕПЛЕАТІОМ-САРАСІТУ  ІЧНОМОСЕМЕІТУ ОБ 
ТЕВБІСЕМЕ СОІЛ.ЕСТОВ8 (М ТНЕ САЗЕ ОЕ ТНЕ УУНОРА 5ІЛТЕ, ЯТВОТУМ ОП, 
ЕТЕІ Р) 
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ УСТИНІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ 

(ПІВНІЧНІ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ) ЗА МЕТОДОМ АНАЛОГІЇ 

Сизьоненко Б.О., студентка 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Запропоновано метод аналогії для оцінки перспектив нафтогазоносності Устинівської ділянки (Північні 

окраїни Донбасу). За даними з суміжних ділянок та сусідніх родовищ вуглеводнів виконано порівняння 
геологічної будови для визначення доцільності подальшого вивчення даної ділянки. 

Ап апаіозу тетоа і5 ргорозеа іо аз5ез5 те ргозресіз ої оії апа заз роіепіаі о) те Ціупіузка 5ітистиге (Могіпет 

едяез ої те Ропеїз Вазіп). Ассогаїпя іо їе аа Їгот адіасепі агеаз апа пеідпфокгіпя Пудгосагфоп. Деіаз, а 

сотрагізоп ої Ше зеоіозісаї 5ігистиге ума рег/огтеа о деїегтіпе Ше Їгазібішу о игіпег 5їиау ої із зігисійте. 

Об'єкт дослідження - Устинівська ділянка Сєвєродонецької ліцензійної площі в 
геотектонічному плані відноситься до зони палеозойських піднять, приурочених до так 

званої Красноріцької тектонічної лінії Північного Донбасу 1 має реальні перспективи щодо 
наявності покладів вуглеводнів у відкладах середнього та нижнього карбону. 

Північні окраїни Донбасу оцінюються як район з великими потенційними можливостями 

у відношенні виявлення газових родовищ. 

Устинівська ділянка знаходиться в безпосередній близькості від Муратівського і 

Борівського газоконденсатних родовищ (рисунок 1). Враховуючи наявність розташованих 

поряд діючих промислів, мереж трубопроводів, вивченість поширення порід-колекторів в 

продуктивних комплексах, схожість морфологічних і структурно-тектонічних умов 

залягання покладів, Сєвєродонецька площа, до складу якої входить Устинівська ділянка, Є 

одним із високоперспективних об) єктів для постановки на ній пошукового буріння (1. 

Сєвєродонецька площа вивчалась сейсморозвідувальними дослідженнями Луганської 
геофізичної експедиції в 2002-2004 роках сейсмопартією Хе 293 по московських та 

башкирських відкладах. 
Враховуючи результати цих робіт, на Воронівському склепінні Сєвєродонецької площі у 

2017 р. була пробурена пошукова свердловина Хо 1, в результаті випробування якої отримано 

припливи газу з горизонтів Б-3-Б-9 башкирських відкладів |. 

    М 

Рисунок 1. Оглядова карта розміщення Устинівської ділянки (обведено синім) 

В геологічній будові Сєвєродонецької площі беруть участь відклади палеозойської, 

мезозойської та кайнозойської ератем. 
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Газові поклади кам'яновугільних відкладів північних окраїн Донбасу відносяться до 
різноманітних генетичних та морфологічних типів: від літологічних, приурочених до надто 

мінливих фаціальних комплексів палеорічок, до масивно-пластових, що знаходяться в зонах 
тріщинуватості осадових товщ. 

Різноманітність типів газових покладів обумовлена багатою гамою літолого-фаціальних 

типів порід продуктивної товщі, складною геологічною будовою, різноманітністю 

гідрогеологічних, тектонічних та інших процесів, безпосередньо впливаючих на формування 

та збереження покладів. 

Промислова газоносність на сусідньому Муратівському родовищі пов'язана з горизонтами 

Б-8, Б-11 башкирських та С-5 серпуховських відкладів | 1. 

На Височанському газокондесатному родовищі продуктивними є горизонти Б-3 - Б-7 

башкирського та С-4 - С-7 серпуховського ярусів карбону. 

Метод аналогії базується на використанні і врахуванні явищ і закономірностей, 
встановлених у процесі підрахунку запасів і розробки добре вивчених нафтових (газових) 

родовищ, при оцінці нових структур і родовищ з близькою геолого-гсофізичною 
характеристикою (21. 

Промислова | продуктивність родовищ району  (Борівського, | Муратівського, 
Капітанівського,  Височанського,  Лобачівського,  Вергунського,  Крутогорівського, 

Кружилівського) пов'язана, в основному, з кам'яновугільними відкладами в інтервалах 

глибин 1160-3048 м. 

Устинівська структура є витягнутою уздовж системи скидів брахіантиклінальною 

складкою субширотного простягання. Північне крило структури ускладнено Муратівським 

скидом амплітудою від 185 м до 200 м по простяганню. 

На Борівському родовищі, що з півночі примикає до Сєвєродонецької площі, поклади 

приурочені до верхньої частини башкирського ярусу. 
Родовища багатопластові, поклади склепінні з самостійними газо-водяними контактами. 

Колектори представлені піщаними осадами пластового локально-зонального типу та 
карбонатними утвореннями біогермного генезису. За літологічними ознаками та речовинним 

складом  породи-колектори створені резервуарами простого 1 складного порядку, 
плащеподібного і локально-зонального морфологічного типу. 

Поклади вуглеводнів на Борівському родовищі пов'язані з мінливими за потужністю 

піщано-  алевролітовими  породами-колекторами, які зверху і знизу обмежуються 

непроникними породами та мають циклічний характер розвитку в розрізі. 

Висновки, Подібність геологічної будови, близькість відкритих газових родовищ та 

щільність продуктивних покладів у відкладах башкирського та серпуховського ярусу, можна 

судити про однозначні перспективи Устинівської ділянки. 

1. Геологічний проект пошуково-розвідувального буріння на Устинівській 0| ділянці 

Сєвєродонецької площі / Х. Улітко та ін. - Полтава, 2019. 
2. Маєвський Б.Й., Лозинський О.Є, Гладун В.В., Чепіль В.М. Прогнозування, пошуки та 

розвідка нафтових і газових родовищ. - К.: Наукова думка, 2004. - 466 с. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Карпенком О.М. (доктор геологічних наук, 

професор, завідувач кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка) 

Зугопепко В., АЗЗК85ІХС ТНЕ РЕК5РЕСТТУЕ5 ОК ОП, АХОр СА5 СОХТАЧМЕКТ 

ОК ТНЕ О5ТУМІУЗКА 5ТКОСТОКЕ (ХОКТНЕВХ ЕрСЕ5 ОК ТНЕ РОМЕТ58 ВА5ЗІМ) 

О5Е ОЕ ТНЕ АХАТОСУ МЕТНОВ 
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ПІРИТИЗОВАНІ АРГІЛІТИ З НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКОЇ КАРБОНАТНОЇ ТОВЩІ 
ПРИОСЬОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ (СВЕРДЛОВИНА 

250-ЗАХІДНО-СОЛОХІВСЬКА) 

Степаненко І.О., студент, 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

За результатами вивчення чорних піритизованих аргілітів з карбонатної товщі показано, що ці породи 

виникли в аноксидних депересіях ранньовізейської карбонатної платформи. Припускається, що більша частина 

піриту утворилась на ранніх стадіях діагенезу і має мікробіальне походження. Лише незначна кількість піриту 

локалізована в тріщинах і пов'язана з генерацією вуглеводневих флюїдів. 

Те 5тшау ої БіасК ругійгеа агзйшез Пот Ше сагропаїе зітаїа 5Ппоуга їаї Шезе госк5 умеге Їогтей іп Ше 

сопайіоп5 0Ї апохіде дергеззіоп5 ої Ше Кагіу Уїзеап сагфопаїе ріабогт. П із аззитеа Шаї тогзі ої Ше ругіїе має 

гтей іп те сапу аїаяспеїіс 5іаяе5 аз а гезий ої тісгофіа! ргосез5ез. Опіу а зтаї! атоинпі ої ругіе із Їосайгеа іп 

Ше Ттасїтигез апа із аззосіаїса улій не зепетаїоп ої пудгосагфоп Йиіаз. 

Вступ. Аргіліти є типовою гірською породою для кам'яновугільної товщі Дніпровсько- 

Донецької западини (ДДЗ). Їх склад та походження дуже різноманітні. Для нафтогазової 

геології найбільш важливим є вивчення так званих "чорних сланців", які складені 

глинистими породами морського походження. Їх чорний колір обумовлюєтеся значним 
вмістом органічної речовини. Прихильники органічної концепції походження вуглеводнів 

вважають такі породи нафтогазоматеринськими. При високих тисках і температурах вони 

генерували нафту і газ. Крім того, ці утворення є джерелами нетрадиційних (сланцевих) 

вуглеводнів. В ДДЗ такі породи трапляються переважно у верхньому девоні та нижньому 

карбоні. Найбільш відомі серед них рудівські верстви, які розміщуються в приграничних 

відкладах візейської «карбонатної плити» ХПІ МОФГ (мікрофауністичний горизонт) та 

піщано-глинистої товщі ХП": МФГ |2|. Донедавна вважалось, що власне для візейської 

«карбонатної плити» чорні аргіліти є нетиповими. Проте О.Ю. Лукіним та іншими 
дослідниками |Ї1| ці уявлення були спростовані. Зокрема доведено, що карбонатна товща є 

гетерогенною і у приосьовій частині западини складена мозаїчно розміщеними 
"уолсортськими куполами" (мікритовими біогермами), що розділені депресійними зонами, 

заповненими чорними аргілітами (доманікоїдами). 
Матеріали і методи. В основу цієї публікації покладено вивчення зразків чорних аргілітів 

з керну свердловини 250-Західно-Солохівська (5360-5368 м). Ця свердловина пробурена у 

межах однойменного газоконденсатного родовища, розміщеного у приосьовій зоні ДДЗ. 
Проведено макроскопічний опис порід, застосовано мікроскопічні дослідження аншліфа у 

відбитому світлі під рудним мікроскопом ПОЛАМ Р-312 (кафедра геології родовищ 

корисних копалин, ННІ "Інститут геології). Для прив'язки відібраного зразка та оцінки 

літології розкритого  свердловиною розрізу, використано дані ГДС (геофізичного 
дослідження свердловин). 

Результати досліджень. Як видно з рисунка І, інтервал відбору досліджених аргілітів 
розміщується на 12-15 м нижче покрівлі карбонатної плити. Стратиграфічно покрівля 

"плити" збігається з межею нижнього та верхнього під'ярусів візейського ярусу. Інтервал 

неконтрастно виділяється за підвищеними значеннями опору і зовсім не виділяється за 

кривою гама-каротажу (ГК). Останнє є суттєвою відмінністю від розміщених вище 

рудівських верств, ефект від яких часто використовують як радіоактивний репер при 

кореляції розрізів |2|. 
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Покрикля карбонатної плити 

Досліджуваний іятервал 

Рисунок 1. Фрагмент результатів ГДС з інтервалом відбору зразків піритизованих аргілітів (жовте) 

Макроскопічно досліджена порода є темно-сірим до чорного аргілітом, що не розмокає у 
воді та не реагує з розчином соляної кислоти. Місцями містить незначний за кількістю 

розсіяний алевритовий матеріал. В аргілітах помічені рештки морської фауни - кріноідей та 

спікул губок. Порода нечітко шарувата, шаруватість підкреслюється тонкими прошарками та 

лінзами, які збагачені піритом (рисунок 2А). Пірит розміщений нерівномірно. Він утворює 

майже суцільний прошарок з віддаленням від якого агрегати піриту поступово розсіюються. 

Аргіліт тріщинуватий, спостерігаються дві основні системи тріщин: 1-а система орієнтовна 

субпаралельно нашаруванню, 2-га - орієнтована під кутом 60-75? до осі керна. Ця система 

порушує та зміщує тріщини першої, і отже є молодшою за неї. З другою системою - 

пов'язані виразні дзеркала ковзання. 

  

  

Рисунок 2. Піритизований аргіліт. А. - Поверхня аншліфа (ширина 3 см), видно прошарок піриту (РУ). Б - 

піритизована ділянка породи у відбитому світлі. Видно кутасті агрегати піриту 
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Під мікроскопом виявлено, що у складі рудних мінералів різко переважає пірит. Він часто 
формує кутасті агрегати (рисунок 2Б). Виділяється дві генерації піриту. Більша його частина 

концентрується у вигляді прошарків, паралельних шаруватості породи і лише незначна 
кількість розміщується в крутопадаючих тріщинках. За даними 0. Тунік (усне 

повідомлення), яка досліджувала зразки з цього інтервалу під електронним мікроскопом, в 

них присутній фрамбоїдальний пірит, для якого характерні скупчення мікросфероїдів. 

Більшість дослідників вважає утворення такого піриту результатом діяльності мікробіальних 

організмів (бактерій) на стадії діагенезу |3|. Серед рудних мінералів, крім піриту у 

дослідженому зразку можливі домішки халькопіриту, піротину, гідрогетиту, гематиту та 

магнетиту. 

Висновки, 1. Досліджений інтервал складений морськими аргілітами з інтенсивною 
піритизацією. Він розміщений у верхній частині "карбонатної плити" і неконтрастно 

виділяється за каротажними кривими. За кривою ГК цей інтервал не відрізняється від 
розкритих нижче вапняків. 

2. Дві генерації піриту свідчать про два джерела рудного матеріалу. Більша частина піриту 
утворилась на ранній стадії діагенезу в глинах, що формувались в аноксидних (безкисневих, 

застійних) умовах. Це підтверджується узгодженим заляганням піритових прошарків з 

шаруватістю порід, а також наявністю фрамбоїдального піриту. Інша незначна за кількістю 

генерація піриту локалізується в тріщинках і ймовірно обумовлена міграцією нафтогазових 

флюїдів, що виникли у породах на пізніших стадіях катагенезу. 

3. Щонайменше на завершальних стадіях формування нижньовізейської «карбонатної 

плити» відбулася суттєва диференціація умов седиментації - шельфові карбонатні відмілини 

розмежовувались відносно глибоководними депресіями з аноксидними умовами. У депресіях 

формувались збагачені органічною речовиною глинисті осади, які при подальшому 

зануренні перетворились у нафтогазоматеринські породи. За своїми характеристиками та 
походженням вивчені ранньовізейські аргіліти суттєво відрізняються від пізньовізейських 

нафтогазоматеринських товщ. 

1. Лукін О.О., Гафіч І.П. , Макогон БВ.В., Холодних А.Б. Перспективи нафтогазоносності 

глибокозалягаючих уолсортських карбонатних куполів у центральній частині Дніпровсько- 

Донецької западини // Доп. НАН України. - 2016. - Мо 8. - С. 70-78. 

2. Кагрепко О.М., ОНаг У.У., Кагрепко І.О, Весгодпа І.М. Рібегепіацоп ої Кидоу Ведз 
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- Р. 531-534. Режим доступу: регря://до1.оге/10. 1130/0091 - 

7613(2002)030«0531:5РАМІТ»2.0.СО;2 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В (доктор геологічних наук, 
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університету імені Тараса Шевченка) 

УгерапенКо І. РУКІТІ/Кр АКСПЛТЕ ККОМ ТНЕ ІГОУЕВ УІ5ЕАМ САВВОХАТЕ 
ЗТКАТА ОК ТНЕ рХКІРБО-РОМЕТ5 ВАЗІХ (РЕЕАХІАІ, 7ОМК, 250-У-БКЯ5ТЕВМ- 

ЗОТОКНА У КІЛ.) 
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УТОЧНЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ 

РОЗРОБКИ ЯВОРІВСЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

Хорішко В.А., студент 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі показані основні прийоми для визначення геологічної будови і оцінки перспектив подальшої 

розробки, використовуючи результати буріння свердловин та фондових даних сусідніх родовищ. 

Продуктивність покладу залежить від багатьох факторів один з яких - геологічна будова, яка виступає 

важливою складовою для формування і збереження продуктивних товщ. 

Тніз ргодєсі ргезепіз Те таїп іесітпідиез Гог аесієттіпіпя Ше яєоіозісаї зігисіиге апа аз5еззіпя Ше ргозресіз ог 

Іигійег деусїортепі, изіпя Не гезийт5 од акійтя мгеіїз апа зіоск ааіа ої пеіяПфогіпя Пеіаз. Тпе ргодистуйу ої Ше 

дерозії дерепаз оп тапу Гасіог5, опе ої мтіси і5 яєоіозісаї зітисіиге, утісП і5 ап ітрогіані сотропепі ог Богтіпя 

апа таітаїпіпя ргодисіїує зітаїа. 

Остаточна будова родовища формується під впливом численних геологічних процесів, що 

в кінцевому результаті обумовлює тип покладу, можливості накопичення і збереження 
флюїду. Саме тому її встановлення є невід'ємною складовою при розгляді перспектив будь 

якого родовища. Для коректного надання оцінки також уточнюються закономірності, які вже 
встановлені і спостерігаються на сусідніх родовищах та в межах нафтогазоносної області в 

цілому. Важливі також інші теоретичні уявлення про умови та особливості формування 

покладів. 

В роботі використані дані отримані в результаті буріння по свердловинам 3-Гірська, 1- 

Бунівська у межах Яворівського газового родовища, а також фондові матеріали та 

результати досліджень сусідніх родовищ. 

Метою досліджень є встановлення Зв'язку різної продуктивності нижньодашавської 

підсвіти з геологічними особливостями її залягання в межах Яворівського родовища. 
Для вирішення завдань були також використані дані сейсмічних досліджень по сусідній 

площі і результати буріння сітки свердловин на родовищах. Після проведення кореляції між 
свердловинами по горизонтах встановлено фактичні дані щодо залягання продуктивних 

горизонтів. 
В результаті проведених робіт отримано попередні висновки та зроблено деякі уточнення. 

Так, за основними геологічними параметрами, родовище має схожу будову з сусідніми. 
Найбільша подібність є з Вишнянським родовищем, брахіантикліналь якого переходить у 

складку того ж типу, що і на Яворівському. 

На Яворівському родовищі, так само як і на Вишнявському, продуктивними виявилися 

лише деякі окремі блоки, розривні порушення між якими мали достатні екрануючі 

властивості для збереження вуглеводнів, а продуктивні горизонти мають суттєву латеральну 
мінливість. Про це свідчить відсутність газу в сусідніх свердловинах одного і того ж 

тектонічного блоку. 
За результатами буріння сверд. Гірська - 3 промислових притоків газу не встановлено, а 

продуктивні горизонти були дещо ущільнені. Про ущільнення свідчать матеріали первинного 

опису порід за шламогамою та дані технічного звіту буріння (невслике зменшення швидкості 

проходки і відсутність промислових припливів флюїду в порівнянні з тими ж горизонтами на 

сусідній свердловині). У свердловині був пройдений додатковий похилий стовбур, в 

результаті чого продуктивні горизонти були перетнуті на відстані - 100 м від основного 

стовбура, але промислові притоки флюїду також не отримані. 

Свердловина Бунівська - І була забурена на відстані - 1200 м від Гірської. В ній з тих же 

продуктивних горизонтів надійшли промислові припливи газу. Така ситуація свідчить про 
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швидку латеральну мінливість параметрів горизонтів і можливу відсутність в частині пласту 
умов для збереження вуглеводнів. Причиною цього могли бути також і тектонічні чинники, 

про що свідчить блокова структура. 
Відсутність флюїду в пластах на порівняно малій відстані між свердловинами також 

можна пояснити тим, що ці пласти є гідродинамічно ізольованими, тобто розташованими в 

різних блоках, розділених непроникним тектонічним екраном. 

Більш повну картину ми плануємо отримати при побудові об'ємної моделі родовища та 

врахуванні літологічних і петрофізичних параметрів всіх розкритих горизонтів. 

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

наук, професор кафедри геології нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) 

Кіогізнко У. СЕОГОСІСАІ, АТЕЮСТОВЕ ОК ТНЕ УАУОВІУ СА8 КІКІД) АМр 
РЕО5РЕСТ5 ОБ ІТ5 РЕУКБІОРМЕМТ (ТНЕ РЕЕ-САВРАТНІАМ РЕРЕЕЗЗІОМ, 
ОДТЕВ 70МЕ) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГАЗОНАСИЧЕНИХ ПОРІД ТУРНЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЯБЛУНІВСЬКОГО 

НАФТОГАЗОКОНДЕСАТНОГО РОДОВИЩА 

Чокан Ін, студентка, 

Карпенко О.М., професор, науковий керівник, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі розглянуто можливість оцінки фільтраційно-ємнісних параметрів продуктивних відкладів 

турнейського ярусу Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища на основі використання результатів 
власної інтерпретації даних ГДС разом з даними досліджень кернового матеріалу. 

т Тіз рарег й'8 сопзідаєтеа те роззібійу ої суаїнайоп Ше Пігайоп-гезегувіг рагатеїстя ої ргодисіїуе фей ої 

Те Тоитаїзіап 51азе ої Ше Уабіипіузке оі! апа заз сопаепзате Тїїеій Бу Ше изе Ше гезиїї5 ої омт іпіегргетайоп ої 

усе! АЇо0яяїпя ааіа іояеег уліїй Ше соге таїепіаі! гезеагсі ааіа. 

Яблунівське  нафтогазоконденсатне родовище  (НГКР) знаходиться на території 

Лохвицького району Полтавської області в 120 км від міста Полтава. Оглядова карта району 

робіт наведена на рисунку І. 

  

Рисунок 1. Оглядова карта району розташування ділянки Яблунівського родовища 
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Породи-колектори продуктивного горизонту Т (турнейського ярусу) представлені 
пісковиками від дрібно- до крупнозернистих, різнозернистих, гравійних і гравслітами 

дрібнозернистими. Склад пісковиків кварцовий з домішками зерен польових шпатів, лусочок 
біотиту, мусковіту, уламків кварцитів; текстури неясношаруваті. 

У шести свердловинах за результатами аналізу кернових даних в породах турнейського 

ярусу пористість коливається від 3 до 14 905 (рисунок 2), коефіцієнт проникності коливається 

від 10х109 мкм? до 1000х107? мкм? (рисунок 3). 

    

    і А А А о 5 и. и М 
Пористіст Проникн 

Рисунок 2. Графік розподілу ймовірностей Рисунок 3. Графік розподілу 

значень пористості, Зб ймовірностей значень проникності, х103 
2 мкм 

Визначення глинистості. При стандартному способі інтерпретації матеріалів ГК із 

використанням подвійного різницевого параметра (АГ): 

АТу з (Ту - Тупипу/( ТГутах - ТГупип) 2 Сгл", 

За величиною ЛІу і емпіричної залежності зазвичай визначається величина глинистості 

Кгл. Нами були виконані розрахунки за формулою В.В. Ларіонова: 
Кел - 0.92 ДІу!22, 

Визначення пористості за статистичними моделями. Використовуючи криву ЛТ 
акустичного каротажу та дані керну в шести свердловинах були встановлені регресійні 

залежності, а потім 3-х мірні залежності були уточнені шляхом калібрування: 
Кк, 7(-34.2580.212АК- 8.18ЗДІу) є 0.01 

Визначення пористості за даними нейтронного-гамма каротажу. Коефіцієнт пористості 

колекторів визначався як різниця між загальним водневмістом і водневмістом глин: 

Ки ЗУ -Крл "М дл. 

За відомою інформацією для ДДЗ (карбон) прийнято УУ гл - 0.23. 

Визначення коефіцієнта абсолютної проникності. Визначення коефіцієнта абсолютної 

проникності Кпр проводилося на основі петрофізичних залежностей Кир від коефіцієнта 

пористості Кп 1 Кгл за даними дослідження керну. Ця залежність має такий вигляд | 1: 
96.232-Ки) 187 

о (2-449410.416- Кел-4016 Кп 

Нижче на рисунку 4 наводяться приклад фрагменту планшету свердловини Хо3 з 

зіставленням розрахованої пористості, проникності і Кп, Кпр, отриманих за результатами 

аналізів керна. 
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Рисунок 4. Приклад зіставлення розрахованих Крп і Кпр да даними ГДС і за даними аналізів керну 

  

Згідно з аналізом даних керну, ГДС, породи має гарну пористість і проникність 

(переважно клас ПІ за А. Ханіним). При визначенні коефіцієнта пористості найбільш надійні 

результати отримані з використанням даних статистичного ув'язування. Значення Кп, 

отримані за даними статистики, були використані для підрахунку Кпр. 

1. Соболь В., Карпенко О. Нова модель проникності теригенних гранулярних колекторів 

на прикладі турнейських відкладів Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища 

Дніпровсько- Донецької западини// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія. 1(92). 

К.2021. С. 61-66. 

Рекомендовано до друку: Огарем В.В (доктор геологічних наук, професор кафедри геології 
нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) 

ХНапе Уїпе, Кагрепко 0., КЕАТОВЕ5 рРЕКІХІТІОМ5 ОЕ ВЕ5ЗЕВУОІК РЕОРЕЕКТІЕ5 

ОК САЗ5-БАТОКАТЕРр КОСК5 ОК ТНЕ ТОСВХАІЗАМ 5ТАСЕ АТ ТНЕ 

УАВІЛОМІТУЗКЕ ОЇ, АХЬ СА5 СОХРЕХМ5АТЕ ЕТЕІТ. р 

МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА І ШЛЯХИ МІГРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ МАШІВСЬКО-ШЕБЕЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

Шевченко П.В., студент, 

Островська Л.В., завідувач навчальними лабораторіями, 
ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Тематика прогнозування джерел надходження вуглеводнів пов'язана із сучасними тенденціями розвитку 

нафтогазової геології, а саме, питаннями нарощування ресурсної бази вуглеводнів. Враховуючи на яких етапах 

розробки знаходиться більшість родовищ нафтогазоносних регіонів України, за результатами багатьох 

наукових досліджень головною є проблематика пошуку нових родовиці вуглеводнів, у т.ч. на великих глибинах. 

Однією з найперспективніших ділянок в цьому напрямку є територія Шебелинського газоконденсатного 

родовища. 

Тпе зибіесі ої Ше Іокесазі 50иксез Пез іп Ше сиггепі Ігепаз іп Ше асуєїортепі ої реїгоїєгит зеоіозу, патеїу, 
іпсгеазіпя е гездитсе Разе. Сіуєп Пе зіазез ої деуеїортепі ої Пе тогі ЛПеїідз ої ої апа заз гезіоп5 ої ЇЖгаїпе, 
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ассогаїпя Іо Ше гезий5 0Ї тапу 5сіепійіс зінаіез, те таїп ргобіет і5 Ше 5еагсі Їог пеуу пудгосагроп Пеїіаз, іпсіцаїпя 

аї ягеаї дерійз. Опе ої Пе то5і рготізіпя агеаз іп із аїгесїоп, і5 Пе Текгіїогу о УПефеїупка 8а5-сопаєпате реа. 

Шебелинське газоконденсатне родовище (ГКР) - найбільше газоконденсатне родовище на 

території України. Відсоток відбору запасів газу по актуальних даних складає 56 99, категорії 
(1141214122), Що стосується конденсату, то відсоток відбору його запасів тут ще більший, 

близько 92 90, категорії (11141214-122). Одним з найбільш цікавих напрямків досліджень по 

цьому родовищу є вивчення постійних глибинних підтоків вуглеводнів (ВВ), оскільки 

початкові оцінені запаси, були з часом переоцінені більш ніж в два рази |21. 

Прогнозуючи можливі шляхи генерації і міграції ВВ потрібно розглядати усі ймовірні 

гіпотези походження ВВ. Особливу увагу слід звернути на дослідження газу потенційно 

нафтогазоматеринських порід у кам'яновугільних та девонських комплексах. 

Шебелинське родовище знаходиться в межах Мелихівсько-Шебелинської перспективної 
зони, яка розташована у північній прибортовій частині південного сходу Дніпровсько- 

Донецької западини (ДЛДЗ). Що стосується абсолютних відміток покрівлі верхнього карбону, 
то вони коливаються від 2000 м. до -3500 м. В межах виділеної зони 

верхньокам'яновугільний мегакомплекс представлений двома ярусами: касимовським та 
гжельским. Найбільш перспективними є відклади касимовського ярусу, в розрізі якого 

виділено від 5 до 10 глинистих пачок, які могли б бути перспективними на пошуки 
сланцевого газу. Вони представлені переважно аргілітами, з незначними прошарками 

алевролітів. Вміст Соро У даних породах в середньому знаходиться в межах 1,05-2,096. 

Ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини знаходиться на стадії від МК» до 

МКз (Ко - 0.8-1.0). Органічна речовина відноситься до сапропелевого та гумусово- 

сапропелевого типу. Глибини залягання перспективних пачок коливаються в межах від 2000- 

2500 до 4500 метрів ПІ. 

Розглядаючи Шебелинське ГКР, поряд із постійним поновленням запасів стоїть питання 

можливого обводнення родовища. Вивчаючи роботи Фика ІМ та Фика М.Ї. |4| щодо 

розробки Шебелинського ГКР, можна проаналізувати результати їх розрахунків та отримати 

загальні закономірності розробки родовища. Базуючись на цих результатах, видно, що об'єм 
обводнення на родовищі на 3 порядки менший, ніж об'єм газонасичених пор, і не може 

серйозно впливати на режим розробки родовища. 
Під час даних обрахунків були взяті до уваги всі фактори, що можуть впливати на 

підтримання пластового тиску: обводнення, просідання поверхні, пружність гірських порід, 
пластової води та газу. Аналіз показав, що наведені фактори не можуть значною мірою 

підтримувати пластовий тиск |21. 

Виходячи із подібних розрахунків, стає зрозумілим, що вибіркове обводнення не є 

причиною підтримання пластового тиску, а родовище в основному працює на пластовому 

режимі. Як результат, виникає питання природи такого явища. Тому концепція глибинної 

генерації та підтоків може бути найкращим поясненням підтримання постійних пластових 

тисків. 

У роботах Кривулі С.В., Терещенка В.О., Волосника Е.О. та інших дослідників |2, 3| 
відзначалася можливість наявності значних запасів газу на великих глибинах ДДЗ. З 

наведених ними прикладів і розрахунків для всіх можливих факторів міграції та акумуляції, 
ВВ Шебелинського ГКР випливає, що найбільш вдалою є гіпотезу «комбінованого» генезису 

ВВ, коли родовища з органічним походженням вуглеводнів «підживлюються» глибинними 
флюїдами по зонах глибинних розломів, як газопровідних каналів. 
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Рисунок 1. Геологічний профіль Шебелинського ГКР. Можливі шляхи надходжень природного газу 

(Верповський М.М., Гладченко ЮО.О., 1990 р. ) 

Отже, підсумовуючи вищенаведені приклади, можна зробити висновки, що Шебелинське 

газоконденсатне родовище, та й в цілому весь Машівсько-Шебелинський район ДДЗ, є 

перспективним для пошуків скупчень ВВ на великих глибинах, а також для прогнозування та 

визначення можливих шляхів їх міграції. Наявні матеріали потрібно переопрацьовувати із 
застосуванням сучасних методик аналізу вуглеводневих басейнів для прогнозування 

можливих перспектив приросту ресурсної бази за рахунок глибинних підтоків ВВ та їх 
подальшого вилучення. 
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КРИТИЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА ТА Її ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

Бала Г.Р., студентка, 

Рудько Г.1., доктор геол.-мін. наук, 
доктор геогр. наук, доктор тех. наук, професор, 

голова Державної комісії України по запасах корисних копалин 

Світова тенденція переходу людства до сталого розвитку сильно залежить від безперебійного постачання 

різних мінералів або матеріалів. У цьому контексті надзвичайно важливим є налагодження співпраці між 

різними зацікавленими сторонами в управлінні критично важливими матеріалами по всьому глобальному 

ланцюжку поставок. Україна є однією з найбільш насичених мінеральними ресурсами країн, тому може стати 
в перспективі одним з надійним партнерів для споживачів критичної мінеральної сировини, зокрема 

Європейського Союзу. 

Тпе яіораї їгепа ої ітапзійоп іо зизіатафбіє аеуеїортепі зігопяїу аерепах оп їе тгеяціаг зирріу ої матіоих 

тіпегаїз ог таїегіаіз. Пп із сопісхі, й і5 еззепна! іо езіаріїзп. соорегайоп Беїуєеп аїНекепі 5акепоійетя їп Ше 

тапазетепі ої сгійса! таїегіаіз іпгоняпоці Ше яїора! зирріу спаїп. ЖКгаїпе із опе ої Ше то5і гездиксе-гісї 

соипінтіс5; Шеге)оге ії тау Бесоте а геПафіе рагіпет ог сопзитегу ої сгійса! тіпекаї гам таїетіаз, рангісиіагіу Ше 

Вигореап (тіоп. 

Протягом останнього десятиліття поняття "критично важливої сировини" дедалі більше 

фігурує в дискусіях щодо економічних, а також екологічних проблем обмеженості ресурсів 

та в стратегіях, запропонованих для подолання цих обмежень. Швидкий економічний 

розвиток країн, що розвиваються, у поєднанні з прискореним розповсюдженням нових 

технологій призвели до значного зростання попиту на промислові метали та мінерали як для 

загальних потреб в сировині, так і різноманітних елементів, що використовуються в 

конкретних високотехнологічних виробництвах. 

"Критичність" визначається важливістю цієї сировини/матеріалу для майбутнього 

розвитку та вразливістю шляхів забезпечення цим матеріалом, що вважається потенційною 

загрозою для розвитку. 
Перші згадки про ризики постачання в літературі сягали кінця 1930-х років і набули 

популярності в 1970-х, коли спалахнула нафтова та кобальтова кризи. В останні роки 
дискусія була відроджена і поширилася на неєнергетичні корисні копалини. Сучасні 

дослідження націлені на розробку методів оцінки критичності корисних копалин, 3 одного 
боку, та вивчення того, наскільки потенційні перешкоди впливають на національну 

економіку, конкретні галузі або технології, з іншого. Зокрема, їх мета полягає у наданні 

галузям та виробникам обгрунтованих рішень з метою передбачення та пом'якшення 

негативних наслідків, які може спричинити критичність вхідної сировини, та надання 

вказівок для політиків та виробників різних галузей при формуванні стратегій щодо 

корисних копалин. 

Державні та приватні фінансові інститути дещо по різному підходять до визначення 

поняття "критичної сировини", але базові принципи дефіциту наявності та складності 

логістики постачання під час його характеристики є визначальними. 

Провідні країни світу (США, Китай, Японія, Європейський Союз, Австралія) вже досить 
давно розробили національні стратегії щодо критичної сировини, які розглядають поточні та 

майбутні виклики та пропонують заходи щодо зменшення їх залежності від третіх країн, 
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диверсифікації постачання як з первинних, так і з вторинних джерел, а також підвищення 
ефективності з використання ресурсів та / кругообігу при зд одночасному сприянні 

відповідальному постачанню у всьому світі. Оцінка критичності проводиться на різних 
рівнях: для конкретного продукту, технології, компанії, країни або регіону, або навіть на 

глобальному рівні. Також критичність сировини можна розглядати в короткостроковій 

перспективі (наприклад, кілька років) або в довгостроковій перспективі (кілька десятиліть). 

Методи встановлення критичності використовують широкий вибір показників для опису 

різних чинників, включаючи геологічні, технологічні, геополітичні, соціальні та екологічні. 

Через різноманітні перспективи та спонукання до проведення таких досліджень У світі 

існують значні розбіжності в процесах ідентифікації критично важливих сировинних 

матеріалів (САМ) та їх результатах. 
Нині ЄС є імпортером багатьох видів необхідної критичної мінеральної сировини і вивчає 

можливості отримання її з джерел не лише у межах ЄС, а й у сусідніх країнах. Запроваджена 
у 2008 р. Ініціатива важливої сировини вказує на те, що саме доступність мінеральної 

сировини є визначальною для функціонування економіки ЄС, тому забезпечення надійного 
та неупередженого доступу до корисних копалин стає все більш важливим фактором 

конкурентоспроможності ЄС. 
Україна належить до регіонів світу, найбільш насичених мінеральними ресурсами. 

Проаналізувавши дані Державного балансу запасів корисних копалин та наявних проявів 

України, та порівнявши з представленими в таблиці критичних для Європейського союзу 

позицій |1|, можемо відзначити певний ресурсний потенціал нашої держави, що дає 

можливості налагодження видобутку та постачання переважної більшості визначених 

елементів. 

У геологічних комплексах України виявлено кілька сотень об'єктів концентрації 

рідкісноземельних елементів (від родовищ до рудопроявів), які наразі на різному ступені 
вивчення. Велика їх частина локалізована на УЩІ і на суміжних з ним структурах. За 

розвіданим запасами 1 прогнозними ресурсами літію Україна може вважатися найбагатшою в 
Європі країною. Вона може не тільки повністю задовольнити свої потреби, але й забезпечити 

потреби європейського ринку у літієвій сировині. 
Україна має чималі запаси кольорових металів та в майбутньому може стати провідним 

постачальником цієї сировини на світовий ринок. За кількістю покладів деяких зі згаданих 

металів Україна посідає перше місце в світі, геологічні поклади інших потребують 

подальшого вивчення та залучення інвестицій. 

Україна має найбільші в Європі запаси та ресурси титану. В Україні, з різним рівнем 

деталізації, розвідано 26 родовищ титанових руд і ще 45 родовищ знаходяться за межами 

балансу, а запаси і ресурси титану на них оцінені лише попередньо. 

За кількістю родовищ та виявленими запасами графіту Україна займає одно з провідних 
місць у світі, враховані балансові запаси графіту становлять 17356, тис. т. Родовища 

кристалічного графіту створюють Українську графітоносну провінцію, на території якої 
виявлено біля 100 родовищ та проявів графіту. 

Крім вищезазначених мінеральних ресурсів Україна володіє золоторудним потенціалом 
(близько 3 тис. т) і може зайняти одне з провідних місць із видобутку золота в Європі. 

Сьогодні важливим завданням є нарощення видобутку "критичних матеріалів" та 
створення потужностей для їх збагачення і первинної переробки, адже очікується, що попит 

на світовому ринку на них стрімко зростатиме. Також важливо на державному рівні 
сформувати та узаконити національну стратегію користування надрами та розробити 

методологію виділення критичної мінеральної сировини, спираючись на кращі світові 

практики. 
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аїгегіаї5 2020 Віпа! Кероті 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Михайловим В.А. (доктор геологічних наук, 

професор, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Ваша Н. Кидко Н. СКВІТІСАЇ, МІХЕКАЇ, КАУ/ МАТЕВІАІ5 АМр ТАНЕ 

РЕОБРЕСТУЗ ІМ ОККАГХЕ 

КОМПЛЕКСНІ РОДОВИЩА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ 
ПОЛЬОВОШПАТОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Озерко М., аспірант 

Курило М., канд.геол. наук 

ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Польовий шпат стає високоліквідною сировиною, обсяги виробниутва ї ціна якого зростає з кожним роком. 

Споживання польового шпату поступово зростає в кераміці, скляній промисловості для сонячних панелей, 

житловому будівництві. За мінеральними асоціаціями основні види польовошпатової сировини можна 

розділити на п'ять типів: польовошпатові (сієніти, трахіти); квару-польошпатові (пегматити, граніти, 

піски і т. д.); нефелін-польошпатові (нефелінові сієніти, лужні пегматити); квару-серицит-польоштпатові (сланці, 

вторинні кварунти); квару-каолініт-польошпатова (піски, лужні каоліни, вторинні кварцити). 

На прикладі українських родовищ польовоштпатової сировини показано, що комплексні родовища стають 

основним джерелом її виробництва. Особливо, якщо це нові об'єкти гірничих робіт. Автори виділили три 

основні типи таких комплексних родовищ: 1) родовища інтрузивних порід, де кора вивітрювання кристалічних 

порід видобувається як супутня корисна копалин; 2) родовища, де польовоштатова сировина є у складі 

вміщуювальних або розкривних порід і теж може розглядатись як супутня корисна копалина; 3) родовища, де 

польовошпатовий концентрат можна отримати як продукт переробки рудних компонентів. 

Кеідзрак і5 гаму таїегіаїз улій а ягоміпя удіите ої ргодистоп еуету уеаг, аз угеї! аз а ргісе Гог ії. Кеїдзраг 

сопзитріїоп йаз Беєп ягадиайу іпстеазіпя іп сегатіс5, 5іа55 іпданзігу Рок зоіаг рапеїіз, йоизіпя, апа Фиїйййіпя 

сопзігисійоп. Ассопаіїпа 10 тіпега! аззосіайопе, ай! турез ої Те дзраг гам татеніаїз сап Бе аїмідеа ініо Пуе іурез: 1) 

ейхрат (зуепіїез, ігасПіїз); 2) диагіс-Їєдзрак (резтаїіез, ягапіїез, запа, еїс.); 3) перпейпе-Іеіаурак (перпеїпе 
зуепіїез, аїкайте реотаїйіез); 4) диагіг-5егісне-ІеЇдураг (5Паїез, зесопаагу диапігіїез); 5) дианіс-Каоіпіе-Ігіазраг 

(запаз, аїкайпе КаоПп5, зесопдаагу диатіснез). 

П із зпомтп оп їйе ехатріє ої (Жкаїпіап дерозіїз ОЇ еідзраг тіпетаїз їаї сотрієх дерозіїз уліїй фу-ргодисія 

Бесоте Ше таїп здиксе Гог ргодисіїоп. Езресіайу ЇЇ Шезе аге пеуу тіпіпя орегайоп Гасійнез. Тйе анітогя Паує 

ічепійеа гее таїп їурез ої зисі сотрієх тийісотропепі аерозіїз: 1) дерозіїз ої іпігизіує госк5 мтете угатегіпя 

стизі ОЇ сгузіайіпе госк5 аге тіпед аз а Фургодисі; 2) сотрієх аерозіїз, утеге Теідаураг госк5 аге епсіозіпя ог 

суегфигаєп апа сап аізо Бе сопзідетеад аз Рургодисіз; 3) аерозіїз мете Теідзраг сопсепікаїе сап Фе ргодинсей аз а 

ргодисі ої оте сотропеніз ргосез55іпя. 

Польовий шпат стає високоліквідною сировиною, обсяги виробництва і ціна якого зростає 

з кожним роком. Споживання польового шпату поступово зростає в кераміці, скляній 
промисловості для сонячних панелей, житловому будівництві. Видобуток польовошпатової 

сировини в Україні за 2019 р. склав 634,63 тис. т 1 особливо зростав в період 2014-2019 рр. 

Балансові запаси польовошпатової сировини станом на 01.01.2020 р. склали за категоріями 

АЧВЯС; - 49109.07 тис. т, кат., С» - 192703,8 тис. т, позабалансові - 192,91 тис. т. 
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До польової шпатової сировини належать інтрузивні, ефузивні породи, кора вивітрювання 
кристалічних порід, осадові змінені та змінені породи, а також частково середні та основні 

алюмосилікатні породи. Польові шпати поділяють на три основні групи: калієві польові 
шпати  -  (ортоклази,  мікрокліни) 0 КАЇ5і3Ов,  плагіоклази  (альбіт-анортит)  - 

ХадізізОв СаАі5120Оз, що в різній мірі присутні у всіх гірських кристалічних породах. 

Основним породоутворюючим мінералом багатьох видів магматичних метаморфічних і 

осадових гірських порід є калієвий польовий шпат. Окрім груп згаданих різновидів є ще інші 

польові шпати, наприклад барієві-  ВаОАЇОзх251О»  (цельзіан), але вони рідко 

застосовуються для керамічних цілей. 

Основним параметром, що характеризує польошпатові концентрати є калійний модуль 

(відношення К2О:Ха:О). 
До джерел польовошпатової сировини відповідно до сучасних уявлень належать 

інтрузивні, ефузивні породи, кори вивітрювання кристалічних порід, осадові незмінені і 
змінені породи, а також частково середні 1 основні алюмосилікатні породи. За мінеральними 

асоціаціями всі породи польовошпатової сировини можна розділити на п'ять типів: 1) 
польовошпатова (сієніти, трахіти); 2) кварц-польошпатова (пегматити, граніти, піски 1 т. д.); 

3) нефелін-польошпатова (нефелінові сієніти, лужні пегматити); 4) кварц-серицит-польошпатова 
(сланці, вторинні кварцити); 5) кварц-каолініт-польошпатова (піски, лужні каоліни, вторинні 

кварцити). 

На прикладі українських родовищ простежується, що комплексні родовища стають 

основним джерелом виробництва польовошпатової сировини. Виділяються три основні типи 

таких комплексних родовищ: 1) родовища інтрузивних порід, де кора вивітрювання 

кристалічних порід видобувається як супутня корисна копалин; 2) родовища, де польові 

шпати є у складі вміщувальних, розкривних або підстеляючих порід і теж можуть 

розглядатись як супутня корисна копалина; 3) родовища, де польовошпатовий концентрат 
можна отримати як продукт переробки рудних компонентів. Прикладом комплексних 

родовищ, де польовошпатова сировина видобувається як основна і супутня корисна 
копалина є ділянка П'ятирічка Дубрівського родовища, яке розроблялась як родовище первинних 

каолінів у якості сировини для виробництва вогнетривкої цегли. В 2019-2020 рр. ВК Геолог 
виконано повторну геолого-економічну оцінку первинних каолінів ділянки П'ятирічка 

Дубрівського родовища з переоцінкою їх за новим напрямом використання і дорозвідкою 

нижньої частини покладу каолінів - жорстви польовошпатової, 1 підстеляючих кристалічних 

порід (граніти, мігматити, плагіограніти, пегматоїдні граніти) як польовошпатової сировини. 

Прикладом родовища, де польовошпатовий концентрат можна отримати як продукт 

переробки основних корисних компонентів, є Бахтинське родовище флюориту, Мазурівськє 

родовище рідкіснометалевих нефелін-польовошпатових руд та інші. 

1. Міпега! Сопиподігу Зппитпатіе5 2021 Бу: 0.9. Сеоіорісаї Ушеуву/ 

Пееря://401.оге/10.3133/птс82021// Бісряг//рибе.ег.15р58.роУ/риБбйсацоп/тс8202 1 
2. Мінеральні ресурси України: сайт. - Режим доступу: Пєр://тіпегаї8-па. іпіо 
  

Рекомендовано до друку: Дубиною О.В. (доктор геологічних наук, доцент кафедри геології 

родовищ корисних копалин, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка) 

ОгегКо М., Кигуїю М. СОМРІ.ЕХ рЕРОБІТ5 А5 ТНЕ МАІМ 5ОСЕВСЕ ОЕ КЕКІ.Р5РАК 

КАУУ МАТЕНІАІ,5 ЕОБ МОРЕВХ ТЕСНХОІЇ ОСТЕ5 
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ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ ЛИСИЧАНСЬКО- 
РУБІЖАНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ НА ЯКІСНИЙ СТАН 

ПІДЗЕМНИХ ВОД 

Міхалкова Н.В., студентка 

Кононенко А.В., к. теол. н., ст. викл. кафедри гідрогеології 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

У статті досліджено ступінь техногенного впливу підприємств Лисичансько-Рубіжанської промислово- 

міської агломерації на якісний стан підземних вод. Ступінь техногенного впливу оцінено через сумарні 

показники забруднення трунтів на проммайданчиках підприємств. Виявлено значні конуентрації забруднюючих 

речовин в трунтах та встановлено їх зв'язок із підземними водами. 

Тпе Іеує! оЇ іесіпоясепіс іпНиепсе ої Ше епіегргізез ої Гузуспап5к-КВифісіпе іпаизіпа! апа игфап аєззЇотетайоп оп 

Те згоипаматек диаійу і5 гезеагспеай іп Ше апісіє. ТПе Ісус! ої тап-саийзей ітрасі мах аззеззед ійгоцяй Ше їоїа! 

іпаїсаїогія ої 50ії сопіатіпатоп аї іпаизітіаї 5іїе5 ої епіегргізез. 5іяпійїсані сопсепігатіопу ої ройиганіз іп 50ії5 улеге 

іМепіййеа апа Шеїг соппесіїоп улій згонпамаїег угаз езіабійзпей. 

Територія Лисичансько-Рубіжанської промислово-міської агломерації (ПМА) протягом 

багатьох десятиріч характеризувалася високою концентрацією промислових підприємств 

різного напрямку діяльності - від шахт до невеликих заводів. Під впливом Їх діяльності 

зафіксовано забруднення токсичними компонентами основних складових навколишнього 

природного середовища (НПС) (повітря, грунтів, підземних і поверхневих вод) |21. 

Станом на сьогодні ситуація дещо змінилася: працюючих підприємств залишилося значно 
менше. Проте, екологічний стан досліджуваної території не покращився. Вважаємо, що 

основними причинами цього Є: відсутність рекультивації територій ліквідованих 
підприємств, застарілі технології ще працюючих підприємств, витоки з промканалізацій на 

проммайданчиках заводів і накопичувачів та ін. |1|. Зазначене вкрай негативно позначається 
на якісному стані підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту (МКВГ) - 

основного водоносного горизонту, який використовується для господарсько-побутових 

потреб населення ПМА. Доведено, що він залишається незадовільним |2|. За роки 

експлуатації водозаборів | встановлено забруднення підземних вод токсичними 

компонентами: важкими металами, нітратами, нітритами, амонієм, фенолами та ін. |2|. Ці 

компоненти проникають до підземних вод через товщу грунтів, тому їх можна назвати 

депонуючим середовищем. Одна частина токсичних компонентів поглинається кореневими 

системами рослин, інша проникає на більші глибини - і фіксується вже у підземних водах, як 

перших водоносних горизонтів, так і більш глибоких. З одного боку, грунти виконують 

захисну функцію, а з іншого, можуть бути середовищем, через яке відбувається забруднення 
підземних вод, навіть після ліквідації основного джерела техногенного забруднення. 

Варто зазначити, що територія ПМА розділена річкою Сіверський Донець на дві досить 
різні частини: правий берег знаходиться під впливом геолого-тектонічних та техногенних 

факторів (наявність тектонічних порушень, розміщення шахт із вуглевидобутку тощо), тому 
забруднення йде із глибини, а лівий берег - це тераси, складені добре проникними пісками, 

техногенне навантаження тут сформоване промисловими підприємствами, тому забруднення 
надходить з поверхні. 

В статті оцінено ступінь техногенного впливу промислових підприємств ПМА на якість 

підземних вод МКВГ через рівень забрудненості грунтів. Рівень забруднення грунтів 

визначено за сумарним показником забруднення (7с) 121: 
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7 ЗУ Ко -(п-1), 
1 

де п - число сумарних елементів. 

Показники /с розраховано у місцях найбільшого техногенного впливу на території 
Лисичансько-Рубіжанської ПМА, результат наведений на рис. 1. За результатами 

розрахунків встановлено, що екологічна ситуація є складною і на правому, 1 на лівому березі 
р. Сіверського Донця. Зафіксовано величини 7с до 47,4. Грунти проммайданчиків великих 

підприємств забруднені важкими металами (Си, 7п, Мп та ін.), нітратами, нітритами, амонієм 

та фенолами. Інтенсивність забруднення складає понад 2 і більше ГДК. Величини сумарних 

показників забруднення проммайданчиків шахт /с від 0,7 до 13,7 (/с х16 - задовільний 

стан), але ці грунти забруднені А58, Ве, БЕ, РЬ, Нє, Со, У та ін. Це елементи І-ПІ класів 

небезпеки, тому на правобережжі р. Сіверський Донець забруднення носить вкрай 

небезпечний характер (рис. 1.). Зазначені компоненти зафіксовано у підземних водах ліво- і 

правобережних водозаборів ПМА (Щедрищівський, Світлічанський та ін.) |2І. 

  

    
  

о 

Рубіжне 

Де 13) 70 474 

«ре 

7с 198 

7с б Віа) о 

Тс Зах) о 
са 

Сєверодонецьк 

7с27 

Лисичанськ ч й 

є 4 их ) с 394 

7с 2,Зашх) 

 7с31 Те 0Ликх) 

Іс 34,6 
О волозабори 
2с 34,6 - сумарині показинк забрулисишя па проммайданчиках 

промислових пілтриємств 
с 0,7 (ик.) - сумарний показпих забрулиєтия на проммайлатчиках птажт 

Рисунок 1. Сумарні показники забруднення грунтів (/Сс) у місцях найбільшого техногенного впливу на 

території Лисичансько-Рубіжанської ПМА 

Таким чином, за результатами проведених розрахунків встановлено, що на території 

Лисичансько-Рубіжанської ПМА якість підземних вод МКВГ піддається значному 

техногенному пресингу. Враховуючи ситуацію на Донбасі та те, що деякі шахти та 

підприємства на підконтрольній Україні території продовжують свою діяльність, 

надходження токсичних компонентів буде відбуватися, тому ситуація є досить небезпечною і 

потребує постійного моніторингу з боку органів влади. 
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1. Стан підземних вод України, щорічник - К. : Державна служба геології та надр 
України, Державне  науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний 

геологічний фонд України», 2020. - 127 с. 

2. Удалов ИЙ. В. Трансформация геологической средью под влиянисм техногенньгух 

процессов в условиях Северо-Восточного Донбасса: монография / И. В. Удалов // - Х. : ХНУ 
имени В.Н. Каразина, 2016. - 176 с. 

Рекомендовано до друку: Кошляковим О.Є., (професор, доктор геологічних наук, ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

МікНаїкома  М., Копопенко А. ТЕСНХОСЕХМІС ІМКІСОЄХСЕ ККАТОВЕ85 ОК 

ЕМТЕЕРКІ85Е5 ОК  ІГУЗУСНАМ5К-КОВІДНХЕ  ПІХРОЯТКІаАІ, АХОоО  СВВАМ 
АССТОМЕБВАТІОХ ОХ СКОДХМРУАТЕВ ОБАШТУ 

РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ СХИЛУ НА ДІЛЯНЦІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 
КИЇВ - ОДЕСА КМ 3104750 - КМ 3104950 

Панасюк І.С., студентка, 

ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Запропоновано аналіз результатів розрахунку стійкості схилу в різних умовах |на ділянці 

автомобільної дороги Київ - Одеса км 310-750 - км 310-950. 

За отриманими результатами аналізу рекомендовано провести протидеформаційні заходи для запобігання 

можливого виникнення зсувних процесів. 

ІТ із рарег ргорозбез ап апаїузіз оГ Пе саїсніаїтя Ше зтарійу ої Ше зоре їп айегепі сопайіопя оп Ше 5есійоп ої 

Ше ніопиау Куїм - Одезза кт 310 -- 750 - Кт 310 -- 950. 
Ассопіпя о Ше гезийї5 ор Пе апаїузіз, й і5 гесоттепаса Іо сагтту диї апії-Іе|огтайоп теазигез іо ргєуєпі 

Іапазіідез. 

Ділянка вишукувань розташована в Любашівському районі Одеській області на ділянці 

км 3104-750-км 310-950 автомобільної дороги Київ-Одеса. Зсувні процеси на цій ділянці 

мали розвиток ще при будівництві в вересні 2004р. При розкритті виїмки на лівому борту 

виїмки відбулися зсувні явища на ділянці км 3104950 - км 3114000, 10-11травня 2011 року 

на ділянці км 3104750 - км 310-950 автомобільної дороги Київ-Одеса на лівому укосі виїмки 

утворився зсув ПІ. 

Тому на даній території з метою уточнення інженерно-геологічних умов, визначення 

геологічної будови зсувного масиву, складу, стану і властивостей грунтів проводяться 

різноманітні інженерно-геологічні вишукування. 
Авторкою було проведено розрахунок стійкості схилу в природному стані та за умов 

надмірного зволоження. 

Об'єктом дослідження є зсувний масив лівого борту виїмки на ділянці км 310-.750-км 

3104950. 
Було проведено опрацювання нормативних та розрахункових значень характеристики 

міцності порід на досліджуваній ділянці території з урахуванням коефіцієнту надійності по 
грунту, числа ступенів волі, кута внутрішнього тертя та питомого зчеплення. 

Для визначення умов зсувного процесу виконані розрахунки стійкості укосу по програмі 

СеоЗіаб.3 для різноманітних інженерно-геологічних умов схилу. Програма Сеобіаб 

призначена для оцінки загальної стійкості укосів або котлованів в умовах складної 
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геологічної будови грунтового масиву. Розрахунок коефіцієнта запасу стійкості виконується 
за методом круглоциліндричних поверхонь ковзання і за методом дотичних сил. Зсувний 

тиск розраховується за методом Шахунянца. Схил вважається стійким при умові, що 
коефіцієнт стійкості схилу більший за 1,25 |21. 

Розрахунок здійснювався при умовах, коли несуча здатність грунтів знаходиться у 

природному стані, без надмірного зволоження. Коефіцієнт стійкості схилу при даних умовах 

дорівнює 3,193, стійкість укосу не викликає сумнівів. 

Для порівняння було проведено розрахунок при умовах, коли несуча здатність грунтів 

зменшилась за рахунок їх насичення водою. Коефіцієнт стійкості схилу при даних умовах 

дорівнює 0,921, відповідно стійкість укосу не забезпечена. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу та моделювання інженерно- 
геологічних умов ділянки зсуву слід передбачити першочергові заходи щодо можливого 

виникнення зсувних процесів. В перспективі планується провести розрахунок стійкості при 
більш складних техногенних умовах. 

1. Волков М.О., Яковенко М.Ї., Буслаєв О.В., Чорноус О.О.. Науково-технічний звіт за 

результатами інженерно-геологічних вишукувань на капітальний ремонт автомобільної 
дороги державного значення Київ-Одеса - протидеформаційні заходи на ділянці км 310--750- 

км 3104950 (лівий проїзд), Одеська область за договором Мо 42-11. - Київ: ДП 

«Укрдіпродор», 2011 

2. Сеобіа - програма для розрахунку стійкості укосів і схилів |Електронний ресурсі. - 

Режим доступу: Бсгр8://лумуму беозег.рго/євозтаб 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Кошляковим О.Є. (професор, доктор 

геологічних наук, ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка). 

РапазіиК І., САТ.СПЛ.АТІОК ОК 51. ОРЕ 5ТАВПЛТУ ОМ ТНЕ КУТУ КОАЮР - ОРЕЗ55А 

КМ 310 з 750 - КМ 310 - 950. 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПІДЗЕМНИХ ВОД У ВІДКЛАДАХ БАЙОСЬКОГО ЯРУСУ 
СЕРЕДНЬОЇ ЮРИ В МЕЖАХ М. КИЇВ 

Шаріков С.І., Головний гідрогеолог 

ТОВ «ГЕОПРОФ», м. Київ 

Як відомо, водопостачання м. Києва здійснюється частково за допомогою підземних вод. Одним з основних 

є водоносний горизонт орельської світи середньої юри. Аналіз якісного складу є важливою складовою 

комилексу режимних спостережень, для уникнення можливого забруднення водоносного горизонту.На 
прикладі водозабору ДІ Санаторій Конча-Заспа» виконано комплекс режимних спостережень за якісним 

складом водоносного горизонту орельської світи середньої юри. Проаналізовано 47 проб хімічних аналізів води. 

Аналізуючи дані цього родовища та зважаючи на той факт, що в межах м. Києва водоносний горизонт 

орельської світи середньої юри використовується для питного водопостачання, потреба у більш детальних 

дослідженнях якісного складу підземних вод є важливим фактором в межах всього Києва та, можливо, міст- 

супутників. 

Аз із Кпомт, Ше Кісу ураїег зирріу із Фиїйї апа сатпіеа оці рагайу оп ипаетягоипа у/аїег изазез. Тне таїп 

зедітепі Пудгозріеге із з0е5 їгоцяй Ва)осіап Міаайіе Уигаззіс Регіод Іеуе! уйійіп КУТУ сіу.ТПе диаїйайує 

сотрозійоп із ап ітропані 100 апа сотропепі )ог Ше сотрігєх ої сопіїписиз геодіте іпуезПпоатоп, іп окаег іо ауоій 

роззібіє ройийоп ої Ше Пудгозрпете апа оріаїп діаїа оп Ше ситтепі зіаїе ої Ше Пуагозріете. Аз ап Ше ехатріе ої Ше 

умаїег апаїузіз, місії ууаз їаКеп іп Те Зіаїе Епіегргізе "5апаїогійт Копспа-/азра", сап Ре сопзідетей аз а сотрієх 
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ої гезіте 5їнаїе5 Гог Ше диаїйайує сотрозійоп ої Пуагозріеге ої із зресійеа регіоа Ва)осіап Мпіааіе Лигаззіс 

Репіод улійіп КТЕУ сіту. Апаіузіз ої 47 затріез ої Ше спетісаї уаїег 5їаїн5 уеге таде Пете. Апаіусіпя Ше дааїа ої із 

дерозії апа їакіпа іпіо сопзідегайоп Гасі а! ипасгогонпа пудгозріеге оріпе Лигаззіс регіой іп Кісу сіу і5 изед аза 

агіпкіпя умаїет зирріу, у абзоиіеїу пееа тоге асіайеа зінаїез ог диаїйайує сотрозіїоп ої ягонпаматег. Тіз із ап 

ітропані астіопулійіп Пе епіїге Кісу апа, роззіРіу, затейе сіо5ез5 сітіез. 

Об'єктом досліджень є якісний склад підземних вод водоносного горизонту орельської 

світи середньої юри (байоський водоносний горизонт) в межах м. Києва на прикладі 

родовища Державного підприємства «Санаторій Конча-Заспа». 

Перша оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод в районі м. Києва проведена в 

1972 році. Всі наявні на той час свердловини були умовно згуртовані у так звані "Великі 

колодязі". В 1978 році виконано роботи з оцінки експлуатаційних запасів підземних вод на 
ділянках "Виноградар" 1 "Десна", а в 1984 році - на ділянці "Бортничі І - ПП", На теперішній час в 

районі м. Києва оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод проведена на 25 ділянках 
( Великих колодязях" - ВК). 

Основними водоносними горизонтами і комплексами, за рахунок яких здійснюється 
господарсько-питне водозабеспечення підприємств районів міста та населення, є сеноман- 

келовейський комплекс і байоський водоносний горизонт. 
Кількість затверджених запасів по середньоюрському (байоському) водоносному горизонту у 

м. Києві складає 288,7 тис. м//д, в тому числі по "Великих колодязях" на правобережжі Дніпра - 

171,2 тис м//д і на лівобережжі Дніпра 117,5 тис. мУ/д (протокол ГКЗ СССР Хо 6779 від 
25.12.1972 р.). Цим же протоколом були оцінені експлуатаційні запаси і по містах 

супутниках. 

На період оцінки запасів підземних вод району м. Києва в 1972 році середня величина 
зниження рівня середньоюрського водоносного горизонту складала 51,2 м при водовідборі 

91,6 тис. м'/д. 
Починаючи з 1970 року ВАТ "АК "Київводоканал" вводив в дію нові водозабори, 

водовідбір значно збільшився, у зв'язку з чим депресійна лійка продовжувала формуватися 
по площі і на глибину. Темп зниження рівня води середньоюрського водоносного горизонту 

за період з 1976 по 1980 рік складав 2,5 - 3,0 м за рік. За станом на 1950 рік всі діючі 

водозабори лівобережної частини міста оконтурювали гідроізоп'єзою з абсолютними 
відмітками 130,35 м. 

Починаючи з середини 90-х років середній водовідбір по водоносному горизонту 

середньоюрських відкладів почав суттєво зменшуватись. Це пов'язано із зменшенням 

промислового навантаження в межах м. Київ. З моменту проголошення незалежності в 

межах м. Київ (правобережна та лівобережна частини) та його околицях неодноразова 

проводилась переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод  середньоюрського 

водоносного горизонту. 
Остання переоцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах Київського 

родовища по сеноман-келовейському водоносному комплексу і байоському водоносному 
горизонту виконана методом математичного моделювання у 2019 р. 

Перераховані експлуатаційні запаси підземних вод водоносних сеноман-келовейського 
комплексу і середньоюрського горизонту за категоріями А-ВЧС; складають 280 тис м//д 

(водозабори ПрАТ «АК «Київводоканал») 11. 

Аналіз еволюції хімічного складу по водоносному горизонту ореольської світи середньої 

юри проведемо на прикладі ділянки надр, де розташований водозабір ДП «Санаторій Конча- 
Заспа» (свердловини ХМоМо1, 4, 5, 6, 7) Київського родовища питних підземних вод. 

ДП «Санаторій Конча-Заспа» має на своєму балансі 5 свердловин: ХоМо1, 6 - резервні, 

МоМо4, 5, 7 - експлуатаційні. Саме експлуатаційні свердловини розкривають байоський 

водоносний горизонт. 
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Запаси по родовищу були оцінені Протоколом ДКЗ України від 16 серпня 2018 р. Мо4474 
за категоріями у кількості в м'/д: А - 469,0, В - 151,0 (всього 600). 

Вміст заліза по одинадцяти пробах за період 2013-2018 р.р. перевищує ГДК 0,2 мг/дм? 
(0,03-1,49 мг/дм). Також має місце перевищення запаху (до 3,.09С при ГДК 209С) та 
забарвленості (до 70,00 при ГДК 2000). Перевищення вмісту загальної жорсткості 
зафіксовано по п'яти пробах та коливається від 4,7 до 8,0 ммоль/дм' (ГДК - 27,0 ммоль/дм:). 
Всього проаналізовано 47 проб. 

Вміст мікрокомпонентів у воді свердловин ХоМО4, 5, 6, 7 за період спостережень з 2012- 

2015 р.р. не перевищував допустимі ГДК у відповідності до ДСанН 2.2.4-171-10, а саме: 

Нітрат-іони (МОз) - до 7,0 мг/дм? (ГДК - 250 мг/дм); Нітрит-іони (МО») - до 0,12 мг/дм? 
(ГДК - 20,5 мг/дм?); Свинець (РБ) - до 0,001 мг/дм? (ГДК - 20,01 мг/дм?); Мідь (Си) - до 
0,0179 мг/дм? (ГДК - «1,0 мг/дм?); Марганцю (Ма) - до 0.0381 мг/дм? (ГДК - 20,05 мг/дм/); 
Фтор (Б) - до 0,92 мг/дм) (ГДК - 41,5 мг/дм)); Алюміній (АЇ) - до 0,01 мг/дм" (ГДК - 
40,2 мг/дм'); Миш'як (А5) - до 0,005 мг/дм? (ГДК - 20,01 мг/дм); Цинк (7п) - до 

0,0118 мг/дм» (ГДК - 21,0 мг/дм/); Кадмій (СА) - до 5:10? мг/дм» (ГДК - 20.001 мг/дм?); Хром 
(Сг) - до 0,0024 мг/дм) (ГДК - 20,05 мг/дм'); Молібден (Мо) - до 20,0025 мг/дм» (ГДК - 

40,07 мг/дм?); Нафтопродукти- до 0,006 мг/дм» (ГДК - 20, 1 мг/дм?). 

В результаті радіохімічних випробувань встановлена відповідність якості води по всіх 

показниках щодо нормативних вимог. 

Таким чином, в результаті проведених гідрохімічних досліджень встановлено, що за 

співвідношенням основних аніонів і катіонів питні підземні води водозабору ДП «Санаторій 

Конча-Заспа» у  водоносному горизонту  байоських відкладів класифікуються як 

гідрокарбонатні натрієві-кальцієві, з сухим залишком до 0,37 г/дм), загальною жорсткістю -- 

4,8-8,2 ммоль/дм) прісні на смак. Для них характерна нейтральна-слаболужна реакція. 

Величини рН змінюються в межах 6,3-7,9. 
Усереднений хімічний склад води відповідає наступній формулі |21: 

М 049 Неоз 80 Н 6,5 - 7,9 
"УСа52 маа3 Р "77" 

Висновки. Детально проаналізувавши хімічні аналізи проб води на прикладі 

ДП Санаторій Конча-Заспа» у водоносному горизонту байоських відкладів можна зазначити 
наступне: 

- в районі родовища має місце перевищення вмісту загальної жорсткості - до 
8,7 ммоль/дм.; 

- в районі родовища має місце перевищення вмісту заліза загального - до 1,49 мг/дм; 

- в районі родовища має місце перевищення вмісту органолептичних показників (запах та 

забарвленість); 

- експлуатацію родовища потрібно здійснювати при постійному спостереженні за 
хімічним складом підземних вод і у першу чергу - за макрокомпонентним складом. 

На прикладі аналізу даних цього родовища та зважаючи на той факт, що в межах м. Києва 
водоносний горизонт орельської світи середньої юри використовується для питного 

водопостачання, детальний аналіз еволюції якісного складу та прогноз можливих тенденцій 
забруднення водоносного горизонту є важливим питанням, яке потребую більш детального 

аналізу в межах всього Києва та, можливо, міст-супутників. 

1. Бегри/оеоіп.Кіеу.па/ (каталог фонду). 

2. Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів ділянки надр, де розташований 

водозабір ДП «Санаторій Конча-Заспа» (свердловини МоМої, 4, 5, 6, 7) Київського родовища 

питних підземних вод у м. Києві /ТОВ «Геопроф», С. І. Шаріков. - К., 2018. 
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Рекомендовано до друку: Кошляковим О.Є., (професор, доктор геологічних наук, ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

Зпагікоу 5. СНЕМІСАІ, СОМРОЗ5ГТІОМ ОЕ ОХРЕВСКОЇХЬ НУрКО5РНЕВЕ ІХ 

ЗЕРІМЕКМТ5 ВА)ОСТАХ МІФРІ.Е ЛКАЗ55ІС РЕКІОРр УУІТНІХ КІКУ СІТУ. 
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В даній роботі досліджено та створено графіки та мапи першого дня відсутності снігового покриву на 

території України за діапазон дат з 2000-2021 роки за допомогою даних супутника МОРІ. 

ТВіз рарег іпусзпзаіез апа сгеаїез згарі5 апа тарз ої те Пт5і дау ої Ше арзепсе ої зпому сдуег іп ЇЖгаїпе, гот 

2000 10 2021 изіпя ааїа Їгот те МОРІ загеййе. 

Тематика поточних досліджень Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору різноманітна. Одним з ключових напрямків досліджень є використання 

геоінформаційних технологій (ГІС) і технологій дистанційного зондування |1-3| для 

вирішення актуальних проблем екологічної безпеки та спостереженням за змінами складових 

навколишнього природного середовища. 

Постійний сніговий покрив протягом всієї зими ізолює рослинність від різких температур 

і вітру |4). У гірських регіонах, таких як Карпати, танення снігів є основним джерелом 

прісної води вниз за течією || і грає важливу роль в поповненні запасів грунтових вод. Цей 

сезонний водний ресурс є однією з гідрологічних систем, які швидко змінюються в умовах 
потепління клімату Землі, і він буде широко впливати на регіональну економіку, 

функціонування екосистем, 1 збільшувати ймовірність повеней |б|. 
У цій праці використовуються колекції зображень, де кожне зображення являє собою 

мозаїку з пікселів, що описують перший день в даному році, коли зафіксований нульовий 
відсоток снігового покриву. Сніговий покрив визначається продуктом МОРІ8 МІ25Ї Злом 

Сомег. 
Слід згадати, що під час маскування хмар на супутникових зображеннях, якщо є декілька 

послідовних замаскованих сцен (хмари, низька якість), фактично дата першого дня може 

бути раніше, ніж це визначено у часовому ряді зображення. 

За допомогою Соовієе Багіб Епвїпе (СЕБЕ) та мови програмування Тауабстгірі, був створений 

графік відсутності сніжного покрову на перший день за рік над територією України (рисунок 

1). З нього видно поступове нелінійне зменшення величини першого безсніжного дня. За 

часовий відрізок, починаючи з пікового значення у 2006 році, можна спостерігати тенденцію 

зниження першого дня без снігу. Хвилясту форму графіку, в основному хвилі мають шаг у 
два роки, можна пояснити великою територією досліду, також на результати впливають 

гірські системи Карпат та Кримські гори. На час 2021-03-27 (це останній прольот супутника 
Зепипе|2, цей супутник був обраний через найближчу дату до поточної) в Карпатах ще 

лежить сніг. Це можна побачити за допомогою мапи, яка була створена за допомогою СЕЕ. 
На мапі (рисунок 2) можна побачити, де сніжний покров ще існує, чи, можливо, часовий ряд 

супутника не був придатний до аналізу, тобто зона цікавості була покрита хмарами. 
Цікаво дослідити існування снігу на берегах річки Дніпро, бо великі холодні водні 

поверхні можуть призводити до вповільнення зникнення снігу у суміжних пікселях. Сніг 

можна бачити в українських горах Карпатах та Криму, також сніг ще існує в регіоні Донбасу, 
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останній можна пояснити особливістю оптичної супутникової зйомки, бо на цей регіон не 
було безхмарних, безсніжних зображень. 

| ереднтй регіони. плий перший леми, року бе уснгопого покриму для У країми 
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Рисунок 1. Графік першого дня відсутності сніжного покрову на території України 

  

Рисунок 2. Мапа першого безсніжного дня для України у 2021 році. Червоний колір - наявність снігового 

покриву на кінець березня. 

Виконання цієї роботи дає розуміння розвитку зникнення сніжного покриву на території 

України. Важливо зазначити, що дані МОРІ5 МОРОЗІ Злом Соуег мають просторове 
розрізнення 500 метрів піксель на місцевості, а також, зазвичай, зимові сцени З оптичних 

супутників мають якість, непридатну для обробки та аналізу. Авторами пропонується 
використовувати для подібного аналізу активні супутникові системи, які мало залежать від 

впливу атмосферних явищ. 
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В даній роботі представлено розроблений на основі ГІС було інструмент для моделювання 
морфометричних поверхонь. За допомогою розробленого інструменту побудовано серію морфометричних 

поверхонь Косівського району за вісьмома порядками долин. В результаті їх інтерпретації отримано 

інформацію про єтапність розвитку території і інтенсивність тектонічних рухів, що були притаманні для 

даної території. 

А С15-Базед іоої |бг тодейпо тогриотеїгіс зик/(асез Ваз Беєп сгеаїса іп гергезепіеа урок. А зегіє5 ої 

тогрйотеїтіс зиг/асез о те Козомо гезіоп маз фийй Гог етоНі огаег о Ше уаїйеуз Бу аеусіореа СТ5-Разеа 1о0і. Аз а 

гезиїї оЇ Пеїг іпіегргеїатоп, іп/огтаїоп у аз оріаїпеа оп Не 5іазе5 0Ї дсуеїортепі ої Ше іетгіїогу апа Ше іпісп5йу ої 

тесіопіс тоуєтепіз їНаї умте іпНегепі Гог із іеггіїогу. 

Вступ 

Стрімкий розвиток технологій дозволяє полегшити реалізацію багатьох складних завдань і 
скоротити час на їх виконання. В зв'язку з цим актуалізується питання моделювання 

морфометричних поверхонь, так як створюється можливість пришвидшення вирішення даної 
задачі, шляхом використання сучасного програмного забезпечення та можливостей 
написання скриптів для нього. 

Метою роботи є створення автоматизованого інструменту на базі інструментарію АгсСї8 з 

використанням мови програмування Руйшоп для оптимізації моделювання морфометричних 
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поверхонь, що дозволить мінімізувати час виконання даних робіт. Іншим завданням є на 
основі створеного інструменту побудова ряду морфометричних поверхонь для Закарпаття, а 

саме Косівського району Івано-Франківської області 1 їх інтерпретація. 
За основу створення морфометричних поверхонь було взято матеріал викладений в 

методиці структурно-морфометричного аналізу В.П. Філософова, в основі якого лежить 

створення серії морфометричних карт. На базі цих карт здійснюється виконання широкого 

спектру завдань, таких як визначення рухів земної кори, відображення палеорельєфу, пошук 

корисних копалин з виділенням тектонічних структур. В даній методиці виділяються карти 

порядків долин та вододілів, базисних і вершинних поверхонь, карти залишкового рельєфу 

та різниці базисних і вершинних поверхонь |1|. Побудова даних карт вручну важкий і 

затратний за часом процес, тому для виконання даного класу задач в Агсбіз5 розроблено 
скрипт, який використовує вбудований інструментарій для автоматизації даної задачі. 

Методика моделювання з використанням ГІС і створення інструменту 
В основі методики 3 використанням програмного забезпечення АгсбСі5 лежить 

гідрологічне ГІС-моделювання, що є комплексною методикою і дає можливість в 
автоматичному режимі використовуючи поверхню рельєфу з висотами, проводити 

розрахунок основних руслових і басейнових морфометричних характеристик, а також 
виділити постійні і тимчасові водні потоки. 

Базовою для моделювання морфометричних поверхонь є карта порядків долин. Для Її 

побудови використовується інструментарій групи гідрологія в даному порядку: 

ЕІОМУРІКЕСТІОМ (визначення напрямків потоків), Е.ОМУАССУМІЛ.АТІОМ (визначення 

зон акумуляції), ЗТЕЕАМОБВКОЕВ (побудова гідрологічної мережі з визначенням порядків 

долин). Для побудови базисних поверхонь виконується попереднє векторне перетворення 

гідрологічної мережі (інструмент ЗТЕЕАМТОЕЕАТОУКЕ) 1 окремо виділяється векторний 

шар за кожним порядком долин для пошуку перетину з горизонталями рельєфу. Результатом 
є точковий шар з висотами, інтерполюючи який (використовуючи один Із вбудованих 

інструментів, наприклад: КЕІСІТМС) виконується побудова базисної поверхні певного 
порядку. Вирахувати залишковий рельєф і карти різниць базисних поверхонь можна за 

декількома способами - один зі створенням векторного шару перетину горизонталей 1 
подальшої інтерполяції за даними різниць висот, а інший шляхом обрахунку однієї цифрової 

моделі з іншої |2|. 

Повністю автоматизувати даний процес можна завдяки створенню інструменту з 

використанням мови програмування Руфоп, використовуючи додатковий модуль Агсру, що 

надає повний доступ до інструментарію АгсСіз. Велика перевага такого підходу в тому, що 

створюється можливість використання функцій, бібліотек Рушфоп, що розширює можливості 

щодо оптимізації даного завдання. Використавши просту ітерацію вже автоматизується 

побудова поверхонь за кожним порядком і не потребує втручання користувача. Також 

з'являється можливість використання масиву даних для швидкого обрахунку різницевих 

поверхонь. 
Важливо в інструменті реалізувати обробку даних. Насамперед потрібно відкоректувати 

тип даних вхідного цифрового рельєфу, часто на це не звертається увага 1 використовується 
його цілочисельне представлення, що в результаті може спотворювати створені горизонталі 

рельєфу і взагалі отриманий результат. Дана проблема вирішується шляхом розрахунку 
випадково-згенерованого рельєфу, що має тип з плаваючою крапкою 1 висотами від -0,5м до 

0,5м з вхідного, це не спотворить цифровий рельєф так як зміна висот буде мінімальна, але 
при цьому отримано потрібний тип даних. Також для обробки використовується фільтр, що 

обріже «викиди» даних, які скоріше за все помилкові. 

Моделювання морфометричних поверхонь Косівського району 

54



ХІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 
Київ, 14-16 квітня 2021 р. 

На базі даної методики і інструменту створено серію базисних поверхонь, залишкового 
рельєфу 1 карт різницевих суміжних базисних поверхонь для території Косівського району. 

Для даної території було визначено 5 порядків долин і відповідно стільки ж морфометричних 
поверхонь. 

Насамперед базисні поверхні графічно відображають етапність розвитку території, 

аналізуючи базисні поверхні 4-го (рис. 1) 1 5-го (рис. 16) порядків можна бачити, що форми 

структур за висотами поверхонь мають суттєві відміни. 

Відмінність форм базисних поверхонь різних порядків є результатом перебудови 

долинних систем, що в свою чергу відбувається через зміну інтенсивності або напрямку 

тектонічних рухів, з чого можна зробити висновки про неодноразову зміну тектонічних 

режимів на даній території. 
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244Й30Е 24"8ОЕ 248230 24"559Е гааРЗОЕ 24509 24"5230Е 2а"559Е 
о 1250 2500 5000 м шо о 1250 2500 5000 м 

Ум чі по у У 4 Умов! о: у З 4 

базисна поверхня 4-го порядку | | 18800 -6231 798,6 - 823.2 базисна поверхня 5-го порядку кі 5536-5889 887,4.7228 

«МАЦИЕ» Ї 1623 1-666,1 8232-8942 «УАЇШЕ» Е 1588.9 - 621 21 722,8-7797 

442.3 - 532.7 6661-7091 18942-9910 464.3 - 515,1 621,2 - 653.5! 1779,7 - 856.6 

5327-5800 7091-7586 515,1! 553,6 653.5 - 687.4 

(а) (б) 
Рисунок 1. Базисні поверхні рельєфу Косівського району, а - четвертого порядку, б - п'ятого порядку 

Аналізуючи карти різниць між базисними поверхнями 3-го 14-го порядків, а також 4-го і 

5-го можна зробити висновки про активізацію тектонічних рухів, зім'яття в складки. Висоти 

цих карт змінюються до 200м, що говорить про те, що дана територія в період створення 

долин даних порядків зазнавала тектонічних рухів і вони були суттєвими, для досліджуваної 
території в межах України. 

Висновки 
Сучасні ГІС надають інструменти та методи, за допомогою яких можливо спростити 

вивчення природних об'єктів. Побудова морфометричних поверхонь в середовищі АГССІТЗ З 
використанням вбудованого інструментарію, функціональних можливостей просторового 

аналізу та моделювання, може бути пришвидшена шляхом написання скриптів на мові 

Рушфоп. Створення інструменту повністю автоматизує такий процес і дозволяє будувати 

коректні моделі морфометричних поверхонь. Це в свою чергу дало змогу створити серії 

морфометричних карт для обраної території і провести їх початкову інтерперетацію з 

визначенням етапності розвитку рельєфу 1 тектонічних рухів на кожному етапі. Проведений 

аналіз свідчить про те, що територія Косівського району в період створення досліджуваних 

«долин» зазнавала тектонічних рухів і вони були суттєвими в межах України. 
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ГЕОФІЗИКА 

ПЕТРОГРАФО-ПЕТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЖЕВОЇ ТА СІРОЇ ВІДМІН 

КОРНИНСЬКИХ ГРАНІТІВ 

Акімова Д.Є., студентка 

Попов С.А., канд. геол. наук, зав. кавч. каб. кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Проаналізовано літературні та промислові дані щодо властивостей корнинських гранітів, проведено власні 

вимірювання шільнісних, магнітних і радіоактивних петрофізичних параметрів. На основі одержаних 

результатів, мікроскопічних досліджень і даних про хімічний склад уточнено відмінності між рожевою і 

сірою відміною гранітів, висловлено припущення щодо їх геологічних умов утворення, що можуть бути далі 

використані для вирішень металогенічного прогнозу. 

Трете уаз тайе ап апаузіз о0/ Шйекаку апа Іесітісаї! ааіа абоці Котуп уапіїєз! ргорепіез, теазиметепі ої 

депзіїу, таяпетіс апа гадісасіїуе реїгорпузісаї маїнез. Вазей оп офіаїпеа гезийз, тісгобсорісаї зіиайісз апа даїа 

абоиі зеоспетісаї! сотрозійоп Шеге аге сіагійед айекепсез Беїуєеп геа апа зтеу ягапіїе їуре5, таде а знез55 абойі 

теїг ясоіозіса! санзе5 апа теїпоаз мтісії тіяйі фе изеа Гог гезоіуіпя іні5 диєзпоп. 

Мета роботи - уточнення і узагальнення даних щодо густинних, ємнісних, магнітних і 

радіоактивних властивостей гранітів корнинського петротипу, аналіз їх хімічного складу, 

петрографічних особливостей та інтерпретація, з цих позицій, відмінностей між рожевою та 

сірою відмінами Корнінських гранітів. 

Методи досліджень: ваговий спосіб визначення об'ємної густини і пікнометричний метод 

визначення мінеральної густини на вагах Кайу ар МУР5 360/С/2; вимірювання магнітної 

сприйнятливості (2) капометром Карраїгійєе КІУ 2; геохімічні методи; мікроскопічні 

дослідження у прохідному та відбитому світлі; методи ядерної геофізики (визначення о. 1 В- 
активності). 

Результати досліджень. Дані щодо об'ємної густини і магнітної сприйнятливості -- 
осереднення для вибірки зразків корнинських гранітів (16 для рожевої відміни - зразок КІ; 

14 для сірої - зразок К5). Геохімічні методи застосовано двічі: для уламків розміру пелітової 
фракції (4 0,1 мм) і більш крупного відсіву. Вимірювання пікнометричного методу 

проведено за температури 209С (рноо - 0,99732 г/см); питомої активності - при експозиції 

1800 с, фон 1 (с.) 153 (В) частинок. 
Таблиця 1. Зведена таблиця петрофізичних характеристик корнинських гранітів 
  

  

  

            
  

  

  

  

  

    

Зразок | с, г/см? | у, 10? од. СІ огактивність, Бк/кг В-активність, Бк/кг 

КІ 2,712 2,515 1356,295 2346,951 
К5 2736 0,359 506,7396 2440,665 

Таблиця 2. Результати визначення хімічного складу корнинських гранітів 

ЯО» ТіО» АБОз БеОзі Мао Мао сао Мао РоОз 5 СІ Пи НЬО- Ям 

б 63,68 10,98 | 15,63 |5,76  |0,07 (1,91 |2,75 |2,78 0,59 | 0,05 (0,08 |0 | |0 | |99,6 

ВН 61,95 | 1,15 (15,56 17,06  |0,08 (2.38 |2,.80 |2.71 0,70 | 0,02 |0,08 |0 | |о | |99,6 

Корнин | с3,до (1.05 (15.10 622 (0,08 (1,50 | 3.08 | 3,08 0,85 | 0,02 |0,07|0 | |о | |99,6 
1 (пеліт) 

Корнин" 61,24 | 1.19 (15.15 (779  |0,09 |2.07 13.15 | 3,05 0,95 |0,01|0,07|0 | |о | |99,6 
5 (пеліт)                           
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Таблиця 3. Вміст деяких хімічних елементів у корнинських гранітах (г/т) 

  

  

  

  

  

  

                               
Ме Бе Мі | Си|7по |Са|кКь |5г |У |р7г ТЬ ма 

1 | Корнин 1 | 37993 | 12 | 10 | 101117 | 221 | 266 | 36 | 476 19 57 

2 | Корнин35 | 46084 | 11 | 11 | 126 | 17 | 230 | 242 | 41 | 539 15 54 

Корнин 1 

3 | пеліт 47203 120 125 | 131 118 | 254 | 280 | 41 | 533 19 60 

Корнин 5 
4 | пеліт 68238 | 30 | 33 |215 21 | 297 | 270 | 43 | 566 23 

Межа 200 20 15 15 10 5 5 5 5 5 

визначення, 

г/т 

Аналіз результатів і висновки. Граніти Корнинського масиву мають досить строкату 
геохімічну 1 геофізичну характеристику. 

Вміст 510» і питання класифікації: хімічний склад зразків суттєво відрізняється від місця 

відбору, що видно з порівняння результатів вимірювань з даними різних дослідників в 

науковій літературі: 

Таблиця 4. Хімічний склад Корнинських гранітів (кар'єр на правому березі р. Ірпінь за |11) 

510» ТІО» | АБОз | БегОз? | Моб Ме0 Сай | Ма | КО | Р-Озг | ПШІ | НО- | 50М 

72,38 10,94 | 13,76 | 1,61 0,04 11,06 1140 |2,87 (4481043 10,23 10 100,12 

  

  

                              

Згаданий зразок належить до рожево-сірих гранітів. Вміст 510» відрізняється на 1090! 
порівняно з поточними вимірами, тож зразки Мо! 1 Хо5 можуть належати до іншого різновиду 

порід - наприклад, гранодіориту. Це означає необхідність аналізу більшої колекції зразків, 
бо чіткі паралелі між поточними зразками 1 літературними відомостями провести неможливо. 

Залізистість: для обох відмін невисока (5-790), але відрізняються форми виділення заліза 
рудних мінералів. Так обидва зразки містять ільменіт, більшою мірою - сірі граніти; у 

рожевих частіше трапляється тривалентна форма заліза, що входить до складу магнетиту 1 
обумовлює більшу магнітність (підтверджено даними рудної мікроскопії та магнітними 

властивостями). Вміст заліза вищий у сірих гранітах, але це нівелюється його входженням до 

складу слабкомагнітних мінералів: залізовмісних силікатів і ільменіту. 
Літофільні елементи: обидві відміни граніту відносяться до слабкомагнезіальних. Калію 

помітно більше, ніж кальцію та натрію, що може бути вказівкою на більш 
низькотемпературне походження гранітів (для рожевої відміни підкреслюється утворенням 

більшого обсягу магнетиту, який утворюється на останніх фазах утворення масиву гранітів 
І2р. Іншим фактором, що вказує на більш пізнє утворення рожевих гранітів порівняно з 

сірими, може бути концентрація домішкових елементів: КБ, МЬ, Са |3|. Загалом вміст КБ 
невисокий порівняно з гранітоїдами загалом, що вказує на обмежений розвиток пізніх 

метасоматичних змін. Вміст Ва зменшується при наближенні до пізніх стадій і при проявах 

метасоматозу. Порівняно з рештою лантаноїдів відрізняється підвищений вміст Се. 

Об'ємна густина: в літературі - 2,8 г/см? |1|, за офіційною інформацією компанії- 

видобувача - 2,73 г/см?, виміряні значення - 2,71-2,74 г/см.. 
Пористість: на жаль, не вдалося одержати надійне значення коефіцієнта пористості. 

Натомість можна говорити про орієнтовну відносну пористість - як різницю пористості 

рожевої та сірої відмін граніту (для рожевої більша на 0,596, що може бути пов'язано з більш 

інтенсивним протіканням в ній вторинних змін). 

Магнітна сприйнятливість: за || дорівнює 0,3-0,7-103 од. СІ для сірих 10,7-1,5-103 од. СІ 

для рожевих гранітів. Виміряні значення а» для сірої відміни відповідають цьому інтервалу 

(0359-4109 од. СІ), для рожевої помітно більші (2,515-10З од. СІ). Це знову підтверджує 

строкатість властивостей корнинських гранітів залежно від місця відбору. 
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Радіоактивність: сіра відміна граніту містить більше ВЬ, ніж рожева, одночасно з 
співставним вмістом 5г, що дає підстави для рубідій-стронцієвого датування і визначення 

вмісту радіоактивного КЬ на основі спектрометрії. Внесок в Р-активність також очевидно дає 

ізотоп "К, що переважно міститься в КЛІШ; у сірих гранітів вона трохи більша. а-активність 
рожевої відміни вища, ніж у сірої, що може бути пов'язано з розпадом урану та його ДПР. 

Вміст ТЬ в обох відмінах граніту приблизно однаковий і невисокий. 
Потенційні напрямки продовження досліджень. Для більш повного вивчення 

корнинських гранітів, перш за все, потрібна більша колекція зразків. Значним 

інформаційним доповненням можуть слугувати результати магнітної, гравіметричної, 

радіометричної та електрозйомки на площі поширення корнинських гранітів, проведення 

лабораторних досліджень (мас-спектрометрія, рубідій-стронцієве датування тощо). У 

поєднанні з лабораторними дослідженнями передбачається створення більш повної геолого- 

геофізичної картини Корнинського масиву або його фрагментів. 

1. Геохронология раннего докембрия Украйнского щита (Протерозой) / Щербак Н.П., 

Артеменко Г.В. Лесная ИМ., Пономаренко А.Н. Шумлянский ЛВ; НАН Украйньі, 

Институт геохимий, минералогий и рудообразования им. Н. П.Семененко. - К., 2008. - 341 с. 

2.Магнитньюе свойства изверженньх пород // Трудь  Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского института. - Магадан, 1964. - Вьш. 9. - 192 с. 

3. Петрология, геохимия й рудоносность интрузивньх гранитойдов Украйнского щита / 
Есипчук К.Е., Шеремет Е.М., Зинченко О.В., и др; Отв. ред. Щербаков И.Б.; АН УССР. Ин-т 

геохимии и физики минералов. Кисв: Наук. думка, 1990. - 236 с. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

АКітоуа Р., Ророу 5., РЕТКОСВАРНІСІАЇ, АХЬ РЕТКОРНУЗІСІАІ, РКОРЕВТІЕ5 
ОК ВЕР АХОЬ СЕЕУ КІХр5 ОК КОКМУМ СВАМІТЕ5 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ЗРАЗКІВ 

ПОРІД КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ 

Баранов І.І., студент 

Безродний Д.А., канд.геол наук, доц. кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі проведено аналіз результатів досліджень магнітної анізотропії колекції зразків, відібраних з 

свердловини «Супутник-2» (490 - 2720 м) Криворізької надглибокої свердловини. За отриманими результатами 

аналізу встановлено взаємозв'язки впливу різних геологічних факторів на формування параметрів магнітної 

анізотропії метаморфічних зразків. 

Тпе рарег апаїугез Ше гезийз ої таяпеїіс апізоїгору гезеаксііпя ої а сойестоп ої затріез їакеп Ітот Ше мії 

"бриштік-2" (490 - 2720 т) оЇ Ше Ктуууї Кій ийга-деер угії. Ассогаїпя 10 Ше офіаїпед гезийз о Ше апаїузіз й ума5 

езіаріїзпей їРе іпіетгеїайопо ої Ше іп/їнепсе ої уагіоиз зеоіовіса! Гасіот5 оп Ше Гогтайоп Ше рагатеїек5 ОЇ 

тазпеїіс апізоїгору оЇ теіатотрПіс затрієз. 

Гірські породи, як відомо мають магнітну анізотропію (МА), тобто розбіжність величин 

магнітних параметрів у різних напрямках. Причиною МА є наявність у породах магнітної 
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текстури - упорядкованого розташування в породі магнетиків, що виникли під впливом 
геологічних чинників у реальній геологічній обстановці. Дослідження магнітної текстури за 

допомогою вивчення анізотропії магнітних властивостей дозволяє досліджувати геологічні 
фактори, що її формують (текстуруючі фактори), вирішуючи в такий спосіб обернену задачу 

магнітного аналізу гірських порід. Власне в цьому і полягає суть прикладного аспекту 

проблеми магнітної анізотропії гірських порід. 

Теоретичною основою методу є концепція магнітної текстури гірських порід як 

характеристики, що фіксує умови їх утворення та існування. 

Гірські породи за час свого існування можуть піддаватися внаслідок діяльності різних 

тектонічних процесів як пружним, так і пластичним деформаціям. При цьому, Зміна 

магнітної текстури сильно залежить від реологічних властивостей матеріалу матриці порід. 
Магнітна анізотропія саме метаморфічних гірських порід, більше ніж осадових 

порівнюється з МА плутонічних порід. Для тих типів гірських порід, що виникли в 
результаті прогресивного регіонального метаморфізму з осадових порід, анізотропія при 

низьких ступенях метаморфізму більше, ніж для осадових. Зростання упорядкованості 
магнітних зерен пов'язана з впливом механічних напруг в процесі метаморфізму. Під дією 

напруг виникає пластична деформація породи, яка супроводжується орієнтуванням зерен, а 
також напрямком перекристалізації феромагнітних зерен. При більш високих ступенях 

метаморфізму МА залишається майже незмінною, а на дуже високих ступенях 

спостерігається її зменшення (21. 

Об'єктом дослідження в роботі є смугасті магнетитові кварцити. Кількість зразків 

вибірки, у формі куборомбододекасдрів - 10 шт. Зразки були відібрані з свердловини 

«Супутник-2» Криворізької надглибокої свердловини (490 - 2720 м), що приурочена до 

центральної частини Аннівської синкліналі і представлена породами новокриворізької, 

скелеватської, саксаганської, гданцевської та глеєватської світ |3|. 

Вимірювання проводились за допомогою апаратури серії КЦУ-2, що являє собою 

диференціальним | мостом змінного струму 1 призначена зд для виміру магнітної 
сприйнятливості та її анізотропії в слабких магнітних полях. 

Визначення анізотропії означає визначення тензора сприйнятливості, системи власних 

чисел і системи основних напрямків. Саме вимір полягає в тому, що в відповідному чині в 

обраній системі напрямків вимірюються відповідні спрямовані повні сприйнятливості. Для 

вимірів застосовується ротативна система з 15 напрямків. 

Після отримання значень по трьом осям зразків, була виконана первинна обробка 

результатів вимірювань і розрахунок параметрів анізотропії в програмі АХІ72О10 (табл. 1). 

Таблиця 1. Розрахунок даних магнітної анізотропії зразків за допомогою програми АХІТ70О10. 
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Було досліджено колекцію зразків та розраховано наступні параметри: значення магнітної 
сприйнятливості, статистична величина стандартного  відхилення,нормальні значення 

магнітної сприйнятливості по трьом осям, коефіцієнти, що характеризують магнітну 
анізотропію (НІ-Нб), кут магнітного схилення (Р) та кут магнітного нахилення (1). 

Аналізуюючи графіки, встановлено, що найбільші розходження параметру магнітної 

анізотропії спостерігаються у випадку трьох зразків: 14(90), 20(90) та 22(90) (яким 

відповідають породи: залізистий кварцит, сланець біотитовий та гнейс). Такий висновок 

зроблено за результатами співставлення максимальних та мінімальних екстремумів по різних 

осях намагнічування. 

1.2 

за р б 
1 «нфнню 1 хі 

03 
чеше- 2 ахіз 

08 

енте З ахіз 

07 

2 (90)  10(90) 12(90) 13 (90) 14(90) 18(90) 20(90) 21(90) 22(90) 23(90) 
Рисунок 1. Графіки нормалізованих значень магнітної анізотропії по 3-х осях 

Найбільші значення спостерігаються у зразку 20(90): Н - 1,1189, що представлений 

сланцем біотитовим, цьому ж зразку відповідає наймінімальніше значення по осі легкого 
намагнічування (3 вісь): Н - 0,8322. Отримані дані свідчать про те, що внаслідок впливу 

крихко-в'язкої та крихкої тектоніки вторинної епізони, відбувалася зміна текстурно- 
структурних особливостей зразків, в тому числі внаслідок механічного руйнування, тому це 

вплинуло на параметри їхньої магнітної анізотропії. 
Максимальні розходження параметрів в певних зразках обумовлені, головним чином, саме 

значною структурною неоднорідністю. Якщо у складі гірської породи беруть участь магнітні 

мінерали з вираженою кристалографічною анізотропією, то їх упорядковане розташування 
може створювати ефект магнітної анізотропії, яка викликана упорядкуванням: 

1) довгих осей феромагнітних мінералів; 
2) кристалографічних осей; 

3) доменів у багатодоменних зернах; 
4) текстурного упорядкування, що є окремим випадком анізотропії форми |4. 

Роль кожного з чинників у формуванні магнітної анізотропії може як завгодно варіювати, 
створюючи передумови для класифікації геологічних об'єктів за цією ознакою. 

В подальших дослідженнях авторами планується провести вимірювання та вивчити 

магнітну анізотропію інших зразків території Криворізької надглибокої свердлвини. 

1. Гузій  М.. Магнітна анізотропія  докембрійських  гранітоїдів (на прикладі 

Середньопридніпровського блока Українського щита): Автореф. дис. канд. геол. наук: 
04.00.22 / М.. Гузій ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - - К., 1999. -- 17 с. 

2. Шолпо Л.Е. Использованиє магнетизма горньх пород для решения геологических 

задач.-Л.-1977 

3. Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу 1 її використання 
для вирішення задач тектонофаціального аналізу // Дис. на здобуття наукового ступеня канд. 

геолог. н. - 2008. 
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4. Уасеу К.Р., Вапегіее 5.К. Тре РРБувіса! Ргіпсіріеє ої Коск Маєпегієлі.- Апаєїегдат 
:Еї5еуіег, 1974.- 195 р. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

Вагапоу І.І. Весгодпуї Р.А. АМАТУ5815 ОК ТНЕ ВЕ5СІ.Т5 ОК МАСМЕТІС 

АМІЗОТКОРУ МЕАЗСВЕМЕХМТЯ8 ОЕ КОСК 5АМРІ.Е5 ОЕ ТНЕ КВУУУІ ВІН О1ТВА- 
рЕЕР УУКІ І, 

АНІЗОТРОПІЯ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПОРІД КОРОСТЕНСЬКОГО 

ПЛУТОНУ 

Воронов В.О., студент 
Безродний Д.А., канд. геол. наук, 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі проведено ш аналіз попередніх результатів досліджень анізотропії магнітної 

сприйнятливості колекції зразків Коростенського плутону. 

ТНіз раретг апаїугеа ргеуідиз гезеатсі кезиїїз апізоїтору оЇ таяпетіс зизсерпфіїйу ої затріє соіесіїоп Когозієп 

рініоп. 

Дослідження магнітної текстури за допомогою вивчення анізотропії магнітних 
властивостей дозволяє досліджувати геологічні фактори, що її, вирішувати в такий спосіб 

обернену задачу магнітного аналізу гірських порід. Теоретичною основою методу Є 
концепція магнітної текстури гірських порід як характеристики, що фіксує умови Їх 

утворення та існування. Так, врахування особливостей намагнічування і "великої 

структурної неоднорідності гірських порід" дозволили М.А.Грабовському виділити три види 

магнітної анізотропії: природну, обумовлену "кристалографічною текстурою", анізотропію 

форми тіла, обумовлену ефектом розмагнічування яка виявляється при намагнічуванні в 

земному магнітному полі рудних тіл, складених сильно магнітними породами і анізотропію, 

обумовлену великою структурною неоднорідністю (текстурою) 111. 

Явний зв'язок магнітної анізотропії порід з їх текстурними особливостями, зокрема зв'язок 

АМС з упорядкуванням довгих і коротких осей магнітних мінералів показує, що її вимір 

може використовуватися для вивчення структурних елементів деформованих порід. Таким 
чином, фундаментальною особливістю гірських порід є наявність магнітної текстури - 

закономірного розташування характерних магнітних елементів у породі, що виникла під 
впливом геологічних процесів. При цьому постулюється три основні положення: 1) 

магнітуда основних осей сліпсоїдів АМС пропорційна розмірам і формі мінеральних зерен в 
породі; 2) напрямок потоків пов'язаний тільки з одним типом осей АМС; 3) магнітна 

текстура залишається постійною уздовж всього магматичного тіла при русі магми. Як 

правило, витягнута форма еліпсоїда АМС в магматичних тілах інтерпретується як результат 

руху магми, а планарна - як наслідок статичних процесів: стиснення при охолодженні тіла, 

кристалізації "іп 5ки" або гравітаційної диференціації |2, 31. 

Коростенський комплекс (КК) розташований у східно-західній частині УЩ в межах 

Волинського мегаблоку і межує з Росинсько-Тікічським мегаблоком. КК представляє собою 
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багатофазний складний інтрузивно-магматичний комплекс палеопротерозойського віку, який 
належить до анортозит-рапаківігранітної формації. КК має близьку до ізометричної форму, 

площа його близько 10000 км?. До його складу входить Коростенський плутон, а також низка 
дрібніших інтрузивних тіл та контактово-метаморфічних утворень, розповсюджених в межах 

Коростенського плутону. За петрографічним складом КК представлений породами основного 

і кислого складу, значно менше розповсюджені середні породи. Основні породи приурочені 

до  габро-анортозитових масивів, найбільшими з яких є Володарськ-Волинський, 

Чеповицький та Федорівський, крім них є також більш дрібні масиви. Кислі породи 

відповідають масивам рапаківі, серед яких виділяють Малинський, Сидоровицький, 

Народицький та Червоноармійський. Гранітоїди при цьому є переважаючими і займають 

близько 7590, а основні породи - близько 2590 |41. 

Для зразків проводилися виміри анізотропії магнітної сприйнятливості (АМС) на приладі 

КАРРАВКІОСЕ МЕКІ, магнітометричної лабораторії «Центр колективного користування 
магнітометричною апаратурою» (магнітна станція Демидів, с. Демидів Вишгородського 

району Київської обл., Київська лісова науково - дослідницька станція, квартал 166) під 
керівництвом Бахмутова Володимира Георгійовича. Кожен зразок (циліндр) вимірювався в 

15 положеннях, всього були виміряні 68 зразки з п'яти точок відбору (кар'єр «Михайлівка», 
с. Васильковичі, Білокоровицький кряж, Овруцький кварцитовий кар'єр, с. Красилівка). 

Обробка та побудова діаграм проводилась в Апі5о Й 5. 
Нижче наведена коротка характеристика точок відбору (на рисунку 1 зображено 

знаходження цих точок в межах Коростенського плутону). 

Точка відбору кар'єр «Михайлівка» (граніти, 12 зразків). Довга вісь еліпсоїда К! 

орієнтована по азимуту 250.87, та куту падіння 4.37, середня вісь К» орієнтована по азимуту 

24.97, та по куту падіння 737, а коротка Кз - по азимуту 189.57, та куту падіння 16.47. Форму 

еліпсоїда в чисельному вигляді характеризують параметри анізотропії: РІ (К/ / Кз) - 1.054, І, 
(К|/ Ко) - 1.0281Е (К» / Кз) - 1.025, Т-параметр - - 0.054, а довжину осей Кі, К», 1 Кз можна 

відносно представити як 1.02, 0.99 і 0.97 відповідно. Як ми бачимо за цими значеннями, 

форма еліпсоїда відноситься більше до нейтрального (Х-форма), Кахап 2 257-175, 

Точка відбору с. Васильковічі (білі анортозити, 15 зразків). Довга вісь еліпсоїда К! 
орієнтована по азимуту 238.37, та куту падіння 27.27, середня вісь К» орієнтована по азимуту 

334.37, та по куту падіння 11.57, а коротка Кз - по азимуту 55.17, та куту падіння 60.12. Форму 

еліпсоїда в чисельному вигляді характеризують параметри анізотропії: РІ (К; / Кз) - 1.079, І, 

(К / Ко) - 10331 Е (К» / Кз) - 1.044, Т-параметр - 0.145, а довжину осей Кі, К», і Кз можна 

відносно представити як 1.04, 1.00 і 0.96 відповідно. Як ми бачимо за цими значеннями, 

форма еліпсоїда відноситься сплюснутої (Е-форма), Кахап З 601: 107, 

Точка відбору Білокоровицький кряж (рожеві пісковики, 13 зразків). Довга вісь еліпсоїда 

К; орієнтована по азимуту 15.27?, та куту падіння 4.87, середня вісь К» орієнтована по азимуту 

281.52, та по куту падіння 37.37, а коротка Кз - по азимуту 111.42, та куту падіння 52.2". 

Форму еліпсоїда в чисельному вигляді характеризують параметри анізотропії: Р) (К; / Кз) з 
1.146, 1. (К, / Ко) - 1.1081Е (К» / Кз) - 1.027, Т-параметр - - 0.588, а довжину осей К., К», 1 Кз 

можна відносно представити як 1.08, 0.97 і 0.95 відповідно. Як ми бачимо за цими 

значеннями, форма еліпсоїда відноситься до витягнутої (І.-форма), Купеап є 8,7: 1079, 

Точка відбору Овруцький кварцитовий кар'єр (рожеві кварцити, 8 зразків). Довга вісь 
еліпсоїда К; орієнтована по азимуту 130.42, та куту падіння 5.77, середня вісь К» орієнтована 

по азимуту 407, та по куту падіння 3.47, а коротка Кз - по азимуту 279.57, та куту падіння 
83.42. Форму еліпсоїда в чисельному вигляді характеризують параметри анізотропії: РІ (К! / 

Кз) - 1.169, І, (К| / Ко) - 1.1231Е (К» / Кз) - 1.033, Т-параметр - - 0.559, а довжину осей КІ, 

К», 1Кз можна відносно представити як -0.94, -0.97 1-1.09 відповідно. Як ми бачимо за цими 

значеннями, форма еліпсоїда відноситься до витягнутої (1.форма), Кап є -6,31: 1079, 
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Точка відбору с. Красилівка (трахаріоліти, 16 зразків). Довга вісь еліпсоїда К; орієнтована 
по азимуту 66.67, та куту падіння 3.97, середня вісь К» орієнтована по азимуту 335.8, та по 

куту падіння 11.37, а коротка Кз - по азимуту 1735.4?, та куту падіння 787. Форму еліпсоїда в 
чисельному вигляді характеризують параметри анізотропії: Рі (К! / Кз) - 1.032, 1, (К. / Ко) з 

1.004 1 Е (К» / Кз) - 1.026, Т-параметр - 0.749, а довжину осей К., К», 1 Кз можна відносно 

представити як 1.01, 1.00 і 0.95 відповідно. Як ми бачимо за цими значеннями, форма 

еліпсоїда відноситься сплюснутої (Е-форма), Кап 7 2216-1073. 

Попередні дослідження анізотропії магнітної сприйнятливості показують, що більшість 

порід є з нормальним типом магнітної текстури і можуть бути придатні для реконструкції 

напрямків руху магми у разі виявлення такого зв'язку. З цією метою автором планується 

провести порівняння характеру анізотропії магнітної сприйнятливості з тектонофізичними 
вимірюваннями. Також планується провести вимірювання анізотропії безгістерезисної 

залишкової намагніченості для визначення її інформативності при дослідженні магнітної 
текстури порід Коростенського плутону. 

  

  

      
Рисунок 1. Схематична геологічна карта Коростенського плутонічного комплексу з накладеними діаграмами 

АМС 151 

1. Гузій М. І Магнітна анізотропія докембрійських  гранітоїдів (на прикладі 

Середньопридніпровського блока Українського щита)»: Дисертація. - Київський університет 

імені Тараса Шевченка, КИЇВ - 1999. 
2. Апаек55оп М., Аїтацізі В.5.С., Викгспатгаї 5., Тгоі! У.К., Маіейтік А., Упом рай І, Кифіег І. 

Мавта ітапероті іп 5пеег іпітивіоп5 ої (пе Аїпб сагропагіге сотріех, сепітаї 5уедеп// 5сі. Кер. 

2016, 6, 27635; дої: 10.1038/згер27635. 
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3. О'Ркізооі! В., Кеуге Е.С., Меуепзоп 5.Т.Е., Маєєе С. ТБе зівпійсапсе ої таєпегіс Табгіс іп 

Іауегед пайс-шітатайс іпіти5іопя. 2015. СБаргег 7 їп: СрагНег В. ес аї., едз. Гауегед інігизіопе. 

Ургіпрег, 2015. рр. 295-329. 
4. Упитіуап5куу І. ТБе огівіп ої Ше Раїаеоргоїегогоїс АМСС сотріехе5 її Ше (Ктаїпіап 

Зріеід: пему П-РЬ арез апа НІ і5оїгорез іп 7ігсоп / ||. 5Бигіуапя5куу, С. НамКезмуотій, К. 

ВіШШятбт ес аї.| // Реесагабгіап Кезеагср. - 2017. - 292. - Р. 216-239. 

5. Зпитіуап5кКуу, Ї., Еупзі, К. Е., 5баепипа, 0., Війзтгбт, К., МигоКйіп, О. «с Тхутрфаї, 5. 

Мем  0Ю-РЬ ареє Їог тайс дуКе5 іп Ше Могіфууезкега геріоп ої (бе ЩШКгаїпіап 5Рріеї4: соемаї 

Фоївіїіс апа уосипісіс птартайшяу// СЕБЕ, 2016, Мої. 00, рр. 1-7. О Сеоіовіяка Ебтепіпееп. ої: 

рери/х. ої оге/10.1080/11035897.2015.1116602. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродним Д.А. (кандидат геологічних 

наук, доцент кафедри геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) 

Уогопоу У. Весходпу Р. АМІЗОТКОРУ ОК ТНЕ МАСМЕТІС 505СЕРТІВПЛТУ 

БКОСК5 КОКОЗТЕМ РІ.ДСТОМ 

ВИДІЛЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ПЕТРОФІЗИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ РОДОВИЩА Х»е1 НА ОСНОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ГДС 

Грищенко А.0., студентка 

Безродна І.М., канд.теол наук, доцент кафедри геофізики 
ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі представлено результати інтерпретації в програмному забезпеченні Тесііоз даних геофізичних 

досліджень свердловин Л054 та Мо55 Родовища МОЇ (досліджуваний інтервал 5136-5272 м). Розраховано в 

виділених породах-колекторах (вапняки) коефіцієнти глинистості (0 - 4 96), ефективної пористості (5,7 - 

10 96) та нафтогазонасичення (91 - 96 96). Виділено зони перспективних пластів-колекторів. 
Тпе рарет риезепіз Ше пезийз о іпіегриеїайоп іп Ше 50 мате ої Тесііоє ааіа о яеорйузісаї 5итуєеуз 0/ еійя ЛО54 

апа 2055 Рерозіїя МОЇ (іпуезоаіса ініегуаї 5136-5272 т). Тпе соерісіепіз ої сіау (0 - 495), еПесіїме рогозіу (5,7 - 

1096) апа ої! - заз заїигайоп (91 - 9695) угте саісиіатеа їп Ше 5еіссіва гезегудвіг госк5 (Птезіопез). Хопез ої 

регурестїує гезекудігя Паме Беєп іфепійтей. 

Енергетична галузь - одна з найважливіших галузей для України. Забезпечення надійної і 

стабільної роботи цієї галузі є пріоритетним завданням сьогодення. В умовах зростаючого 

попиту на нафту в усьому світі зростає необхідність розробляти нафтові та газові родовища 

більш ефективно та економічно. На даний час більшість вагомих нафтогазових родовищ 

знаходяться на завершальній стадії розробки, а кількість нових відкриттів на рік 
зменшується. За рахунок цього пошуки та розвідка вуглеводнів направлені на оцінку 

глибокозалягаючих горизонтів середнього та нижнього кам'яновугільного комплексу. При 
збільшенні кглибинності досліджень 0 ускладняється геологічна будова резервуару, 

збільшуються пластові тиски, що призводить до складності в оцінці та видобутку 
вуглеводнів. 

Родовище, породи якого досліджуються, розташоване в Полтавському районі Полтавської 
області за 13 км від м. Полтава. В тектонічному відношенні воно знаходиться в південній 

приосьовій зоні Дніпровсько- Донецької западини у межах східної частини Гоголівсько- 

Абазівської групи піднять. Колекторами є пласти тріщинно-каверново-порових вапняків. 
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Горизонт Т-2-4 представляє собою потужну товщу вапняків з прошарками аргілітів. Цемент 
представлений  кристалічним прозорим  кальцитом.  Карбонатні відклади пористі, 

нерівномірно тріщинуваті | 1, 21. 
Метою даної роботи є за даними комплексу каротажних досліджень в товщі карбонатних 

порід турнейського та візейського ярусів Родовища Хе! виділення інтервалів, що 

характеризуються як перспективні породи-колектори. 

Інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин (стандартний  каротаж) 

проводилася в програмному продукті «Тесріоє». Для розрахунку коефіцієнта глинистості 

(Кіл) використовувалися значення показів гама-каротажу (ГК), а також рівняння Ларіонова 

для древніх порід. Визначення коефіцієнту ефективної пористості проводилося за даними 

акустичного, гамма-гамма щільнісного та нейтрон-нейтронного методів каротажу (АК , ГГК- 
Щ, ННК-ГГК). Пористість за акустичним каротажем розрахована за допомогою рівняння 

Віллі. Ефективні пористості отримані шляхом виключення глинистої складової. Фінальна 
ефективна пористість отримана як середнє арифметичне пористостей за даними АК, ГГК-Щ, 

ННК-ГГК. Використовуючи рівняння Арчі, визначено коефіцієнт нафтогазонасичення. При 
виділенні колекторів були використані наступні граничні значення параметрів: глинистість - 

« 25 90, ефективна пористість - 2 5 Зо, водонасиченість - 2 30 96 (1, 21. 

При оцінці літології встановлено, що колектори в інтервалі 3136-5272 м (Су - Ст) 

представлені вапняками 3 глинистістю по ГК 0-4 905. Всі виділені породи-колектори - 
газонасичені (рис. 1). 

При оцінці колекторських властивостей виділених порід встановлені декілька 
інтервальних зон: 

- Зона породи-колектора в інтервалі 5138,6 - 5159,8 м з середньою ефективною 

пористістю 6,2-8, 1 У і газонасиченості 91-96 95 

- В щільній частині розрізу, інтервал 5160 - 5200 м, виділяється два невеликих 

прошарки, які мають ефективну пористість 5,3 - 5,89, насичення 92 - 93 95 

- З глибини 5200,1 м виділяється потужний газонасичений пласт. У покрівлі пласта 

(5200,1 - 5219 м) пористість знижена, виділяються кілька щільних перемичок. Газонасичені 

пропластки характеризується ефективною пористістю 5,7 - 6,7 У5 і насиченням 93 - 95 95. 
- | Пласт в інтервалі 5219,6 - 5237,7 м - спостерігається поступове збільшення пористості 

до середніх значень 10 90, насичення 95 - 97 90, Нижній інтервал пласта відділений щільною 

перемичкою 5237,7-5239,1 м, підошва пласта дослідженнями не охоплена. 

- | Найкращі колекторські властивості спостерігаються в прошарку на інтервалі 5240- 
5242 м, де пористість зростає до 15 Ус. Нижче породи поступово ущільнюються до 8.2 96. 

З глибини 5262 м до 5272 м спостерігається поступове зниження опору до 200 Ом-м. 
Незважаючи на це, газонасиченість залишається високою, не менше 86 90. Така поведінка 

кривих опору може свідчити про близьку зону газоводяного контакту. 

Отже, проведено інтерпретацію методів стандартного каротажу для свердловин Мо54 та 

Мо55 Родовища Хеі. Встановлено, що породи зазначених інтервалів характеризуються 

колекторськими властивостями. 
Подібні дослідження є перспективними, вони направлені на оцінку глибокозалягаючих 

горизонтів порід середнього та нижнього кам'яновугільного комплексу з використанням 
новітніх методів інтерпретації даних ГДС, що дозволяє дослідити більш надійно породи- 

колектори. 
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Рисунок 1. Приклад результатів інтерпретації даних ГДС свердловини Хо 55 Родовища Хо 1 

  

  

1. Гаврилко В.М. Методика виявлення перспективних об'єктів на нафту та газ в 

карбонатних відкладах турнейсько-нижньовізейського комплексу на ділянці Бакумівка- 

Мачуха південної прибортової зони ДДз, 1991-93 г.г. 

2. Межуєв В.І. Отчет о работах МОГТ на Мачехско-Житниковской площади и опьтно- 

производственньх исследований ВСП в юго-восточной части ДДВ, вьшолненньтх с/п 35/98 в 
1988-1991 гг. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка) 

НтузиспепКо А., Весгодпа І. ІБЕХТІКІСАТІОМ ОК РКОРрОСТІУЄ ГАХЕВ5 АМР 

АЗ8Е55МЕЖХЖТ ОЕ ТНЕТВ РЕТКОРНУЗІСАІ, РАКАМЕТЕК5 ОК ТНЕ КІКІЮ Хо1 

ВАЗЕРр ОХ ТНЕ ІХТЕЕРЕЕТАТІОХ ОЕ РАТА ЕКОМ ТНЕ СЕОРНУЗІСАЇ, 5ТОРрРУ ОК 

УУЕТЛ.5 
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МОДЕЛЮВАННЯ РІВНІВ АВАРІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ У ЗОНІ 

ВПЛИВУ ВИДОБУВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАКСАЛЬСЬКИМ ГКР 

Данилова М.О., студентка 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Результатом виконаної роботи є розрахунки аварійних показників викидів, моделювання розсіювання 

забруднення та оцінка можливих наслідків на Максальському ГКР. Проведено аналіз та порівняння отриманих 

результатів з реальними значеннями, розробка практичних рекомендацій та заходів для уникнення аварійних 

ситуацій. 

Те гезий ої Ше Пеіай гезеаксії із Ше саїсиіайоп оЇ етегоепсу етіззіоп іпаїсаїот5я, тоаєіпя ої Ше ройийоп 

зсаНегіпя апа Ше аззезутепі ОЇ роззібіє сопзедиепсез аї Ше Макзаїзке заз сопаєпзате Пед. Сотрагізоп ої Ше 

обіаїпеа гезийз угіїй Ше геа! уаїнез, дсуедортепі ої те ргасіїса! гесоттепаайоп5 апа теазигез ог те етегяспсу 

зйнайопе апаїузіз. 

Україна поступово наближається до європейських норм та стандартів у сфері охорони 

довкілля. Найбільш небезпечні зміни в екологічній системі довкілля причиняє техногенний 
вплив людства в процесі господарської діяльності. 

Нафтогазовидобувна галузь, а також підприємства геолого-розвідувальної промисловості 
є джерелами комплексного впливу на навколишнє природне середовище: атмосферне 
повітря, водні об'єкти, грунти та ландшафти, рослинний і тваринний світ, мікроклімат та 

надра |4Ї. 

Для виявлення й прогнозування очікуваного впливу на об'єкти навколишнього 

середовища (атмосферу, гідросферу, літосферу, педосферу, біосферу) проводиться оцінка 
впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Основним завданням є: загальна характеристика 

існуючого стану території району робіт; визначення можливих екологічно небезпечних 

впливів діяльності на навколишнє середовище та визначення комплексу заходів щодо 
попередження або обмеження цих впливів. 

Підставами щодо проведення ОВНС є геолого-скономічна оцінка Максальського 
газоконденсатного родовища Харківської області України та подальше проведення розробки 

родовища. Основою для розроблення розділу ОВНС є нормативні документи та законодавчі 
акти, що регламентують поводження у сфері охорони навколишнього середовища | 1,51. 

Основними компонентами, що забруднюють атмосферу на родовищах, є природний газ і 
продукти його згоряння (оксиди азоту, оксид вуглецю). Природний газ Максальського 

родовища складається, в основному, 3 вуглеводнів. Головною складовою частиною 
вуглеводневих газів є метан вміст якого здебільшого перевищує 85-90 90 (інші компоненти - 

стан, пропан, бутан тощо) |2,3,131. 

На території підприємства знаходиться 35 стаціонарних джерел викидів забруднюючих 

речовин |9). Сумарні викиди основних компонентів, що забруднюють атмосферу, надані у 

таблиці І. 

Для виконання розрахунків була використана програма автоматизованого розрахунку 
концентрацій і розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері "ЕОЛ(таз)2000В". Програма 

входить у перелік програм до використання, рекомендованих Міністерством екології та 
природних ресурсів України. Основне призначення програми - розрахунок концентрацій 

забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 1, на цій основі, нормування викидів із 
промислових джерел. 
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Таблиця 1. Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Найменування гдк |ОБРВ| Клас Калькість 
ч.ч г Код 3 3 утворення 

забруднюючої речовини мг/м" | мг/м" | небезпеки - . 
викидів, т/рік 

1 Вуглецю оксид 337 Р5,0 - 4 47,92223 

2 Бензин 2704 | - - 4 1,52130 

3 Спирт метиловий 1052 | - - 3 0,01752 

Речовини У формі 

4 суспендованих тв. част. 

недиференційованих за | 2902 | 0,15 - 3 4,49640 
складом 

Азоту оксиди (оксид та 
5 діоксид азоту) в перерахунку | 301 10,2 - 3 7,82550 

на діоксид азоту 

6 Метан 410 |- 50 - 10,877172 

7 Діоксид сірки 330 |- - 3 003084 

8 Бенз(а)пірен 2732 | - 1,2 - 2,006Б-07 

9 Уайт-спірит 2152 | - 1,0 - 0,02903 

10 | Вуглеводні граничні (С12-Сіз) | 2754 | - - 4 0,05872 

Всього: 72,179               

Згідно критерію доцільності розрахунки розсіювання проводились для таких компонентів 

як: оксиди азоту, оксид вуглецю, бензапірен, сірчистий ангідрит та сажа. Допущено, що 

аварійний викид становить в два рази більше за гранично допустимі концентрації (ГДК). 

Отримані результати відображені на графіку (рис. 1). Для зручної візуалізації значень були 

використані розрахунки по чотирьом показникам. 
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Рисунок 1. Розподіл концентрацій забруднення 

За результатами проведених розрахунків та моделюванні концентрацій викидів 

забруднюючих речовин можна зробити попередні висновки, що при аварійних ситуаціях 

відбудеться значний вплив на оточуюче середовище та найближчі населені пункти. 
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Розроблені рекомендації щодо попередження та усунення негативного впливу на 
навколишнє середовища при здійснені діяльності та попередження аварійних випадків. 

1. ДБНА.2.2-1-2003. Склад 1 зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНО) при проектуванні 1 будівництві підприємств, будинків і споруд. - К.: Держкомітет 

України з будівництва та архітектури, 2004. 

2. Робочий проект М256-17 на спорудження розвідувальної свердловини о 37 

Максальського ГКР в Ізюмському районі Харківської області: звіт, том 3/ УкрібДітаз. - 

Харків, 2017. 

3. Звіт про. НДР "Проект  пошуково-розвідувального буріння  Максальського 

газоконденсатного родовища з урахуванням результатів сейсморозвідувальних робіт 3": 
звіт / УкрНДігаз. - Харків, 2018. 

4. Закон України про охорону навколишнього природного середовища, Мо1264-ХП, від 
25.06.1991. 

5. ДСТУ І80 14001:2015. Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосування. 

6. СОУ 73.1-41-11.00.01:2005. Охорона довкілля. Природоохоронні заходи під час 
спорудження свердловин на нафту та газ. 

7. Положення про Державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України Мо 391 від 30.03.98 року. 

8. ГСТУА1-00 032 626-00-016-2000. Дослідно-промислова розробка нафтових, газових 1 
газоконденсатних родовищ. Порядок проведення. 

9. СОУ 41.0-30019775-043:2005. Галузеві технологічні нормативи водовикористання та 

водовідведення на об'єктах ДК "Укргазвидобування" (поточні та перспективні). Методика 

розрахунків. 
10. ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. 

Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і 
віднесення їх до класифікаційних категорій. 

11. Закон України про нафту і газ. 
12. Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України Хо 343 від 9 березня 1999 

року. 
13. КНД 41-00032626-00-326-99. Визначення забруднення грунтів навколо бурових 

площадок (методичні вказівки). - К.: Держкомекології, 1999.-- 46 с. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шабатурою О.В. (кандидат геологічних 

наук, асистент кафедри геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) 

Фапуїоуа М. МОРЕІМХС ОК ТНЕ АТМО5РНЕКЕ АССІФЕКМТАЇІ, РОІЛОТІОМ 

ІЖУЕІ. 5 ІМ ТНЕ ІХКІДЮХСЕ АВКА ОК МАКЗАТ ЯКЕ СА5 СОХОРЕМ5АТЕ КІКІЮ 
ЕХТКАСТІОХК АСТІУІТУ 
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ФАЦІЙ ТА ЛІТОФАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО 

РОДОВИЩА) 

Ємець В.Ю., студент 

Безродна І.М., канд.теол наук, доцент кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі показані основні прийоми для класифікації літофацій, використовуючи значення різних 

методів геофізичних досліджень свердловин. Літофації відображають порядок зміни геологічних процесів. 

Літофації часто мають різні петрофізичні властивості і є визначальними при формуванні порід-колекторів. 

ТВіз спаріег ргезеніз Ше таїп теїпоаз ог сіазуйуїпя ІтоГасіез Тгот мії Іо25. БітоГасіез гергезепі аїНегепі 

срапоез ої яеоїозісаї ргосез5ез. Гійо/асієх ореп Ппаує аегепі реїгоріізіса! ргоретіїєз апа сап ітрасі гезекуодіг 

госКУ. 

Фації традиційно визначають тип накопичення відкладів. Склад і будова гірської породи 

вважаються літологічними ознаками. Однак, отримати напряму дані про літологічний склад і 
будову зазвичай дуже складно. Тому дедалі частіше починають використовувати найбільш 

поширені геофізичні методи досліджень свердловин, такі як гамма-, акустичний, щільнісний, 

нейтронний, електричний каротаж, для розуміння умов накопичення фацій. На практиці, 

саме поєднання літології та умов утворення фацій дають нове поняття в геофізиці й геології 

в цілому - «літофації». 

В даній роботі «літофації» використовувалися в широкому сенсі, як загальне поняття, за 

винятком випадків, коли фації, літофації, літологія та тип породи різняться за своїми 

специфічними ознаками. 
Метою проведених досліджень є вивчення розподілу поширення літофацій | на 

Володимирівському родовищі (свердловини ХоХо 5, 7, 8, 11) в інтервалі глибин 1700 - 2500 м 
для подальшої оцінки петрофізичних параметрів. 

Вимірювання параметрів товщі осадових відкладів вздовж стовбуру свердловини 
геофізичними методами досліджень є основними для оцінки властивостей гірських порід. 

Проте геологічна інтерпретація цих даних дуже часто є опосередкованою. Крім того, 

значення глибини досліджень і точності вимірювання відрізняються для кожного з методів 

ГДС ПІ. 

Найпоширенішим методом для прогнозу літофацій, використовуючи дані ГДС, є метод 

застосування граничних значень, як показано на рис.1 на прикладі гамма-каротажу (ГК). Для 

руслової фації характерною особливістю є низькі значення ГК, глинисті берегові фації мають 

високі значення ГК, а заплавні фації займають проміжне значення між двома попередніми. 

Однак точно визначити тип літофацій можливо тільки для двох груп із мінімальними та 

максимальними показами ГК (нижче 7 та вище 13 мкР/гд). Для групи із середніми 
значеннями ГК відбувається накладання двох сусідніх груп літофацій. Тому вже на даному 

стапі варто використовувати додаткові методи для більш чіткого розмежування 
літофаціальних груп. 

Поділ на літофації на основі питомого електричного опору засновувався на припущенні, 
що вуглеводневовмісними породами на даному родовищі є пісковики із низькою 

глинистістю та високим показником опору, а глинистими породами (переважно насиченими 
мінералізованою водою) можна вважати ті, які мають великі значення ГК (більше 12 

мкР/год) та високу провідність. Тому максимальні покази питомого електричного опору 

будуть у руслових фацій, середні - у заплавних і мінімальні - у берегових фацій (рис.2). 
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Рисунок 1. Гістограма із застосуванням граничних значень гамма-випромінювання (ГК): 1- руслові фації; 2- 

заплавні фації; 3-берегові фації (на прикладі даних свердловини Хо5 Володимирівського родовища в інтервалі 

глибин 1700 - 2500 м) 
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Рисунок 2. Гістограма із застосуванням граничних значень питомого електричного опору (БК): 1-берегові 

фації; 2-заплавні фації; 3-руслові фації (на прикладі даних свердловини 35 Володимирівського родовища в 

інтервалі глибин 1700 - 2500 м) 
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Рисунок 3. Кросплот із застосуванням граничних значень питомого електричного опору (БК) та гамма- 

випромінювання (ГК): 1. берегові фації; 2.заплавні фації; 3. руслові фації (на прикладі даних свердловини Хо5 

Володимирівського родовища в інтервалі глибин 1700 - 2500 м) 
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Співставивши між собою значення гамма-випромінювання та питомого електричного 
опору, був побудований кросплот, в якому для визначення типу літофацій використовується 

вже два параметри (рис.3). Такий підхід дає більш точну інформацію для класифікаціїї 
літофацій особливо тоді, коли вхідні дані добре корелюються між собою. 

Таким чином, показано, що наведені вище результати містять цінну інформацію про 

умови формування осадових відкладів. Доповнюючи дотримані результати іншими 

характеристиками, можна підвищити ступінь достовірності та оцінки того, наскільки вибрані 

інтервали є перспективними на поклади нафти й газу. 

В перспективі автором планується провести дослідження літофацій із використанням 

нейронних мереж для охоплення більшого об'єму інформації. 
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Уетеії У. Весгодпа І. КАСТЕ5 АМЮЬ ІЛТНОКАСІЕ5 СІ. А55ІКІСАТІОМ5 ЕКОМ 
УЕГІ. Т.ОС5 (КОК ЕХАМРІ.К ОЕ УО.ОРУМУВІУЗКА КІКІ.Ю) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ КОРПУСУ ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» 

Журман Б. Д., студент 
Попов С. А. канд. геол. наук, зав. кавч. каб. кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі наведено можливість використання акселерометра «Ситар - СМС-5» британської компанії 

Сіїгаїр 5узіетя Гітиеа, на прикладі дослідження коливань корпусу ННІ «Інститут геології» під впливом проїзду 

поїздів метро що проходять під будівлею інституту. 

Тіз уюгк гергехепі5 абійех ої Ше ассеіеготеїсг «Сипар - СМС-5» ргоуїдед Фу Вуйї5" сотрапу Сйпаїр 

Бузієт5 ІГітиса. П із Разед оп Ше ехатріє ої іпусзпяаїйоп іпі0 Штуйиє о; Сеоіову Лисінайоп5 іпНиспсей Бу 

тоуетепі ої зириугау Ітаїп5, їаї гип ипаетг Не Іпзійи!е Риїйдіная. 

Сейсмічний моніторинг - це невід'ємною частиною забезпечення безпеки життєдіяльності 

людства. 
У зв'язку з цим постає проблема моніторингу та виявлення проблематичних ділянок 3 

критичним рівнем навантаження для запобігання руйнування конструкції та забезпечення 
продуктивної експлуатації об'єкту. 

Тому нами ведеться вивчення та розробка методики спостереження, виділення та 

інтерпретації даних за допомогою акселерометру «Сшіар - СМС-5» (11, який є чутливим 

приладом реєстрації коливань середовища, що зазнає акустичного впливу. 

Серія тривісних широкосмугових сейсмометрів Сішаїр - СМОС-5 ідеально підходить для 

швидкого розгортання в складних умовах, таких як вулканічні хвилювання або моніторинг 

афтершоків. Вони також добре підходять для встановлення у сховищах з помірним рівнем 

шуму в навколишньому середовищі. 
В результаті проведеного калібрування за допомогою фахівців Інституту геофізики імені 

Суботіна, нами встановлені частотні межі лінійної передавальної функціїї приладу: 0,05-100 
Гц. Динамічний діапазон склав 160 Дб. За рахунок таких характеристик акселерометр дає 

змогу використовувати його для моніторингу сейсмічної небезпеки досліджуваних ділянок. 
За допомогою нього можна дослідити поведінку грунту при певних навантаженнях, під час 

навантаження грунт має здатність просідати під впливом напруги, тим самим за допомогою 

чутливого акселерометра можна побачити на скільки просідає грунт та під впливом якого 

хвильового поля він починає руйнуватися або змінювати своє положення та форму. 

Перші дослідження розпочато в лабораторії Хе111 що розташована на першому поверсі 
Інституту геології, тим самим вона обрана як опорна точка. Ця лабораторія вибрана тому, що 

в даній лабораторії знаходиться стіл що вмонтований в стіну корпусу, тим самим ми 

реєструємо коливання фундаменту без завад та вторинних коливань, які можуть 

утворюватися за рахунок неякісного контакту з об'єктом дослідження. 

Зареєструвавши коливання будівлі (рис.1) ми прийшли до висновку що під час 
проходження поїздів метро під будівлею інституту, земна поверхня просідає а з нею і 

фундамент будівлі. Це спостерігається як підіймання (особливо на «Е» складовій) на протязі 
15 секунд (частота 0,075 Гц). При цьому збільшуються власні коливання будівлі, - різкі піки 

(основна частота 24,6 Гц). Таким чином навколо к. 111, корпус при проходженні поїздів 

метро нахиляється в бік метро, та підсилює власні коливання . 

Провівши дослідження в різних частинах корпусу ННІ «Інститут геології» ми отримали 
значення амплітуд і частот коливань корпусу під впливом руху поїздів метро та 

транспортного шуму від автомобільної дороги що проходить повз корпус інституту. 

За отриманими даними ми виділили частоти коливань, які виникають за рахунок метро та 

транспорту. Розклавши на спектри фонові значення та значення отримані від метро ми 
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вияснили що фонові частоти дещо збігаються зі значеннями від метро, таким чином можна 
сказати що за частотним впливом, фонові значення і значення від метро майже однакові, але 

найбільший вплив на будівлю дають саме амплітудні характеристики. Амплітуда коливань 
збільшується у зв'язку з просіданням грунту під час проходження поїзду можливо не тільки 

за рахунок динаміки руху поїзду, а і за рахунок менш міцного зв'язку фундаменту з грунтом, 

що безумовно дає негативний вплив на будівлю, і потребує подальших досліджень. 

ї. ; З - ЗА 

     

  

           
Рисунок 1. Реєстрація коливань що впливають на будівлю інституту 

1. Антоновская Г. Н. Сейсмический мониторинг состояния антропогенньх обьектов и 

территорий их размещения: диссертация - Архангельск, 2013Гг. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

Хйигтап В., Ророу 5. ТНЕ ГХУЕЗТІСАТІОМ ІХТО ІХ5ТІТСТЕ ОЕ СЕОГОСУ 

ЕКІЛУСТОАТІОМ5. 

ВИДІЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 
РЕТИЧИНСЬКОЇ ПЛОЩІ (ЗА ДАНИМИ ГДС) 

Ігнатущенко О.С., студент 
Безродна І.М., канд. геол наук, доцент кафедри геофізики 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі авторами розглядаються результати аналізу та інтерпретації даних геофізичних досліджень 

свердловин Ретичинського родовища, що розташоване у північно-західній частині Більче-Волицької зони 

(зовнішній зоні) Передкарпатського прогину. Виділено перспективні пласти-колектори в розрізі, а також 

розраховано основні петрофізичні параметри - коефіцієнти глинистості, відкритої пористості та 

нафтогазонасичення. Розрахунок результатів та інтерпретація проводилася в програмному продукті 

«Геопошук». 
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Тпе айіпог5я Паує соп5ідегеа Пе гезиійї5 ої апаїузіз апа іпіетргеіайїоп ої ааіа Їгот угеї!-Їоя5 о0Ї Ше Кеїуспуп5ке 

Гісіа, місії із Іосатеа іп те погій-мезієт. рагі ої Ше Війспе-Уоіуїзіа сопе (оціег гопе) о, те Рке-Сагратіап 

Рергеззіоп. Ргодисіїме іпіекуаїз Паме Беєп іетійпеа ог Тіз реій, Ше таїп реїтгорПузісаї рагатеїетя зисп аз 5паіе 

уоійте, єйесіїме рогозіїу апа Ппуагосатфоп заїитайоп іпаех Паує Рееп саїісиіаіеа. Тпе саїсиіайоп ої гезийїя апа 

іпіегргетайіоп маз сатгіеа улій "Сеороїзк" зоПумаге. 

На даний час одним Із перспективних та необхідних ресурсів є нафта та газ, незважаючи 

на ризики та складну будову геологічної структури цих покладів, вони є актуальними і 

сьогодні. Тому й такі неактуальні ще пів століття тому газові родовища, як Ретичинське, 

стають перспективними для видобутку з них вуглеводнів. 

Ретичинське газове родовище розташоване у північно-західній частині Більче-Волицької 

зони (зовнішній зоні) Передкарпатського прогину. Повздовжні розломи розділяють Більче- 

Волицьку зону на підзони та блоки, характерною відмінністю яких є різна повнота 
стратиграфічних розрізів як моласи, так і платформенного чохла. Однією із підзон є 

Косівсько-Угерська, яка обмежена  Краковецьким та Городоцьким розломами. Судово- 
Вишнянський розлом ділить її на Рогізненський та Бонівський блоки. Ретичинська структура 

розташована в межах північно-західної частини Бонівського блоку, у полосі між 
Краковецьким та Судово-Вишнянським повздовжніми тектонічними порушеннями | 11. 

В даній роботі проводилася інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловини 

(ГДО) Ретичноського родовища Хо 1 Південно-Коханівська, що була пробурена в 1973 році. 

Мета цієї роботи полягає у визначенні  літології, виділенні перспективних 

нафтогазоносних пластів та аналізі їх геофізичних та петрофізичних властивостей, 

проінтерпретувавши комплекс методів свердловинної геофізики. 

Оскільки ГДС є комплексним методом, та дослідження не можуть проводитися лише 

одним методом, інтерпретація здійснювалась на основі даних акустичного каротажу (АК), 
нейтронного гама каротажу (малий та великий зонд), гама каротажу (ГК), мікрокаротажу, 

позірного опору, виміряного різними зондами електричного каротажу. 
В процесі інтерпретації було прораховано наступні важливі петрофізичні показники - 

коефіцієнт глинистості, коефіцієнт пористості та параметр насиченості, що в подальших 
обрахунках дозволили визначити коефіцієнт нафтогазонасиченості. 

Обробка, а також інтерпретація даних проводилася в програмному продукті «Геопошук». 

Для розрахунку коефіцієнта глинистості (Кіл) авторами використовувалися значення показів 

ГК, а також рівняння Ларіонова з використанням середнього різницевого параметру (ЛІ.)). 

Визначення коефіцієнту відкритої пористості проводилося за даними АК за рівнянням 

середнього часу з використанням поправки за глинистість порід (за даними ГК). 

Використовуючи рівняння Арчі- Дахнова, визначено коефіцієнт нафтогазонасичення |?2, 31. 

Розрахунок позірного питомого електричного опору проводився за даними електричних 

методів (бокове каротажне зондування, індукційний каротаж, боковий каротаж, ОГЗ) в 

модулі «Електрометрія» програми «Геопошук». 
Проаналізувавши отримані результати, було зроблено висновки, що перспективний 

інтервал лежить в межах 3525-1316 метрів, де було отримані досить високі показники 
коефіцієнту  газонасиченості. | В даному інтервалі 4 виділено | 15 0 перспективних 

нафтогазоносних пластів в горизонтах верхньо- та нижньодашавської світи. 
Результати проведених досліджень надають можливість покращення результатів 

інтерпретації даних ГДС при пошуках вуглеводнів на Ретичинському родовищі. 
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Рисунок 1. Приклад визначення літології для свердловини Південно-Коханівська 

1. Ковлагіна Г.К. та інші. Геолого-економічна оцінка запасів газу Ретичинського родовища 
Львівської області. 

2. Дахнов В.Н. Геофизическис методь: определения коллекторских свойств и 
нефтегазонасьшщения горньтх пород. - Недра, 1985. - 2-е изд., перераб. и доп. 310 с. 

3.  Латьшова  М.Г.  Практическое  руководвство | по з интерпретации  диаграмм 

геофизических исследований скважин: Учеб. Пособие для вузов. -М.:Недра, 1991. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - 219с: ил. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

ІнпашуєнепКко 0., Весгодпа І, ЕРОСТІОХ АХЬР АКАГУ515 ОЕ РЕОРЕКТІЄЕ5 ОК 
КЕ5ЕКУОІВ КОСК КЕТУСНУМ5КЕ СА5 ЕТЕТ.Ю (ВУ СКОРНУЗІСАЇ, ГОССІКСІ. 
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МАГНІТОМЕТРІЯ В СУЧАСНІЙ АГРОХІМІЇ 

Круглов Б.О., студент 
ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Коваленко С.С., аспірант 

ННЦ «Інститут грунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського». 

На прикладі дослідної ділянки, розташованої у умовах ускладненого рельєфу, досліджено зв'язок між 

магнітної сприйнятливістю трунту та вмістом гумусу. Показано, що відмінності трунтотворчого процесу, 

обумовлені рельєфом, негативно впливають на ступінь зв'язку між досліджуваними показниками. 

Те геіайоп5нір Феїугеп те тазпетіс зизсерифішу ог Ше 5ої! апа Ше Ппитиз сопіепі угаз зтидіеа оп Ше ехатріе ої 

ап ехрегітепіаі 5йе Їосаїса іп сопайіопу о) айТсий іектгаїп. НП із з3помт їнаї Пе аїегепсез іп Ше 50ії-|огтіпя ргосе85 

дие 10 Ше іеттаїп Науе а пезаїуе ітрасі оп Ше деягее о соппесіїоп феїуєеп Ше 5иаїса іпаїсаїог5. 

Одним з основних показників агрономічної якості грунтів є вміст у них гумусу. Проте 

його визначення традиційними агрохімічними методами пов'язано з обмеженнями, що 
унеможливлює формування достатньої густини мережі опробувань. Для вирішення 

проблеми запропоновано використовувати непрямі методи вимірювань, серед яких провідне 

місце належить використанню магнітної сприйнятливості грунту (МС) ||. Крім умісту 

органічного вуглецю (або ж гумусу) на значення МС впливають гранулометричний склад 

трунту, та явища, що різко змінюють ОВІП у грунті, тобто на режим утворення 

сильномагнітних сполук заліза - гідроморфізм та засолення. Відзначають біохімічні (сезонні) 

зміни МС та тимчасові зміни від агротехнічних заходів (обробіток грунту). 

Але більшість цих досліджень стосуються ділянок з простим рельєфом: неускладнені 
моноекспозиційні схили |2)|. Хоча при ускладненому рельєфу використання МС у агрохімії є 

предметом дискусії. Нами було досліджено ділянку з ускладненим рельєфом, що 
представлено схилами двох експозицій. (рис.1). Ділянка розташована в межах дослідної 

мережі ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (Чугуївський 
район Харківської області).  Переважаючий грунтовий тип - чорнозем типовий 

середньогумусний на лесах. Для визначення МС застосовано капамісток КІ.У 2 виробництва 

Чехословаччини, досить точний та стабільний прилад. Точність в межах одного діапазону 

20,19041 знак. Основна частина похибки вимірювань залежить від точності лабораторних 

ваг. При використанні приладу ОНАЦ5 402 загальна похибка не перевищує 0,5 97. 

  
Рисунок 1. Схема відбору проб та досліджених грунтових розрізів 
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Для даної ділянки було відібрано за рівномірною сіткою проби грунтів в яких було 
визначено вміст гумусу та МС. Результати було визначено на рис. 2. Діапазон значень МС 

лежить в межах 71-875107 мл/кг. 

  

Рисунок 2. А - картограма умісту гумусу; Б - картограма МС грунту. 

Статистичні дослідження показали практичну відсутність кореляції між цими двома 

показниками р-0.01 (п-24, рх 0,05). В локаціях, найбільших відхилень згаданих вибірок було 

виконано 3 грунтових розрізи (рисі). Для них також було визначено вміст гумусу та МС в 

кожному з генетичних горизонтів. Для цих даних також проведено кореляційний аналіз, який 

показав значно вищий ступінь зв'язку між досліджуваними показниками р- 0.96 (п-15, 

рх0,05). На нашу думку, у першому це пов'язано з особливостями реагування грунту на його 

обробіток, тоді як для розрізів це не актуально. 
Таким чином було показано справедливість застосування МС при визначенні 

закономірності функціонального зв'язку між МС та вмісту гумусу в грунті. Низький ступінь 
зв'язку між даними регулярного відбору ми пояснюємо розвитком інших процесів що 

впливають на розподіл значення МС. Ці процеси пов'язані з особливостями грунтотворення, 
що обумовлені ускладненнями рельєфу: в районі розрізу 1 спостерігаються періодичні 

підтоплення грунту, а районі розрізу 3 розвинуті ерозійні процеси. Такий вплив враховується 

за даними дистанційного зондування поверхні грунту, що відображає різкі зміни її оптичних 

властивостей. 
На основі вище викладеного можна стверджувати про перспективність застосування МС 

трунту в агрохімії, роботи у умовах ускладненого рельєфу потребують подальшого вивчення 

та врахування відмінностей грунтотворчого процесу. 

1.  Меньшов О.1., Круглов О.В., Сухорада А.В. Інформативність показників магнетизму 

грунтового покриву при вирішенні агрогеофізичних та грунтознавчих задач // Науковий 
вісник Національного гірничого ун-ту. 2012. Хо3. С. 7-12. 

2. Мепбйоу О., Кинеїоу О., Кугпуа 5., ХМагакок Р., Рекеїка Р,. Разішяйепко  Т. Мавпетіс 

теіродз їп ітасіпе, 5011 его5іоп, КПагкоу ВКедбіоп, |Ктаїпе. // 5шша. Ссорбує. Сеод. 2018. Моб2. Р. 

681- 696. 
3. Меп5поу, О., Ктизіоу, О., Махагок, Р., Апагееуа, О., б Ктипіоу, В. (2020, Зеріепірег). 

50її егозіоп птаяєпеїс піеазитетепіз а8 а гїо0і Юог Іапд8Падєз 5(иае8. т 5есопа ЕАСЕ Могкяпор оп 

Аз5ез5тепі ої Гапазійде Нахагаз апа ітрасі оп соттипітез (Мої. 2020, Мо. 1, рр. 1-6). Ешгореап 

Азбосіаціоп ої Сеозсіепіяігя 8 Епвіпеет8. 
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НУ «Львівська політехніка», ІКНІ 

Проаналізовано сейсмічність та проведено геомагнітний моніторинг Закарпаття з 1990 по 2018 роки. 

Виділено взаємозв'язки просторового розташування та тектонічної будови регіону. Було співставлено часовий 

хід різницевого поля ДТ між режимними геофізичними станціями Карпатського геодинамічного полігону із 

змінами величини сумарної річної сейсмічної енергії. 

Уеізтісіу апі зеотазпейс топіогіпя о) Ше Ткапзсатраїіап5 паз Фееп 5інаїса Тот 1990 іо 2018. Те 

ге|айопзнір Беїуееп Ше зрапа! Іосайоп апа Пе іесіопіс 5ітисїиге ої Ше гезіоп із під ШяНнтеа. ТРе йте соиг5е ої Ше 

аїегепсе Пеіа АТ Беїуєеп Ше геядіте зеорПубзісаї зіаїйопу о, Пе Сагратіап зеодупатіс роіузоп маз сотрагеа мій 

сВапеез іп Ше мае ої Те їога! аппиаї 5еїзтіс епетоу. 

Для аналізу сейсмічності Закарпаття на початку ХХІ ст. було використано дані 

інструментальних спостережень Карпатської сейсмічної мережі за 2001-2018 рр. П-31. За 

розглянутий період на території Закарпатського прогину зареєстровано понад 300 зем- 

летрусів енергетичного класу К від 7 до 12 (землетруси з меншим класом не розглядалися, 

оскільки їх важко відрізнити від промислових вибухів). Найсильніші землетруси за цей 
період відбулися поблизу м. Берегове 23.11.2006 р. з К-12,1, М-42 та І,-6 балів в зоні 

Панонського глибинного розлому, поблизу с. Угля Тячівського району 14.12.2010 р. з К-9,7, 
М-3,2 та 1575 балів в зоні Закарпатського глибинного розлому. Поблизу м. Тячів 19.07.2015 

відбулась серія землетрусів найвідчутніші з яких були з К-9,1-11,1 та магнітудою від 2,1 до 
3,5. Поштовхи від цих подій було відчутно в м. Тячів та населених пунктах Терново, 

Нересниця, Криве та Добрянське Тячівського району. У 2017 р. поблизу с. Забрідь 

Хустського району в зоні Закарпатського глибинного розлому відбувся потужний землетрус 
06.06.2017 р. з К-9,8, М-2,6. 

Просторове розташування епіцентрів землетрусів (за період 2001-2018 рр.) із 

тектонічними особливостями Закарпаття дозволило відзначити Їх певні взаємозв'язки. 

Найбільша густота епіцентрів землетрусів спостерігається в зонах розломів: поздовжніх 
(карпатського простягання) Закарпатського та ШПанонського, Центральної (Ужгород- 
Тячівської) зони розломів неглибокого залягання та поперечних  Латорицького, 

Боржавського, Виноградівського, Тячівського, а також у вузлах перетину поперечних та 
поздовжніх розломів. 

Було співставлено ряди ДТ (різницеве середньодекадне значення модуля геомагнітного 
поля ДТ між парами режимних геофізичних станцій (РГС)) з місцевою сейсмічністю, що 

дозволило помітити деякі цікаві особливості, які можуть свідчити про зв'язок з місцевими 
землетрусами. За весь розглянутий період в Закарпатській сейсмоактивній зоні відбулось 

чотири відчутних землетруси 1 - 23.11.2006 р. (К-12,6, м. Берегове), 2 - 14.12.2010 р. (К-9.7, 

с. Угля), 3 - рій тячівських землетрусів (30 сейсмічних подій протягом 18 днів), 
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найпотужніший з яких відбувся 19.07.2015 (К-11,1), 4 - 06.06.2017 р. (К-9, поблизу с. 
Забрідь Хустського району). А також землетруси суміжних регіонів: 1.03.1993 (К- 10.8, 

Словацькі Бескиди), 04.01.1999 р. (К-10,5, Північна Румунія, м. Холмеу). Виділені 
довготривалі аномальні зміни різницевого поля АТ на режимних станціях Карпатського 

полігону в часі корелюють з вищезгаданими землетрусами. Однак аномалії ДТ проявляються 

не на усіх РГС (рис.1). До прикладу епіцентр землетрусу 14.12.2010 р. розташований 

найближче до РГС Н.Селище (14 км), але аномалія ДТ найбільш контрастно проявилась в 

різницевому полі ДТ Н.С.-Тр (2 нТл), дещо слабше в ДТ Бр.-Тр. 1 взагалі відсутня в ДТ Бр.- 

Н.С.. 

Мт 
9 - 1 " п 1 2 2 дини жди п мА оч АВ пориаюь 

зречення Р х 
40 см» 

т, нтл 

зрій роза ЗУ 0 мм и птсиуа /мі жом 
4 -- 

УТ, мТп 

80 А | о ги А 5 р Д З 
- І. - оту м чн 

зно іній пра и «они доль рн 

Кат05 кетоз 

АУБ БЛОГА 
ха ж юю мо 012 2 1 

рік 

жи і9у юд ов |99к мо 2 2 7 ми 

Рисунок 1. Співставлення часового ходу середньодекадних значень різницевого поля ДТ між РГС Карпатського 

геодинамічного полігону зі змінами величини сумарної річної сейсмічної енергії (2 Ех109 Дж) Закарпатського 
прогину 

Землетрус з епіцентром у Словацьких Бескидах 1.03.1993 р. відбувся на завершальній фазі 

аномальних змін поля АТ Бр.-Тр.. Подібною є ситуація у 1997-1999 рр. Момент землетрусу 
4.01.1999 р. в м.Холмеу (М-3.5, К-10.5) співпав у часі з екстремумом бухтоподібної аномалії 

АТ, після чого поле поступово повернулося до вихідного рівня. Довготривала аномалія ДТ у 
2001-2007 рр. завершилася найсильнішим за розглянутий 20-річний період землетрусом в 

м.Берегове (23.11.2006 р., К-12.6, М-3.9), На завершальній фазі часових змін поля ДТ Н.С.- 

Тр 2009-2010 рр. відбувся відчутний землетрус у зоні Закарпатського розлому (с.Угля, 

10.12.2010 р. М-3.2). Перед серією тячівських землетрусів 2015 р. спостерігалася 

бухтоподібна аномалія тривалістю 4 роки у різницевих полях АТьротр. та АТеронс З 
амплітудою 5 нТл. Найближче до епіцентрів землетрусів тячівського рою 2015 р. 

розташована режимна станція Н.Селище (19-27 км). Однак ця аномалія АТ найбільш 

контрастно проявилась в різницевому полі на РГС «Брід» і мало помітна у різницевому полі 
АТ неотр. Найсильніший прояв аномального ефекту на РГС «Брід» можна пояснити тим, що 

епіцентри землетрусів тячівського рою були на окраїні Вигорлат-Гутинського пасма, на 

якому і розташована дана режимна станція. 

1. Сейсмологический бюллетень Украйньт за 1992, 1993, 1994, 1995-1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 тод / ред. Б.Г. Пустовитенко - Институт геофізики им. С.И. 

Субботина НАН Украйнь, Симферополь, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
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с..166 с. 

2. Сейсмологический бюллетень Украйнь за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
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Ругілнок  М., Кгууга КИ. Кіуткоуусп Т. 5КІ5МІСІТУ АМР,р СЕОМАСХЖЕТІС 

МОМІТОВІХС ІМ ТНЕ ТВАМ5САВРАТНІАМ5 

ПЕРЕОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 2р СЕЙСМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

ЗАДАЧ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ В МЕЖАХ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ 

ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

Тарасюк М.Д., студентка 

Тищенко А.П., канд.геол наук, доцент кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі представлено результати переобробки та переінтерпретації сейсмічних 2) матеріалів в межах 

південної прибортової частини Дніпровсько-Донецької западини. Побудовані часові розрізи, виділено 

перспективні карбонатні пласти та побудовано схематичні структурні плани. 

Тпе рарег ргезепіз Ше гезийз ої гергосез5іпя апа геіпіегргеїайоп ої зеізтіс 2Ю таїегіаїіз ої пеак еадяе гопе ої Ше 

Фнпірго-Допеїхк аергеззіоп. Тіте зесіїоп5 апа з5спетаїс 5ігисінка! ріап5 Паує Фееп сопзітисіва, регуресіїує 

сагропаїе Іауєтя Пауе Рееп ідепіїреа. 

Проведення переобробки та переінтерпретації матеріалів сейсморозвідувальних робіт 

минулих років є важливим етапом геологічного вивчення надр. Залучення сучасних 

алгоритмів і програм обробки, а також новітніх методів інтерпретації дозволяють покращити 

інформативність сейсмічних даних, уточняти та деталізувати геологічну будову родовищ 

вуглеводнів. Враховуючи тенденцію розвитку та вдосконалення процедур обробки та 

спеціалізованої обробки, надходження нової геологічної інформації про площах досліджень, 

переобробку та переінтерпретацію сейсморозвідувальних робіт доцільно виконувати раз в 4- 

6 років. Наразі рекомендується планування проведення 3 робіт з густою системою профілів 
за методикою широкого азимуту. 

В структурно-тектонічному відношенні площа досліджень розташована в південній 
бортовій частині ДДЗ, осадова товща порід якої характеризується досить складною будовою. 

Метою даної роботи є уточнення геологічної будови досліджуваної площі по 
нижньокам'яновугільних відкладах на базі комплексної інтерпретації даних сейсморозвідки 

ГДС з використанням сучасних програмно-технічних засобів з метою виявлення та 
прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів. 

Основною задачею в процесі переобробки було збереження динамічних характеристик 

сейсмічного сигналу. Для цього були застосовані сучасні алгоритми обробки, такі як, О- 

компенсація, поверхнево-узгоджене вирівнювання амплітуд, тощо. 
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В результаті проведення переобробки були отримані фінальні та мігровані часові розрізи 
високої якості, які характеризуються співвідношенням  сигнал/завада, динамічною 

виразністю запису, особливо в інтервалі цільових горизонтів, та високою роздільною 
здатністю запису. 
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Рисунок 1. Фінальний часовий розріз 

  

Моз но пото о тобто ото т т 

  

  

  ПИРООАНАОИИРЕ
Т
У
 

Р
Е
В
А
 

НО
 Р

АН
А 

  

Рисунок 2. Мігрований часовий розріз 

Для уточнення структурних побудов, визначення меж розповсюдження літофацій був 
проведений параметричний аналіз способом перетворення хвильового поля за допомогою 

різних сейсмічних атрибутів. Аналіз сейсмічних атрибутів є важливою процедурою при 
інтерпретації, оскільки атрибути хвильового поля пов'язані із змінами літологічного складу 

порід, їх фільтраційно-ємнисними властивостями, а також відображають морфологію 
структур, що утворились в процесі осадконакопичення. Сейсмічні атрибути дають 

можливість виділяти в хвильовому полі як динамічно виразні, так і слабкі відбиття. 

Результати робіт представлені у вигляді часових розрізів, розрізів кольорово-кодованого 

зображення із нанесенням на них горизонтів відбиття та розривних порушень (Рис.3.). 
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Рисунок 3. Фрагмент розрізу кольорово-кодованого зображення по профілю 5 43 90 

Отже, за результатами переінтерпретації сейсмічних матерілів минулих років були 
побудовані схематичні структурні карти в масштабі 1:50000 по наступних горизонтах 

відбиття: 

- | Ува- підошва кам'яновугільних відкладів нижнього карбону (Сі); 

- | МвВог - підошва верхньовізейського під'ярусу нижнього карбону Су»; 

- | Мво! - покрівля верхньовізейського під'ярусу нижнього карбону (Сту», ПГ В-14); 

- | Мві! - підошва верхньосерпуховського під'ярусу нижнього карбону (С 52); 

- || МУбол - підошва башкирського ярусу середнього карбону (С»б). 
Детальна переобробка профілів значно покращила якість отриманого сейсмічного 

матеріалу, і уточнила геологічну будову ділянки досліджень. 

1.  Керекелица Й.Ю. Отчет о геофизических работах на Боярской площади, вьшолненньх 

сейсморазведочной партиєй 43/80 в 1980-81 г.г./ СУГРЕ - Россошенцьі, 1981г. 
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2. Матеріали презентації компанії ПАТ Укргазвидобування «Технологічний день. ПАТ 
«Укргазвидобування». Геологорозвідка і Геофізика», м.Київ, грудень 2017р. 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

Тагазіик М. Тузпснепко А. КЕРКОСЕЗ55ІХС АМЬ ІХТЕКРЕЕТАТІОМ ОК 2р 

ЗКІ5МІС БРАТА КОК ТНЕ РКОВІ.КМ5 ОК НУДРКОСАКВОХМ5 КЕЗНКАВСН ОЕ МЕАВ 
ЕрРСЕ РАКТ ОЕ ТНЕ ОХІЕРЕК-РОХМЕТЗЯК рРЕРКЕ55ІОМ 

ОДНОВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОЇ СИСТЕМИ 
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

Хмелевський А.С., студент 

Тищенко А.П., канд. геол наук, доцент кафедри геофізики 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В роботі демонструється І-вимірне моделювання нафтогазоносної системи ДДЗ, використовуючи 

свердловинні данні, а саме: глибину, літологію та вік, взяті з розрізу СВ'13. 

Тпе рарег детоп5ітатез а 1-аї тепзіопаї! тоаеїїпя ої Пе ої! апа заз 5зузієет ОГ ДРУ, изіпя аФоутпоїе ааіа, патеїу: 

дер, Ійпоіозу апа азе, Іакеп Їот Пе СК'/13. 

Дніпровсько- Донецька западина є однією із нафтогазоносних областей України, в якій 

відкрито близько 50 родовищ нафти і газу, найбільші з яких: Яблунівське, Гнідинцівське, 
Качанівське, Шебелинське та Руденківське. Вони приурочені до палеозойських (девонських, 

карбонових і пермських) і мезозойських (тріасових) порід. Для моделювання зібрані вхідні 

дані із опублікованих джерел, а саме: свердловинні дані, сейсмічні дані, дані інтерпретації по 

горизонтах нафтогазоносної системи Дніпровсько- Донецької западини, тощо. Також у 

відкритому доступі на сайті компанії Геоінформ у розділі реєстр нафтогазових свердловин є 

паспорти свердловин |21. 
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Рисунок 2. Регіональний геологічний розріз уздовж профілю СВ'13 через Прип'ятський прогин та 

Дніпровський грабен на основі сейсмічних та свердловинних даних |З3| 
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За основу був взятий геологічний переріз уздовж профілю СВ'Ї3 через Прип'ятський 
прогин та Дніпровсько-ДДонецьку западину (Рис. 1). Він був побудований на основі 

сейсмічного, регіонального профілю, уздовж якого знаходиться 39 свердловин, з них 22 
свердловини на Українській ділянці ДДЗ та 17 на території Білорусі. Це є актуальним 

питанням сьогодення в Україні, за допомогою цієї моделі можна буде вирішувати питання 

просторового розвитку ДДЗ, міграції вуглеводнів та шукати нові нафтогазоносні поклади, на 

начебто вже розвіданій території. Одним з джерел інформації для побудови просторової 

моделі є «Атлас родовищ нафти і газу України» |11. 

На основі отриманих даних, автором зроблений висновок, що дана робота дає змогу більш 

детально вивчити локальну частину ДДЗ. Це сприяє збільшенню успішності пошуково - 

розвідувальних робіт на даній ділянці, а також вивченню нових покладів вуглеводнів. 
Наступними дослідженнями планується збільшення ділянки змодельованої ДДЗ з метою 

відтворення геохронології розвитку покладів та оцінки нових родовищ. 
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За даними розрізу СК/ 13 були побудовані 1-4 моделі свердловин. На (Рис. 2) наглядно 
продемонстровано накладення історії термічної зрілості на історію покладів, свердловини 

Комишнянська 5. Модель також показує, що вихідна порода досягла необхідних значень 
теплової зрілості для настання нафтового вікна (0.53-0.7 96Ко) приблизно з 333 млн. років на 

глибині 1200 м. 

1. Іванюта М.М. Атлас родовищ нафти і газу України. - Л.: УНГА, 1998. - 1437с. 
2. Реєстр нафтових та газових свердловин |Електронний ресурс| - Режим доступу: 

рогрг//оеоїпї Кіеу лаЛур/зуетдоміпі рір 
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3. УагозіепКко У. Іліоєрбегіс 8ігистите аїопе ууіде-апоіе зеізтіс ргобів СЕОКІЕТ 2013 їп 
Ргіруаї-ОЮпіерег-Попеї5 Вазіп (Веіагає апа ЮКтаїпе)/ М.Згагозіейко // Сеорпузісаї Іоицтпа! 

Ітегпацопа! -- 2018.- Ме212.- С. 1932-1962 

Рекомендовано до друку: Хоменком Р.В. (кандидат геологічних наук, асистент кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 

КіитеїсузКуї А., ТузйсПпепКо А., 1-4 МОРЕТЛХС ОК ТНЕ ОП. АМЬ САЗ8 5У5ТЕМ ОК 
ТНЕ ОХІРКО-РОХЕТЯК РрЕРЕКЕ55ІОМ 
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ГЕОХІМІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ПЕТРОЛОГІЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ НАТРІЄВОГО ТА КАЛІЄВОГО МОДУЛІВ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ 
ЛІТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗРАЗКІВ ПОРІД ІЗ РУНОВЩИНСЬКОЇ ПЛОЩІ 

(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Букатюк Р.М., студент 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

Опіуегзіїб де | оттаїпе 

У цій роботі обчислено значення натрієвого та калієвого геохімічних модулів для 80 зразків гірських порід з 

ФРуновшщинської площі. Залежно від значення цих модулів та кореляції з іншими геохімічними модулями 

визначено особливості літології досліджуваних гірських порід та перспективи їхньої нафтоносності 

І тіз рарег, Ше маіцез ої Ше зоаїит апа роіаззіит яеоспетісаї! гапоз аге саїсиіаіса ок те 80 госК затрієз 

от Ше КипоузПсПупа агеа. Ререпаїня оп Ше уаїнез о| Пе гапоз апа Ше соггеїайопу улій оїПпег яєосПетісаї! гаїіо5, 

Те Птоіоятса! Геаїигез ої Ше госК5 апа Ше ргозресіз ог їйеїг оі!-реагіпя сарасіїу аге ає/пед 

Вихідні дані для виконання роботи взяті зі звіту Вижва та ін. (2017). «Лабораторні 
петрофізичні, геохімічні, електрометричні, акустичні дослідження кернів із свердловин 

Руновщинської ділянки з метою обтрунтування підрахункових параметрів. Звіт з НДР» та 
представлені таблицями геохімічних досліджень 80 зразків. 

Вступ. Завдяки контрастності поведінки певних хімічних компонентів у деяких процесах 
використання геохімічних модулів є доволі простим способом розділення порід на групи за 

різноманітними ознаками: глинистістю, ступенем звітреності,  залізистістю, лужністю, 

глибиною седиментації, солоністю басейну тощо. Застосовуючи кореляційні зв'язки З 
іншими геохімічними параметрами, можна робити важливі висновки про літолого-геохімічні 

особливості досліджуваних порід. 

Натрієвий модуль (НМ) - Ма. О / АІ,0з . Цей модуль характеризує процеси хімічного 

звітрювання та надходження в басейн осадового матеріалу, сформованого в результаті 

руйнування плагіоклазів. Для граувак характерні високі значення натрієвого модуля. 

Класифікація кременистих і теригенних порід за значеннями натрієвого модуля наведена 

нижче |2. 

1) НМ «0,010 - гідролізатні відклади; 

2) 0,010 « НМ « 0,050 - кременисті відклади; 

3) 0,050 « НМ « 0,20 - теригенні відклади, у пісків вищі значення, ніж у глин; 

4) НМ » 0,20 - граувакові пісковики. 

Калієвий модуль (КМ) - К,О / АЇ,0- . Цей модуль відображає інформацію про розподіл 
калію й алюмінію в породотвірних мінералах. Найбільші значення калієвого модуля 

характерні для ортоклазів, найнижчі - для хлориту |3|. Класифікація теригенних і 

кременистих порід за значеннями калієвого модуля наведена нижче |21: 

1) КМ « 0,10 - переважно хлорити за низьких значень лужного модуля (ЛМ) й 

плагіоклази - за високих; 

2) 0,10 « КМ « 0,30 - гідрослюди й хлорит (або плагіоклаз; за низьких значень 

лужного модуля (ЛМ) - гідрослюди й хлорит; 

3) 0,30 « КМ « 0,90 - гідрослюди й ортоклаз; 

4) КМ » 0,90 - ортоклаз і неглиноземисті калійумісні силікати на кшталт 

стильпномслану; за високих значень ЛМ - ортоклаз і плагіоклаз, що характерно для 

аркозів. 
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Цей модуль нафтовики використовують для прогнозування нафтогазоносності товщ. 
Глинисті породи генерують мікронафту й газ, які згодом локалізуються в колекторах. 

Залежно від мінерального складу можна прогнозувати наявність нафти й газу в породах 
навколо. 

Результати. Натрієвий модуль додатно корелює з умістами оксиду натрію й сірки, а 

також із титановим (рис. 1), калієвим, лужним модулями та загальною нормативною 

лужністю. Зв'язок із Ма»О очевидний. Кореляція з сіркою може бути пов'язана з Її 

підвищеним умістом у насичених лугами породах, вона відкриває перспективи застосування 

НМ для виявлення нафтоносних товщ. Зв'язок із титановим модулем (ТМ), що обчислюється 

як відношення вмісту оксиду титану до оксиду алюмінію та характеризує поведінку речовин 

у процесах звітрювання, осадконакопичення та діагенезу, може свідчити про залежність 
значень натрієвого модуля від глибинності фацій. По суті, високі значення НМ характерні 

для піщаних відкладів прибережної зони, низькі значення - для глибоководних глин. Крім 
того, потрібно пам'ятати про переважання натрію над калієм у складі основного петрофонду. 

Зв'язок із калієвим модулем пояснюється тим, що, по-перше, натрієві мінерали часто 
трапляються разом із калієвими, а, по-друге, натрій і калій можуть формувати ізоморфні 

ряди, ізовалентно заміщуючи один одного |). 

Зрештою, розглянемо ЛМ, що являє собою відношення вмісту оксиду натрію до оксиду 

калію, та загальну нормативну лужність (ЗНЛ), яку часто називають ще польовошпатовим 

індикатором та розраховують як відношення вмісту оксидів натрію та калію до вмісту 

оксиду алюмінію. Кореляція НМ із ЛМ і ЗНЛ свідчить про підвищені значення НМ у 

лужному петрофонді. Під петрофондом розумітимемо сукупність потенційних джерел, які 

можуть за відповідних умов постачати матеріал для утворення формацій певного складу 

(Хворова, 1963). 

Інтерпретація значень натрієвого модуля підтверджує те, що породи розрізу представлені 
переважно теригенними відкладами: глинами, пісковиками, зокрема й грауваковими. 
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Рисунок 1. Діаграма розсіяння значень ТМ та НМ 

Аналіз показує, що для калієвого модуля характерна пряма кореляція з натрієвим модулем 
(рис. 2) та загальною нормативною лужністю. Перший із них уже пояснений у попередньому 

пункті, другий означає, що зростання кількості калію в породі збільшує її лужність. Отже, 
калій разом із натрієм збагачує осадові породи внаслідок руйнування лужного (21190 
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ХМаЖжмч-КоО) й сублужного (6-1190 МаЖО-КоО) петрофонду. Оскільки вуглеводні в 
досліджуваних горизонтах представлені нафтою, то можна зробити висновок, що мікронафту 

генерували осадові породи гідрослюдистого складу. 
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Рисунок 2. Діаграма розсіяння значень КМ та НМ 

1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии: учебное пособие. - Москва: КДУ, 2007 

2. Скляров Е.В., Гладкочуб Д.І., Донская Т.В., Иванов В.А., Летникова Е.Ф., Миронов А.Г. 

и др. Интерпретация геохимических данньх. - Москва: Интермет Инжиниринг, 2001. 

3. Юдович Я.2., Кетрис М.П., Рьбина Н.В. Геохимия титана. - Ськтьвкар: Геопринт, 
2018. 

Рекомендовано до друку науковим керівником Вижвою С.А. (доктор геологічних наук, 

професор кафедри геофізики, директор ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) 

Викайик К., ТНЕ АРРІЛСАТІОК ОК ТНЕ 5ОрГОМ АХ РОТАЗ855ГОМ ВАТІО5 КОК 

ТНЕ ЕХРІ.АХАТІОХ ОК ТНЕ ІЛТНОІ ОСІСАЇ, ЕКАТОВЕ5 ОЕ ТНЕ ВОСК 5АМРІ.Е5 
ЕКОМ ТНЕ КОХОУЗ5НСНУХА АЕКЕА (РОГ ТАУА ОВІ.АЗТ) 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ З ОРБІКУЛЯРНОЮ БУДОВОЮ 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СВІТОВІ ПРОЯВИ ТА СТАН ІХ ВИВЧЕНОСТІ) 

Івко А.В., студент 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі приведені результати літературного огляду стану вивченості проблематики орбікулярних 

гірських порід (їх опису, розповсюдження, походження), створена узагальнююча карта проявів. 

т Тіз рарегк ргебепіз Ше гезийз ої а Ійетатиге дустеуїсуу ОЇ а зіаїе ої 5їмау ої огфісиіаг госку (Пеїг дебстіріїоп, 

оссихтепсе, огіяіп), скеатед а яєпегайїгеа тар ої їеїг оцісгорріпяз. 
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Серед «незвичних» гірських порід особливе місце посідають різновиди з орбікулярною 
будовою - орбікуліти. Загалом, визначення «огбісціаг», тобто кульова, застосовують для 

позначення структури та текстури деяких кристалічних порід. У гірських породах із 
орбікулярною будовою наявні сферичні або еліпсоїдальні мінеральні агрегати - орбікули, які 

занурені у фанеритовий матрикс. Орбікули мають помітну концентрично -зональну будову і 

складаються з мінералів, властивих для магматичних та метаморфічних порід. Мінеральні 

зерна в орбікулах зазвичай орієнтовані радіально-променево на манір сонячних промінчиків. 

У минулому умови утворення орбікулярної будови обговорювались в рамках магматичної та 

метаморфічної гіпотез. Більшість сучасних дослідників вважає, що самі орбікуліти та їх 

своєрідна будова має магматичне походження |3,4,7,8|, хоча при цьому не виключається 

можливість накладених метаморфіних перетворень |2,4.71. 

  

    Р Ен 

ве п Р Я 
Рисунок 1, Регіональна розповсюдженість проявів орбікулярних гірських порід. Умовні позначення: давні 
платформи ( 1 - архейський фундамент, 2 - протерозойський фундамент, 3 - платформений чохол); 4 - 

фанерозойські складчасті пояси; 5 - прояви орбікулярних габроїдів; 6 - прояви інших орбікулярних порід; 7 - 

новий прояв на о.Ховгаард в Західній Атарктиці. Карта складена за за даними |Ї, 2, 6) з виправленнями та 

доповненнями автора 

«Те Біос ізоіб Де ягапії огфісийаіге (ці) їі. поцує еп Сог5е еп 1785 ...» |2| (редакц. автора) 

- 3 цієї знахідки починається історія орбікулярних порід. На даний момент у світі 
нараховується близько 125 проявів орбікулітів |2,6|. Більше всього знахідок у Північній 

Америці, найменше - в Австралії та Антарктиді. Звичайно, на цей показник впливає ступінь 
геологічної вивченості регіонів, фактор перекриття південного материка льодовим покривом, 

доступність інформації про маловідомі прояви. Як правило, орбікуліти складають зовсім 

невеликі частини малих інтрузивних тіл, наприклад дайок які залягають серед більших за 

розміром плутонічних утворень. Геологічний вік орбікулітів змінюється в широкому 

діапазоні: значна частина їх проявів тяжіє до фанерозойських орогенічних поясів, хоча й 

досить багато проявів виявлено в докембрійських регіонах (рис. 1). 

Найбільш розповсюджені орбікулярні породи гранітоїдного та діоритового складу. 
Натомість, орбікулярні габроїди проявлені всього в 13 місцях (1.аху5оп, 1902; М/аївоп, 1904; 

Сатрреії, 1906; 5спаПег, 1911; Зацегіу, 1940; Саг8геп8, 1957; Меттіат, 1958; Вагтіеге, 1972; 
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Мап Ріуег апд Маєєеїі, 1975; Уагвап, 1988; Каї, 2009; МсеСагіфу, 2016; ІЛивоу, 2018), які 

охарактеризовані в |2,5,6,7,81. Важливо відмітити той факт, що при підрахунку не робилася 

корекція тлумачення найменування «габро» між тими часами і сьогоденням, оскільки немає 
можливості ознайомитися із детальним описом усіх проявів. 

Новий прояв орбікулярних габроїдів був виявлений нещодавно під час польових робіт, що 

виконувалися геологами сезонного загону 25-ї Української антарктичної експедиції ||. 

Місце їх знахідки - о.Ховгаард з архіпелагу Вільгельма, що знаходиться поблизу Берега 

Греяма Антарктичного півострова. Наразі досліджено лише два представницьких зразка - 

зокрема, їх будову, петрографічні особливості, мінеральний склад та хімізм головних 

породотвірних мінералів. У результаті виявилося, що орбікулярне габро о.Ховгаард 

принципово відрізняється від типових наполеонітів - корситів за вищою основністю 
плагіоклазу, присутністю моноклінного піроксену та шпінелі |1|. Лабораторні дослідження 

решти зразків продовжується за участю автора тез. Вони мають бути спрямовані на: 1) 
петрографічне вивчення гірських порід, що вмішують орбікуліти о.Ховгаард; 2) уточнення 

мінералого-петрографічних особливостей орбікул та міжорібкулярного матриксу; 3) 
з'ясування Р-Т умов кристалізації мінеральних парагенезисів орбікулітів; 4) визначення 

хімічного складу орбікулітів; 5) порівняння досліджуваних зразків з проявами орбікулярних 
габроїдів в інших регіонах Світу. 

1. Митрохин О.В. Бахмутов В.Г.. Перша знахідка орбікулярних габроїдів в районі 
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7. Уасвап, Е. 4 Мазоп, К. Огбісиіаг 8аббго оп пеаг ВазКії, 5опіреа5гега "ТигКеу// 

Міпегаіовіса! Мазаліпе, 1988, 52, 161-173. 
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ТигКеу: шіпегаї срепізїту апа сопіоса! гатап зресітотеїгу теїодзя.2018. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Митрохиним О.В. (доктор геологічних 

наук, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» 
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ТЕКСТУРИ «КОНУС-В-КОНУС» ТА ЇХ ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

Івко А.В., студент 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі висвітлено результати аналізу літературних джерел про осадові гірські породи з 

текстурами «конус-в-конус». Розглянуто сучасну теорію їх походження, місце в літогенетичному процесі. На 

основі цього зроблені висновки про геолого-генетичне значення текстур «конус-6-конус». 

Та із рарег ргорозез а гезийя о/Шепашге оуегуїву апаїузія о зеаї тепіату гос 5їчисінгез "Сопе-іп-Сопе". 

Тпе тодетп Шеогу ої Неїг огізіп, ріасе іп Птояспеїіс ргосе55 аге сопзідетей. Оп Ше Разіз оЇ Тіз сопсіизіоп5 абойі 
зеоіозісаї-яепетіс 5зіспійїсапсе ої зігистигез «сопе-іп-сопе». 

Термін «конус-в-конус» - «фунтикова» - «сопе-іп-сопе», надалі СІС, вживається при 

описі текстур осадових порід. СІС діагностують по характерному вигляду конусів, інколи 

різного розміру, поміщених один в один (а отже 1 різного порядку)(Рис. 1). Такі текстури 

зустрічаються лише серед порід глинисто-карбонатного складу, в чому і проявляється їх 

унікальність. 

Перша згадка про породи із даною текстурою датується 1793 роком у монографії геолога 

Р. (ке «Нізіогу ої Киїегеіеп апа Базі Кігіде», в якій вчений охарактеризував їх, як викопні 

окам'янілості виду Сорбіпиз дцбійз. Таке уявлення існувало до початку ХХ ст., коли У. Тарр, 

детально дослідивши велику вибірку зразків, запропонував нову гіпотезу формування 

конусів, суть якої полягала у фізико-механічних процесах. Саме після виходу у світ Його 
роботи почалися активні дискусії, внаслідок яких органогенна гіпотеза була повністю 

відхилена! 1. 

СІС встановлені у всіх вікових групах порід, але особливого розвитку набули серед 

кембрійських, ордовицьких, девонських, карбонових, ранньо юрських, крейдяних та 
палеогенових відкладів морського походження (рис.2). 

Мал110 
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| | | 
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0 Ї | 0 0 р 
Фетр , з Ж, г й 

се ; к ? 
з й 5 у М Ге т.д 

«Що Є 
Рисунок 1. Типовий вигляд породи з текстурою Рисунок 2. Гістограма розподілення кількості вапнякових 

«конус-в-конус»( фотографія Е.Еезіа) СІС проявів за віком|2| 

        
т 

В розрізах такі породи залягають у вигляді лінз, прошарків товщиною до 50 см. Конуси 
орієнтовані по нормалі до підошви. Розмір окремих конусів коливається в межах десяти 

сантиметрів, конуси меншого порядку (внутрішні) досягають міліметрів у висоту. 
Більшість дослідників підкреслюють парагенезис СІС із волокнистим (або так званим 

«біф») кальцитом |2,)|. Мінералогія СІС достатньо різноманітна, детально вивчені 
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карбонатні, сульфатні (гіпсові, ангідритові) та кварцові СІС. Таке різноманіття пов'язано із 
динамічністю геологічного середовища: процесів міграції елементів та заміщення. 

Проаналізувавши літературні джерела можна дійти висновку, що нині існує понад 20 гіпотез 
щодо механізмів даної текстури. Серед них найбільш популярні: літостатична, газова, 

метасоматична, ударна. Важливо, що серед них немає жодного припущення про стадії 

формування цих порід у межах літогенезу. 

Останнім часом більшість дослідників схильні до наступного: 

1) Біф-кальцит (волокнистий) - має первинне осадове утворення із перенасиченого 

розчину. 

2) Внаслідок збільшення температури, а також порового і літостатичного тиску 

починається перекристалізація із витісненням чужорідної фази (алевритової, глинистої), 

котра при цьому чинить опір і орієнтується паралельно нормалі направленому до низу тиску. 

3) При цьому процес перекристалізації активується не по всій товщі, а локально, що 

пов'язано із неоднаковістю проникнення флюїдів. Тому ми спостерігаємо асоціації біф- 

кальциту, СІС та додаткових (сингенетичних до СІС) кристалів. 

Подібні міркування приводять до висновку про температури і глибини утворення порід із 

СІС текстурою, а саме: температурний діапазон між 70? та 1207, глибини до 1500 метрів, що 

в свою чергу відповідає стадії діагенезу| 3,61. 
Результати досліджень порід з текстурою «конус в конус» можуть мати важливе геолого - 

генетичне значення. 
По-перше, перенасичені карбонатом кальцію розчини свідчать про особливості 

обстановки осадконакопичення: дехто пов'язує їх із масовим вимиранням біоти |?7|, 
насиченістю атмосфери СО» через активізацію вулканічних процесів, тощо. Вивчення цих 

умов дозволить розширювати завдання палеогеографічнних реконструкцій. 

По-друге, інтенсивні параметри системи (Р.Т) дають змогу оцінювати термальну зрілість 

вуглеводнів, встановити вірогідність їх знаходження поруч. 

По-третє, ексгумовані товщі гірських порід із текстурами СІС дозволяють оцінити 

амплітуду вертикальних рухів певної території. 

По-четверте, наявність у товщі глинисто-карбонатних порід Із текстурою СІС свідчить 

про характер розривних порушень в товщі (по яким рухаються флюїди), а це є важливою 
підставою для структурно-фаціальної оцінки. 

Подальші дослідження порід з текстурами СІС ми плануємо спрямувати на 
палеогеографічні реконструкції в докембрійських осадових басейнах України. 

Автор вдячний проф. В.А. Нестеровському за запропоновану тематику досліджень та дієві 
консультації. 
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Іуко А., СОМЕ-ІХ-СОМЕ 5ТВОСТОВЕ5 АХ ТНЕТК СЕОІОСІСАЇ, З5ІСХІКІСАМСЕ 

ЛІТОЛОГО-МІНЕРАЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНИХ ПОРІД 

ПРОМИСЛОВИХ РОЗСИПІВ БУРШТИНУ В ПЕРЖАНСЬКОМУ 
БУРШТИНОНОСНОМУ РАЙОНІ 

Курепа Я.С., канд. геол. наук, геолог 

ТОВ «ДРІВ ГЕО» 
Мамчур С.В., аспірант, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

геолог ТОВ «ДРІВ ГЕО» 

У роботі наведено основні результати літолого-мінералогічних досліджень продуктивних відкладів 

обухівського регіоярусу Пержанського бурштиноносного району, в яких виявлено промислові скупчення 

бурштину. За отриманими результатами зроблені висновки щодо особливостей умов осадонакопичення. 

І із рарег ргорозез Ше таїп гезийу о ійпоіояіса! апа -тіпетаіозісаї гезеагсі о) Орийім гезіозіаяе ргодисіує 

дерозіїз ої Реггпап5ку атфег-реагіпя гезіоп, утете їз аАїзсоуєтеад іпаизіпіа! атфет ріасетя. Ассокаїпя іо е гезий5 

указ таде а сопсіийоп ароиі Ше Геаїигез о зедітетатйоп. 

Пержанський бурштиноносний район розташований у східній частині Клесівсько- 

Пержанської бурштиноносної зони ШПрип'ятського бурштиноносного басейну Пі. В 

геоструктурному відношенні територія району розташована в північній частині Українського 

кристалічного масиву. Простежується район у вигляді смуги субмеридіонального напрямку 

від с. Копище на півночі до с. Лопатичі на півдні та від сіл Будки і Журжевичі на заході до 

сіл Рудня-Озерянська 1 Топільня на сході. 

Фактичний матеріал, використаний у дослідженні, отриманий авторами під час 

проведення геологорозвідувальних робіт на бурштин в межах ділянок Правобережна, 
Замисловицька та Біла Коростенського району Житомирської області. Макроскопічний опис 

бурштиноносних порід виконаний особисто під час бурових робіт та обстеження кар'єру 
дослідно-промислової розробки. Гранулометричний та мінералогічний аналізи проведені 

лабораторією ДП «Українська геологічна компанія» (м. Київ) на замовлення 
надрокористувачів. "Також використані спостереження щодо деяких особливостей 

мінералогічного складу порід, отримані лабораторією Інституту геологічних наук НАН 

України під час проведення мікропалеонтологічних досліджень. 

В геологічній будові названих вище ділянок геологорозвідувальних робіт на бурштин 

приймають участь породи кристалічного фундаменту, осадові породи київського та 

обухівського регіоярусу палеогену (21, континентальні відклади, що можуть відноситися або 
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до межигірського регіоярусу палеогену або до новопетрівської світи міоцену, відклади 

неоплейстоцену, а також відклади голоцену різного генезису. 

Продуктивними відкладами, з якими пов'язані промислові розсипи бурштину, є піщано- 
алевритові | породи  обухівського | регіоярусу |  палеогену. | Під час буріння 

геологорозвідувальних шурфів зустрінуті наступні їх літологічні різновиди: 

- двошарова  піщано-алевритова пічка, де верхня частина складена пісками 

алевритистими переважно глауконіт-кварцового складу із включенням зерен польових 

шпатів та лусочками слюди, коричнювато-сіро-зелені, зеленувато-темно-сірі, сіро-зелені, 

переважно тонко-дрібнозернисті, з домішкою крупних та гравійних зерен кварцу. Нижня 

частина - піски глауконіт-кварцові (зерна глауконіту представлені двома морфологічними 

відмінами - дрібні світло- і яскраво-зелені та крупні темно-зелені до чорних), із включенням 

зерен польових шпатів та лусочок слюди, темно-сіро-зелені, сірувато-коричнево-зелені, 

переважно дрібно-тонкозернисті, алевритові, слабко глинисті, тонкошаруваті, з включенням 
гравію та гальки продуктів вивітрювання кристалічних порід. Шаруватість зумовлена 

присутністю у розрізі прошарків алевритів піщаних слабко глинистих темнішого 
забарвлення. Піски часто фаціально заміщуються алевритами піщаними слабко глинистими, 

з шаруватою текстурою, у яких добре вираженим є нерівномірний розподіл гравійно- 
галькового матеріалу - у вигляді лінзоподібних скупчень; 

- | двошарова піщана пічка. Верхня частина складена пісками переважно кварцового 

складу із зернами глауконіту та домішкою органічної речовини, сіро-коричневими, темно- 

сірими, середньо-дрібнозернистими, слабко алевритистими, із плямистою текстурою та 

включенням поодинокого гравію кварцу 1 уламків лігнітизованої деревини. Нижня частина 

представлена пісками переважно кварцового складу із більшою кількістю зерен глауконіту та 

домішкою органічної речовини, темно-коричнево-сірими з слабким зеленим відтінком, 

переважно середньо-дрібнозернистими із більшим відсотком крупних зерен кварцу, добре- 
середньо обкатаними, слабко алевритистими, із плямистою текстурою та включенням 

численних лінз темно-коричневого кольору, складених лігнітовим матеріалом, уламків 
лігнітизованої деревини різного розміру, гравію і гальки продуктів вивітрювання 

кристалічних порід. Зерна глауконіту представлені двома морфологічними відмінами. 
Плямиста текстура пісків зумовлена нерівномірним розподілом глинисто -алевритового 

матеріалу. В підошві пачки часто спостерігається збільшення частки алевритово-глинистого 

та гравійно-галькового матеріалу; 

- | піщано-алевритово-глинисті відклади кварцові з зернами глауконіту, каолінисті, 

сірувато-бежеві, білясто-бежеві, іноді із сіро-зеленим відтінком, переважно  тонко- 

дрібнозернисті, шаруваті з включенням гравію та гальки продуктів вивітрювання 

кристалічних порід. Шаруватість порід зумовлена присутністю тонких прошарків із більшою 

часткою глинисто-алевритового матеріалу; 

- | піщані відклади переважно глауконіт-кварцового складу з включенням лусочок слюди 

та дрібних піщано-піритових стягнень, темно-сіро-зелені, дрібоно-тонкозернисті, з добре 
вираженою шаруватою текстурою. 

Літолого-мінералогічні особливості бурштиноносних порід Пержанського району вказує 
на їх формування в умовах мілководного  прибережно-морського басейну, який 

характеризувався активним динамічним режимом вод, присутністю невисоко піднятих 
островів, ерозійними берегами, добре вираженим циклічним режимом осадонакопичення та 

впадінням у нього дрібних прісноводних водотоків. 

1. Мельничук В.Г. Бурштин Полісся. Довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька - Рівне 

: НУВГП, 2018. -236с. 
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Чертова Д.С., студентка 

Митрохин О.В., доктор геол. наук, 

професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

Університет імені Тараса Шевченка 

Автори виконали петрографічне дослідження зразків гірських порід, що були відібрані у 2020 та 2017 рр під 

час геологічної зйомки в затоці Веддінгтона та на прилягаючих схилах гори Мілл (Берег Греяма, Західна 

Антарктика). З'ясовано, що більша частина досліджуваної території складена плутонічними породами -- 

габроїдами, гранодіоритами, гранітами. Крім них, вперше ідентифіковано гіпабісальні породи -- мікродіорити 

та дайки діабазів. 

Аийїог5 сопаисіеа реїгозгарііс гезеатсії ої госК затрієз їНаї меге 5еЇесіеа іп 2020 апа 2017 аигіпя зеоіозісаї 

зигуєеу іп Те У/аааїпоїоп Вау апа пеагфу зіорез ої те Моипі МИЇ. П угаз /дипа оці їаї тозі о, Не 5іиаїеа агеа і5 

сотрозед ої ріиіопіс госк5 -- зафБгоїйз, ягапоаїотіїез апа ягапіез. Везідез ет, зеуетаї затрієз ої пурабуззаї! госКкя 

угеге іепійтеа /0г Ше Пт5і йте, патеіу тісгоаїогіїез апа аїабабе аїКез. 

Останнім часом в районі Української антарктичної станції «Академік Вернадський» 

(УАС) розгорнулися регіональні геологозйомочні роботи. Їх необхідність зумовлена 

недостатньою геологічною вивченістю цієї території. Навіть найближче до УАС узбережжя 

«мейнленду» - півострів Київ Берегу Греяма вивчений лише фрагментарно в межах вузької 

смуги берегових відслонень. У 2020 та 2017 рр українські геологи дослідили Затоку 
Веддінгтона (УУаддїпогоп Вау), що вдається вглиб півострова Київ на 4 км та дренує вивідний 

льодовик Бассі Глетчер. У результаті були виявлені нові виходи гірських порід, які 
оголюються вздовж важкодосяжного північного узбережжя затоки і досі не вивчалися. 

Польові дослідження показали, що виходи юрських вулканітів, які описані у роботі 

британського дослідника Р.Куртіса (1|, обмежуються вузькою прибережною смугою в районі 

Расмуссен Хат, далі ж на схід розповсюджені виключно інтрузивні породи (21. 

Мета цього дослідження - петрографічний опис нових зразків гірських порід, що 

відбиралися у процесі геологічної зйомки в затоці Веддінгтона та прилягаючих схилах 

г.Мілл. Основними завданнями були уточнення польової діагностики гірських порід 

з'ясування їх петрографічних особливостей, виявлення можливих аналогів серед раніше 

вивчених та краще досліджених інтрузивних утворень регіону. Петрографічні дослідження 
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було проведено на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії ННІ "Інститут геології" 
Київського національного університету імені "Тараса Шевченка. Вони включали 

макроскопічний опис зразків та з мікроскопічне вивчення прозорих  шліфів під 
поляризаційним мікроскопом ПОЛАМ РП-1. Шліфи було виготовлено в лабораторії 

Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України. 

Результати виконаних досліджень та висновки: 

1. Мікроскопічні дослідження підтвердили інтрузивне походження гірських порід, 

розповсюджених вздовж північного узбережжя затоки Веддінгтона та на прилягаючих 

схилах г.Мілл. З'ясовано, що більша частина досліджуваної території складена плутонічними 

породами - кгаброїдами, гранодіоритами та гранітами. Менш розповсюдженими є 

гіпабісальні породи - діабази та мікродіорити. 
2. Нововиявлені виходи габроїдів на північному узбережжі затоки Веддінгтона в цілому є 

петрографічно подібними до раніше описаних на мисі Туксен та на 0.Расмуссена, хоча й 
мають певну різницю у будові та більшій ступені накладеної амфіболізації. Тим не менше, ці 

розбіжності не виключають їх приналежності до одного інтрузивного комплексу. 
Гіпотетично, вони навіть можуть належати до одного інтрузивного тіла, проте для 

підтвердження цього варто провести додаткові дослідження, зокрема - геофізичні. 
3. Геологічні та літологічні відмінності між відомими гранітами Расмуссен Хат та 

виявленими нещодавно на г.Мілл виходами гранодіоритів додатково доповнюються їх 

петрографічною відмінністю. Гранодіорити г.Мілл за особливостями мінерального складу та 

будовою схожі з аналогічними породами г.Демарія на південному узбережжі затоки 

Веддінгтона, а також з багатьма іншими гранодіоритами району УАС. Петрографічні ж 

аналоги гранітів Расмуссен Хат наразі виявлені лише на західному схилі г.Мілл та на г.Гайс- 

Кліф. 
4. Мікродіорити в районі затоки Веддінгтона ідентифіковані вперше. Їх виходи, які 

виявлені на о.Расмуссена та східніше від нього на північному узбережжі затоки, є подібними 

як за умовами залягання та літологією так і за петрографічними особливостями. Можна 
припустити, що мікродіорити складають ендоконтактову зону гранодіоритового масиву 

г.Мілл. Хоча, не виключена їх приналежність до окремого інтрузивного комплексу. 
5. Подальшого дослідження потребують дайки діабазів, які інтрудують граніти Расмуссен- 

Хат та мікродіорити о.Расмуссена. 

1. Сипіз К.. ТБе решоіову ої Фе Стабат Соа5і, Старат І апа: 5сіепшїйс герогів Мо50. Вгіцяп 

Атіагсбіс Зигуеу, 1966, 24-29. 

2. Муїокйуп 0. Вакйитшоу У. Сеоіовісаї гезеагср дигіпо 25-:В ()Ктаїпіап  Апіагстіс 

Ехредїйоп, Еебгиагу-Аргії 2020: Кіеу Репіпєціа ої бе Старагі Соаєі// ХІМ ІПкегпацопаї 

Зсібпіїйс Сопіегепсе "Мопігюгіпє ої Сеоіоріса! Ргосебзез апа Есоїіовіса! Сопаїіоп ої Фе 

Епуїоптепі", 10-13 Моуетрег 2020, Куїу, ОКтаїпе. 

Рекомендовано до друку: Квасниця ІВ. (кандидат геологічних наук, доцент кафедри 

мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка). 

СПпегіога Р. Мугокнуп 0. РЕТКОСКВАРНУ ОК ТНЕ МОКТНЕКХ СОАЗТ ОК 

УУАДрРІХСТОМХ ВАУ (СВАНАМ СОАДЗТ, УХЕЗТ АХТАКСТІСА) 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД КАРБОНАТНИХ СКЕЛЕТІВ БЕЗХРЕБЕТНИХ ЯК 

ІНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ ВОДНИХ БАСЕИНІВ 

Шнюкова Є.А. студентка, 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

Університет імені Тараса Шевченка 

Досліджено хімічний склад скелету безхребетних (сучасні молюски та юрський белемніт). Встановлено 

температури середовища їхнього існування. 

Тпе спетіса! сотрозійоп ої іпуеніергаїе зКеЇеїоп5 (тодеті тойизс5 апа Лигаззіс Беієтпие) угте ехатіпей. Тпе 

іетрегаїигез о| Пеїк епуіїгоптепі Пауе Реєп аеієттіпед. 

Вступ. Скам'янілості були відомі людині ще за часів палеоліту. Та що можуть розповісти 
нам ці німі свідки історії Землі? Наприклад, велика кількість робіт присвячена використанню 

ізотопного складу кисню, а також вмісту М. у якості індикаторів температурного режиму 
водного середовища |, 2 тощо). Однак, достовірність останнього підлягає сумніву. Мета 

дослідження саме й полягає у оцінці ефективності визначення температури 

палеосередовища за співвідношенням М»/Са у рештках безхребетних. Задачі роботи: 
(1) визначити хімічний склад ростру белемніту та температуру середовища його існування; 

(2) визначити хімічний склад скелетів сучасних безхребетних та, визначивши температуру 

середовища їх існування, порівняти отримані результати з реальними температурними 

умовами; (3) зробити висновок відносно можливості використання даного методу. Об'єкти 

дослідження: (1) ростр юрського белемніту (температурний режим невідомий); (2) зразки 

(7 шт.) стулок молюсків чорноморського шельфу (район гирла р.Дунай, температурний 

режим відомий). 
Методика досліджень. З усіх об'єктів виготовлено порошкові геохімічні проби (250 мкм), 

а зі зразка белемніта додатково виготовлено прозоро-полірований шліф для петрографічного 
(стандартні методики), електронно-мікроскопічного та електронно-зондового (РЕММА- 

202М) дослідження. 
У порошкових пробах за допомогою рентгено-флуоресцентного єнерго- (ЕР ХЕЕ, 

спектрометр СЕР-О1 «НКімаХ») та хвильоводисперсійного (УУЇ) ХЕКЕ, спектрометр СРМ-25) 

методів визначено вміст всіх головних компонентів та широкого переліку мікроелементів 

(табл. 1). Вміст Си, ба, У, МЬ, Мо, ТЕ, У, Іа, Се, МА виявився нижчим за межу їх визначення 

(Си, Мо, Іа, Се, Рг, Ма - 15; Са - 10; У, ХЬ, ТЬ, 0 - 5 рр). 

Температура водного середовища розраховувалась за формулою (ЇЇ: 

(С) - 2,50(10,36)хІ(Мя/Са)х 10001-2,07(-2,35), (1) 

де Ме(тої) з |МеОбмоб)х Аме/(АменАОЧ/Ама, а Са(тлої) з |СаО(м5о)х Аса/( АсаАоОМ/Аса 

(Аме, Аса Ао - атомні маси елементів). У дужках наведена похибка. 

Одержані результати. Встановлено, що зразок белемніту складений  радіально- 

променевими кристалами кальциту. Концентричні зони росту скелету вказують на тривалість 

життя досліджуваного белемніту (71 кільце - 3-4 місяці |2|) та варіюють за співвідношенням 

Мв/Са. Валовий склад белемніту (табл. 1). відрізняється від електронно-зондових визначень 

(вміст МеО значно вищий), що призводить до завищення температури, розрахованої за 
рівнянням (1). Розраховані температури для двостулкових молюсків краще узгоджені З 

реальною температурою води (5 - 23 (С). 
Висновки. (1) Визначення температури за валовим складом белемніту спотворені його 

постседиментаційними змінами (доломітизація?). (2) Більш перспективними для термометрії 
є електронно-зондові визначення. (3) Велике значення має точність аналітичних даних. Ці 

питання є предметом подальших досліджень. 
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Таблиця 1. Хімічний склад досліджених зразків та розраховані значення / ( С) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зо, 10,19 0,34 0,20 0,00 0,62 0,12 0,11 0,33 0,59 

тіо, |0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

АБОз | 0,03 0,06 0,05 0,00 0,09 0,02 0,00 0,07 0,23 

Веб» | 0,05 0,05 0,01 0,04 0,05 0,06 0,04 0,01 

Мпо | 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Мо |0,61 0,33 0,28 044 0,32 046 0,49 1,45 0,37 

Сабо | 52,84 52,68 52,99 53,15 52,40 53,08 52,72 52,94 55,03 

Мао | 0,98 1,23 1,19 1,16 1,26 1,11 1,34 0,53 0,14 

Ко 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,05 

РОв | 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,07 

5 0,21 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,13 

СІ 0,18 0,21 0,26 0,16 0,29 0,26 0,38 «0,01 

І.О 44,15 44,20 44,22 44,39 44,26 44,19 44,25 44 43,24 

но 10,28 0,39 0,29 0,17 0,17 0,20 0,15 «0,01 

Тоїі | 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,6 99,60 

Мі 0 19 4 11 28 12 19 9 

/п 21 28 23 22 31 25 28 40 

А8 2 1 3 2 2 1 2 

Вг 10 12 16 5 7 11 11 1 

Бк 1 1 2 1 2 1 2 1 

Уг 836 1650 1832 1006 2136 1077 1675 870 

Й 0 7 7 4 5 5 7 3 

РЬ 1 2 0 1 1 3 0 3 

Ва 0 21 35 10 54 23 21 

СОС) | 37,48, | 19,2-5,4 | 16,4-5 | 26,9-6,5 | 19,3-5,4 | 27,0-6,5 | 29,8-6,9 | 91,9-18,9 | 5,6-4,5                     

Примітки: 1-7 - стулки двустулкових молюсків (1 - Овбітеа едціїя; 2 - Мепия раШпа; 3, 5 - Муа агепагіа; 4, 6, 7 
  

- Мишиєв едиіз); 8 - валовий склад ростру белемніту; 9 - середнє з електронно-зондових визначень (п - 35) 

складу його внутрішніх зон. БегОз' - загальне Бе у перерахунку на ЕегОз. Незаповнені клітинки - елемент не 

визначався, 0 - його вміст нижчий за межу визначення. 

Подяки. Автор висловлює подяку А.В.Виршило, А.М.Омельченко та О.В.Андреєву за 

допомогу у проведенні аналітичних та електронно-мікроскопічних досліджень. 

І. Кігеіп, К.Т., Бойтапп, К.С., Тпауег, С.У. Вімаїуе 8Кеіегопя тесога зеа-8игіасе тетрегаште 

ап 80 уїа Ме/Са апа ІЗО/'ФО тагіоз// Седіову, 1996, 24, 415-418. 
2. У/іекгафоурзкі Н., Хоаспіт5кі М. М. Зхабіев і5огорез, еіетепта! дї5тібитоп, апа ртох'Ю тіла8 ої 

Веіеплорвзій Веіепаіге гозіта: ргохіе5 їог Беїепаліге Ше пабітаї: Раіаїо8, 2009. р. 377-386. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Лазарєва І.І. (кандидат геологічних наук, 

доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка). 

Зппійкога Уе.,| СНЕМІСАІ, СОМРОЗІТІОМ ОК ІХУКЕТЕВКАТЕ САКВОХАТЕ 

ЗКЕТЕТОМЯ А5 АМ ІХРІСАТОВ ОК УАТЕК ВАЗ51Х5 ТЕМРЕКАТОВЕ СОХРІТТОМ5 

100



ХІ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 
Київ, 14-16 квітня 2021 р. 

МЕТЕОРИТНА МАПА УКРАЇНИ 

Яковенко М.І., студентка 1 курсу 

Нестеровський В.А., професор 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

У роботі узагальнено та наведено дані про місця, дати падіння і типи метеоритів на території України. 

Це дасть можливість привернути увагу туристів та людей, які цікавляться метеоритною тематикою до 

пошуку нових знахідок падінь метеоритів, а також більшому розумінню важливості дослідження цих 

об'єктів. 

Тпе рарег зиттагігез апа ргезепіз даіа оп ріасез, ааїсз ої /айз апа Турез ої теїеопієз іп ЇЖкаїпе. ТРіз геуісуу 

ул ргоуїде ап оррогіипіїу 10 рау апепіїоп ої ідигізіз апа реоріге ініегезіеа іп теїеогіїез Іо те зеагсі ог пеуу паз 

ої теїеогіїє Таї5, аз умеї! аз а ягеаїег ипаетзіапаїпя от Ше ітропіапсе оЇ зінауїпя Шебе обієсіз. 

Метеорити (від гр. тетеогоз - той, що ширяє в повітрі) - космічні мінеральні тіла, що 

падають на Землю із міжпланетного простору. Метеорити містять всі земні хімічні 
елементи. Їх роль безсумнівна в формуванні рельєфу планет та їх супутників|21. 

Щоденно, за деякими оцінками, на Землю падає близько 5-6 т метеоритів. Однак 

величезна кількість їх, падає в моря і океани, в безлюдних пустелях і полярних областях, а 

також в малонаселених гористих і лісових районах, тому залишається незнайденою. Тільки у 

рідкісних випадках люди стають свідками такої події і ще рідше - знаходять безпосередньо 

саме космічне тіло. За даними ТРре Меїеогійсаї Зосіегу, сьогодні знайдено понад 58 тисяч 

метеоритів. Найбільше їх знаходять в Антарктиді і пустелях, завдяки специфічному рельєфу. 

Так на частку Антарктиди припадає 2/3 від загального числа подібних знахідок|4|. Потрібно 

також мати на увазі, що багато метеоритів випали групами або навіть так званими 

метеоритними дощами, після яких були зібрані сотні і тисячі окремих метеоритів. Тому 
загальне число всіх метеоритів, що зберігаються в колекціях музеїв та приватних осіб 

досягає багатьох десятків тисяч. 
Метеорні тіла потрапляють в земну атмосферу з міжпланетного простору (Сонячної 

системи). Разом із найдрібнішими частинками-порошинами, що викликають при вторгненні 

в атмосферу явища метеорів, вони утворюють в Сонячній системі скупчення метеорної 

матерії. Це скупчення спостерігається нами із Землі у вигляді слабкого сяйва конусоподібної 

форми і званого Зодіакальним світлом|2| (рис. 1). 

Метеорити представляють собою єдине позаземне матеріальне тіло, яке ми можемо 
досліджувати безпосередньо із застосуванням сучасної апаратури і найточніших методів. 

Вивчаючи їх ми дізнаємося, з яких хімічних елементів складаються небесні тіла, яку вони 

мають структуру, за яких умов утворюються і т. д. 
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Рисунок 1. Рух Землі та метеоритних тіл у міжпланетному просторі (схематичний рисунок 

за Криновим)|2| 

Хімічний і мінеральний склад метеоритів представляє інтерес у зв'язку з вивченням 

внутрішніх сфер Землі. Дослідження рухів метеорних тіл в земній атмосфері дозволяє судити 

про склад і структуру атмосфери. Таким чином, метеорити мають велике наукове і практичне 

значення. |4| 

За складом метеорити поділяються на 3 групи: залізисті, залізо-кам'яні, кам'яні(рис.2, 3): 

1) Залізні (частота падінь - 3,390, частота знахідок - 40790), метеорити, які більшою 

мірою (до 98906) складаються з нікелистого заліза, в якості другорядних мінералів присутні 

сульфіди, фосфіди 1 хлориди заліза (в нехарактерних для Землі мінеральних формах - троїліт 

Бе8, шрейберзит (Бе, Мі)зР), а також графіт. Існує дві класифікації - рання- структурна та 
сучасна, яка грунтується на співвідношенні вмістів нікелю, галію та германію. 

2) Залізо-кам'яні (частота падінь - 1,390, частота знахідок - 5,992)- мають грубозернисту 
структуру, металічна і силікатні фази знаходяться приблизно в рівних (за масою) пропорціях; 

поділяються на: паласити і мезосидерити. Структура часто катакластична. 
3) Кам'яні метеорити складаються переважно з силікатів. За структурою поділяються 

на хондрити і ахондрити. 

Хондрити (частота падінь - 86,99о, частота знахідок - 51,796) - в якості основного 

структурного елемента мають хондри - округлі зерна (представлені олівіном і піроксеном) 

діаметром до Імм. Інколи зустрічаються, так звані вуглисті хондрити (за зовнішнім виглядом 

схожі на вуглинки). Від звичайних хондритів вони відрізняються наявністю графіту, 

гідратованих силікатів (серпентин, хлорит), сульфатів, домішок Ке?"і навіть Бо", 

різноманітних органічних сполук, до амінокислот включно. 

Ахондрити (частота падінь - 8,590, частота знахідок - 1,790) - хондр немає, являють зовні 

грубозернисті основні породи. Текстури ахондритів переважно брекчійовані, структури - 
часто подібні до вивержених порід. Інколи спостерігається пузирчаста текстура. Саме 

подібність ахондритів до земних вивержених порід, суттєво ускладнює їх ідентифікацію. 
Другорядні мінерали - теніт, троїліт, шрейберзит, хроміт, магнетит, кристобаліт. 
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   Мар'ном пи 
Кримка (1.3) м 

Рисунок 2. Один із індивідуальних зразків відомого Рисунок 3. Фрагментарний зразок залізного 

кам'яного метеоритного дощу Кримка (із каталогу метеорита Мар'їнка (із каталогу метеоритів 
метеоритів Національного науково- природничого Національного науково-природничого музею НАН 

музею НАН України) України) 

Основними зовнішніми ознаками метеоритів є кірка плавлення, регмагліпти і магнітність. 

Вік метеоритів становить від сотень млн. до 3,3-4,5 млрд. рр. (вік окремих перевищує вік 

Сонячної системи))|2,31. 

Для побудови мапи знахідок падінь метеоритів були опрацьовані наукові публікації, 

архівні матеріали та зібрані дані з доступних джерел про відомі місця, дати та типи 

метеоритів, що впали на території України. За даними Комітету метеоритів НАНУ (2019) на 

території України відомо 45 випадків падіння метеоритів. З них - лише 4 залізних, всі інші - 

кам'яні. Чотири падіння є метеоритними дощами. Це кам'яні метеорити -- хондрити 

Княгиня, Жовтневий Хутір, Кримка та ахондрит Червоний Кут |1,31. 
Узагальнений список та тип знайдених метеоритів наведено у таблиці (табл.1). Дані 

будуть ще доповнятися відомостями про особливості падіння, описом про світлові та звукові 
ефекти, кількості знайдених фрагментів та їх характеристиками. Також передбачається 

висвітлення результатів їх дослідження та локації зберігання. 
Метеоритна мапа була побудована з використанням ресурсу ЕО Вгозуєег. Для цього 

використали космічний знімок з КА Зепіпсі-І з кольоровим фільтром 5АВ. Ютбап(іеттаїп) 

(рис.4). На основі Метеоритної мапи України планується створення інтерактивної 

віртуальної експозиції, яка буде доступна для відвідувачів Геологічного музею КНУ. 
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Таблиця 1. Список знайдених метеоритів на території України 
  

Дата 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

мо | Назва Тип засни Місце падіння 23. | Киїжебіп (Кукшин) Кам'яний (16) ПП червня 1938 р. 2. Кукшин Ніжинського рну Чернігівської обл 

1. ер (Олександрівський | кам'яний (НА) 1900 р. Чернігівська обл 24. | Киеєсроука (Кулішівка) Кам'яний (1.6) 12 березня 1811 р. с. Кулішівка Роменського р-ну Сумської обл. 

з Кам'яний (13- , - ; зяний 2. | Апігееука (Андріївка) 4 7 серпня 1969 р о, Андріївка Слов'янського р-ну Донецької обл. 25. | Іепіпзікое (Ленінське) Кам'яний (Н8) | | 2019 о, Ленінське, АР Крим 

з. | Апйгузіікі (Андрушки) Кам'яний (16) | 1898р м. Київ 26. | Іеопоміка (Леонівка) Кам'яний (16) 23 серпня 1900 р. с. Леонівка Семенівського р-ну Чернігівської обл. 

4. | Ацвизіпоука (Августинівка) Залізний (ШВ) | І1890р с. Августинівка Запорізького р-ну Запорізької обл. 27. | маюіпіа (Мар'їнка) Залізний (ПВ) 1976 р м. Мар'їнка, Донецької обл. 

5. | Васітиі (Бахмут) Кам'яний (16). | 15 лютого ІЗІ4р м. Артемівськ (в минулому Бахмут) Донецької обл. | 28. | Меїпікомо (Мельникове) Кам'яний (16) | червень 1983 р 2. Мельникове, Харківська обл. 

6. | Вегдуапчіх (Бердянськ) Кам'яний (16) ІЗАЗр Бердянськ, Запорізька обл. 29. | Мівьеї (Мигія) Й 21 червня 1889 р. с. Мигія Первомайського р-ну Миколаївської обл 

т. | вісіоїктупіїчсніс (Білокриниччя) Кам'яний (НА) | 1 січня 1887 р. пн В РР ССР НЕ Кам'яний (НА) 1871 р Поблизу с, Мліїв, Черкаської обл. 

з. | Вісідіа Хеккоу (Біла Церква) Кам'яний (Н8) | ІЗ січня І96р 2. Блощиці, Білоцерківського р-ну Київської обл. 31, | Одезна (чіопе) (Одеса) Кам'яний (НА) 1960р околиця м. Одеса. 

9. | Вогіші(Боркут) Кам'яний (15) || ІЗ жовтня 1852 року. Герда 2. Кваси Рахівського району, | а» | окпіпу (Окніни) Кам'яний (115) | січня ІЗЗАр г. Окніни Луцького р-ну Волинської обл. 

Воізсіекзсвкі нн "Упав поблизу с, Бочечки, Конотопського району, нн 1713 р(перший відомий на по. | кбочечки) Кам'яний (14) | ІВ2Зр ень зз. | Ожтист (Овруч) Кам'яний РН Упав поблизу м. Овруч, Житомирської обл. 

и й РеУЕИОМ - ; пани 2 Мордвинівка Павлоградського рену 
ХО я рев е22 ФЕМ | Спегуопу Киї (Червоний АО ков ЕАВУ Рамовгай (Мордвинівка) Кам'яний (16) 19 травня 1826 р. Дніпролетровської обл 

12. | Роіроуоії (Довга Воля) кам яний (153 | б червня ІЗБА р с. Довга Воля Луцького р-ну Волинської обл. 35. || Вуссріі (Річки). Кам'яний (1.5) 9 квітня ІЗІД р. с. Річки Білопільського р-ну Сумської обл. 

13. | Еіепоука (Оленівка) Кам'яний (15) || 17 жовтня 1951 р. с. Оленівка Волноваського р-ну Донецької обл. 36. | баміспепекоїє (Савченське) Кам'яний (МА) | ІЗ94р Одеська обл 

; і іяний б Кам'яний (НА- лоно ой 14. | баїкі (Галків) Кам'яний (НА) | 12 січня 1995 р. с. Галків Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 37. | зимі Іітап (Сухий лиман) і травень 1987 р Знайдений в районі Сухого лиману 

15. | Сепісіезіх (Генічеськ) пе серпень 1927 р. м. Генічеськ, Херсонська обл. 38. | Топакоука (Томаківка) Кам'яний (116) | 1905р Упав поблизу с. Томаківка, Дніпропетровської обл 

16. | Согіоука (Горлівка) Кам'яний (НА) || 17 липня ІО74р м. Горлівка Донецької обл. 39. | Уауйоука (Вавилівка) Кам'яний (116) | І876р Херсонська обл 

17. | Скозчїїсбепіна! (Грослібенталь) Кам'яний (1.6) 19 листопада 1881 р. с. Грослібенталь Одеської обл. 40. | Уегіпуї 5айоу (Верхній Салтів) Залізний (ШАВ) | 2001 р. Ренні Верхній Салтів, Вовчанського району, 

18. | Скил'ке (Грузьке) Кам'яний (НА) | 2007р Грузьке, Кіровоградська обл. 41. реком Юпіергоузік | (Верхній | залізний (ШЕ) І87бр Дніпропетровська обл 

19. | Кавагіук (Кагарлик) Кам'яний (16) 30 червня І908р УУпав поблизу м. Кагарлик, Київської обл. 42. | ХУагішк (Юртукю) ран 2 квітня 1936 р. с. Юртук Михайлівського р-ну Запорізької обл. 

20. | Крахкоу (Жигайлівка) НН НИМ | 12 жовтня 1787 р с. Жигайлівка Тростянецького р-ну Сумської обл 43. | Тарогтіка (Забориця) Кам'яний (1.6) 1 квітня ІЗІ8 р. с. Забориця Баранівського р-ну Житомирської обл   
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Рисунок 4. Метеоритна мапа України 

Висновки: 

1) Територія України - є цікавим об'єктом для дослідження феномену падіння 

метеоритів та вивчення речовини космічного походження. Тут відомо 45 метеоритних 

падінь, 41 кам'яні та 4 залізні. Відомі падіння 4-х метеоритних дощів. Історія падінь бере 

початок ще з кінця 18 ст. Перше задокументоване падіння сталося в районі м. Овруч 
Житомирської області у 1775 році, останнє відбулося у 2019 р. на території Ленінського 

району Керченського півострова АР Крим. 
2) Найбільша кількість падінь метеоритів припадає на Донецьку область -7, по 4 падіння 

- на Сумську, Запорізьку, Одеську та Київську області. Падіння метеоритів також відбулося 
в міських агломераціях Києва та Одеси. Метеорити не встановлені на території Івано- 

Франківської, Рівненської, Луганської, Львівської та Чернівецької областей. 

3) Між кількісними показниками падінь та геологічними особливостями регіонів 

закономірності чи кореляція не встановлюється. Знахідок місць падінь дещо більше в 

регіонах з більшою густотою населення. 

1. Бурксер Е. С. Некоторье итоги пленума Комитета по метеоритам АН УССР (Киев, 24- 

26 ноября 1947 г.) // Там же. - - 1949. -- Вьш. 5. -- С. 68-70. 

2. Кринов Е. Л. Небеснье камни (метеоритьг). Научно-популярная серия, М.-Л., АН 

СССР, 1950, 80 стр. 
3. Семененко В. П., Соботович З. В., Тертьшчнаяб. В. Метеорить Украйнь. -- Киев: 

Наук. думка, 1987.--220с 
4. Сімонов Д. Час збирати каміння: найцікавіше про метеорити |Електронний ресурс! / 

Д, Сімонов. - 2018. - Режим доступу до ресурсу: рісре:// ппоуацопПопее. оте па/згані/утетуа- 

50Буга:-Катпу-5атое-упіегезпое-о-гпетеотугаїі. 

5.  Шнюков С.Є, Гожик АП. Основи геохімії. Київ, 2011. - 245 с. 

рпору/мумуму веоілиіу КіІеу лаЛіБ/єеоспетізіту. раї 

  

Рекомендовано до друку: Квасниця І.В. (кандидат геологічних наук, доцент кафедри 

мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка). 
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ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ПРИГИРЛОВОЇ ЧАСТИНИ ДУНАЮ ТА ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ 

Гресь І.С., студент, 

Огієнко О.С., асистент кафедри загальної та історичної геології, 

кандидат геол. наук 
ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
Тимченко Ю.А., завідувач відділу океанографії, 

кандидат геол. наук 
Державна установа «Науковий гідрофізичний центр 

Національної академії наук України» 

У роботі проведена порівняльна характеристика умов формування сучасних донних відкладів пригирлової 

частини р. Дунай та Одеської затоки на основі даних про діатомові водорості із зразків, зібраних 

експедиціями «Дунай - 2019» та «Чорне море -2019», які проводилися державною установою «Науковий 

гідрофізичний центр Національної академії наук України». 

ТВіз рарег сотрагез Ше сопайіоп5 ої |огтайоп ої тоаєтп зедїтеніз ої те асПа ої те Рапифе апа Одезза Вау, 
улій етріазіз оп аїаїот5, Ше даїа ої мтісі аге ргезепіеа Їгот Не ехредйіоп5 "Рапифе - 2019" апа "ВіасК 5еа - 

2019", сопаиства фу Ше 51іаіе іпзійийоп Усіспійс Нуагорйузісаї! Сепіег о) Пе Мапопа! Асадету ої У5сієпсез ої 

Скнаїпе ". 

Під час проведення комплексних науково-дослідних експедицій «Дунай - 2019» на 

головному навігаційному фарватері р. Дунай та в акваторіях ряду рукавів дельти (23-26 

квітня 2019 р.) |2| і «Чорне море - 2019» у Одеській затоці (18-20 червня 2019 р.) 111 
Державною установою «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» 

було відібрано серію проб поверхневого шару сучасних донних осадків за допомогою 
дночерпака Петерсена. 

Зразки досліджувалися у лабораторії мікропалеонтології та біостратиграфії ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для більш 

грунтовного дослідження було проаналізовано  таксономічний склад  кременистих 

мікрофосилій та визначено особливості літологічного складу сучасних донних осадків. 

Для мікропалеонтологічного аналізу зразки було підготовлено згідно зі стандартною 

методикою. В лабораторних умовах породи оброблялися водними розчинами: 3096 

пероксиду водню (Н2О2) та 1095 пірофосфату натрію МалРО»"10Н»О |3|. Перед сепарацією 

зразок збагачувався відповідно до методики А.Б. Стотланда (1984), перед подальшою 

обробкою його звільнювали від великих мінеральних часток розміром понад 100 мкм, що 
складалися із зерен кварцу, польового шпату, лусок слюди |3|. Постійні препарати було 

підготовлено на основі синтетичної смоли Хаїтах. 

Мікроскопічний аналіз показав, що в літологічному складі досліджених зразків з Одеської 

затоки та району гирла р. Дунай переважає піщано-алеврито-глиниста фракція, часто з 
домішками детриту двостулкових молюсків. У важкій фракції спостерігаються зерна гранату 

та магнетиту. У великій кількості зустрічаються спікули губок, як цілі, так і уламки. 
Відмічається наявність спорово-пилкових зерен. Зразки також містять зерна піриту. 

Сучасні діатомові водорості присутні в зразках у різних кількостях 1 представлені такими 

поширеними родами: Ріріопеї5 (Рис. 1 - б), Хамісиіа, Созсіподізси8, Асрпапібез. У 

чорноморських зразках також виділяються: ТРаіаззіозіга (Рис. 1 - а), КБігоз8оїіепіа, Мігявсііа, 
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ТгубйопеНа, Соссопеїз та інші Дуже поширений літоральний вид Рагайа зиісаїа 
зустрічаються у великій кількості, часто у вигляді колоній. Спостережені одиничні стулки 

Стапитаторіогта. 

мб | ду й м 

/ юю . 
»х і Р. 3 с - « 2 

м б х 

Мі, - обу 

- и . 

- - 

"-ю | 

4 | зо 7 

Р Р СР 4 ? М 

а б 

Рисунок 1. Стулки діатомових водоростей із зразків сучасних донних відкладів: 

а - Траїіаззіозіга та б - Діріопеїіз 

При аналізі чорноморських зразків було визначено, що породи даного комплексу 

представлені, переважно, пелітовим мулом з домішками світло-жовтого, зернами кварцу та 

вапняку з примазками гідротроіліту, 3 включеннями черепашкового детриту, стулок 

двостулкових молюсків (мідії та інші) та відмерлої флори (корінці рослин, водорості) |1|. 
Також у зразках багато коколітофорид, зустрічаються одиничні форамініфери та 

диноцисти. Зустрічаються пилкові зерна сосни та квіткових рослин. Комплекси діатомових 
водоростей багаті як чисельно, так і за видовим складом. 

Систематичний склад діатомових водоростей з донних відкладів гирла Дунаю та Одеської 
затоки вказує, що вони утворилися в неглибоких морських умовах під впливом як відкритого 

моря, так і стоку прісних вод з континенту. Значне поширення такого виду, як Рагайіа 

зиісата, вказує на активну гідродинаміку. 

Незважаючи на схожий видовий склад діатомових комплексів, дунайські бідніші 

чисельно, що може бути пов'язано з часом проведення опробування. Можливо, сезонний 
розвиток діатомових водоростей у рукавах гирла Дунаю наприкінці квітня ще не встиг 

позначитися на донних осадках. Також у річкових дунайських зразках більше піщаної 

фракції. 

1. Попов Ю.І. та ін. Звіт про проведення комплексної науково-дослідної експедиції 

"Чорне море-2019" в північно-західній частині Чорного моря на підходах до портів 

Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Одеса в період з 15 по 20 червня 2019 року / ДУ 
"Держгідрографія"; Київ, 2019. 197 с. 

2. Сновідов ІА. та ін. Звіт про проведення комплексної науково-дослідної експедиції 

"Дунай-2019" в акваторіях головного навігаційного фарватеру р. Дунай від 0 км до 67 км, а 

також рукавів Прямого, Іванешть, Катенька, Машенька та Соломонова в період з 23 по 26 

квітня 2019 року / ДУ "Держгідрографія"; Київ, 2019. 111 с. 

3. Шевченко Т.Б. К методике извлечения микрофитофоссилий из пород песчано- 

глинистой группьг. Альгология. 2006. Т.16, Мо3. С. 395-398. 
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Рекомендовано до друку: Янченко В.П. (кандидат геологічних наук, заїдувач навчальної 
лабораторії «Мікропалеонтології та біостратиграфії» ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Нтез І. ОріепКо О0., Тутспепко Ти. СОМРАКІЗОМ ОК СНАКАСТЕКІЯТІСЯ5 ТНЕ 

СОКМРІТІОМ5 ОК БЕОВМАТІОХ МОРЕКМ 5ЕРІМЕХТ5 ОК ТНЕ рКІТА РАМОВЕ 

АМРр ОрЕЗ85А ВАУ 

МОНІТОРИНГ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТУЗЛІВСЬКОЇ ГРУПИ ЛИМАНІВ 
ШПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ) 

Дроздова А.В., студентка 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі представлені загальні умови утворення лиманів Тузлівської групи та сучасний стан їх 

вивченості. На основі даних ДЗЗ проаналізовано зміни морфології берегової лінії та площ лиманів впродовж 

2000-2020 років, з урахуванням кількості атмосферних опадів. 

Тіз рарег ргезепіз зепета! сопаййопз ої |огтайоп апа сиггепі зіаїе 0Ї зішаїез ої Тиліу Птап5. Оп Ше Разіз ої 

гетоїе зепзіпо ааіа спапяєз Ше соазійпе апа тап5 агеаз, улій атаині ОЇ ргесіріайоп, дитя 2000-2020 угге 

апаїугей. 

Тузлівська група лиманів включає в себе 4 великих лимани (Бурнас, Алібей, Шагани, 

Сасик) та менші (Солоний, Курудіол, Хаджидер, Карачаус, Джантшейський, Малий Сасик). 
Лимани цієї групи відносяться переважно до закрито-фільтраційного типу. В умовах 

практичної відсутності водообміну з морем і зростаючого антропогенного навантаження 
екологічний стан лиманів цієї групи погіршується |З. 

Дослідження лиманів цієї групи проводиться співробітниками ПГН НАН України та ДНУ 
"МорГеоЕкоЦентр НАН України". Гідрологічні, гідрохімічні, біологічні аспекти досліджень 

висвітлені в роботі М. Ш. Розенгурт |4|. Особливості геологічної будови пересипів ділянки 

Шагани - Алібей визначено в дослідженнях А.К. Гранової та В.О. Волинської |2|. Також, в 

роботі А.К. Гранової |1| висвітлено особливості будови лиману Сасик. 

1 

3 Сасик 

Джайтиейськиїй! 

3 - Малий Сасик 
4.Шагани 

5 - Карачаус 

0 - Алібсі 

7 - Хаджидер 

5 - Курудіол 

9 - Бурнає 

о» Солоний 

Рисунок 1. Схема розташування Т узлівської групи лиманів. 
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Утворення Тузлівської групи лиманів, як і всіх лиманів Причорномор я, тісно пов'язано з 
формуванням берегової лінії Чорного моря та історією його розвитку. Формування самих 

систем лиманів на узбережжі Чорного моря корелюється з тектонічними явищами та 

трансгресіями Чорноморського басейну. Лимани утворювались внаслідок затоплення морем 
річкових долин, у зв'язку із опусканням території та підйомом рівня моря. 

Дослідження динаміки морфологічних змін берегової лінії лиманів та їх площ 

проводилось в програмному забезпеченні ОСТ5. За допомогою функціоналу даної програми 
було векторизовано берегові лінії лиманів та розраховано площу кожного лиману за 20 

тестових років (Таблиця 1). 

Таблиця 1. Зміни площ лиманів Шагани, Хаджидер, Карачаус, Солений   

  

  

  

  

    

Назви Площі лиманів (км?) за роками 
лиману 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 

Шагани 117,34 179,28 80,21 171,46 70,93 

Карачаус 11,78 11,67 10,71 12,29 7,19 

Хаджидер 19,73 10,13 12,85 11,75 2,31 

Солоний 2,71 2,50 4,59 3,03 0,46               

В Таблиці 1 наведено площі лише тих лиманів, які значно змінюються за роки досліджень. 
За результатами досліджень визначено, що площа лиманів у 2020 році суттєво зменшилась у 

порівнянні з площею 2000 року. Так, лиман Шагани зменшився за площею на 6,40 км? (ці 

зміни забезпечуються за рахунок змін дочірніх малих лиманів), Карачаус - на 4 км?. Площа 
лиману Хаджидер зменшилась майже у 85 разів, а лиман Солоний майже зник. 

Як вже було зазначено, майже всі лимани Тузлівської групи можна віднести до закрито- 

фільтраційного типу, тому водний баланс, а отже і площа лиману, залежить від кількості 

опадів та фільтрації морських вод через пересипи. В умовах посушливого клімату території 

досліджень випаровування вводи переважають над надходженням вод (морських, 
атмосферних, материкового стоку). 

Для аналізу змін площ лиманів Тузлівської групи доцільно використовувати дані кількості 
опадів на території досліджень. Було взято дані з 2000 до 2020 років для міста Одеси 

(виділено 5 тестових років: 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 роки). Середньорічна кількість 

опадів сягає 4587 мм. 

Таблиця 2. Кількість опадів (дані метеорологічної станції м. Одеса) для 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 років   

  

  

  

  

  

  

  

Кількість опадів (мм) Річна к-сть 

Місяць . 

рік Ді Пп Пи |у Гмг уп |упіїїх |х |хі |хп | обалів (мм) 
2000| 61| 40| 12| 21| 28| 58| 39| 411 108| 5| 61| б 480 
2005| 25| 95| 19| 3| 39| 51| 36| 88| 09| 17| 43| 52 468.9 
2010| 71| 81| 19| 49| 70| 49 101| 351 107| 81| 30| 42 735 
2015| 55| 31| 70| 67| 21| 24| 93| 3| 2Г| 37, 420| 0 463 
2020| 31| 51| 12| 31 82| 29| 27| 10| агі| 0| 23| 37 356                                 

Якщо зіставити отримані дані - площі лиманів за 20 тестових років та кількість опадів за 

це же період, то можна зробити такі попередні висновки. Все ж таки, головним джерелом 

живлення закритих лиманів Тузлівської групи є атмосферні опади. Так, в 2010 році річна 

кількість опадів перевищила середню майже на 250 мм, а площі лиманів Шагани, Хаджидер, 

Солоний збільшились порівняно з 2005 роком. Та навпаки, у 2020 році річна кількість опадів 

була меншою за середню, 1 площі лиманів значно зменшились. Однак зважаючи на такий 
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фактор, як кількість опадів, не можна не брати до уваги і геолого-геоморфологічні та 
антропогенні чинники зменшення площ лиманів Тузлівської групи. 

1. Гранова А. К. Геологічна будова узбережжя кайнозойських відкладів Сасицького 

лиману (північно-західне Причорномор'я) / А. К. Гранова. // Геологічний журнал. - 2014. - 

Мо3.- С. 39-44, 

2. Гранова А. К. Геологическое строение участка побережья Алибей-Шаганьт (северо- 

западноє Причерноморье) / А. К. Гранова, В. О. Вольтнская. // Геологічний журнал.. - 2012. - 

Мо2.- С. 58-65. 
3. Мінічева Г. Г. Оцінка природної стійкості лиманів Північно-західного Причорномор'я 

відповідно до принципів водної директиви ЄС / Г. Г. Мінічева. // Наукові доповіді 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - Моб. 

4. Розенгурт М. ШІ. Гидрология и перспективь  реконструкции природньмх ресурсов 

Одесских лиманов / М. Ш. Розенгурт. - Киев: Наукова думка, 1974. - 224 с. 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Кравченко Д.В. (кандидат геологічних наук, 

доцент кафедри загальної та історичної геології ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Ргосдоуа А., МОМІТОВІХС ОЕ ТНЕ СЕОЕСОІОСІСАЇ, СОХРІТІОМ ОЕ ТО71 У 

ІЛМАМ5 (ХОКТНУЕЗТ СОАЗТ ОЕ ТНЕ ВІ АСК 5КА) 

ПЕРШІ ПАЛІНОЛОГІЧНІ ДАНІ ДО СТРАТИГРАФІЇ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ 
РОЗРІЗУ СВЕРДЛОВИНИ Ме29 - ЗАХІДНО-ОКТЯБРСЬКОЇ (КАРКІНІТСЬКО- 

ПІВНІЧНОКРИМСЬКИЙ ПРОГИН) 

Пустовойтова Д., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

Шевчук 0О., канд. геол. наук, провідний наук. співр., 

Інститут геологічних наук НАН України 

Вперше вивчено крейдові відклади свердловини ЛМ229 -- Західно-Октябрської (3142-2228 м) Каркінітсько- 

Північнокримського прогину за диноцистами та проведене детальне біостратиграфічне розчленування цих 

відкладів на рівні регіональних стратонів. За результатами дослідження зроблено висновок щодо віку відкладів 

та умов осадконакопичення. 

Кок те Ік5і Пте Ше Стеїасеоин5 дерозіїз о/ те уеі! Мо29 - 7акКПпідпо-Октуартзка (3142-2228 т) ор те Каккіпії- 

Мотіп Сгітеап ае/естоп Бу аїпосузіз меге 5їиаїса апа а дегайеа Ріозігатіягарніс аїмідса о0| езе дерозіїз аї Ше Іеуе! 

ої гезіопа! 5ігаїоп5 ууаз ретг/огтей. Ассопаїпя іо Пе гезийїіз ої Ше 5їиду, а сопсіизіоп уаз таде абоці Ше азе ої 

зедітеніз апа зедїтетайоп сопайіопз. 

Крейдові відклади Каркінітсько- Північнокримського прогину відносяться до недостатньо 
вивчених як з точки зору геологічної будови, так і палеонтологічної характеристики та 

детальної стратифікації відкладів, особливо нижньокрейдових. 
Вивчення крейдових органікостінних диноцист Гірського Криму почалося близько десяти 

років тому, що проводились у плані виконання комплексних досліджень мікрофосилій з 

крейдових відкладів |Ї, 21. 

Об'єктом наших дослідження були рештки мікрофосилії з крейдових відкладів св. 29, що 

пробурена на території Західно-Октябрської площі Каркінітсько-Північнокримського 
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прогину. Особливу увагу зосереджено на ортостратиграфічній групі - динофлагеляти, З 
метою детальної стратифікації відкладів. Загалом палінологічно досліджено 15 зразків порід. 

У відкладах св. 29, що представлені алевритовими глинами та вапняками встановлено 
баремський, аптський, альбський та сеноманськй спорово-пилкові комплекси та вперше 

визначені комплекси диноцист барему, апту, альбу та раннього сеноману. 

Баремський спорово-пилковий комплекс характеризується незначним переважанням 

пилку голонасінних (до 5596) над спорами папоротеподібних (4590). Спорова частина 

представлена:  Сісаїгісозізрогіез  5р.,  Сісаїгісозізрогітез | рег/огатиз,  Аррепаїсізрогіїе5 

тпісогпійшаиз, Тийобозрогіїез єр. Рійозізрогіїез тіспорарійозиз, Кійкізрогіїе5  уагіерате5з, 

Рейетіегіа тегза, Ріїзіїега аеісат, Сіеіспепіїййез зепопіси5, С. іасти5, Матопіазрогіїе5 

рііерортіегоідез, Сопіоріетіз зр., Суаттідйез айзігайз, С. тіпог, Геіоттісте5 5р., Тгаспуттіете5 зр., 

Заріїпізрогіїез  сатіпи5,  Репзоіхрогіїез | уеіаиз, Гусородійтурогіїех  5рр. Голонасінні 

представлені:  СПеїгоіерійфіасеає, Ріпасеае, Родосаграсеає,  Спргеб5асеає,  Саугопіасеає, 
поодинокий пилок Еисотіайез зр. Вперше зустрічаються пилкові зерна найдавніших 

покритонасінних рослин (Апвіоврегтає) Сіауатіройепітех зр. що характерні для пізнього 
барему. Встановлено органічну складову мікрофорамініфер. Диноцисти. Простежено 

комплекс диноцист зони Одопіосрійпа орегсиіага (О9є, 2008), що датується баремом. 
Встановлено великий вміст Сгіфгорегідіпійт зр. Регуд5рнаєгідййит рзендоПпузігісподтійт, 

Ваїасаураєта зр., 5етиаіпійт 5р. Характерне домінування 5ріпі/егітев гатохиз, дещо менше 

Зузтетаторпога 8р., Асйотозрпаєга з8р., Агеойівега 5р. Тирфоїшфогейа зр., Ауейоаїпійт зр., 

Сісиїодіпіит 5р. та ін. Постійними компонентами є Ріпеоаїпійт зрр., 5ігтіодїпійт ягобзії, 

Сісізтозрпаєтідит 5рр. Відмічаються поодинокі Оідоурпаєтійит сотріех, Тгісподіпійт зр., 

Ехоспозрпаегіййит зр. Сотеїодїпійт 5р., Нузігіспозрпаєтіфит гзоіаге та Оопіосййіпа 

орегсиіаа. 

Аптський спорово-пилковий комплекс відрізняється від баремського переважанням спор 
папоротеподібних (до 8096) над пилком голонасінних (до 20906). Спорова частина 

представлена: Ріїсіїега агіїсата, Сісіспепійййез сікгсіпідйез, С. зепопіси5, Сіауйегна тгіріех, С. 

тифегоза, С. гидїз5, Сопсауізрогіе5 інпстит, С. іигіепзіз, Рузодїйтерогіїєз зибзітрієх, І. 

титіегсиатит, Ткіорохрогіїез ахрег, Т. сауегпозхи5, Т. Бегпіхзагтепзія, КіиКізрогіїез уізібіНйз, 

Кеїйтійстез аийзігосіауайадйнез. Клас голонасінних представлений: Рееийорісеа таєяпіїїса, 

Рзеидоріпиз 5р., Ргоїторіпи5 5иї5спапеп5із, Ріпизроіепіте5 зр., Сеапірітез 5р., Родосагри5 таїог, 

Еріегіріиез зр. У/еіугизспіаріез зр. Сіаззороййх 5р. та їн. Зустрічаються пилкові зерна 

покритонасінних Сіауатіройепіїтез 5р. Відмічено мікрорештки деревини. Диноцисти. 

Встановлено незначний вміст диноцист, а в деяких зразках взагалі поодинокими 

екземплярами: ШОаонтіосйййпа  орегсиїата,  СпіатудорПпогейа пусі, Бріпіїекіїе8з  гатогив, 

Уепіизідтпійт  58р., Вапасазраєга 8р., Нувігіспозрпаєгійїит  8р., Нетеко5зрйаєгіфит  зр., 

Сісізтозрпаєегідит зр., Ехоспозрпаєтідйит рігаяєтітез, Ргойхозрпаєгідит зр., Аспотозврпаєта 

5р., Спібгорегідїпійт зр. 

Альбський спорово-пилковий комплекс відрізняється від аптського різким зменшенням 
відсоткового вмісту спор  глейхенієвих. Характерні: Сопсауіхрогіе5  /игіепепзіз, С. 

Каїпорпупсиз, Мигоурогоідєз зр., Матопізрогітез 8р., Сотпісиіатіурогіез зр., Коуео5рогіез зр., 

ОрНніозіоззит 58р. та спори плаунів, мохоподібних. Голонасінні представлені: Ріпассає, 

Сиргеззасеає, Сіаз5ороїйз з8р. та ін. Пилок покритонасінних: С/ауапройетітех ПияПе5зі, 
Ттісоїророійепітез 5р., Ткісоіріе5 єр., Тгісоірогороїїепіез з8р., Кетйісоіїрітез зр. Диноцисти. 

Простежено комплекс диноцист зони Ріегодіпіцт айвегит |З3|, що датується раннім альбом. 

Підошва зони добре простежується за появою та домінуванням представників роду 

Ріегодіпійт аїйегит. Для цього комплексу характерне видове різноманіття родів 5ріпіїегіте5 

зрр., ОПяоурпаєгіайицт зрр. і ін. Постійними є Согопіїега осеапіса, АспотоурПпаєта зр., 

СаПаіозрпаєтіййит зр., Сігсиїоаїпійт аїхіпстит, Стібгорегіаїпійт з8р., Аріеодїпійт тасийатит 
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зибер. ягапае, Ттгісподїпійт зр. Оотіосіійпа 5р. Присутні рештки зелених водоростей: 
Тазтаппез зр. та акритархи: Еготеа зр. 

Сеноманський спорово-пилковий комплекс. Участь спор невелика - до 1596, пилку 
голонасінних і покритонасінних - до 7596. Спори: Сіеіспепійдйез 8р., Ріїсіїега асіїсата, 

Суатійез зр. Іуяодійтурогіех зр. Роіуродфїасеає. Голонасінні: Ріпигройепіся  зрр., 

Сейпірійез  5рр.  Родосаграсеае. Покритонасінні: /йіасідйезх зр. Сіауапройепітез зр. 

Ткісоїроройепітех | 5р.  Диноцисти. Встановлено  диноцисти  сеноманського віку: 

Ереїйдозрінаєгійїа зріпоза - зональний вид, Іхафейчіпійт зр. Відмічено багато Бріпі/егітез 

гатозиз, АспотоурНаєга гатиййтета, Ріегодіпіит з5рр., 5узтетаторйога 5р., Спіатудаорпогейа 

пусеі, Оаопіосіпійпа  5р. поодинокі - ОЇохрпаєгіййит  з8р. Сіеізтохрпаєтіййит  зр., 

Регубоузрйаегійит  рзендаопузігісподіпійт, Ргойхозрпаєгійит  5р.  СаНаїоурпаегіфит  5р., 

Ватасавраєга 8р., Зетизідйїпійт зр. 

В Каркінітсько-Північнокримському прогині крейдові відклади з св. 29 представлені 
прибережно-морськими відкладами верхнього барему, континентальними чи прибережно- 

морськими відкладами апту, морськими та вулканогенними відкладами альбу та морськими 
відкладами сеноману. За систематичним складом виявлених диноцист та за даними спорово - 

пилкового аналізу встановлено вік вміщуючих відкладів, як баремський (3130-3100 м), 
аптський (3060-2350 м), альбський (2902-2682 м), сеноманський (2228 м) св. Мо 29. 

Розчленовано відклади, що раніше датувались, як неоком. 

1. Доротяк, Ю.Б, Матвеев, А.В. Шевчук, Е.А. (2009). Характеристика пограничньтх 

отложений юрью и мела в Горном Крьюму (фораминиферь, известковьшй наннопланктон, 

диноцисть, палинокомплексь)/ 36. наукових праць Інституту геологічних наук НАН 

України. Викопна фауна і флора України: Палеоекологічний та стратиграфічний аспекти. 

Київ, 108-117. 
2. 5УпеусПпик, О., Уа)а, У. (2014), Тахопопіс Фіуег58їгу ої діпоНаєеПагез їп ре Стегасеоия 5еа8 

шасед їп Ще Стітеап Моппіаїпо// Материаль» ПІ международной научно-практическая 
конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитиє». Симферополь, 391-392. 

3. 028, /.С., 082, С., апа Стаазіеїп, Е.М. (2008; 2012). Тре сопсізе Сеоіовбіс йте зсаіе 

(Багіу Стегасеои8; І .ате Стегасеоиз). Старібіс. 

Рекомендовано до друку: Янченко В.П. (кандидат геологічних наук, заїдувач навчальної 

лабораторії «Мікропалеонтології та біостратиграфії» ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Ризідудйоуа Р. 5Ппеуспик 0. ТНЕ КІВ5Т РАГУКОІГОСІСАІЇ, РАТА ТО ТНЕ 

ЗТКАТІСКАРНУ ОК СКЕТАСЕОД5 5ЕРІМЕХТ5 ОК ТНЕ 5ЕСТІОМ УУКІІ, Хо29 - 
ТАКНІРрХО-ОКТУАВЕЗКА (КАВКІХІТ5КО-ХОВТН СКІМКАХ РрЕКІ.КСТІОМ) 

ЗАКОНОМІРНОСТІ НАПРЯМІВ ЕРОЗІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ 

ЧОРНОГОРСЬКОГО НАСУВУ ТА КРОСНЕНСЬКОЇ ЗОНИ (СХІДНІ КАРПАТИ) 

Романчук Н. В., студентка 
ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

В даній роботі встановлені просторові закономірності орієнтування напрямків різнопорядкових ерозійних 

форм рельєфу свідчать, що в зоні насування Чорногорського покриву частина ерозійних форм формується по 
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системі регіональних розривних порушень. Зафіксований структурний парагенезис свідчить, що загальні 

тектонічні переміщення мали не тільки насувну, а й лівозсувну компонети. Встановлені закономірності 

можуть бути використані для прогнозу тектонічно послаблених зон на території досліджень та ділянок 

потенційного розвитку катастрофічних гравітаційних процесів. 

Т іх рарет, Пе езіабійзпеа врата! геяиіагіїез о Ше огіетайоп ої Ше аїгесіїоп5 о) айекепі-опдег егозіопа 
геПеЇ оте Іе5 у Паї іп Пе ійгизі гопе о, Ше Спотозогзкі ійгизі а раті ої егозіопа! |огту із |огтеа Бу Ше зузіст ої 

геоїопа! Фик5їня уіоіайопз. Те гесокаса зітисіика! рагазепезіз іпаїсаїез Шаї Ше яепега! іесіопіс тоустепіз Пай пої 

опіу 5ї4ез Риї аізо Іє)ї-5їтя сотропепіз. Тпе езіабійзпеай кезиіатійезя сап Ре изед ок Те ІГогесазі ої іесіопіс 

умеакепей сопез іп те Іеггіогу ої гезеагспе5 апа зіїе5 ої роїіеніїа! асусіортепі ої саїазігорпіс ягауйайопа 

ргосез5е5. 

Палеогеодинаміка Східних Карпат незважаючи на свою регіональну однозначність 

палеотектонічних рухів, а саме стиснення та переміщення гірських масивів у північно- 

східному напрямку при якому формуються системи великих та малих насувів - залишається 

часто детально не вивченою. Не зважаючи на свою локальність, її дослідження можуть 

відкрити нову інформацію не тільки для малих за розмірами структур, а й стати 

індикаторами палеотектонічних рухів та структур більшого рангу. Територією наших 

досліджень був обраний район навколо с. Краснік, Івано-Франківської області, який весною 
2020 року постраждав від сходження потужних зсувів та селів. Розвиток цих зсувних 

процесів обумовив актуальність робіт, а саме - встановлення локальних розломних зон та їх 
вплив на сучасні гравітаційні процеси. 

Метою роботи є встановлення на локальному рівні палеогединамічних особливостей 
насування Чорногорського насуву на Кросненську зону Східних Карпат, що в подальшому 

може бути використано для вирішення різноманітних геодинамічних задач, в тому числі і 

сучасних екзогенних процесів. Предметом досліджень були ерозійні форми рельєфу та їх 
напрямки. 

Одними зі сприятливих умов для формування ерозійних форм рельєфу є зони підвищеної 
швидкості руйнування та вивітрювання гірських порід, тому очікується, що частина 

регіональних сколів та відривів, які були пов'язані з формування насувів Східних Карпат 
сьогодні проявлені в локальних ерозійних формах рельєфу. Тому, припускається, що Їх 

статистична обробка дозволить встановити регіональні структурні парагенезиси різних 

рангів, пов'язаних з формуванням різнорангових насувів. 

Для виконання даної роботи був створений проект в геоінформаційній системи, в який 

були додані 5КТМ зображення (п48 е024 Іагс у3) (31, відкриті цифрові топокарти, а також 

геологічна карта Г ДП-200 (аркуш Надвірна) масштабу 1:200000 |4| де були відцифровані 

тальвеги долин, які потім ранжувались за довжиною, а саме 0-500м, 500-1000м, 1000-1500, 

1500-2000м. Для кожного тальвегу був встановлений азимут простягання, який потім 

використовувся для побудови рози-діаграми. На даному етапі досліджень ми не брали до 

уваги кут та напрям падіння гіпотетичних розломних зон - тобто оброблялось лише 
гіпотетичне простягання розломів. На досліджуваній ділянці було відцифровано близько 

тисячі тальвегів, які були розбиті на 8 блоків для більш детального опрацювання. Для кожної 
ділянки було побудовано рози-діаграми та проаналізовано статистичний розподіл ерозійних 

форм в її межах. При статистичному розподілі, з виборки виключались ерозійні форми, які 
співпадали з простяганням стратифікованих тіл, тобто були визначені літологією та 

характером залягання порід. 

Для кожної рози-діаграми, за допомогою програми 5іегеопег |5|, було встановлено 
головний (середньостатистичний) вектор напрямків ерозійних форм (чорна стрілка на 

діаграмах), а також виділені вектори, які можуть теоретично відноситись до співосних та 

неспівосних деформації за схемою Андерсона (синя стрілка на діаграмах) та Ріделя 
відповідно (червона стрілка на діаграмах). 
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Віо ск 7 Віо ск 8 

Рисунок 1. Гіпотетичні вісі головних нормальних напружень простягання ерозійних форм: а - ВіосК 1; - 

Віоск 2) с- Віоск 3; 4- Віоск 4 е- Віоск 5; Ї- ВіосК б; є - Віоск 7; В- Віоск 8 

На отриманих розах-діаграмах (рис. 1) можна побачити, що всі гіпотетичні вісі головних 

нормальних напружень, і в тому числі головний вектор (чорна стрілка) простягання 
ерозійних форм, орієнтовані в одному напрямку - північно-східному під гострим кутом (за 

виключенням декількох випадків) до північно-західних напрямів закартованих насувів. Такі 
кутові співвідношення між головним вектором напрямків ерозійних форм та орієнтуванням 

гіпотетичних вісей головних нормальних напружень, фіксують не тільки вертикальні, а й 
лівозсувні рухи вісячих блоків насувів. Встановлені палеогеодинамічні закономірності 

можуть бути основою для встановлення стурктурних парагенезисів різних етапів 

насувоутворення. 

1. Гофштейн ІД., Сомов Б.І, Кузнецова В.Г. Вивчення сучасних рухів земної кори в 

Карпатах. - Київ, Наукова думка, 1971г. - -128с. 

2. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу.- Київ, 2013 

р.- 287с. 
3. пирзм/еантехріогет и595.90У/ 

4. пири/осоіпР Кісу ча/уур/и/Уїсургг.рир?рге І фитраіт35-3І АІтраіку т35-31 2.раї 
5. нпр5/арр.уїізібіеєдеоіооу сопузтіегеопет ті 
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СТРУКТУРНИЙ КОНТРОЛЬ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я 

Тюхтей А.В., студентка 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Викладено результати структурно-тектонічних досліджень в межах модельних об'єктів Середнього 

Придніпров'я. На основі аналізу трішинуватості еоценових породних комплексів та даних польових геолого- 

геоморфологічних досліджень ділянки Рожищів (Київське Придніпров'я) підтверджено вплив структурно- 

тектонічного чинника на формування та активізацію зсувних процесів. 

Те кезийтя о) зігистигаї апа іесіопіс гезеагсії улій іп те тоає! обіесіз о) те Мпааіе Дніерег аге ргезепіеа. Вазей 

оп Те апаїузіз оЙ Їгасїигіпя о Еосепе гос сотрієхез апа діаїа ої Пеа яеоіозіса! апа зеотогріоіоріса! зінаїіез о| те 

Кгпузі/сіім агеа (Куїм» Ргудпіргоууа), Ше іприепсе ої Ше зігисіита!-іесіопіс Гасіог оп йе Гогтайоп апа асіїуайоп ої 

іапазаєз із соп/їттей. 

Одним із регіонів активного розвитку зсувних процесів на території України є Київське 

Придніпов'я, в межах якого зафіксовано понад 700 зсувів. В даних досліджених висвітлено 
результати аналізу локальної зсувної небезпеки в межах окремих модельних ділянок м. 

Ржищів, оскільки саме на цих ділянках існує реальна загроза потенційної активізації зсувів 
та їх впливу на життєдіяльність. Головними чинниками виникнення гравітаційних процесів є 

стан геологічного середовища, зокрема літолого-стратиграфічні умови, гідрогеологічний 

режим, характер рельєфу, структурно-текстурні особливості гірських порід та форми їхнього 

залягання. До окремої категорії факторів відносяться динамічні процеси, що змінюють стан 

схилів, зокрема ерозійні процеси, вивітрювання, тектонічний режим території, сейсмічність 

та техногенні навантаження на схили. Комбінація та пріоритетність цих факторів визначають 

механізм та умови формування гравітаційних процесів. 

Територія Середнього Придніпров'я належить до північно-східного схилу Українського 
щита та Дніпровсько- Донецького басейну. В геології району виділяються два структурні 

поверхи. Нижній структурний поверх представлений  дислокованими докембрійськими 
породами. Верхній структурний поверх складається з осадових мезо-кайнозойських порід 

моноклінального залягання із поступовим зануренням у східний та північно-східний 
напрямки. З геоморфологічної точки зору територія розташована на Київському плато в 

межах Придніпровської височини, яка порізана ярами та балками від Києва до Канева. 
Геологічна будова Київського підрайону має ряд особливостей, які призводять до 

розвитку зсувного процесу на берегових схилах: 
- | у верхній частині схилів залягає потужна верства лесів та лесоподібних суглинків, яку 

підстеляє товща валунних суглинків (морена), що вміщує перший від поверхні водоносний 

горизонт, нижче лежать червоно-бурі та строкаті глини. Зволоження цих глинистих 

горизонтів спричиняє структурні та структурно-пластичні зсуви у верхній частині схилів; 

- | в нижній частині берегових схилів залягає товща мергелю і глин київської світи та 

глинистих алевритів обухівської світи. Вивітрені мергелі по тріщинах, обводнені 
межигірським водоносним горизонтом, можуть утворювати структурні, структурно- 

пластичні і пластичні зсуви в нижній частині схилів; 
- | дислокаційні порушення в товщі київського мергелю, які мають вигляд локальних 

піднять та занурень, в піднятих частинах спостерігається руйнування мергельної товщі з 
формуванням структурних зсувів ковзання; 

- | утворенню зсувів сприяє також нахил верств у бік долини р. Дніпра. 
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       ПІ ЖІ ні юн 1 У. 
Рисунок 1. Ділянка Хе! - природне відслонення, Рисунок 2. Ділянка Мо2 - абразійний берег 

яке утворилось при активізації зсуву Канівського водосховища 

Досліджені зсувні ділянки є прикладами складних зсувів, що формуються в 

квазіоднорідному середовищі із шаруватою структурою За результатами структурно- 

тектонічних досліджень проведено заміри тріщин в межах двох ділянок для дослідження зон 
підвищеної тріщинуватості (ділянка Хо! - відслонення, яке утворилось при активізації зсуву 

(рис.1),. ділянка Мо? - абразійний берег Канівського водосховища. 
На ділянці Мо! було зроблено 35 замірів тріщинуватості, орієнтування площин яких 

зображено на рисунку 3, полюсів - на рисунку 4. 

Аналізуючи тектонічну схему та еталонні парагенезиси розривів 2-го порядку та 

відповідні їм трійки-систем тріщин|21|, а також виходячи з того, що системи тріщин є 

спряженими |31, що мають місце в зонах підкиду, насуву, крутого і пологого скидів, лівого і 

правого зсувів визначено, що досліджувана територія знаходиться на межі Обухівського й 

Бориспільського (долина р. Дніпра) тектонічних блоків, де проходить Західно-Криворізьке 

крайове підняття. Можна зробити висновок, що ділянка Мо! має ознаки субвертикального 

лівостороннього зсуву. 
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Рисунок 3. Стереопроекція площин тріщин та Рисунок 4. Стереопроекція полюсів тріщин та кліважу 

кліважу ділянки Мої ділянки Мої 

  

На ділянці Ме2 було зроблено 21 замір тріщинуватості, орієнтування площин яких 

зображено на рисунку 5, полюсів - на рисунку б. 

Аналізуючи тектонічну схему та еталонні парагенезиси розривів 2-го порядку і відповідні 
їм трійки-систем тріщин |2| та виходячи з того, що системи тріщин є спряженими |31, що 

мають місце в зонах підкиду, насуву, крутого і пологого скидів, лівого і правого зсувів 
підтверджено, що тріщинуватість ділянки Хо2 сформована в умовах крутопадаючого скиду з 

південно-західним падінням зміщувача. 

з 

- 

.    що 3 РР 

Рессем 
рег З, агеа 

Рисунок 5. Стереопроекція площин тріщин та Рисунок 6. Стереопроекція полюсів тріщин та кліважу 

кліважу ділянки Мо2, Ржищів ділянки Мо2, Ржищів 

Таким чином, за результатами проведених досліджень побудовано стереопроекції площин 
тріщин та кліважу та стереопроекції полюсів тріщин та кліважу по двох досліджуваних 

ділянках. Підтверджено вплив структурно-тектонічного чинника на формування та 

активізацію зсувних процесів 
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Макрофауністичні рештки ортостратиграфічної групи організмів: амонітів та белемнітів, з юрських 

відкладів Пенінської зони Українських Карпат мають важливе біостратиграфічне значення в питаннях 

обтрунтування геологічного віку, відтворення геологічної історії та кореляції цих утворень з суміжними 

регіонами, які є перспективними в нафто-газоносному відношенні. 

Масго/аипізіїс гетаїп5 огіпозітайягарніс ятоиру5 ої огзапізту: аттопіїез апа Реістпіез Ідипа, іп Пе Лигаззіс 

зедітепіз о| те Реппіпе сопе ої Ше ШКгаїпіап Саграїтапу аге ої ятеаї фіозітайзтарніс ітрогіансе іп зирзіапіаїпя 

те яеоіозіса! азе, гергодистіоп ої зеоіозісаї! Пізіоту апа сотгеіайоп оЇ Шезе Їогтаїйопу улії адіасепі заз гезіоп5. 

Актуальність дослідження юрських відкладів в межах Пенінської зони пов'язані із 

пошуками та прогнозами корисних копалин, оскільки в одновікових відкладах 

Передкарпатського прогину та інших регіонах юрські утворення вміщують промислові 

скупчення нафти і газу. 

Відклади юри в геологічній будові Українських Карпат найбільше поширені в межах 

Пенінської зони. Особливою рисою геологічної будови Пенінської зони є наявність у ній 

численних скельних виходів, складених  верхньоюрськими, середньоюрськими та 

нижньоюрськими відкладами, які мають вигляд різнорозмірних олістолітів від декількох 

метрів до декількох кілометрів, що містяться серед верхньокрейдових, переважно 
мергелистих утворень. Вона, повторюючи контури дуги Карпатської складчастої споруди, 

вузькою смугою, ширина якої змінюється від декількох сотень метрів до кількох кілометрів 
(18 км), простягається на більш ніж 700 км від району Пояна Ботизей у Румунії, через усі 

Українські Карпати, де у їхній південно-східній частині зникає під насувом моласових 
утворень Закарпатського прогину. Пенінська зона, або Зона Скель, як її ще називають, являє 

собою тектонічну шовну зону, яка розмежовує Зовнішні (Флішові) і Внутрішні Карпати, її 
утворення та геологічна історія безпосередньо пов'язані із Закарпатським глибинним 

розломом. Упродовж мезозойської ери, а також і пізніше, цей структурно-тектонічний 

елемент відігравав дуже важливу роль у формуванні загальної структури Карпатського 

регіону. 
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Дослідження юрських відкладів Українських Карпат беруть свій початок з ХІХ століття, 
одним з перших дослідників, який займався вивченням юрських відкладів вважається 

Ф. Гауер (1354). Вагомий внесок у вивчення цих відкладів також зробили А. Альт (18358), 
Л. Шайноха (1831), Ф. Почепни (1885), Г. Запалович (1856), В. Уліг (1900), Г. Веттерс (1905), 

К. Папп (1916) та інші Важливу роль в історії геологічних дослідження цього регіону, 

відіграла група львівських геологів - Р. Ладиженський, О. Вялов, Я. Кульчицький, які 

проводили вивчення стратиграфії і тектоніки а також комплексні палеонтолого- 

стратиграфічні дослідження. 
В другій половині ХХ ст. в результаті дослідження макрофауністичних решток було 

опубліковано кілька геологічних праць, що стосувалися палеонтологічного обтрунтування та 

визначення відносного геологічного віку юрських відкладів Пенінської зони. У тому числі 
типових розрізів, розритих у ШПриборжавському кар'єрі, в якому знайдені рештки 

головоногих молюсків та монографічно описано. С. Круглов у своїх працях разом з 
палеонтологами В. Гаврилишиним, Т. Калініченко, Г. Кримгольцем, Є. Мічаговою на 

підставі вивчення амонітів і белемнітів обгрунтували наявність у цьому кар'єрі майже всіх 
стратонів юрської системи. 

В останні двадцять років детальним біостратиграфічними дослідженнями юрських 
відкладів Пенінської зони займаються фахівці Львівського національного університету імені 

Івана Франка: Г. Гоцанюк, Р. Лещух (амонітами) та М. Мураль (белемнітами). Дослідниками 

зібрано велику монографічну колекцію (зберігається в ШПалеонтологічному музеї) та 

проведено детальне палеонтологічне обгрунтування стратонів юрської системи. Г. Гоцанюк і 

Р. Лещух уперше монографічно описали та опублікували понад 50 видів амонітів, на підставі 

яких також уперше встановлено 11 та підтверджено 2 хронозони, підготовлено нову 

стратиграфічну схему юрських відкладів Пенінської зони |З. 

Стратиграфічний розріз юрської системи в межах Зони Скель розпочинається із відкладів 
нижньої середньої юри, які описані як перечинська світа, перекриті уверх за розріром 

приборжавською і жубраківською світами. Верхньоюрські утворення виділені як товща 
строкатоколірних вапняків (оксфорд-нижній титон). 

Перечинська світа має незгідне залягання, літологічно розділена на дві підсвіти. Нижня 
підсвіта це переважно аргіліти та пісковики з прошарками вапняків. Потужність 20-30 м. 

Охарактеризована фауною гетангу - види хронозони Алієтітез ФисКіапаї, Аізаїез Пазіси5 

(Атіешітез БисКіапаї 5 ом.) та нижнього синемюру - Аліетйез РискКіапаї, А. ех ят. соігаті5зітиз 

Опепз8гс., Стуртаєа агсиша І їппе, С. огфісиіата 50м., Сакаїпа Пургіда 5 сиссЬ., Сніатизх ех 

як. Іехіогішт 5сЬі. та їн. (Г.І. Гоцанюк). Верхня підсвіта складена перешаруванням 

плямистих мергелів, глинистих вапняків та аргілітів, містить крупні стяжіння кременів. 

Потужність до 30 м. Охарактеризована комплексами фауни белемнітами - РаззаїоШеитніз сі. 

арісісигуаа ВІ., Р. сі. тійегі РБІЇЙ., Назтйе5 ср спагтоїйепзіз МИЇЇ., Н. сб Гизогтіз І, атое., 

Манпофеінх 5р., Агреїотентіз 5. (Г.Я. Кримгольц), брахіоподами - Брігіїегіпа аїріпа Орр., 

КйупспопеНа сі гетизіїгоп5 Орр., Гіта зр. (О.І. Нікиферова, Б.С. Кокошинська). Амонітами - 
Рапесніосегка5 подойапит (Оть.), Атіосегаз сі. сега5 Нуаїі, РапгізсНісегаз ад рагізсті 5 (ут., 

Заіріпоотентіз тифиіагіз Х оппе ес Вітд., Разхаїотентіз арісісигуата В ІаїпуїПе, Р. рахійозиз 

5 сріошеїт |ЗІ. 

Приборжавська світа незгідно перекриває перечинську світу, складена темно-сірими 
строкатими аргілітами і алевролітами з прошарками піскуватих вапняків (з глауконітом) та 

піскуватих мергелів, перекривається незгідно жубраківською світою. Потужність до 60 м. 
Охарактеризована фауною верхнього плінсбаху - видами хронозони (ріопіа |атезопі та 

Візірпіез о зїгіит 50. Роззаїотепійіз іта ІШопе. Раззаїоїгийіз Шгияпіегі Отр., 

Р. аріїсісигуата В І., Апатозупосетаз саргісотиз 5 сЬІог., Мезотецтіз тгізсізза Соп. 
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Жубраківська світа складена вапняками сірими, зеленими, рожевими, кристалічними, 
іноді криноїдними, часто з кременями. Залягає незгідно на нижньому аалені або 

приборжавській світі, трансгресивно перекривається оксфордом. Потужність 40-60 м. 
Охарактеризована  макрофауною  баткеловейського віку -  белемнітами  Ноіеофеінз 

і5спеветеп5із5 КтітіП., Н. аезспауєзі Маует, а також Гороідойугіз рисктапі РДау., І. иртапі 

ВисКп., Саисабей а тізопа Опеп5і., у верхній частині - численними Ресіеп сі. апісиіатиз 

5 сьі1., Текебгашіа фисктапі Рау. 

Оксфордський, кімериджський яруси, нижній під'ярус титонського ярусу це товща 

строкатоколірних вапняків. Поширені у басейні р. Боржава. Складена червоними, 

кремовими,  зеленувато-сірими, шплямистими  верствуватими вапняками, подекуди З 

кременями, іноді криноїдними з тонкими проверстками аргілітів. Трансгресивно залягає на 
нижній та середній юрі. Потужність до 20 м. Охарактеризована комплексом органічних 

решток: Ніфоійе5 яіганіої от. Н. ргеззніня Оцеп. Рипстаріуспиз рипстаияз Моїс7., 

Асгіпагає сі. вгапийта Мип5/. 

В результаті палеонтологічних, та біостратиграфічних досліджень юрських відкладів 
Пенінської зони Українських Карпат за рештками амонітів та белемнітів було здійснено 

поділ юрської системи на три відділи: нижній, середній, верхній, їх межі нечіткі З 

численними незгідностями, встановлені досить умовно лише за вивченням палеонтологічних 

решток. Треба відзначити, що в Приборжавському кар'єрі нема єдиного, безперервного 

розрізу юрської системи, а лише зведений і без чіткого визначеного об'єму та меж. Тут 

наявні вже цілком вироблені окремі блоки порід, складені хаотично розкиданими 

різновіковими велетенськими брилами лейасу, догеру і мальму. Лише на підставі окремих 

відслонень, які надійно палеонтологічно охарактеризовані і побудовано зведений розріз 

юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. 

1. Гаврилишин В. И., Круглов С. С. Юрские белемнить зонь Пенинских утесов 

(Закарпатье). // Палеонтол. сб. - 1972. - Мо 9. - Вьш. І - С. 36-43. 
2. Гоцанюк Г., Лещух Р., Шайнога І. Нові дані до геологічної історії Українських Карпат 

і суміжних територій в юрський період. // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 
-Л.:2001.- Випуск 15.- С. 32-41. 

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

Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Головний редактор 
Г.Ф. Гожик. - К:ПГН НАН України. Логос, 2013. - 637 с. 

Срегнпіак. А. ТО ТНЕ РАТКОКТОГОСІСАЇ, 50В5ТАХТІАТІОМ ОК ЛОВАЗ55ІС 

ОЕРОЗ5ІТ5 ОК ТНЕ РЕМІХ 7/ОМЕ ОК ТНЕ ОККАТХІАХ САВРАТНІАХМ5 ВУ 

СЕРНАТ ОРОР5 
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ПЛЕНАРНА ДОПОВІДЬ 

ХТО І КОЛИ ВІДКРИВ АНТАРКТИДУ? 

Митрохин О.В., докт. геол наук, професор 

ННІ «Тиститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Історія відкриття Антарктиди викладається автором на підставі всебічного аналізу картографічних 

матеріалів та історичних документів ХУПІ-ХІХ сторіччя, з врахуванням тривалої еволюції уявлень про 

місцезнаходження та географічні межі Південного континенту. 

Тпе Пізіогу о0Ї Пе аї5соуету ої Апіатстіса із ргезепіса Бу Ше айніог оп Ше Базіз ої а сотргепеп5іме апаїузіз ої 

сагіоягарпіс таїегіаїх апа Нізіогіса! дФоситеніз о те ХУШ-ХІХ сетигієез, іакіпо ініо ассдипі Ше Іопя еуоіййоп ої 

ічеаз ароиі Ше Іосайоп апа зебжгарніса! Боипаагіез ор те 5дитегп Сопіїпепі 

Початок 2020 року відзначився масштабними заходами на честь «200-річчя відкриття 
Антарктиди», що проводилися державними установами та громадськими організаціями в 

різних кінцях Світу. Зокрема, в нашій країні до цієї річниці були приурочені читання 

публічних лекцій, відкриття фотовиставок, видання спеціальної поштової марки, тощо. 

Немає сумніву, що такі заходи сприяють поширенню географічних знань та розвитку 

інтересу до наукових досліджень. Особливо важливою є акція «Тиждень Антарктики», яку 

ініціювали «Вікімедія» та Національний антарктичний науковий центр, з метою наповнити 

українську Вікіпедію якісними статтями про «шостий континент». Побіжний перегляд 

«нових» вікіпедійних статей «Історія Антарктики» та «Відкриття Антарктиди» засвідчує, що 

вони являють лише фрагментарний переклад англомовних «Нувзіогу ої Апіагсіїса» та 

«Апіатсііса». Переклад дещо довільний, більш того - не позбавлений окремих неточностей. 

Щоправда, такі ж неточності, а часом і прикрі помилки досі поширені й в учбовій літературі. 

Вивчаючи питання історії відкриття Антарктиди автор проаналізував давні картографічні 
матеріали, звіти та інші історичні документи, які стосуються антарктичних подорожей ХУ ПІ- 

ХІХ ст. Результати виконаного аналізу узагальнено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Хронологія відкриття Антарктиди 

Дати Подорож / Подія Науковий результат 
  

  

Експедиція Дж.Кука та Т.Фюрно на | Доведено відсутність 4 «Південного 

1772-75 | суднах «Резолюшен» та «Едвенчер» | континенту» на помірних широтах 

роки  |здійснює перше  навколоантарктичне | південної півкулі, виявлено повсюдне 

плавання. У пошуках «Південного | поширення  плавучого льоду у ЇЇ 

континенту» судна експедиції вперше в | високих широтах, зроблене 

історії людства кілька разів перетинають | припущення про можливість 

південне полярне коло. існування суходолу в межах південної 

полярної області 
  

  
1819 рік | Торгівельний капітан В.Сміт на борту | Вперше виявлено та фрагментарно 

лютий, | судна «Вільямс» 19-20 лютого 1819 року | нанесено на карту ділянку суходолу, 

жовтень | зафіксував спостереження нової ділянки | що знаходиться південніше 607. 

суходолу південніше 6221775 та | Пізніше з'ясується, що це острівний 

609712"МУ. архіпелаг Згідно сучасним 

15-16 жовтня 18519 р В.Сміт обстежує | геологічним | уявленням, Південні 

північні узбережжя відкритої ним | Шетландські острови розташовується       
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«Нової Південної Шетландії», а також | в межах континентального шельфу 

організує першу висадку на суходіл. Антарктичного півострова та являють 

собою його острівне продовження, 

тобто | є частиною континенту 

Антарктида. 

1820 рік | Експедиція Е.Брансфільда та В.Сміта з | Доведено острівне походження 

грудень |борту «Вільямса» повторно досліджує | «Південної Шетландії». Приблизно 

та січень | «Пову Південну Шетландію», обстежує | нанесені на карту та отримали 

її зі сходу та півдня, здійснює чергову | нинішнє найменування окремі 

висадку | на | узбережжя, а потім | острови. Увесь архіпелаг згодом 

перетинає протоку, що відокремлює | назвуть Південні Шетландські 

досліджуваний архіпелаг від | острови. 

«мейнленду» 

1820 рік | Експедиція Ф.Белінсгаузена та | Виявлене експедицією льодове поле 

27-28 | М.Лазарева, яка вдруге після Дж.Кука | знаходилось в акваторії моря Лазарева 

січня | здійснює навколоантарктичне плавання, | на відстані більше 60 км північніше 

досягає пункту з координатами 69922578 | краю шельфового льодовика Фімбула. 

та 2210" М/, де зустрічає «... сплошной | Відстань до найближчих островів на 

лед у краєв один на одного набросанньй | континентальному шельфі - 108 км; 

кусками, а внутрь к югу в разньгх | відстань до найближчого узбережжя 

местах по оному виднь ледянье горь». | «мейнленду»  - 220 | км; до 

найближчого гірського масиву - 290 

км. Подію 27-28 січні в жодному 

випадку не можна вважати 

«відкриттям Антарктиди» чи 

«спостереженням антарктичного 

суходолу» 

1820 рік | Е.Брансфільд та В.Сміт на судні | Відбулося | перше спостереження 

30 січня | «Вільямс» досягли 637295 та 60934" МУ | північного узбережжя Антарктичного 

та побачили ще південніше, на широті | півострова, окремі ділянки якого 

642, невідоме узбережжя, яке | вперше нанесені на карту. 

простежили у  північно-східному 

напрямку та назвали Землею Трініті 

1820 рік | Судна Ф.Белінсгаузена та М.Лазарева, | Відбулося | перше | спостереження 

17-18 | досягли 6997330"785 та 16915007О, де | крайової | частини  антарктичного 

лютого | учасники експедиції побачили, що за | шельфового льодовика, який зараз 

«..льдяньми полями мелкого льда и | іменують  шельфовим  льодовиком 

островами виден материк льда. Коего | Лазарева. 

края оотломань: перпендикулярно, и 

которьшй продоложаєтся по мере нашего 

зрения, возвьшиаясь к югу подобно 

берегу, плоскиє льдяньше острова, близ 

сего | материка | находящиєся, | ясно 

показьвают, что они суть отломки 

сего материка шбо имеют края и 
верхнюю поверхность подобную 

материку.» 

1820 рік | Н.Палмер на судні «Герой» здійснює | Друге спостереження північного       
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листопад 

грудень 

плавання на південь від о. Десепшен. 16- 

17 грудня він спостерігає протяжну 

смугу суходолу трохи південніше 6475, 

яку пізніше на карті Дж.Паусла (1822) 

позначать як Земля Палмера 

узбережжя Антарктичного півострова, 

уточнене його картографічне 

положення. 

  

1821 

20 січня 

27 січня 

Експедиція Ф.Белінсгаузена та 

М.Лазарева відкриває острів Петра-І та 

Землю Олександра-І 

Вперше виявлені та нанесені на карту 

острівні | ділянки | суходолу за 
південним полярним колом. 

  

1821 

7 лютого 

Дж.Девіс та Хр.Бьордік на суднах 

«Гурон»,  «Хантрес» та  «Сесилія» 

обстежили суходіл південніше Землі 
Трініті, дійшли до широти 64920175, де 

здійснили висадку на узбережжя в 

районі затоки Хьюджеса. 

Перша задокументована висадка на 
«мейнленді» Антарктичного 

півострова 

  

1823 Дж.Уедел та М.Брісбейн на суднах 

«Джейн» та «Буофой» досягає 7421575 

та 3491673У/, | виявивши великий 

морський | басейн за південним 

полярним колом 

Відбулося відкриття моря Уедела, яке 

на значній площі заглиблюється в 

Антарктичний континент з боку 

Атлантики 

  

1830-32 Експедиція Дж.Біско на суднах «Туле» 

та «Лайвлі» здійснює трейтє 
навколоантарктичне плавання 

Здійснене | перше | спостереження 

суходолу у Східній Антарктиці - 

Землі Ендербі. Також виявлено нові 

ділянки суходолу У Західній 

Антарктиці - Земля Греяма та острів 

Аделаїди. 
  

1833 

грудень 
П.Кемп з борту судна  «Магнет» 

спостерігає нову ділянку суходолу, що 
знаходиться східніше Землі Ендербі в 

районі 6623575 та 599БЕ. 

Друге спостереження суходолу у 

Східній Антарктиці, виявлено Берег 

Кемпа, що розташовується південніше 

полярного кола 
  

1839 
лютий 

березень 

Дж.Балені та Фріман на суднах «Еліза 

Скот» та «Сабрина» здійснили подорож 

південніше 60258 на ділянці між 

меридіанами 180? та 100?Б, під час якої 

виявили декілька невеликих островів та 

нову | ділянку | суходолу | поблизу 
полярного кола. 

Виявлено нові ділянки суходолу на 

границі південної полярної області - 

острови Балені та Берег Сабрини. 

  

1840 

січень 

Експедиція Дюмон-Дюрвіля на суднах 

«Астролябія» та  «Зелє» здійснює 

подорож південніше 6075 на ділянці між 

меридіанами 141? та 137"7Е. 

Виявлено нову ділянку суходолу у 

Східній Антарктиці - Землю Адолі, 

поблизу від якої здійснена висадка на 
прибережний острів. 

  

1840 

січень 

лютий 

Експедиція | Ч.Уїлкса | на суднах 

«Вінценс»,  «Пікок», «Порпойз» та 

«Флаїнг | Фіш» здійснює подорож 

південніше 60258 на ділянці між 

меридіанами 160? та 100"7Е. 

Виявлено нову ділянку суходолу у 

Східній Австралії - Землю Вілкса, 

лінія узбережжя  простежена та 
закартована на відстані більше 1000 

км, на карті вперше з'являється 

топонім «Апіагсіїс Сопійпепі» 
    1840-41   Експедиція Дж.Роса на суднах «Еребус» 

та | «Терор» здійснює | подорож   Виявлено нову ділянку суходолу у 

Східній Австралії - Землю Вікторії, 
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південніше полярного кола на ділянці 

між меридіанами 1507Е та 17099. 

відрито Великий льодовий бар'єр та 

море Роса, яке на значній площі 

заглиблюється в Антарктичний 

континент з боку Тихого океану. 
  

1853 

26 січня 

Меркатор Купер  (Мегсагог  Соорег) 

здійснює висадку на Землю Вікторії 
Відбулася | перша | висадка | на 
узбережжя | «мейнленду» Східної 

Антарктиди 
  

  
1874 

лютий 

  
Експедиція  «Челенджер» з борту 

однойменного судна досліджує рельєф 

дна та донні відклади південніше 6005 

на ділянці між меридіанами 80? та 

1007Е.   
За результатами 

досліджень | Дж.Муррей 

карту, на якій навколо 

показаний єдиний 

континентального суходолу 

найменуванням «Апіагсіїса». 

виконаних 

публікує 

полюсу 

масив 

під 

  

З врахуванням тривалої еволюції уявлень про Південну полярну область загалом, |, 

уявлень про місцезнаходження та географічні межі Південного континенту, зокрема, можна 

дійти висновку про те, що процес відкриття Антарктиди тривав щонайменше 100 років, 

причому жодна експедиція чи окремий дослідник не можуть претендувати на честь 

єдиних першовідкривачів... 

Муггокпуп О., МУНО АХОР УНЕХ РІЗСОУЕКЕЮ АХТАЕКСТІСА? 
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