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Ідеї та новації в системі наук про Землю

ПЕРЕДМОВА
Серед багатьох наук, без яких не обійтись людству, є лише три: наука про зірки і
небо – Астрономія, наука про людину та інші живі організми – Біологія і наука про
Землю – Геологія. І саме Геологія – це наука, що по суті об’єднує у собі все: і вплив
руху космічних тіл на процеси у надрах Землі, і вплив геологічного середовища на
інженерно-господарську діяльність людини, навіть на її фізичний стан, і саму Землю,
яка породжує у собі безліч мінералів та речовин, процесів безперестанного їх
перетворення, та ставить багато проблем і формулює багато задач з їхнього
вивчення, осмислення та розуміння, зокрема перед молодим науковцем.
Сьогодні, у складних умовах існування Національної академії наук України,
тільки в наших силах зробити науку, як і раніше, одним з головних пріоритетів
діяльності суспільства. Тим більше, що вирішення актуальних проблем геологічної
науки, зміцнення інтелектуального потенціалу слугують подальшому розвитку та
змістовному наповненню процесу наукового пізнання, поглибленню інноваційних
перетворень в сфері наук про Землю для розкриття надроресурсного потенціалу
нашої країни.
Молоді вчені Інституту геологічних наук НАН України з 2005 р. організовують і
проводять конференції під єдиною назвою «Сучасні напрями геологічних
досліджень в Україні».
Але цього року задля створення сприятливих умов для розвитку і реалізації
творчих здібностей молоді, налагодження співпраці молодих науковців Відділення
наук про Землю, обміну досвідом та створення творчих зв’язків, залучення її до
активної роботи вперше проводиться конференція «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ
НАУК ПРО ЗЕМЛЮ» на базі Інституту геологічних наук НАН України із залученням
рад молодих вчених Відділення наук про Землю.
Для молодих науковців, як для соціальної групи, важливий соціальний капітал,
поповнити який дають можливість саме такі заходи, як ця конференція. Вона
підбиває підсумок проведених досліджень за останні роки та окреслює перспективи
подальших робіт у цій сфері.
На адресу оргкомітету надійшло понад п’яти десятків доповідей, що мають
широкий спектр наукової проблематики у галузі геологічних знань. Окрім інститутів
Відділення наук про Землю НАН України, участь у конференції взяли представники
українських університетів з Одеси, Дніпра, Полтави, а також ближнього зарубіжжя –
Білорусі та Азербайджану. В центрі уваги молодих вчених проблеми вивчення
процесів осадконакопичення, утворення покладів корисних копалин. Значна кількість
доповідей присвячена інженерно-геологічним та геоекологічним дослідженням, оцінці
природних ризиків. Заслуговують на увагу проблеми вивчення Землі аерокосмічними
методами та географічні дослідження.
Переконані, що ми з вами й подалі робитимемо все можливе задля розквіту
геологічної сфери нашої держави та виконання нашого головного завдання –
підготовки для України майбутніх професіоналів. Наука сьогодні, особливо
геологічна, спроможна підтримати економічний розвиток країни, надати людині
можливості для праці та творчості, і ми впевнено пропонуємо вам рухатися шляхом
інноваційного наукового пошуку.
Бажаємо всім доброго здоров’я, щастя та творчої енергії!
Петро Феодосійович Гожик
директор Інституту геологічних наук НАН України,
академік НАН України
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PREFACE
Among multiple Sciences there are only three that are vital to mankind: science of stars
and sky - Astronomy, science of man and other living organisms – Biology and science of
the Earth - Geology. And Geology is a science that essentially combines everything: the
influence of cosmic bodies movement on the processes in the Earth’s interior; influence of
geological environment on engineering and economic human activities, even on its
physical state, and the Earth itself, which generates a lot of minerals and substances,
processes of their ceaseless transformation, and raises many problems and makes many
tasks for their study, reflection and understanding, particularly for young scientist.
Today, in the difficult conditions of the Academy’s existence, only in our ability to
make science, as before, one of the main priorities of society. Moreover, the solution of
actual problems in geological Sciences, the strengthening of the intellectual potential serve
for the further development and content the process of scientific knowledge, the deepening
of innovative transformations in the field of the Geosciences for disclosure Earth interior
potential of our country.
Since 2005, young scientists of the Institute of Geological Sciences have
been organizing conferences under the common title "Modern Trends of Geological
Research in Ukraine".
But this year, to create favorable conditions for development and realization of
creative abilities of youth, cooperation of young scientists, exchange of experience and
creation of creative communications, for the first time a conference "IDEAS AND
INNOVATIONS IN GEOSCIENCES" was held at the Institute of Geological Sciences with
the involvement of Council of young scientists of Department of Geosciences.
For young scientists as a social group, it is an important social capital, which
replenishment (renewal) is possible by such events as this conference. It summarizes
research conducted in recent years and the prospects of further work in this area.
More than fifty reports have been received by the organizing Committee with a wide
range of scientific problems in the field of geological knowledge. Besides institutes of the
Department of Geosciences of NAS of Ukraine, participated in the conference were
representatives of Ukrainian universities from Odesa, Dnipro, Poltava and also from
Belarus and Azerbaijan. The focus of young scientists is problems of studying the
sedimentation processes and formation of mineral deposits. A significant number of
reports are devoted to engineering-geological and geoecological research, natural risks
assessment. Deserve attention the problems of studying the Earth by aerospace methods
and geographical research.
We are convinced that with you will do our best and everything possible for the
flourishing of geological areas of our state and the implementation of our main task – the
preparation future professionals for Ukraine. Science today, especially geological, is able
to maintain the country's economic development, to provide opportunities for work and
creativity, and we are confidently invite you to move towards innovative scientific research.
We wish all good health, happiness and creative energy!
Petro F. Gozhik,
Director of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine,
Academician of NAS of Ukraine
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Угляй В.І.
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ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ УГОЛЬСЬКОШИРОКОЛУЖАНСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
В даний час специфіка функціонування екосистем багато в чому визначається численними і
різноманітними процесами техногенної міграції речовин. До найбільш значущих процесів відноситься
хімічне забруднення ґрунтів хімічними елементами, що охоплює всі основні компоненти ландшафтів і
призводить до різкого погіршення екологічної обстановки. Саме тому, вивчення вмісту хімічних
елементів в об’єктах довкілля заповідних зон є базовим для визначення фонового вмісту. Надійними
індикаторами інтенсивності антропогенного впливу виступають ґрунти.
Об’єктами довкілля, які підлягали вивченню, були поверхневі відклади УгольськоШироколужанського масиву, що знаходиться у центральній частині Українських Карпат (на південних
відрогах Полонинського хребта) в межах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ). Він відомий
найбільшими в Європі буковими пралісами в межах висот 400-1280 м над рівнем моря. Осадові
утворення представлені різними генетичними фаціями схилових відкладів (елювіальними і
елювіально-делювіальними). У високогірному поясі переважають легкі суглинки і супіски. В умовах
гірсько-лісових ландшафтів в результаті руйнування пісковиків, гнейсів, метаморфічних сланців
формуються елювіально-делювіальні відклади середньосуглинистого механічного складу, а глинистих
сланців і аргілітів – важкосуглинистого [1]. Під дубовими і буковими лісами утворились світло-бурі
ґрунти різної потужності. Вони сформувалися на флішевих породах та вапняках, що позначилось на їх
хімічному складі.
Саме ці ґрунти і були об’єктом нашого дослідження (всього 35 зразків). Вміст хімічних
елементів у ґрунтах визначався за комплексом аналітичних методів: атомно-абсорбційний
(спектрофотометри «Юлія–2» і «АГП–01»), емісійний спектральний, потенціометричний та методом
мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP–MS).
За результатами виконаних комплексних геохімічних і аналітичних робіт вивчено кількісний та
якісний склад осадових відкладів, встановлено закономірності міграції та концентрації хімічних
елементів. Для еколого-геохімічної оцінки використовували такий показник [2], як кларк концентрації
(Кк) ‒ відношення вмісту мікроелемента у ґрунті до його вмісту у осадовій породі (рисунок).

Рис. Діаграма кларку концентрацій (Кк) мікроелементів у ґрунтах Угольсько-Шиорколужанського масиву КБЗ.

Вивчення ґрунтового покриву показало чітку успадкованість його геохімічних особливостей від
складу материнських порід. Разом з тим, відзначено більш високий вміст у ґрунтах Cu, Co, Ni, що
пов'язано з такими явищами, як біогенне накопичення, сорбція та інше. Ці особливості накопичення
мікроелементів ґрунтами необхідно враховувати при еколого-геохімічних дослідженнях.
1. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of environmental objects of the
Carpathian biospher reserve. / ТОВ «НВП Интерсервис»: Kyiv. – 2013. – 100 p.
2. Перельман А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. – М.: Высшая школа, 1975. – 340с.
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ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF SOILS OF BEECH
FOREFOREST OF THE UGOLSK SHIROCULUZHANSK MASSIFES OF THE CARPATHIAN
BIOSPHERE RESERVE
Currently the specifics of the functioning of ecosystems are largely determined by the numerous and
varied processes of man-made migration of substances. The most significant processes are chemical
contamination of soils with chemical elements, covering all the main components of the landscape and leads
to a sharp deterioration of the environmental situation. That is why the study of the content of chemical
elements in environmental objects of protected areas is the basis for determine the background content.
Reliable indicators of the intensity of anthropogenic influence are soils.
Objects of the environment that were to be studied were surface deposits of the UgolskShirokoluzhansk massif located in the central part of the Ukrainian Carpathians (in the southern slope of the
Poloninsky Range) within the Carpathian Biosphere Reserve (CBR). It is known for the largest beech virgin
forests in Europe at altitudes of 400-1280 m above sea level. Sedimentary formations are represented by
various genetic facies of slope deposits (eluvial and eluvial-deluvial). In the highland zone, light loam and
sandy loam prevail. In conditions of mountain-forest landscapes, as a result of the destruction of sandstones,
gneisses, metamorphic shales, eluvial-deluvial deposits of medium-loam mechanical composition are
formed, and for clay shales and argillites – heavy-loam [1]. Under oak and beech forests formed light
brown soils of varying thickness. They were formed on flysch rocks and limestones, which affected in their
chemical composition.
It was these soils that were the object of our study (only 35 models). The content of chemical
elements in soils were determined by the analytical methods: atomic absorption (spectrophotometers "Julia2" and "AGP-01"), emission spectral, potentiometric and inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS).
Based on the results of complex geochemical and analytical works, quantitative and qualitative
composition of sediment deposits was analysed, regularities of migration and concentration of chemical
elements were established. For the ecological-geochemical assessment used the following indicator [2], as
the Clark concentration (Cc), is the ratio of the content of the trace element in the soil to its content in the
sedimentary rock (Figure).

Fig. Clark concentrations (Cc) of trace elements in soils of the Ugolsk-Shirkoruzhunsk massif of the CBR.

The investigation of soil cover showed a clear inheritance of its geochemical characteristics of the
composition of the parent rocks. However, higher content in soils Cu, Co, Ni was noted, which is associated
with such phenomena as biogenic accumulation, sorption, and so on. These features of the accumulation of
trace elements in soils must be taken into account in ecological and geochemical studies.
1. Zhovinsky, E.Ya., Kryuchenko, N.O., Paparyha, P.S. (2013). Geochemistry of environmental objects of the
Carpathian biospher ereserve. Kyiv: LLC "NVP Interservis".
2. Perelman, A.I. (1975). Geochemistry of the landscape, Moscow: Higher school. (in Russian).

13

Ідеї та новації в системі наук про Землю

Щербак О.1, Пампуха Г.2, Долін В.3
(1) ДУ «ІГНС НАН України». E-mail: scherbak_olesia@ukr.net
(2) Європейська арбітражна палата. E-mail: secretary@chea-taic.be
(3) ДУ «ІГНС НАН України». E-mail: vdolin@ukr.net

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В ЗОНІ ВПЛИВУ
ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС
За результатами аналітичного опробування вмісту забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, нами встановлено, що екологічні ризики для екосистем та населення, що мешкає в зоні впливу
Трипільської ТЕС визначаються головним чином пиловим забрудненням атмосфери. Максимальна
разова концентрація пилу у повітрі 15-км зони навколо ТЕС перевищує ГДКм.р у 4-20 разів.
Найбільшому пиловому забрудненню атмосфери піддаються жителі с. Трипілля, м. Обухів,
м. Українка. Оскільки при високотемпературному спалюванні вугілля значна кількість мікроелементів,
що можуть спричиняти токсичний вплив на здоров’я, викидається у вигляді дрібнодисперсних
часточок на основі «реактивного кремнезему», вивчення хімічного складу пилу набуває
першочергового значення.
Вміст макро- та мікроелементів у часточках пилу досліджували методами хімічного аналізу,
мас-спектрометрії з індукційно-зв’язаною плазмою (ІСР МS) в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.
Матеріалом для дослідження був пил з поверхні зеленого листя щириці (Amaranthus) (рис., а),
відібраний у с. Трипілля, з підвітряного боку від джерела викиду. В рамках дослідження також
відбирались зразки листя зі всохлих рослин, які вивчались на сканувальному електронному мікроскопі
JEOL JSM-6490LV.
За отриманими даними можна зробити висновок, що переважна більшість (70–90 %)
індивідуальних часточок пилу є дрібнодисперсними з розмірами менше 10 мкм з неоднорідним
складом. Хімічний склад макрокомпоненів пилового забруднення визначався після спалювання
всохлого листя щириці та в перерахунку на мінеральну речовину становить, %: CaO – 49, SiO2 – 25,
K2O – 14, MgO – 8,9, Al2O3 – 2,5, FeO+Fe2O3 – 0,7, Na2O – 0,25. Вміст мікроелементів у мінеральній
частині пилового забруднення становить, мг/кг: 51V – 38,9, 52Cr – 31,5, 60Ni – 13,7, 63Cu –172, 66Zn –
95,6, 72Ge – 2,71, 90Zr – 70,5, 113Cd – 0,2, 208Pb – 13,4, 232Th – 2,28, 238U – 1,13.
На електронних зображеннях фрагментів сухого листя щириці ідентифікуються конусоподібні
мінеральні утворення, що перекривають продихи сплутано-волокнистої багатошарової структури
листя (рис., б). Ці утворення складені переважно силікатом кальцію. Кальцій-силікатні мікросталагміти
ймовірно формуються унаслідок надходження на поверхню листя біологічно активного кремнію, що
утворюється при спалюванні вугілля – «реактивного кремнезему». Вміст біологічно активного силіцію
(«реактивного кремнезему») у пиловій фракції, змитій з поверхні зеленого листя щириці становить
3,1 мг/кг. Часточки пилу на основі «реактивного кремнезему» інкорпоруються у судинно-волокнисту
структуру листя, вступають у хімічну взаємодію з будівельним матеріалом волокон (кальцієм),
унаслідок чого утворюються нерозчинні силікати кальцію і магнію, які покривають волокна та
пригнічують їх фізіологічну діяльність – щириця всихає.

а

б

Рис. Листя щириці, вкрите дрібнодисперсним пилом (а) та конусоподібні мінеральні утворення у сплутановолокнистій структурі фрагментів всохлого листя (б).

Таким чином, у представленій роботі вперше досліджено тонкими методами електронної
мікроскопії та лазерної мас-спектрометрії хімічний та мінералогічний склад пилового забруднення
атмосфери в зоні впливу Трипільської ТЕС, що істотною мірою визначає ступінь екологічної безпеки
та ризики безпечній життєдіяльності населення.
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CHEMICAL COMPOSITION OF DUST POLLUTION OF THE ATMOSPHERE IN THE ZONE
OF INFLUENCE BY TRYPILSKA TPP
According to the results of analytical testing of the content of pollutants in the atmosphere, we have
established, that the ecological risks for ecosystems and the population living in the zone of influence of
Trypilska TPP are determined mainly by dust pollution of the atmosphere. The one-time maximum
permissible concentration of suspended particles in the air of the 15 km zone around the TPP exceeds the
MACm.s. by 4-20 times. Population of the cities of Trypillia, Obukhiv, Ukrainka are exposed by the greatest
dust pollution of the atmosphere. Whereas, the significant amount of microelements that can cause toxic
effects on health are emitted during the high temperature combustion of coal, as fine particles on the basis of
"reactive silica", the study of the chemical composition of dust is of paramount importance.
The content of macro- and microelements in dust particles was investigated by methods of chemical
analysis, mass-spectrometry with inductively coupled plasma (ICP MS) in the M.P. Semenenko Institute of
Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of The NAS of Ukraine. The material for the study was dust
from the surface of the green leaves of amaranth (Amaranthus) (Fig., a), selected in Trypillya village from the
leeward side of the source of emissions. The study also sampled leaves of dried plants that were studied by
the scanning electron microscope JEOL JSM-6490LV.
According to the obtained data, we can conclude that the vast majority (70-90 %) of individual
particles of the dust are finely divided with sizes less than 10 microns with heterogeneous composition. The
chemical composition of the macrocomponents of dust pollution was determined after burning dried leaves of
amaranth and in terms of the mineral substance is, %: CaO – 49, SiO2 – 25, K2O – 14, MgO – 8,9, Al2O3 –
2,5, FeO+Fe2O3 – 0,7, Na2O – 0,25. The content of microelements in the mineral part of the dust pollution is,
mg/kg: 51V – 38,9, 52Cr – 31,5, 60Ni – 13,7, 63Cu –172, 66Zn – 95,6, 72Ge – 2,71, 90Zr – 70,5, 113Cd – 0,2,
208
Pb – 13,4, 232Th – 2,28, 238U – 1,13.
On the electronic images of the fragments of dry leaf of amaranth, cone-shaped mineral formations
are identified that overlap the stomata of the confluent-fibrous multilayer leaf structure (Fig., b). These
formations are composed mainly of calcium silicate. Calcium-silicate microstalagmites are probably formed
as a result of the admission to the surface of leaves of biologically active silicon, which is formed by
combustion of coal – "reactive silica". The content of biologically active silicium ("reactive silica") in a dust
fraction washed away from the surface of green leaf of amaranth is 3.1 mg/kg. Dust particles on the basis of
"reactive silica" are incorporated into the vascular-fibrous structure of the leaves, entered into chemical
interaction with the building material of fibers (calcium), as a result, insoluble silicates of calcium and
magnesium are formed, which cover the fibers and inhibit their physiological activity – amaranth is dries up.

a

b

Fig. The leaves of amaranth, covered with finely divided dust (a) and cone-shaped mineral formations in the confluentfibrous structure of fragments of dried leaves (b).

Thus, in the presented paper, for the first time, the chemical and mineralogical composition of dust
pollution of the atmosphere in the zone of influence of Trypilska TPP was investigated by thin methods of
electron microscopy and laser mass-spectrometry, which essentially determines the degree of environmental
safety and the risks of safe life of the population.
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УМОВИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ:
ДИНАМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН
Успішне реформування суспільства, економічний і соціальний розвиток України значною мірою
залежать від поліпшення умов та якості життя людей, вдосконалення управління процесами
соціального розвитку на національному, регіональному і місцевому рівнях. Звернення до проблем
умов життя населення великих міст особливо важливо для високоурбанізованої країни, яка переживає
докорінну трансформацію суспільних відносин, соціально-економічної політики, військовий конфлікт на
Сході країни і анексію Криму, що супроводжується поглибленням соціально-просторової
диференціації, посиленням процесів міграції населення.
Умови життя населення розглядаються нами як ключова категорія, яка характеризує
можливості задоволення основних потреб населення в тій чи іншій країні, у тому чи іншому регіоні чи
місті. Істотні переваги індексу умов життя у тому, що аналіз динаміки його змін є опосередкованим
показником вектору розвитку суспільства загалом. Цікавим є аналіз окремих компонентів умов життя
населення, оскільки це зразу вказує на існуючі переваги чи дефіцити, які існують на тій чи іншій
території. Разом з цим, складність даної категорії, неможливість прямої і однозначної кількісної її
оцінки (остання може бути лише умовним показником), врахування об’єктивного стану речей і
суб’єктивної думки населення про стан справ, наявність великої кількості факторів впливу на якість
життя, зумовлюють не тільки складність оцінки, але і труднощі в інтерпретації отриманих результатів.
Відповідно, оцінка умов життя населення міст на території України має свій унікально-специфічний
характер, до речі, як і в будь-якій іншій країні. Враховуючи можливості наявної статистичної бази і
досвід західних методик та теоретичних напрацювань, ми зосередимо свою увагу на розгляді окремих
статистичних показниках, які, на нашу думку, мають найбільш істотно відображати динамічні зміни за
останні 10 років (до уваги бралися три ключові роки – 2005, 2010 та 2015).
На основі рейтингового методу або ж, як його часто практикують називати, рангового, було
розраховано індекс умов життя населення України. В даних підрахунках до уваги бралися сім
складових, які найширше представляють життя людей у місті (24 статистичні показники): економічний
потенціал – кількість суб’єктів господарської діяльності (на 1000 осіб), кількість малих підприємств
(на 10 тис. чоловік), середньомісячна номінальна заробітна плата (грн.), обсяг реалізованих послуг
(грн. на 1 особу), обсяг роздрібного товарообороту (грн. на 1 особу); інфраструктурно-освітній
потенціал – кількість садочків на 1000 дітей віком від 2 до 5 років, кількість шкіл на 1000 дітей віком
від до 17 років; житловий потенціал – забезпеченість населення житлом (м² на 1 особу), обсяг
введення житла (м² на 10 тис. осіб); потенціал екологічної сприятливості – щільність викидів від
стаціонарних джерел (кг на км²), щільність викидів від пересувних джерел (кг на км²), обсяг викидів від
стаціонарних джерел (кг на 1 особу), обсяг викидів від пересувних джерел (кг на 1 особу); потенціал
охорони здоров’я – кількість лікарів усіх спеціальностей (на 1000 осіб), кількість середнього
медичного потенціалу (на 1000 осіб), кількість лікарняних ліжок (на 1000 осіб), ємність амбулаторнополіклінічних відвідувань за зміну (на 1000 осіб); потенціал демографічного зростання –
коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності, коефіцієнт прибулих, коефіцієнт вибулих;
трудовий потенціал – питома вага дітей, питома вага працездатного населення, питома вага
людей віком понад 60 (прототип пенсіонерів).
Зрозуміло, що загальна картина без міст АР Крим, Донецької та Луганської областей є не
зовсім чіткою. Зрозуміло, що масив статистичних даних для побудови даних індексів є помітно
слабким. Проте і даний індекс дає певні підстави для роздумів. По-перше, індекс умов життя
населення засвідчив незначні коливання в індексі протягом останніх десяти років. Більш суттєвими
коливання виглядають з позиції рейтингу міст. Наприклад, позиції мм. Вінниця та Запоріжжя за останні
роки суттєво покращилися, тоді як позиції мм. Біла Церква, Одеса та Кременчук погіршилися. По-друге,
індекс умов життя населення великих міст здебільшого має регіональну тенденцію погіршення із заходу
на південний схід, за все тим же виключенням дуже невеликої кількості міст. Це в свою чергу пов’язано
із занепадом промислового потенціалу країни і з ситуацією, яка наразі відбувається на сході та півдні
країни. По-третє, за всі роки беззаперечним лідером, в нашому рейтингу є місто Київ. Безсумнівно
столиця наразі є кращим містом нашої країни. Стадія урбанізації, в якій наразі перебуває наша країна,
об’єктивно не дозволяє нам мати в лідерах міста з населенням менше 100 тис., можливо 50 тис. Почетверте, рейтинг не в повній мірі відповідає завчасним очікуванням. Рейтинг сам по собі завжди
викликатиме непередбачуване знаходження певних міст на тих чи інших позиціях. Проте, об’єктивно
за статистичними даними такі міста як Харків, Дніпропетровськ (Дніпро) чи Одеса показали дуже
посередні індекси.
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LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION OF THE UKRAINIAN BIG CITIES:
DYNAMICS AND PECULIARITIES OF THE CHANGES
Successful reforming of society, the economic and social development of Ukraine largely depend on
improvement of conditions and quality of life of people, improving the management of social development
processes at the national, regional and local levels. Appeal to the problem of the living conditions of the
population of big cities is especially important for a highly urbanized country, that is undergoing a radical
transformation of social relations, socio-economic policy, a military conflict in the East, and annexation of the
Crimea, that accompanied by deepening of social and spatial differentiation and increasing in the processes
of population migration.
We consider the living conditions of the population as a key category that characterizes the abilities
to meeting the basic needs of the population in a country, in a particular region or city. Significant
advantages of the living conditions index are the analysis of the dynamics of its changes is an indirect
indicator of the vector of society development in general. It is interesting to analyze the individual
components of the living conditions of the population, because it exactly indicates the existing advantages or
deficits that exist in one or another territory. However, the complexity of this category, the impossibility of a
direct and unambiguous quantitative its assessment (the latter can only be a conditional indicator), taking
into account the objective state of things and the subjective opinion of the population about the state of
affairs, the presence of a large number of factors of influence on the quality of life, predetermine not only the
complexity of the assessment, but also the difficulty in interpreting the results. Accordingly, an assessment of
the living conditions of the urban population in Ukraine has its own unique-specific character, incidentally, as
in any other country. Taking into account the possibilities of the existing statistical database and the
experience of Western methodologies and theoretical developments, we focus on the consideration of
certain statistical indicators, that, in our opinion, have most significantly reflect the dynamic changes in the
last 10 years (three key years were taken in the calculation – 2005, 2010 and 2015).
The index of living conditions of the population was calculated by using the rating method (or the
rank method). In these calculations, we took into account seven components, that represent the most widely
the living conditions of people in the city (24 statistical indicators): economic potential – number of subject
of economic activity (per 1,000 people), number of small enterprises (per 10 thousand people), average
monthly nominal wages (UAH), volume of services sold (UAH per person), volume of retail trade turnover
(UAH per 1 person); infrastructure-educational potential – number of kindergartens per 1000 children
aged 2 to 5 years old, number of schools per 1,000 children aged up to 17; housing potential – population
provision of housing (m² per 1 person), volume of housing introduction (m² per 10 000 people); potential of
favorability of the environment – the density of emissions from stationary sources (kg per km²), the density
of emissions from mobile sources (kg per km²), the amount of emissions from stationary sources (kg per 1
person), the amount of emissions from mobile sources (kg per 1 person); the potential of health care – the
number of physicians of all specialties (per 1,000 people), the number of average medical potential (per
1,000 people), the number of hospital beds (per 1,000 people), the capacity of outpatient-clinic visits per shift
(per 1,000 people); the potential of demographic growth – fertility rate, mortality rate, coefficient of arrival,
coefficient of abandonment; labor potential – specific gravity of children, specific gravity of able-bodied
population, specific gravity of people over 60 (prototype of pensioners).
It is clear that the general picture without the cities of Crimea, Donetsk and Luhansk regions is not
entirely accurate. It is clear that the array of statistical data for building these indexes is noticeably weak.
However, this index gives some reason for discussion. Firstly, the index of living conditions of the population
showed slight fluctuations in the index during the last ten years. More significant fluctuations we can see
from the position of the rating of cities. For example, the position of Vinnytsia and Zaporizhzhia has improved
considerably in recent years, while the position of Bila Tserkva, Odesa and Kremenchuk has deteriorated.
Secondly, the index of living conditions of the population of big cities mainly has a regional tendency of
worsening from West to South-East, all the same with the exception of a very small number of cities. This, in
turn, is due to the decline of the industrial potential of the country and the situation that is currently taking
place in the East and South of the country. Thirdly, for all years the undisputed leader in our rating is Kyiv.
Undoubtedly, the capital is the best city in our country now. The stage of urbanization of our country
objectively does not allow us to have leaders among the cities with a population of less than 100 thousand,
perhaps 50 thousand. Fourthly, the rating does not fully meet the expectations ahead. The rating itself will
always cause the unpredictable location of certain cities at certain positions. However, objectively according
to statistics, such cities as Kharkiv, Dnipropetrovsk (Dnipro) or Odesa showed a very mediocre indices.
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СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНЕ ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ
КОРИСНИХ КОПАЛИН
В межах даного дослідження розглянуто утворення волинських верств та косівської світи, що
складають верхню частину міоценового розрізу центральної частини Волино-Поділля [7].
Загалом, в межах дослідженої території розповсюджені різнофаціальні утворення неогену, які
перспективні на пошуки будівельних матеріалів, а також розвідані родовища бурого вугілля та
прояви сірки [1, 2, 3].
Під час дослідження складена загальна характеристика перспектив міоценових відкладів та
оконтурені площі, перспективні на корисні копалини, характерні для них. Перспективи, в першу чергу,
пов’язані з родовищами та проявами будівельних матеріалів, особливо вапняків та пісків [2, 3].
Родовища вапняків та площі, перспективні на них приурочені до підвищених форм рельєфу,
особливо ті, що формують найбільш виразні структури – залишки рифового масиву, відомого під
назвою Товтри [2, 3].
Структура Товтр не є сталою для території досліджень, вона змінюється вниз по розрізу та по
латералі. Загалом, розріз складений рифовими вапняками у осьових частинах та органогеннодетритовими вапняках того ж віку на схилах. Вапняки косівського віку перекриваються рифовими
вапняками волинського віку, глинами та четвертинними відкладами.
Шар піску з малопотужними лінзами та прошарками вапняків і пісковиків завершує міоценовий
розріз в центральній частині Волино-Поділля. Площі, що перспективні на піски, часто виповнюють
міжрифовий простір або контролюються бортами рифових масивів [2, 5, 6].
За даними керну свердловин різного призначення [2, 3] побудована цифрова модель рельєфу
підошви волинських верств та косівської світи міоцену.
На сьогодні продовжується аналіз та вдосконалення побудованих моделей, що
характеризують будову території досліджень на різних етапах її розвитку протягом неогенового
періоду та зв’язок їх із відомим родовищами корисних копалин та перспективних площ на них.
Проводиться кореляція виявлених локальних структур із відомими родовищами та проявами
неметалічної сировини різного призначення – будівельної, сільськогосподарської, декоративнооблицювальної з метою прогнозування виявлення нових родовищ на досліджуваній території та
суміжних із нею.
1. Атлас «Геологія і корисні копалини України». Масштаб 1:5000000 / [Байсарович М. М., Бєланов В.
М., Бородулін М. А. та ін.]. – К.: УІПЦТ “Геос–ХХІ століття”, 2001. – 168 с.
2. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркуша М-35-ХХ (Тернопіль). ВолиноПодільська серія / [Борисенко Т. С., Усмінська О. В., Бедрак Л. В. та ін.] ; відп. вик. Т. С. Борисенко. –
К.: Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство
“Північгеологія”, 2009. – 114 с.
3. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркушів М-34-ХVІІІ (Рава-Руська), М-35-ХІІ
(Червоноград), М-35-ХІХ (Львів). Волино–Подільська серія / [Герасімов Л.С., Чалий С. В., Плотніков А.
А., та ін.] ; відп. вик. Л. С. Герасімов. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 118 с.
4. Методичний посібник до змісту матеріалів для оцінки прогнозних та перспективних ресурсів твердих
корисних копалин / [уклад. А. С. Войновський, Л. С. Галецький]. – Київ, 1997.
5. Минерально-сырьевая база строительных материалов Украины / [сост. В. П. Цапенко]. – Львов,
1998. – 512 с.
6. Михайлов В. А. Прогнозно-геологическая оценка известняков Толтровой гряды, как сырья для
различных отраслей промышленности (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая области Украины) в
1967-1971 гг. [производственный отчет] / В. А. Михайлов [и др.]. – Киев, 1971. – 472 с.
7. Стратиграфія України. Неоген / В. Г. Бондарчук [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1975. – 272 с.
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STRUCTURAL AND LITHOLOGICAL DIGITAL MODELING OF THE MIOCENE DEPOSITS
ON THE CENTRAL PART OF VOLHYNO-PODILLIA REGION AND ASSOCIATED
MINERAL RESOURCES
Formation of Volyn and Kosiv sediments that formed the upper part of the Miocene section of the
central part of Volhyno-Podillya have been studied [7].
In general, multifacial Neogene formation within the research area are perspective in search of
building materials, deposits of brown coal and manifestations of sulfur [1, 2, 3].
During the research a general description of the prospects of the Miocene sediments has been
compiled and the promising areas have been mapped. Prospects primarily related to the deposits and
manifestations of building materials, especially limestones and sands [2, 3].
The deposits of limestone and their perspective areas are confined to the raised forms of relief,
especially forming the most expressive structures - the remains of the reef mass well known as Tovtry [2, 3].
Tovtry reef is characterized by variegated structure for whole area. Its structure varies in the vertical
and lateral directions. It has composed from reef limestones in axial parts and organic-detrital limestones of
the same age on the slopes. The limestones of Kosiv age overlapping by Volyn reef limestones, clays and
Quaternary sediments.
The layer of sands with lenses of small thickness and layers of limestones and sandstones is
completes section of Miocene in the central part of Volhyno-Podillia region. Promising sandy areas often fill
space between reefs or controlled by the sides of reef arrays [2, 5, 6].
The digital model of the relief of the base or bottom of the Volyn and Kosiv layers of Miocene has
been constructed according to the wells data [2, 3].
Now we continue to analyze and improve the constructed models characterizing the structure of the
research territory at various stages of its development in Neogene and relation with known mineral deposits
and promising areas. In order to predict the location of new deposits on research area and adjacent to it,
correlation has been done for detected local structures with known deposits and manifestations of
nonmetallic raw materials of different purposes – building, agricultural, ornamental.
1. Baisarovych, M.M., Bielanov, V.M., Borodulin, M.A. et al. (2001). Atlas “Heolohiia i korysni kopalyny
Ukrainy” [Atlas "Geology and mineral resources of Ukraine"]. Kyiv: UIPTsT “Heos–XXI stolittia” [in Ukrainian].
2. Borysenko, T.S., Usminska, O.V., Bedrak, L.V. et al. (2009). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy
masshtabu 1:200 000 arkusha M-35-XX (Ternopil). Volyno-Podilska seriia [State geological map of Ukraine
scale 1: 200 000 sheet of M-35-XX (Ternopil). Volhyno-Podillya series]. T.S. Borysenko (Ed.). Kyiv:
Derzhavna heolohichna sluzhba, Pivnichne derzhavne rehionalne heolohichne pidpryiemstvo
“Pivnichheolohiia” (in Ukrainian).
3. Herasimov, L.S., Chalyi, S.V., Plotnikov, A.A. (2004). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu
1:200 000 arkushiv M-34-XVIII (Rava-Ruska), M-35-XII (Chervonohrad), M-35-XIX (Lviv). Volyno–Podilska
seriia [State geological map of Ukraine scale 1: 200 000 sheets of M-34-ХVІІІ (Rava-Ruska), М-35-ХІІ
(Chervonograd), М-35-ХІХ (Lviv). Volhyno-Podillya series]. L.S. Herasimov (Ed.). Kyiv: UkrDHRI 9. (in
Ukrainian).
4. Voinovskyi, A.S., Haletskyi, L.S. (Eds.). (1997). Metodychnyi posibnyk do zmistu materialiv dlia
otsinky prohnoznykh ta perspektyvnykh resursiv tverdykh korysnykh kopalyn [Methodical manual for
content of materials for estimation of predictive and perspective resources of solid mineral resources].
Kyiv. (in Ukrainian).
5. Tsapenko, V.P. (Ed.). (1998). Mineralno-syrevaya baza stroitelnykh materialov Ukrainy [Mineral resources
base of building materials in Ukraine]. Lvov. (in Russian).
6. Mikhaylov, V.A. (Ed.). (1971). Prognozno-geologicheskaya otsenka izvestnyakov Toltrovoy gryady, kak
syrya dlya razlichnykh otrasley promyshlennosti (Lvovskaya, Ternopolskaya, Khmelnitskaya oblasti Ukrainy)
v 1967-1971 gg. (proizvodstvennyy otchet) [Forecasting and geological evaluation of limestones of the Toltra
ridge, as material for various industries (Lviv, Ternopil, Khmelnytsky regions of Ukraine) in 1967-1971.
(production report)]. Kyiv. (in Russian).
7. Bondarchuk ,V.H. (Ed.). (1975). Stratyhrafiia Ukrainy. Neohen [Stratigraphy of Ukraine. Neogene]. Kyiv:
Naukova dumka. (in Ukrainian).
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА МОРСКОГО ДНА И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ЧЁРНОГО МОРЯ
Потенциал Черного моря как перспективного бассейна со значительными запасами сырьевых
ресурсов, в том числе углеводородов, не вызывает сомнений. Для проведения научноисследовательских работ и промышленной разработки месторождений, а также для безопасности
морского сообщения, рыбного промысла и т.п., современный картографический материал
приобретает первостепенную важность.
В силу ряда исторических и политических причин, ученые-геологи из Украины и её
черноморских стран-партнёров, долгое время не имели доступа к подробным картографическим
материалам, что затрудняло выполнение полноценных исследований по морфологии, геологическому
строению, структурной геологии морского дна шельфа и континентального склона Черного моря.
Полной картины рельефа дна не существует и до настоящего времени. Только в 1994 г. появился
доступ к открытым источникам картографической информации, в частности к батиметрической карте
Мирового океана, которая создавалась в рамках проекта GEBCO (General Bathymetric Chart of the
Oceans). Однако, взятые за основу для этого проекта материалы, полученные при рассекречивании
батиметрической съёмки Военно-Морского флота США 60-70-х годов ХХ в, являются неполными и
содержат ряд ошибок дешифрирования.
За годы независимости украинскими геологами и геофизиками [1-5] были проведены
многочисленные исследования и накоплен значительный материал по морфологии и геологическому
строению морского дна Черного моря, что позволило уточнить батиметрическую карту, а также
выявить основные рельефообразующие геологические процессы дна.
Целью нашей работы является построение уточненной и как можно более полной цифровой
модели рельефа дна украинского сектора Чёрного моря на основе значительного массива данных по
точкам с подтверждённой глубиной и вынесение грязевых вулканов, ранее неотображаемых
морфологически. Построения выполняются с использованием геоморфологических методов, ГИСтехнологий, технологий трёхмерного моделирования, дополняя их данными сейсмопрофилирования.
За основу нами взята карта GEBCO и типовые геологические разрезы, полученные по данным
глубоководного бурения, выполненного судном Glomar Chalendger в Черном море [5].
Помимо этого, при реконструкции рельефа и геологического строения морского дна
желательно рассматривать трансчерноморские разрезы и учитывать строение прилегающей суши. К
сожалению, большая часть данных по съемке глубоководной части Черного моря для нас недоступна.
В связи с этим возникает необходимость построения сбалансированных разрезов и геологических 3Dмоделей с использованием известной геологической информации. Нами были собраны значительные
материалы из открытых источников по геологическому картированию Украины, России, Грузии,
Турции, Греции, Болгарии и Румынии масштабов от 1:1 000 000 до 1:30 000, которые подлежат
оцифровке и обработке в ГИС-системах, и построение на их основе трёхмерных моделей
геологического строения морского дна.
Имеются большие надежды, что миссия Европейского Космического Агентства Criosat 2
прояснит ситуацию с морфологией дна Чёрного моря и даст полноценную высотную цифровую
модель рельефа, а мы сможем использовать методы дистанционного зондирования. Однако данная
космическая спутниковая радарная съёмка всё ещё ведётся, а первые результаты получены только по
рельефу южной части Атлантического океана и подледовых площадей Антарктиды. Что касается
информации по Чёрному морю – информация неполная и существует в виде метаданных.
1. Шнюков Е.Ф., Григорьев А.В., Безбородов А.А., Мавренко Н.И. Экспедиционные исследования в
Черном море 51-й рейс НИС "Михаил Ломоносов" // Геологический журнал. – 1990. – № 4. – С. 130133.
2. Шнюков Е.Ф., Маслун Н.В., Иноземцев Ю.И., Оровецкий Ю.Ю. Новые данные о геологическом
строении континентального склона Южного Крыма // Геологический журнал. – 1990. – № 3. – С. 88-97.
3. Пасынков А.А., Плахотный Л.Г., Горбатюк В.М. Морфотектоника Крымского полуострова и ее связь с
развитием экзогенных геологических процессов // Геологический журнал. – 1992. – № 2. – С. 79-91.
4. Шнюков Е.Ф., Митин Л.Н., Клещенко С.А., Григорьев А.В. Зона акустических аномалий в Черном
море близ Севастополя // Геологический журнал. – 1993. – № 4. – С. 62-67.
5. Непрочнов Ю.П. Геологическая история Черного моря по результатам глубоководного бурения – М.:
Наука, 1980. – 212 с.
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CREATION OF A DIGITAL MODEL OF SEA BOTTOM RELIEF AND A MODEL OF
GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE BLACK SEA
The potential of the Black Sea as a promising basin with significant deposits of raw materials,
including hydrocarbons, is beyond doubt. Modern cartographic material is of paramount importance to carry
out research and industrial development of deposits, as well as for the safety of maritime communications,
fishing, etc.
Due to a number of historical and political reasons, geological scientists from Ukraine and their Black
Sea partner countries, for a long time had no access to detailed cartographic materials, which made it
difficult to carry out full-fledged studies on the morphology, geological structure, structural geology of the
seabed shelf and the continental slope of the Black Sea. A complete picture of the relief of the bottom does
not exist. Only in 1994 there was an access to open sources of cartographic information, in particular to the
bathymetric map of the World Ocean, which was created within the framework of the GEBCO (General
Bathymetric Chart of the Oceans) project. However, the materials that were taken as a basis for this project
obtained by the declassification of the bathymetric survey of the US Navy in the 60-70s of the 20th century
are incomplete and contain a number of decoding errors.
During the years of independence, Ukrainian geologists and geophysicists [1-5] conducted
numerous studies and accumulated significant material on morphology and geological structure of the Black
Sea seabed, which allowed to refine the bathymetric map, and to reveal the main relief-forming geological
bottom processes.
The aim of our work is to build a refined and as complete as possible digital model of the bottom
relief of Ukrainian sector of the Black Sea on the basis of a significant array of data on points with a
confirmed depth and the removal of previously unmapped morphologically mud volcanoes. The constructions
are carried out using geomorphological methods, GIS technologies, 3D modeling technologies,
supplementing them with seismic profiling data. As a basis, we took the GEBCO map and typical geological
sections obtained from the data of deep-sea drilling performed by Glomar Chalendger and others in the
Black Sea [5].
In addition, during reconstructing the relief and geological structure of the seabed, it is desirable to
consider the Trans-Black Sea sections and take into account the structure of the adjacent land.
Unfortunately, most of the data on the survey of the deep-sea part of the Black Sea is inaccessible. In this
regard, there is a need to build balanced cuts and 3D geological models using available geological
information. We collected significant materials from open sources on geological mapping of Ukraine, Russia,
Georgia, Turkey, Greece, Bulgaria and Romania of scales from 1: 1,000,000 to 1: 30,000, which are subject
to digitization and processing in GIS systems, and the construction of three-dimensional Models of the
geological structure of the seabed.
There are high hopes that the mission of the European Space Agency Criosat 2 will clarify the
situation with the morphology of the bottom of the Black Sea and give a full high-altitude digital model of the
relief, and we will be able to use remote sensing methods. However, this space-based satellite radar survey
is still conducted, and the first results were obtained only by the relief of the South part of Atlantic Ocean and
the under-ice areas of Antarctica. As for the information on the Black Sea, it is incomplete and exists in the
form of metadata.
1. Shnyukov, E.F., Grigoriev, A.V., Bezborodov, A.A., Mavrenko, N.I. (1990). Expeditionary investigations in
the Black Sea (51st cruise of the SRS "Mikhail Lomonosov"). Geological Journal, no. 4, pp, 130-133.
(in Russian).
2. Shnyukov, E.F., Maslun, N.V., Inozemtsev, Yu.I., Orovetsky Yu.Yu. (1990). New data on the geological
structure of the continental slope of the Southern Crimea. Geological Journal, no. 3, pp. 88-97. (in Russian).
3. Pasynkov, A.A., Plakhotny, L.G., Gorbatyuk, V.M. (1992). Morphotectonics of the Crimean peninsula and
its relationship with the development of exogenous geological processes. Geological Journal, no. 2, pp. 7991. (in Russian).
4. Shnyukov, E.F., Mitin, L.N., Kleshchenko, S.A., Grigoriev, A.V. (1993). Zone of acoustic anomalies in the
Black Sea near Sevastopol. Geological Journal, no. 4, pp. 62-67. (in Russian).
5. Neprichnov, Yu.P. (1980). Geological history of the Black Sea from the results of deep-sea drilling.
Moscow: Nauka. (in Russian).
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ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНА
МОДЕЛЬ
ДОКЕМБРІЙСЬКОЇ
УРАНОНОСНИХ НАТРІЄВИХ МЕТАСОМАТИТІВ

РУДНОЇ

ФОРМАЦІЇ

Геолого-генетична модель докембрійської рудної формації ураноносних натрієвих метасоматитів по
алюмосілікатним породам центральної частини Українського щита (оцінка віку – 1840-1800 млн р. (Н. Щербак
та ін., 2008) на основі реконструкцій вертикальної метасоматичної зональності геологічної формації лужних
натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів Б. Омельяненко (1978), І. Мінеєвої (1980),
В. Синицина (1995).*

*Примітка. На гідротермальній колоні наведено ступінь окисненості для хімічних елементів зі змінною
валентністю, які мають принципове значення для генетичних реконструкцій. Знаком питання позначені
типи руд, які натепер достеменно не встановлено, або незрозуміле їх походження (уран-торійфосфор-рідкісноземельні).
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GEOLOGICAL-GENETIC MODEL OF THE PRECAMBRIAN ORE ASSEMBLAGE OF
URANIFEROUS SODIUM METASOMATITES

Geological-genetic model of the Precambrian ore assemblage of uraniferous sodium metasomatites by aluminosilicate
rocks of central part of the Ukrainian shield (age – 1840-1800 Ma (N. Scherbak et al., 2008) on the basis of
reconstruction of «vertical» metasomatitical zonality of the geological assemblage of alkaline sodium metasomatites of
deep shear zones B. Omel’yanenko (1978), І. Mіnejeva (1980), V. Synytsyn (1995).*

*Note. The hydrothermal-metasomatic column contains the degree of oxidation for chemical elements that
are of principle importance for metallogenic reconstructions. The question token is marked with the types of
concentrations that are still not well established, or their origin is incomprehensible (uranium-thoriumphosphorus-rare earth-ore).
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НОВІ ДАНІ З ВИВЧЕННЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА ГОЛОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ В
МЕЖАХ ПОЛТАВСЬКОЇ РІВНИНИ
Полтавська рівнина розміщується в межах Дніпровсько-Донецького авлакогену, що розбитий
поздовжніми і поперечними зонами з не однаковим потужністю заляганням одновікових порід. Згідно
тектонічного районуванням район дослідження, більшою мірою, відноситься до Дніпрово-Донецької
мезозойської западини, що по лінії північ-південь перекритий Прип’ятсько-Дніпровським девонськогоранньокам’яновугільним прогином. Дочетвертинні відклади Полтавської рівнини представлені двома
групами – кайнозойськими та мезозойськими. Четвертинні відклади досліджуваної території
представлені трьома великими віковими групами: пліоценовими, плейстоценовими та голоценовими.
Перші відомості про дослідження плейстоценових відкладів Полтавської рівнини відносяться
до 1774 р. (Й. Гюльденштедт). Наступна згадка датована 1845 р., коли А. Рогович дає характеристику
делювіальних наносів басейнів річок Псел, Хорол, Сула, Ворскла. У 1877 та 1881 роках експедиція
В.В. Докучаєва проводила дослідження четвертинних відкладів цієї території. Такі науковці, як
О.І. Набоких,
В.І. Крокоса,
К.Д. Глінки,
В.Д. Ласкарєва,
В.В. Різніченка,
А.І. Москвітіна,
Л.Ф. Лунгерсгаузена, Д.К. Біленка, В.Г. Бондарчука, П.К. Заморія та ін. у своїх працях встановили
складну «багатоярусну» будову найбільш розповсюджених в Україні антропогенових відкладів, у тому
числі й в межах Полтавської рівнини. Значний внесок в дослідження плейстоценових та голоценових
відкладів даної території належить М.Ф. Векличу та його учням Н.О. Сіренко, С.І. Паришкура-Турло,
В.О. Дубняку, І.В. Мельничуку, Ж.М. Матвіїшиній, Н.П. Герасименко. Їхні роботи присвячені
розв’язанню теоретичних і прикладних проблем палеогеографії за матеріалами, здобутими при
польових дослідженнях. Ці дані, як правило, є результатом комплексного вивчення із застосуванням
палеопедологічного, гранулометричного, мінералогічного, хімічного, малакофауністичного і
палінологічного та мікроморфологічного аналізу.
З 2010 р. автором спільно з Ж.М. Матвіїшиною, С.П. Дорошкевичем та ін. досліджено понад 30
нових розрізів з плейстоценовими та голоценовими відкладами в межах Полтавської рівнини. Автор в
процесі своїх досліджень використовував уніфіковану стратиграфічну схему розчленування
четвертинних відкладів України 1993 р.
Вивчено ряд нових розрізів з плейстоценовими та голоценовими відкладами. Дослідження
проведено на ключових ділянках Сторожове, Шишаки, Більськ, Колодна, Сердюки, Дмитрівка
Полтавської області та Кліщинці Черкаської області. Визначено характер відкладів, встановлено їх
стратиграфічне положення та потужність, отримано дані щодо вмісту в ґрунтах гумусу, карбонатів і
важких металів.
За результатами дослідження деяких розрізів зроблено наступні короткі висновки. В
дофінівський кліматичний оптимум формувалися чорноземоподібні реліктові ґрунти сухостепових
ландшафтів (розрізи Шишаки, Сторожове), а в заключну стадію – світло-бурий матеріал з
борошнистими карбонатами. У витачівський час формувалися складні полігенетичні утворення
ґрунтових світ, що складалися із ґрунту двох кліматичних оптимумів: нижнього темно-бурого (vtb1) та
верхнього бурого (vtb2) (розріз Більськ) і слаборозвиненого ґрунту, сильно розбитого морозобійними
тріщинами (розріз Сторожове). Ґрунтові світи прилуцького часу представлені ґрунтами двох
кліматичних оптимумів (розрізи Більськ, Сторожове): plb2 – карбонатного степового чорнозему, plb1 –
вилуженого, лучно-чорноземного ґрунту. Кайдацький горизонт представлений ґрунтами двох стадій
кліматичного оптимуму (Сторожове), де верхній ґрунт – лучно-чорноземний, а нижній ґрунт – близький
до сірого, світло-сірого опідзоленого лісового.
Седиментогенез холодних етапів розвитку природи наприкінці середнього та в пізньому
плейстоцені відображається в лесових відкладах. Ці відклади досить потужні, що залежить
безпосередньо від геоморфологічного положення розрізу, а також від інтенсивності та тривалості
лесонакопичення. В межах Полтавської рівнини серед досліджених розрізів найбільш потужними
(близько 4 м) є відклади бузького та дніпровського часу (Сторожове, Більськ, Колодне, Шишаки).
Потужності причорноморського та удайського горизонту менші (розрізи Більськ, Сторожове), а їх
поширення дещо обмежене, що пов’язано з несприятливими умовами для акумуляції відкладів,
геоморфологічним положенням, процесами ерозії та ін.
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NEW DATA ON THE STUDY OF PLEISTOCENE AND HOLOCENE DEPOSITS WITHIN THE
POLTAVA PLAIN
The Poltava plain is located within the limits of the Dnieper-Donetsk aulacogene, which is divided by
longitudinal and transverse zones, with not equal thickness of the one-age rocks. According to tectonic
zoning, studied area mostly belongs to the Dnieper-Donets basin of the Mesozoic, that is blocked by PripyatDnieper devonian - earlykam'yanovuhilnym deflection, through the North-South direction. To Quaternary
deposits of the Poltava Plain are represented by two groups - the Cenozoic and the Mesozoic.
Quaternary deposits of the studied territory are represented by three major age groups: Pliocene,
Pleistocene and Holocene.
The first information about the study of the Pleistocene deposits of the Poltava plain belongs to 1774
(J. Güldenstadt). The following mention is dated 1845, when A. Rogovich gave a description of deluvial
sediments of the basins of the Psel, Khorol, Sula, and Vorskla rivers. In 1877 and 1881 the expedition
V.V Dokuchaev carried out research of the Quaternary deposits of the territory. The following works by
O.I. Naboki, V.I. Crocus, K.D. Glinka, V.D. Laskariev, V.V Rizenchenko, A.I Moskvitina, L.F. Lungershausen,
D.K. Bilenka, V.G. Bondarchuk, P.K. Zamorya and others established a complex "multi-tier" structure of the
most abundant Anthropogenic deposits in Ukraine, including the Poltava Plain. Significant contribution to the
study of the Pleistocene and Holocene deposits of this territory belongs to M.F. Veklych and his students
N.O. Sirenko S.I. Parishkura-Turlo, V.O. Dubnyak, I.V. Melnichuk, Zh.N. Matviishin, N.P. Gerasimenko Their
works are devoted to the solution of theoretical and applied problems of paleogeography and based on
materials obtained during field research. These data, as a rule, are the result of a comprehensive study
using paleopedological, granulometric, mineralogical, chemical, malakofaunistic and palynological and
micromorphological analysis.
From 2010, the author in cooperation with Zh.N. Matviishin, S.P. Doroshkevich and others
investigated more than 30 new sections with Pleistocene and Holocene deposits within the Poltava Plain. In
the course of his research, the author used a unified stratigraphic scheme for the dismemberment of the
Quaternary deposits of Ukraine, 1993.
A number of new sections with Pleistocene and Holocene deposits have been studied. The research
was conducted on key sites of Storozhove, Shishak, Bilsk, Kolodna, Serdykи, Dmitrovka of the Poltava
region and Klyshchynci of Cherkasy region. The nature of deposits is determined, their stratigraphic
position and thickness are determined, data of the content of humus, carbonates and heavy metals in soils
are obtained.
According to the studied cuts, the following short conclusions were made. In dofinivskyy climatic
optimum chornozemopodibni formed relict soils dry steppe landscapes (section Shishaki, Storozhove), and
the final stage – light brown powdery material carbonates. A complex of suite of poligenetic formation of soils
was formed in vytachivsky time, which consisting from two climatic soils optima: lower dark brown (vtb1) and
brown top (vtb2) (section Bilsk), and underdeveloped soil, frost cracks badly broken (section Storozhove). The
suite of pryluky time have two climatic optima (section Bilsk, Storozhove): plb2 – steppe black earth
carbonate, plb1 – leached, meadow black soil. Kaydatskyy horizon presented by soils of two stages
climatic optimum (section Storozhove), where top soil - meadow chernozem and bottom soil – close to gray,
light gray alfisols.
Sedimentogenes of the cold stages of the development of nature at the end of the middle and late
Pleistocene are reflected in the loess sediments. These deposits have quite thickness, which depends
directly on the geomorphological position of the section, as well as on the intensity and duration of the soils
accumulation. Within the Poltava plain among the investigated sections the most thickness (about 4 m) has
deposits of Bug and Dnieper time (Storozhove, Bilsk, Kolodne, Shishaki). The thickness of
prychornomorskyy and udayskoho horizon is smaller (section Bilsk, Storozhove), and their distribution is
somewhat limited, due to the unfavorable conditions for the accumulation of sediments, geomorphological
location, erosion and other processes.
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НОВИЙ УДОСКОНАЛЕНИЙ ПІДХІД ДО КОМБІНУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
ДЕМПСТЕРА-ШЕЙФЕРА
Правило комбінації Демпстера – найбільш відоме правило комбінування даних, але дане
правило має певний недолік. Його не можна застосовувати за наявності занадто суперечливих
джерел інформації. Тому Мерфі запропонував метод для підрахунку середньої базової маси для
кожної гіпотези. Цей метод усереднює усі базові маси, отримані з n частин свідчення, і видає нову
базову масу [1].
Розглянемо випадок, коли в нас є n базових маси з деякою гіпотезою a :
m1 ( a ), m2 ( a ),..., mn ( a ). Використовуючи підхід усереднення Мерфі, маємо:

m1 ( a)  m2 ( a)  ...  mn (a)
(1)
.
n
Метод Мерфі працює з суперечливими свідченнями, але цей метод також має певний недолік.
Він не враховує кореляцію (взаємозв’язок) між різними свідченнями. Ось чому ми пропонуємо новий
метод комбінації даних.
Представлений метод складається з 7 етапів:
1)
Визначаємо відстань між двома частинами свідчення m i and m j :
m(a ) 

d BPA ( mi , m j ) 

1
mi
2



2

 mj

2

 2 mi , m j

, d

BPA

 [0,1].

2)

Визначаємо міру подібності між двома частинами свідчення

3)

m i and m j : sim ( m i , m j )  1  d ( m i , m j ).
Припускаємо, що число частин свідчення – n . Будуємо матрицю подібності :

4)

 1 s12 ... s1n 
s
1 ... s2 n 
.
SMM   21
 ... ... ... ... 


 sn1 sn 2 ... 1 
Функція підтримки кожної частини свідчення mi визначається, як:

(2)

(3)

(4)

n

Sup ( mi )   sij , i  1, 2,..., n.

(5)

j 1

5)

Надійність кожної частини свідчення mi визначається, як:

sup  m i 

C rd ( m i ) 

n

.

(6)

 sup ( m )
i

i 1

6)

Коефіцієнт ваги mM свідчення для певної гіпотези А:
n

mM (a)   Crd (mi )  mi (a).

(7)

i 1

7)

На цьому етапі, використовуючи правило Демпстера, комбінуємо коефіцієнти ваги (7)

n  1 раз за умови, якщо ми маємо n частин свідчення.
Висновок: в даній роботі було розглянуто новий метод комбінування даних, який відображає
асоціативний взаємозв’язок між свідченнями та може ефективно оперувати за наявності занадто
суперечливих свідчень [2].
1. Shafer G.A. (1976). Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press, pp.875-883.
2. Alpert S.I. (2014). A review of Accuracy and Inaccuracy Assessments and their properties in Land-Cover
Classification [Abstracts of 4th Ukranian Conference GEO-UA]. Kyiv.
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NEW IMPROVED DATA COMBINATION APPROACH BASED ON DEMPSTERSHAFER THEORY
Dempster’s rule of combination is the most popular rule of combinations, but this rule has
disadvantage. It can’t deal with highly conflicted information sources. That’s why Murphy proposed a method
to calculate the mean of the basic probability assignment (BPA) for the each hypothesis. This method
averages all the BPA-s from n bodies of evidence to get a new BPA [1].
We can consider a situation, in which we have n basic probability assignments
m1 ( a ), m 2 ( a ),..., m n ( a ), and a is some hypothesis. Using the average approach of Murphy, the result is:

m( a ) 

m1 ( a )  m2 ( a )  ...  mn (a )
.
n

(1)

Murphy method can deal with conflicted evidences, but this method has disadvantage too.
Correlation (relationship) among various evidences isn’t taken into account. That’s why we propose a new
data combination method.
This presented method will be summarized in 7 steps:
1) We define the Distance measure between the 2 bodies of evidence m i and m j :

d BPA (mi , m j ) 
2)

1
mi
2



2

 mj

2

 2 mi , m j

, d

BPA

 [0,1].

We define the Similarity measure between the 2 bodies of evidence m i and m j :

sim ( mi , m j )  1  d ( m i , m j ).
3)

4)

(2)

We suppose, that the number of bodies of evidence n. Similarity Measure Matrix is:
 1 s12 ... s1n 
s
1 ... s2 n 
SMM   21
.
 ... ... ... ... 


 sn1 s n 2 ... 1 
The Support degree of each piece of evidence mi is defined as:

(3)

(4)

n

Sup ( mi )   sij , i  1, 2,..., n.

(5)

j 1

5)

The Credibility degree of each piece of evidence mi is defined as:

C rd ( m i ) 

su p  m i 

.

n

 su p ( m

i

(6)

)

i 1

6)

The weight average mass mM of the evidence for the hypothesis a :
n

mM (a)   Crd (mi )  mi (a).

(7)

i 1

7) Then we use Dempser’s rule to combine the weighted average of the masses n  1 times, if we
have n pieces of evidence.
Conclusion: In this publication we considered new Data combination method, that shows the
associative relationship of the evidences and can efficiently handle highly conflicting evidences [2].
1. Shafer, G.A. (1976). Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press, pp.875-883.
2. Alpert, S.I. (2014). A review of Accuracy and Inaccuracy Assessments and their properties in Land-Cover
Classification [Abstracts of 4th Ukrainian Conference GEO-UA]. Kyiv, p. 214.
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БІОАКУМУЛЯЦІЯ МЕТАЛІВ
АГЛОМЕРАЦІЇ м. КИЇВ

КОРОЮ

ТОПОЛІ

В

УМОВАХ

ПРОМИСЛОВОЇ

У зв’язку з інтенсивним ростом міських агломерацій, наслідком якого є забруднення
навколишнього середовища та погіршення стану здоров’я населення складається важка геоекологічна
ситуація і на перший план виходять екологічні питання. Особливе значення серед них займає
моніторинг стану довкілля. Одним з найбільш розповсюджених методів моніторингу стану природного
середовища є метод біоіндикації [1].
В якості біоіндикаторів можна використовувати рослинність, яка виконує функції механічного
бар'єру при аерогенній міграції металів і залучення елементів в процес малого біологічного кругообігу
речовин [2]. Важливою властивістю рослинних індикаторів є безперервність сприйняття
негативних впливів.
Було відібрано проби кори тополі на різних за ступенем антропогенного навантаження
територіях лівобережної частини м. Київ. Проби відбиралися на територіях Деснянського та
Дарницького районів. Аналіз відібраних зразків проводився за допомогою методу атомної-абсорбції на
такі елементи – Cu, Ni, Zn та Fe. Результати аналізів наведено на рисунку.

Рис. Діаграми вмісту хімічних елементів на досліджуваних ділянках: 1 – біля ТЕЦ -6, 2 – територія колишнього
заводу "Радикал", 3 – паркова зона біля будинку культури «Хімволокно», район впливу ТЕЦ-4.

Найвищі концентрації досліджуваних елементів Ni, Zn та Fe спостерігаються на ділянці впливу
ТЕЦ-6. На території колишнього заводу «Радикал» та у парковій зоні в районі впливу ТЕЦ-4 приблизно
однаковий вміст Cu, Ni та Zn. А от найнижчий вміст Cu встановлено також на території впливу ТЕЦ-6.
Отже, метод біоіндикації є невід’ємною складовою комплексного вивчення навколишнього
середовища. У поєднанні з вивченням ґрунтів, на яких ростуть досліджувані рослини, можна оцінити
стан території, вплив на неї промисловості та оцінити забруднення екосистеми в цілому.
1. Алексеева Т.Н. Исследование окружающей среды методом биоиндикации / Т.Н. Алексеева //
Екологічна безпека. – 2008. – № 3-4. – С. 46-49.
2. Сибиркина А.Р. Биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов в сосновых борах
семипалатинского Прииртышья: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра биол. наук: спец
03.02.08 – «Экология» / А.Р. Сибиркина. – Омск, 2014. – 38 с.
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BIOACCUMULATION OF
AGGLOMERATION OF KIEV

METALS

BY

POPLAR

BARK

IN

INDUSTRIAL

The difficult geoecological situation is created due to the intensive growth of urban agglomerations,
the result of which is the environmental pollution and deterioration of the population health. And
environmental issues come to the forefront. Particular importance among them belongs to the monitoring of
the environment state. One of the most common methods of monitoring of the environment state is the
bioindication method [1].
As bioindicators can be used vegetation. It acts as a mechanical barrier for aerogenous migration of
metals. Vegetation performs the function of attracting elements to the process of a small biological cycle of
substances [2]. An important property of plant indicators is the continuity of perception of negative impacts.
Samples of poplar bark were picked from the territories with different anthropogenic load of the leftbank of Kiev. The samples were taken from the territory of the Desniansky and Darnitsky districts. The
analysis of the selected samples was carried out using the atomic absorption method for such elements as
Cu, Ni, Zn, and Fe. The results are shown on Figure.

Fig. Diagrams of the chemical elements content in the studied areas: 1 – area at Power plant-6, 2 – territory of the former
plant "Radical", 3 - park zone near the culture house "Khimvolokno", district of the influence of Power plant-4.

The highest concentrations of the Ni, Zn, and Fe elements studied are observed at the zone of the
Power plant-6 influence. Approximately the same content of Cu, Ni and Zn elements is on the territory of the
former plant "Radical" and in the park zone, area of the Power plant-4 influence. But the lowest content of Cu
is also confined to the territory of the Power plant-6 influence.
So, the bioindication method is an integral part of a comprehensive study of the environment. It is
possible to assess the state of the territory, the impact of industry on it and assess the state of the
ecosystem as a whole in combination with the study of soils on which the investigated plants grow.
1. Alekseeva, T.N. (2008). Issledovanie okruzhayushchey sredy metodom bioindikatsii [Environmental
research by bioindication method]. Ekolohichna bezpeka – Ecological safety, 3-4, pp. 46–49. (in Russian).
2. Sibirkina, A.R. (2014). Biogeokhimicheskaya otsenka soderzhaniya tyazhelykh metallov v sosnovykh
borakh semipalatinskogo Priirtyshya [Biogeochemical assessment of heavy metals in pine forests of
Semipalatinsk Irtysh region]. Extended abstract of Doctor’s thesis: Omsk. (in Russian).
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ВЛИЯНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ФЛЮИДЫ (ГАЗ И ВОДА) И
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВОДОГРЯЗЕВОЙ СМЕСИ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ
ШАМАХЫ-ГОБУСТАНСКОГО РЕГИОНА (АЗЕРБАЙДЖАН)
Грязевые вулканы – это уникальные и загадочные явления природы. Они предоставляют
очень важную и полезную информацию о глубинных областях исследования, как природные
разведочные скважины. В Азербайджане подробно изучаются различные аспекты формирования
грязевых вулканов, тектонические особенности областей их расположения, а также их генетическая
связь с нефтегазоносностью.
Наиболее актуальной в последние годы является проблема изучения связи грязевого
вулканизма с сейсмической активностью. В связи с этим в качестве объекта исследований был
выбран самый сейсмоактивный регион Азербайджана – Шамахы-Гобустан, являющийся регионом
наибольшего распространения грязевых вулканов и отличающийся сложным геологическим и
тектоническим строением [1, 2].
Мониторинговые наблюдения в Шамахы-Гобустанском регионе охватывали различные
периоды и проводились в ежедневном, еженедельном и ежемесячном режиме. Анализ химических
составов газов и вод для каждого грязевого вулкана проводились в двух или более грифонах, и
данные сопоставлялись с землетрясениями (M>3), которые происходили в регионе.
Установлены аномальные изменения в составе вод грязевых вулканов вынесенных на
поверхность Земли в периоды до и после сейсмотектонической активности. В зависимости от силы
сейсмического события в концентрации флюидного состава (в газах – СО2, N2, Не, в воде – В, SO4, Cl)
грязевых вулканов были зафиксированы значительные изменения.
Предполагается, что во время активизации грязевых вулканов выходной канал расширяется,
тем самым усиливая поток «первичных» неизмененных газов из глубоких источников, среди которых
преобладает углекислый газ – СО2 (рисунок).

Рис. Структура грязевого вулкана.

Кроме того, землетрясения с большой магнитудой влияют на температурный режим грифонов
грязевых вулканов, что подтверждает тесную связь грязевого вулканизма с землетрясениями,
происходившими в регионе.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте
Азербайджанской Республики – Грант № EİF/GAM-3-2014-6(21)-24/11/2.
1. Baloglanov E.E., Abbasov O.R., Akhundov R.V. (2016). Gazogidrokhimicheskie pokazateli svyazi
gryazevogo vulkanizma s seysmichnostyu [Gas-hydrochemical indicators of mud volcanism related to
seismicity]. XXIII International Scientific Conference of Students, PhD Students and Young Scientists
“Lomonosov”, 1.
2. Baloglanov E.E., Abbasov O.R., Akhundov R.V., Huseynov A.R., Abbasov K.A., Nuruyev I.M. (2017).
Daily activity of mud volcanoes and geoecological risk: a case from Gaynarja mud volcano, Azerbaijan.
European Journal of Natural History, pp. 22-27.
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IMPACT OF SEISMIC ACTIVITY ON FLUID (GAS AND WATER) AND TEMPERATURE
REGIMES OF MUD VOLCANOES IN SHAMAKHI-GOBUSTAN REGION (AZERBAIJAN)
Mud volcanoes are unique and mysterious phenomena of nature. They provide very important and
useful information the deep study areas as natural exploration wells. In Azerbaijan, mud volcanoes have
been closely studying in various aspects of their formation, tectonics of their location and genetic link with oil
and gas.
In recent years, the actual issue is the study of the connection between mud volcanoes and seismic
activity. Related to this issue, Shamakhi-Gobustan region was chosen as the object of research, because the
region is known with its complex geological and tectonical settings and classified active seismic zone in the
territory of the Republic [1, 2].
Monitoring observations in the Shamakhi-Gobustan district covered various periods and were
conducted in the daily, weekly and monthly regimes. Flow measurement and analysis of chemical
compositions of gases and water for each mud volcano were carried out in two or more gryphons, and the
data were compared with the earthquakes (M>3) that occurred in the region.
Abnormal changes in fluid composition were established, brought out to the Earth's surface by mud
volcanoes in the periods before and after the seismotectonic activity.
Depending on the strength of the seismic event at a concentration of fluid composition (in gases
CO2, N2, He, in water B, SO4, Cl) of mud volcanoes have been recorded significant changes.
It is assumed that during the activation of mud volcanoes the output channel reveals wider,
thereby intensifies flow of "primary" unaltered gases from deep sources in which the predominant component
is CO2 (Figure).

Fig. Structure of the mud volcano.

In addition, earthquakes with a large magnitude affect the temperature regime of gryphons of mud
volcanoes, which confirms a close connection with the earthquakes that occurred in the region.
This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the
Republic of Azerbaijan – Grant № EİF/GAM-3-2014-6(21)-24/11/2.
1. Baloglanov, E.E., Abbasov, O.R., Akhundov, R.V. (2016). Gazogidrokhimicheskie pokazateli svyazi
gryazevogo vulkanizma s seysmichnostyu [Gas-hydrochemical indicators of mud volcanism related to
seismicity]. XXIII International Scientific Conference of Students, PhD Students and Young Scientists
“Lomonosov”, 1.
2. Baloglanov, E.E., Abbasov, O.R., Akhundov, R.V., Huseynov, A.R., Abbasov, K.A., Nuruyev, I.M. (2017).
Daily activity of mud volcanoes and geoecological risk: a case from Gaynarja mud volcano, Azerbaijan.
European Journal of Natural History, pp. 22-27.
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ГЕНЕЗИС И ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В ВОСТОЧНОМ
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Работа представляет собой исследование генезиса и органических геохимических
характеристик горючих сланцев, распространенных в разных тектонических зонах Восточного
Азербайджана. Были изучены литостратиграфические свойства горючих сланцев, динамика их
эволюции и структурные типы органического вещества.
Литостратиграфические свойства горючих сланцев из разных регионов позволяют судить о их
образовании в практически идентичных условиях осадконакопления. Образование сланца связано с
седиментацией, происходит в мелководных пресноводных и иловых бассейнах – лагунах.
Органическое содержание сланца в основном состоит из фитопланктона (водорослей) и
зоопланктонов (личинок рыб и т.д.). Связанное с орогенными фазами образование сланца, угля
и нефти на юго-восточном склоне Большого Кавказа связаны с их сходными генетическими
свойствами [1].
Пиролиз образцов горючих сланцев показал, что на начальной стадии (500-550°С)
увеличивается количество битума и пиролитической воды. Повышение температуры до 800-850°C
приводит к конверсии высокомолекулярных углеводородов в низкие, газы и остатки кокса [2]. В целом,
процесс конверсии сланца может быть стратами с изменением органического вещества на стадии
диагенеза и разрушением длинных алифатических связей C-C в катагенезе; продолжающееся
разделение минералов и органических веществ друг от друга в составе керогена, а весь процесс
завершается образованием углеводородов.
В Абшеронском и Шамахы-Гобустанском районах наблюдаются также естественные
проявления горючих сланцев [1, 2, 4-7]. Продукты деятельности грязевых вулканов выносятся на
земную поверхность с глубины 6-8 км и более. Эти продукты содержат информацию о геологии
глубокозалегающих осадков региона, которые недоступны при бурении или детальных геофизических
исследованиях [3-7]. Геохимическое и геологическое изучение грязевулканических и наземных
проявлений горючих сланцев может привести к выявлению потенциала генерации углеводородов и их
возможного накопления вдоль стратиграфических глубин. Кроме того, такое исследование откроет
новую перспективу для исследования проблемы сланцевого газа в этих регионах, что является
нетрадиционным для Азербайджана.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте
Азербайджанской Республики – Грант № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/32/2.
1. Аббасов О.Р. Закономерности распределения и геохимия горючих сланцев Азербайджана. –
Минеральные ресурсы Украины. №2. 2017. – С. 22-30.
2. Abbasov O.R. Geological and geochemical properties of oil shale in Azerbaijan and petroleum potential of
deep-seated Eocene-Miocene deposits. European Journal of Natural History. №2. 2016. – P. 31-40.
3. Аббасов О.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р. и др. Некоторые новые данные геохимических
исследований горючих сланцев Азербайджана. // Геология, геофизика и разработка нефтяных и
газовых месторождений – 2013. – №2.– С. 32-35.
4. Abbasov O.R., Akhundov R.V. Petroleum potential of Paleogene and Miocene deposits in
Gobustan based on oil shale products of mud volcanoes. – Baku World Forum of Young Scientists. Baku.
2014. – P. 27-28.
5. Abbasov O.R. Oil shale of Azerbaijan: geology, geochemistry and probable reserves. – International
Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology. Vol. 2. Issue 9. 2015. – P. 31-37.
6. Abbasov O.R. Distribution regularities of oil shale in Azerbaijan. Theoretical & Applied Science. № 3 (35).
2016. – P. 165-171.
7. Бабаев Ф.Р., Аббасов О.Р., Мамедова А.Н. и др. Изучение битумов Азербайджана // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – №7-1. – С. 40-42.

32

Ideas and Innovations in Geosciences

Abbasov O.R.
Institute of Geology and Geophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences. E-mail: ortal80@bk.ru

GENESIS AND ORGANIC GEOCHEMISTRY OF OIL SHALE IN EASTERN AZERBAIJAN
The investigation presents a study on genesis and organic geochemical characterıstıcs of oil shales,
spread in different tectonic zones of Eastern Azerbaijan. Lithostratigraphic properties of oil shale containing
sediments, evolutionary dynamics and structural types of organic matter were studied.
Lithostratigraphic properties of oil shale from different regions make possible their formation in an
almost identical sedimentation conditions. The formation of oil shale is associated with sedimentation, takes
place in shallow freshwater and silty pools – lagoons. The organic content of the oil shale mainly consisted of
phytoplankton (algae) and zooplanktons (fish larvae etc.). Connected with orogenic phases, the formation of
oil shale, coal and oil in southeastern slope of the Greater Caucasus are related to their similar genetic
properties [1].
Pyrolysis of oil shale samples showed that at the initial stage (500-550 °C), amount of bitumen and
pyrolytic water increases. At the same stage amount of gase increases when the temperature rises too.
Increasing the temperature up to 800-850 °C leads to the conversion of high molecular hydrocarbons into
low ones, gases and coke residues [2]. An abrupt change in the yielding of bitumen is mainly observed at a
temperature of 400 °C. In general, the conversion process of oil shale may be strats with re-changing of
organic matter in the stage of diagenesis and destroying long aliphatic C-C bonds in сatagenesis; continuing
separation of minerals and organic substances from each other in the composition of kerogen and the entire
process is completed with the hydrocarbons formation.
Ejected products of mud volcanoes are brought from the depth of 6-8 km and more. These products
are sole data, which contain information on geology of deep sediments of region, where has not been
studied with drilling or detailed geophysical surveys. Sometimes oil shale and bitumen rocks are met among
the products, which relates to Eocene-Miocene sediments [1, 2, 4-7]. Absheron and Shamakhi-Gobustan are
the regions, where natural outcrops and volcanic oil shale rocks are observed [3-7]. Geochemical and
geological study of volcanic oil shale and bituminous rocks may leads to clear up the hydrocarbon generation
potential and their possible accumulation along stratigraphic depths. In addition, such a study will open a
new oppurtunity to investigate shale gas problem in these regions, which is non-traditional for Azerbaijan.
This work was supported bt the Science Development Foundation under the President of the
Republic of Azerbaijan – Grant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/32/2.
1. Abbasov, O.R. (2017). Zakonomernosti raspredeleniya i geokhimiya goryuchikh slantsev Azerbaydzhana
[Distribution regularities and geochemistry of oil shales in Azerbaijan]. Mineral resources of Ukraine, no. 2,
pp. 22-30. (in Russian).
2. Abbasov, O.R. (2016). Geological and geochemical properties of oil shale in Azerbaijan and petroleum
potential of deep-seated Eocene-Miocene deposits. European journal of natural history, no. 2, pp. 31-40.
3. Abbasov, O.R., Mamedova, A.N., Huseynov, A.R. et al. (2013). Nekotoryye novyye dannyye
geokhimicheskikh issledovaniy goryuchikh slantsev Azerbaydzhana [Some new data about geochemical
investigations of oil shale in Azerbaijan], Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields. no.
2, pp. 32-35. (in Russian).
4. Abbasov, O.R., Akhundov, R.V. (2014). Petroleum potential of Paleogene and Miocene deposits in
Gobustan based on oil shale products of mud volcanoes. Baku World Forum of Young Scientists
(Azerbaijan, Baku, May 26-31, Baku. pp. 27-28.
5. Abbasov, O.R. (2015). Oil shale of Azerbaijan: geology, geochemistry and probable
reserves. International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology, Vol. 2, Issue 9,
pp. 31-37.
6. Abbasov, O.R. (2016). Distribution regularities of oil shale in Azerbaijan. Theoretical & Applied Science,
no. 3 (35), pp. 165-171.
7. Babayev, F.R., Abbasov, O.R., Mamedova, A.N. et al. (2013). Izucheniye bitumov Azerbaydzhana
[Studying of bitumens of Azerbaijan], Actual problems of the humanities and natural sciences, no. 7-1,
pp. 40-42. (in Russian).
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ЯРУЖНО-БАЛКОВІ СХИЛОВІ СИСТЕМИ РІЧКОВИХ
КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ

ДОЛИН

ЯК

ПРИРОДНА

Результатом діяльності людини є постійне порушення саморегулюючих механізмів природних
геосистем, що повинні контролювати протікання геодинамічних процесів на поверхні, впливати на
рельєф, а також на ґрунтово-рослинний покрив. Яружно-балкові системи є саме такими природними
регуляторами – формами рельєфу, що за умов відсутності впливу процесів урбанізації утворювались
від неконтрольованої водної ерозії та слугували механізмом розвантаження тимчасових поверхневих
вод у постійні водотоки.
З початком обробки та освоєння територій під землеробство, розбудову житла, приручення
тварин, вплив людини на характер екзогенних геологічних процесів різко виріс, особливо в останні
десятиліття, а реакція середовища на зміни антропогенного (техногенного) характеру, перш за все,
виразилась в посиленні ерозійних процесів. Фактично, виведення рослинного покриву при наявності
нахилу поверхні спочатку привело призвело до підсилення яружної ерозії, більш інтенсивного
розчленування крупних схилів, виникнення великих яружних систем, що поширились на значній площі,
а в наш час за умов міської забудови до домінування природно-техногенних систем з перевагою
урбанізаційних ландшафтів над природними.
Розвиток ерозійно-гравітаційних процесів на таких територіях, як результат антропогенних
порушень природних умов – нищення рослинного покрову схилів, порушення умов поверхневого і
підземного стоків, є серйозною проблемою для функціонування міських агломерацій. Більшість таких
агломерацій – великі, середні та малі міста України розташовані в долинах великих рік і малих річок. В
долинах рік будуються гідротехнічні споруди, мости, житлові та промислові об’єкти, розвивається
транспортна інфраструктура. В просторі, який займають річкові долини, під впливом антропогенезу,
інженерно-геологічні умови змінюються в дуже широких межах (заштриховані ділянки на рисунку) – від
сприятливих до малосприятливих і цілком несприятливих.

Рис. Приклад яружно-балкового розчленування правобережжя Дніпра ділянки Київської області.

Виникнення масивів з нестійкою структурою геологічного середовища потребує вивчення
закономірностей динаміки цих геосистем, а також детального інженерно-геологічного обстеження.
Метою таких обстежень є визначення міри активності зсувів, а також вивчення комплексу кількісних і
якісних показників, що характеризують локальний режим цих процесів, а проведення комплексу
інженерно-геологічних режимних досліджень можна розглядати як організацію моніторингу зсувних
територій. Сучасну ситуацію схилових яружно-балкових систем характеризує стан їх поверхні і порід
присхилового масиву, об'єктів, що знаходяться на них, характер обводнення, режим водоносних
горизонтів, що дренуються на схил, коефіцієнт загальної і місцевої стійкості схилу. Загальна оцінка
стійкості такого масиву який знаходиться під впливом природних та техногенних чинників можлива за
допомогою сучасних геоінформаційних технологій обробки аерокосмічних знімків, картографічних
матеріалів та аналітично-математичного моделювання отриманих даних. Такі дослідження дозволять
не лише спрогнозувати ділянки подальшого розвитку ерозійних процесів, але і здійснити
обґрунтування протиерозійних заходів.
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GULLY AND RAVINE HILLSIDE SYSTEMS OF RIVER VALLEYS AS A NATURAL
COMPONENT FORMING SURFACE RUNOFF
The human activity results in a permanent violation of self-regulating mechanisms of natural
geosystems, which should control the flow of geodynamic processes on the surface, affect the topographical
relief, as well as soil and vegetation cover. Gully and ravine systems are those natural regulators – the
landforms, which in the absence of influence of urbanization processes were created by uncontrolled water
erosion and served as release mechanism of temporary runoffs into permanent watercourses.
Starting from territories processing and development for agriculture, residential development, taming
of animals, human influence on the nature of exogenous geological processes has increased dramatically,
especially in recent decades, and the response of the environment to changes in anthropogenic (man-made)
nature, above all, was expressed in the strengthening of erosion processes. In fact, the removal of
vegetation with hillside available initially led to increased erosion, more intense breakdown of large hillsides,
the formation of large gully systems that spread on a large area, and in our time, in the conditions of urban
development to the domination of natural and man-made systems with prevailing man-made landscapes
compared to natural ones.
The development of gravity erosion processes in such territories, as a result of anthropogenic
violations of natural conditions and the destruction of hillside vegetation, violation of surface and
underground runoffs, is a serious problem for the functioning of urban agglomerations. Most of such
agglomerations are large, medium and small cities of Ukraine located in the valleys of large rivers and small
rivers. A hydraulic structures, bridges, residential and industrial facilities are constructed in river valleys, and
transport infrastructure is developing. In the area occupied by the river valleys, under the influence of
anthropogenesis, engineering-geological conditions vary in very wide limits (the shaded areas in figure) –
from favorable to less favorable and quite unfavorable.

Fig. An example of gully and ravine breakdown of the right bank in the Dnipro river area within the Kyiv region.

The origination of massifs with unstable structure of geological environment requires the study of
dynamics of these geosystems, as well as the investigation of engineering and geological details. The
purpose of such investigations is to determine the degree of displacement activity, as well as the study of a
set of quantitative and qualitative indicators that characterize the local mode of these processes; and a
complex of engineering and geological regime studies can be considered as the landslides monitoring. The
current situation of gully and ravine hillside systems is characterized by the state of their surface and rock
formations of near hillside massif, the objects located on them, the nature of flooding, the regime of drained
on the slope, the coefficient of general and local slope stability. A general assessment of the stability of such
massif under the influence of natural and man-made factors is possible with the help of modern
geoinformational technologies for the processing of aerospace images, cartographic materials and analytical
and mathematical data modeling. Such researches will allow not only to predict the areas of further
development of erosion processes, but also to substantiate the anti-erosion measures.
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МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА БАЗА ГРАФІТУ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ОСВОЄННЯ
Родовища та прояви графіту, яких налічується близько сотні, утворюють на території України
чотири графітоносні райони – Побузький, Волинський, Приазовський. Як освоєність так і вивченість (із
загальної кількості детально розвіданими є лише 6 об’єктів МСБ, експлуатується одне – Завалівське
родовище) залишаються низькими. Відповідно до роботи [3], довгострокове державне та комерційне
планування повинне ґрунтуватись на постійній переоцінці ресурсів в світлі нових геологічних знань,
прогресу в науці та техніці та змінах економічних та політичних умов. Для цього відомі ресурси слід
класифікувати з двох точок зору: суто геологічних характеристик покладу (якість, тоннаж, товщина і
глибина залягання) і аналізу економічної доцільності їх видобутку в певний час.
Можливість виділити найбільш перспективні для подальшої розвідки та розробки поклади та
порівнювати їх, виникає з використанням методик геолого-економічної оцінки, як, наприклад, методика
бальної оцінки [3], що враховує вищезазначені геологічні фактори та методика перевідних коефіцієнтів
[1], що дає змогу надати вартісну характеристику покладу. За результатами оцінки із загального
переліку найбільш доцільними для подальшої розвідки визначені умовно балансові запаси та ресурси
Махаринецького, Дубинівського, Сачкинського, Варварівського проявів, показаних на рисунку.
Адаптація цих методик до певного виду корисних копалин дає змогу структурувати їх
мінерально-сировинну базу, визначити найбільш перспективні для подальшої розвідки та розробки
об’єкти, забезпечити цільове та ефективне використання коштів на геолого-розвідувальні роботи.

Рис. Графітоносність УЩ (детально розвідані поклади позначені темними кружками, перспективні для
розвідки прояви – світлі трикутники (зліва на право: Махаринецький, Дубинівський, Варварівський,
Сачкинський), дрібні світлі кружки – прояви, враховані державним балансом); мегаблоки: І – Волинський, ІІ –
Дністрово-Бузький, ІІІ – Росинсько-Тікичський, lV – Інгульський, V - Середньопридніпровський, Vl - Приазовський;
шовні зони: 1 –,Первомайська; 2 – Криворізько-Кременчуцька, 3 - Горіхово-Павлоградська.
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DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF GRAPHITE RESERVES AND RESOURCES OF
UKRAINIAN SHIELD
The deposits and occurrences of graphite are numbering about a hundred, form on the territory of
Ukraine four ore areas – Pobuzhia, Volyn, Pryazovsk and Kryvyi Rih. Five fields explored in detail. One field
is being developed (Zavalivske).
According to work [3], long-term state and commercial planning should be based on a continuous
reassessment of resources in the light of new geological knowledge, progress in science and technology,
and changes in economic and political conditions. For this purpose, known resources should be classified
from two points of view: geological characteristics of the deposit (quality, tonnage, thickness and depth of
occurrence) and an analysis of the economic feasibility of their extraction at a certain time.
The ability to distinguish the most pertinent for further exploration, development and compare ore
occurrences appear with the use of geological and economic evaluation techniques, such as the method of
rating economic evaluation [2], which takes into account the above-mentioned geological factors and the
method of conversion coefficients [1], which gives cost characteristics of the deposit.
According to the results of the assessment, the most probable for further exploration and
development are economic reserves of the Maharynetskyi, Dubynivskyi, Sachkynskyi and Varvarivskyi
occurrences (Figure).
By this method it is possible to structure the reserves and resources of minerals, to determine the
most promising objects for further exploration and development, to ensure the targeted and efficient use of
funds for geological exploration.

Fig. Graphite reserves and resources of Ukrainian shield: deposits are marked by dark circles, most pertinent for further
exploration are marked by bright triangles (from left to right: Macharynetskyi, Dubynivskyi, Varvarivskyi, Sachkynskyi),
the small light circles are economic reserves (the occurrences); megablocks: I – Volynskyi, II – Dniestersko-Buzhskyi, III
– Rosynsko-Tikychskyi, lV - Ingulskyi, V – Seredn’opridniprovskyi, Vl – Pryazovskyi; seam zones: 1 - Pervomayska; 2 Krivyi Rig - Kremenchug, 3 - Gorichovo-Pavlogradska.
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Resources of Russia. Economics and management, no. 3, pp. 54-56. (in Russian).
2. Ovcharenko, V.A., Gerasimov, E.S. (2002). Printsipyi geologo-ekonomicheskoy otsenki syrevoy bazyi
kamennyih ugley Ukrainyi kak osnova dlya razrabotki programm razvitiya ugolnoy promyishlennosti (na
primere Luganskoy oblasti) [Principles of geological and economic evaluation of coals of Ukraine as a basis
for programs of development of coal industry (on example Lugansk region)]. Mineral Resources of Ukraine,
no. 2, pp. 26-28. (in Russian).
3. Principles of a Resource/Reserve Classification for Minerals (1980). U.S. Geological Survey Circular 831.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНОЯРСКОГО И
ТАРАСОВСКОГО РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИТАНА
Титан – металл будущего, который широко используется в современной технике и
производстве в виде металла и сплавов, а также двуокиси титана. Большинство титановых
месторождений Украины разведаны более 50 лет назад в совсем других экономических условиях. Что
есть причиной приостановки действующих горно-обогатительных комбинатов, и не ввода в
эксплуатацию новых месторождений. Поэтому необходимо наращивать рудную базу титана с
помощью современных методов, таких как геолого-экономическая оценка месторождений, которая
позволит выделить первоочередные участки для отработки, рассчитать стоимость отработки, срок
эксплуатации, инвестиции, годовую прибыль и т.д.
Для сравнительной геолого-экономической оценки были выбраны два наиболее
перспективных объекта – комплексные месторождения титана Зеленоярское и Тарасовское [1],
территориально находящиеся близко один к другому. Тарасовское месторождение расположено в
Белоцерковском районе Киевской области, Зеленоярское – в Оратовском районе Винницкой области.
Промышленные концентрации титановых и циркониевых минералов обоих месторождений
приурочены к песчаным отложениям новопетровской свиты среднего миоцена.
Тарасовское месторождение. Продуктивный пласт субширотного простирания длинной до
25 км при ширине 10-12 км. В разрезе россыпь разделяется на два пласта, которые в юго-западной
части сливаются в один. Верхний пласт россыпи является основным промышленным рудным телом, в
нем сосредоточено до 90 % минералов тяжелой фракции. Мощность пласта – 2,0-20,7 м, площадь
распространения – около 78,5 км². Мощность вскрышных пород – 1,5-52,4 м Нижний слой расположен
глубже на 0,2-11 м верхнего. Его мощность колеблется от 0,1 до 8 м, в среднем – 5,69 м, а мощность
промежуточных вскрышных пород до 11,0 м. Площадь распространения нижнего пласта – 105,2 км².
Слой сложен относительно бедными песками.
Зеленоярское месторождение. На месторождении выделено два промышленных пласта –
Юго-Западный (13500×40-200 м, при мощности 0,4-10,7 м) и Юго-Восточный (7200×50-400 м,
мощностью 0,6-9,0 м). Средняя мощность отложений 4,5 м. Мощность вскрыши – 5,0-35 м. Наиболее
перспективным является Юго-Восточная часть месторождения, которая более изучена.
Для обоих месторождений, на основании геологических данных, полученных при
геологической разведке в 1970-х годах, с помощью GIS моделирования построены модели залегания
полезных компонентов и выделены перспективные площади с высокими содержаниями тяжелых
минералов. В пределах перспективной площади Тарасовского месторождения удалось выявить
участки с приемлемыми экономическими показателями разработки. Сделаны выводы, что запасы
возможно наращивать как в западном, так и в восточном направлении
Также, на основании геологических данных подсчитаны оптимальный срок эксплуатации [2]
месторождений для Тарасовского месторождения, который составляет 16,5 лет при годовой
продуктивности предприятия – 3 млн. т руды в год. При этом нужно вложить 33 млн. дол. США,
окупаемость которых всего 4,7 года. Зеленоярское не является самостоятельным месторождением в
виду малого периода отработки – 9,5 лет и большого периода окупаемости 4,5 года, при этом
инвестиции составят 25 млн. дол. США.
Таким образом, Зеленоярское месторождение не может быть самостоятельным объектом в
нынешних рыночных условиях, но может является резервным для Тарасовского.
1. Василенко С.П., Охоліна Т.В., Ткаченко П.Г. Геолого-генетична модель об’єкта «Тарасівка східна» /
Третій міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й
виробництво (Геофорум–2016)» с. Коблеве, Миколаївська обл., Україна, 15-20 серпня 2016 р. С.10-14.
2. Свивальнева Т.В. Геолого-экономическая оценка титановых месторождений Волынского
титаноносного района с построением модели одного из перспективных объектов // Зб. наук. пр. ІГН
НАН України. – 2013. – Вип. 6. – С. 123-128.
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COMPARATIVE GEOLOGICAL-ECONOMIC EVALUATION OF THE ZELENOYARSKIY
AND TARASOVSKY PLACER TITANIUM DEPOSITS
Titanium is a metal of the future, which is widely used in modern technology and production in the
form of metal and alloys, as well as titanium dioxide. Most of the titanium deposits in Ukraine were explored
more than 50 years ago, in very different economic conditions. What is the reason for the suspension of
existing mining plant, and not the commissioning of new fields. Therefore, it is necessary to increase the ore
base of titanium with the help of modern methods, such as geological and economic evaluation of deposits,
which will identify the priority areas for development, calculate the cost of mining, operation life, investments,
annual profits, etc.
For a comparative geological and economic assessment, two of the most promising sites were
chosen, the complex titanium deposits of Zelenyar and Tarasovskoye [1], territorially close to each other.
Tarasovskoye field is located in the Belotserkovsky district of the Kiev region, Zelenoyarskoe – in the
Oratovsky district of the Vinnitsa region.
Industrial concentrations of titanium and zirconium minerals of both deposits are confined to sand
deposits of the Novopetrovsk Formation of the Middle Miocene.
Tarasovskoye field. The productive stratum of the sublatitudinal strike is up to 25 km long and 1012 km wide. In the section, the placer is divided into two layers, which merge into one in the southwestern
part. The upper placer layer is the main industrial ore body, it contains up to 90 % of the minerals of the
heavy fraction. The reservoir thickness is 2.0-20.7 m, the area of distribution is about 78,5 km².
The thickness of the overburden is 1.5-52.4 m. The lower layer is located deeper by 0.2-11 m from the top.
Its thickness varies from 0.1 to 8 m, on average – 5.69 m, and the thickness of intermediate overburden to
11.0 m. The area of distribution of the lower layer is 105.2 km². The layer is composed of relatively
poor sands.
Zelenoyarskoe field. Two industrial layers have been identified at the deposit: Southwest
(13500×40-200 m, at a power of 0.4-10.7 m) and South-East (7200×50-400 m, capacity 0.6-9.0 m ). The
average thickness of the deposits is 4.5 m. The overburden thickness is 5,0-35 m. The most promising is the
South-East part of the deposit, which is more studied.
For both deposits, based on the geological data obtained during geological exploration in the 1970s,
models of occurrence of useful components were constructed using GIS modeling, and promising areas with
high heavy mineral contents were identified. Within the perspective area of the Tarasovskoye field, it was
possible to identify areas with acceptable economic development indicators. It is concluded that the reserves
may increase both in the Western and the Eastern direction.
Also, on the basis of geological data, the optimal operation life of the deposits were calculated [2], for
the Tarasovskoye field, it is 16.5 years with the annual production capacity of 3 million tons of ore per year.
At the same time, it is need to invest 33 million USD, which payback is only 4.7 years. Zelenyarskoye is not
independent in view of the short period of mining – 9.5 years and a long payback period of 4.5 years, with
investments amounting to 25 million USD.
Thus, the Zelenoyarskoe field cannot be an independent object in the current market conditions, but
it can be reserved for Tarasovsky.
1. Vasilenko, S.P, Okholina, T.V, Tkachenko, P.G. (2016). Heoloho-henetychna model obyekta “Tarasivka
skhidna” [Geological and genetic model of the "Tarasivka Scіdna"] Tretiy mizhnarodnyy heolohichnyy forum
“Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku heolohiyi: nauka y vyrobnytstvo (Heoforum–2016)” [The third
international geological forum "Current problems and prospects for the development of geology: the science
and the vibrobnitsu (Geoforum-2016)" p. Koblevoe, Mykolaiv region., Ukraine, August 15-20, 2016, pp.10-14.
(in Ukrainian).
2. Svivalneva, Т.V. (2013). Geologo-ekonomicheskaya otsenka titanovykh otlozheniy Volynskogo
titanomnosnogo rayona s postroyeniyem modeli odnogo iz perspektivnykh ob"yektov. [Geological and
economic assessment of titanium deposits in the Volyn titaniferous region with the construction of a model of
one of the promising objects]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heolohichnykh nauk Natsional na
akademiya nauk Ukrayiny [Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences National
Academy of Sciences of Ukraine] vol. 6, pp. 123-128. (in Russian).
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ВИКОПНІ ПЛЕЙСТОЦЕНОВІ ҐРУНТИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ
РЕКОНСТРУКЦІЙ
Галузь науки, що займається вивченням давніх ґрунтів, давніх ґрунтових покривів, давніх
ґрунтоутворюючих процесів, які відбувались на планеті у геологічному минулому називається
палеопедологією (М.Ф. Веклич, 1974). Палеопедологія – це наука, яка знаходиться на межі
ґрунтознавства, геології та географії. Основи її теорії та методики були розроблені ще в 1910-1930 рр.
В Україні розвиток палеопедології пов'язаний із дослідженнями М.Ф. Веклича, Н.О. Сіренко,
Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко та ін. Основні положення щодо методики палеопедологічних
досліджень висвітлено у монографії (М.Ф. Веклич та ін., 1979). Головне завдання палеопедології
полягає у реконструкції давніх грунтів, ґрунтових покривів, чинників і процесів давнього
ґрунтоутворення. Специфіка методики дослідження викопних грунтів полягає у всебічному та
комплексному
використанні
численних
методів
досліджень:
педологічних
(макрота
мікроморфологічного, хімічного,
фізико-хімічного
та
ін.),
геологічних
(стратиграфічного,
геоморфологічного, літолого-мінералогічного, палеонтологічного та ін.) та географічних, включаючи
порівняльно-географічний, з широким використанням принципу актуалізму.
Методологічною суттю палеопедологічного методу для палеогеографічних реконструкцій є той
факт, що ґрунти давніх геологічних епох, як і сучасні, є своєрідними індикаторами фізико-географічних
умов часу свого формування. У зв’язку з цим, кожній природній зоні відповідають свої генетичні типи
ґрунтів, які відрізняються характерними особливостями будови генетичного профілю і добре
розрізняються за зовнішніми (макроморфологічними) та внутрішніми (мікроморфологічними)
ознаками. Для кращого розуміння палеогеографічної ролі ґрунту в реконструкції кліматичних умов
минулого побудовано порівняльну схему відносної залежності певних зональних генетичних типів
ґрунтів від балансу тепла і вологи (рисунок), що дозволяє, в загальних рисах уявити стан клімату в
просторі і часі на основі співставлення генетичних типів плейстоценових викопних ґрунтів і сучасних.
При
вивченні
викопних
плейстоценових ґрунтів у першу чергу
досліджується профіль, нижня і верхня
межа, колір генетичних горизонтів,
гранулометричний склад, особливості
загальної
карбонатності
маси
і
морфологія карбонатних новоутворень,
наявність та розподіл по профілю
викопних кротовин; особлива увага
звертається на структуру матеріалу,
наявність присипки SiO2 та зон її
ущільнення
і
накопичення,
вміст
новоутворень оксидів заліза, міді,
алюмінію та ін. Генетична ідентифікація
викопних
ґрунтів
виконується
відповідно
до
існуючих
сьогодні
класифікацій ґрунтів.
Однак, потрібно відмітити, що
Рис. Відносна залежність певних генетичних типів ґрунтів від
далеко не завжди можна знайти
балансу тепла та вологи.
аналоги викопним ґрунтам серед
сучасних. У цьому випадку, генетична ідентифікація викопного ґрунту виконується достатньо умовно, з
зазначенням найбільш характерних його особливостей. Також потрібно враховувати, що не всі типи
ґрунтів рівноцінні між собою в розумінні тривалості ґрунтоутворення і умов їх формування. Так, на
схилах, річкових терасах та в межах долин, часто формуються ґрунти делювіального типу, які мають
незначне розповсюдження і не є зональними. Зрозуміло, що їх палеогеографічне значення обмежене.
Наслідком детальних регіональних палеопедологічних досліджень мають бути карти ґрунтових
покривів для певних етапів. Такі карти надають змогу зробити висновки не тільки про часові і
просторові особливості викопних ґрунтів, але і про стан інших природних компонентів – кліматичних
умов, природної зональності, ландшафтів тощо. Автором було виконано роботи з реконструкції
плейстоценового ґрунтового покриву території Середнього Побужжя (С.П. Дорошкевич, 2012), що
базуються на нових результатах комплексних палеопедологічних досліджень з широким
використанням мікроморфологічного аналізу і аналітичних даних щодо вмісту гумусу і карбонатів у
різновікових горизонтах.
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FOSSIL PLEISTOCENE SOILS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PALEOGEOGRAPHIC
RECONSTRUCTION
The field of science that deals with the study of ancient soils, ancient soil covering, ancient soilforming processes that took place on the planet in the geological past is called paleopedology (M. Veklych,
1974). Paleopedology is science that is at the junction of soil science, geology and geography.
Fundamentals of theory and methodology of paleopedology were developed in 1910-1930. In Ukraine, the
development of palaeopedology is associated with the research of M. Veklych, N. Sirenko, Zh. Matviishina,
N. Gerasimenko etc. The main provisions of the methods of paleopedological research are reflected in the
monograph (M. Veklych et al., 1979). The main task of paleopedology is to reconstruct ancient soils, soil
coverings, factors and processes of ancient soil formation. The specificity of the methodology for the study of
fossil soils is the comprehensive and integrated use of numerous research methods: pedological (macroand micromorphological, chemical, physico-chemical, etc.), geological (stratigraphical, geomorphological,
lithologic-mineralogical, paleontological, etc.) and geographical, including comparative-geographical, with
widespread use of the principle of actualism.
The methodological essence of the paleopedological method for the paleogeographic reconstruction
is the fact that the soils of the ancient geological periods are peculiar indicators of the physical and
geographical conditions of the time of its formation. In this regard, each natural area has its own genetic soil
types, which has different characteristics of structure of the genetic profile, the external
(makromorfolophological) and the internal (micromorphological) signs. For a better understanding of the
paleogeographic role of the soil in the reconstruction of the climatic conditions of the past, a comparative
scheme of the relative dependence of certain zonal genetic types of soils on the balance of heat and
moisture was constructed (Figure). It allows, in general terms, to present the state of the climate in space
and time on the basis of comparison of the genetic types of Pleistocene fossil soils and modern ones.
In the study of fossil
Pleistocene soils, the profile, its
lower and upper limits, the color of
the
genetic
horizons,
the
granulometric
composition,
the
peculiarities of the total carbonate
mass and the morphology of
carbonate tumors, the presence and
distribution of the crustal profile are
investigated in the first place.
Particular attention is drawn to the
structure of the material, the
presence of powdered SiO2 and to
the zones of its consolidation and
accumulation, the content of tumors
of iron oxides, copper, aluminum
and other substances.
However, it should be noted
Fig. Relative dependence of certain genetic types of soils on the balance of
that it is not always possible to find
temperature and humidity.
analogues of fossil soils among
modern ones. In this case, the genetic identification of the fossil soil is sufficiently conditional, with the
indication of its most characteristic features. It is also necessary to take into account that not all types of soils
are equivalent in terms of the duration of soil formation and the conditions for their formation. Thus, deluvialtype soils are often formed on the slopes, river terraces and within the valleys, which have little propagation
and are not zonal. It is clear that their paleogeographic significance is limited.
The result of detailed regional paleopedological studies should be maps of the soil covering for
certain stages. Such maps make it possible to draw conclusions not only on the temporal and spatial
characteristics of fossil soils, but also on the state of other natural components such as climatic conditions,
relief, landscapes, etc. The author has completed work on the reconstruction of the Pleistocene soil cover of
the territory of the Middle Pobuzhya (Doroshkevich S., 2012), based on new results of complex
paleopedological studies with widespread use of micromorphological analysis and analytical data on the
content of humus and carbonates in different horizons of soils.
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ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТІВ РІЗНИХ ЛАНДШАФТНИХ ЗОН
Відомо, що практично любі процеси (природні чи техногенні) викликають хімічні перетворення
в гірських породах, поверхневих та донних відкладах, поверхневих і ґрунтових водах, атмосфері, біоті,
тобто призводять до зміни характеристик їх геохімічних полів: складу та концентрації хімічних
елементів, їх взаємовідношень і таке інше. Взаємодія та трансформація потоків речовини, пов’язаних
із різноспрямованими природними та техногенними процесами, виражається у кінцевому результаті,
як міграція хімічних елементів та їх сполук в усіх складових природно-геологічного середовища, що
призводить до виникнення динамічного інтегрованого геохімічного поля, об’єднуючого в єдину систему
усі оболонки Землі, задіяні в процесі життєдіяльності людини [1].
Аналіз даних за складом та концентрацією хімічних елементів у викидах, стоках та твердих
відходах показує, що практично усі види людської діяльності формують відходи з аномальним вмістом
широкого комплексу хімічних елементів, які є джерелами забруднення навколишнього середовища.
При їх оцінці необхідно враховувати наступні обставини: забруднення в повітрі не нагромаджується,
тоді як в водних системах та поверхневих відкладах воно може депонуватись на довгий час;
забруднення викидами та стоками є розсіяним, тоді як твердими відходами воно є строго
локалізованим; поверхневі відклади (ґрунти) є багаторічним депонентом забруднення [2]. Зважаючи
на те, що саме ґрунти найбільш чітко показують ступінь забруднення території необхідно визначити їх
фоновий склад та особливості міграції хімічних елементів у різних ландшафтних умовах.
Нами було розглянуто вміст важких металів в різних ландшафтних зонах України (рекреаційні
території). У кожній зоні було відібрано більше 100 проб ґрунтів та проаналізовано на вміст хімічних
елементів методом ICP-MS. Поліська зона представлена дерново-підзолистими глейовими грунтами
(рН 5,5); лісостепова – темно-сірими опідзоленими та чорноземними (рН 6,5), степова – лучнокаштановими (рН 7,5). В різних умовах геохімічна поведінка важких металів (Hg, Cd, Co, Pb, Zn)
відрізняється, що показано на рисунку.

Рис. Вміст важких металів у грунтах різних ландшафтих зон.

Встановлено, що в умовах степової зони вміст металів у ґрунтах максимальний, тоді як
поліської – мінімальний. Наприклад, вміст Co у ґрунтах степової зони більше, ніж у Поліссі у 12 разів;
Zn – у 5 разів, Cd та Pb – у 2 рази, вміст Hg практично однаковий у всіх зонах (0,027-0,033 мг/кг). Це
пов’язано з ступенем рухомості металів, яка у слабо-кислому середовищі вища (поліська зона), у
слабо-лужному – нижча (степова зона). Відомо, що більшість важких металів у кислому середовищі
(рН 5-6) мігрує у вигляді вільних іонів, а в лужному середовищі, переважають карбонатні форми, які є
не розчинними. Саме рухомість показує ступінь переходу хімічного елементу у системі «ґрунтрослина», що важливо при рішенні екологічних питань.
1. Буренков Э.К. Комплексная эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения окружающей
природной среды / Э.К. Буренков, Л.Н. Гинсбург, Н.К. Грибанова – М.: Прима–Прес, 1997. – 112 с.
2. Методические требования по геохимической оценке источников загрязнения окружающей среды /
[Ю.Е. Сает, И.Л. Башаркевич, Б.А. Ревич]. – М.: ИМГРЭ, 1982. – 66 с.
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It is known that practically any processes (natural or man-made) cause chemical transformations in
rocks, surface and bottom sediments, surface and ground waters, atmosphere, biota, that lead to changes in
the characteristics of their geochemical fields: the composition and concentration of chemical elements, their
interrelations and so on. The interaction and transformation of the flow of matter associated with diverse
natural and man-made processes, is expressed in the final result, as the migration of chemical elements and
their compounds in all components of the natural-geological environment, that leads to the emergence of a
dynamic integrated geochemical field, uniting in a single system of all shells of the Earth, involved in the
process of human life [1].
Analysis of data on the composition and concentration of chemical elements in emissions, effluents
and solid waste shows that virtually all types of human activity form waste with an abnomal a content of a
wide range of chemical elements that are sources of environmental pollution. In their assessment, the
following circumstances must be taken into account: air pollution does not accumulate, where as in water
systems and surface sediments it can be deposited for a long time; pollution by emissions and effluents is
dispersion, whereas solid waste is strictly localized; surface sediments (soils) are a long-term contaminant
depositor [2]. In view of the fact that the soils show the most clearly indicating the degree of contamination of
the territory, it is necessary to determine their background composition and the peculiarities of the migration
of chemical elements in different landscapes.
We considered the content of heavy metals in various landscape zones of Ukraine (recreational
areas). More than 100 soil samples were taken in each zone and analyzed for the content of chemical
elements by the ICP-MS method. Polissya zone is represented by turf-podzolgley soils (pH 5.5); foreststeppe – dark gray linden and black earth (pH 6.5), steppe – meadow chestnut (pH 7.5). In various
conditions, the geochemical behavior of heavy metals (Hg, Cd, Co, Pb, Zn) is different as shown in figure.

Fig. The content of heavy metals in soils of various landscape zones.

It was established that in the conditions of the steppe zone the metal content in the soils is maximal,
while the Polissya is minimal. For example, the Co content in the soils of the steppe zone is greater than in
Polissya in 12 times; Zn – 5 times, Cd and Pb – 2 times, the content of Hg is practically the same in all zones
(0.027-0.033 mg/kg). This is due to the degree of mobility of metals – in the weakly acidic environment
higher (Polissya zone), in weakly alkaline - lower (steppe zone). It is known that most of the heavy metals in
the acidic medium (pH 5-6) migrate in the form of free ions, and in the alkaline medium, carbonate forms that
are not soluble predominate. It is movement that shows the degree of transition of a chemical element in the
system "soil-plant", which is important in solving environmental issues.
1. Burenkov, E.K., Ginsburg, L.N., Gribanova, N.K. (1997). Comprehensive ecological-geochemical
assessment of technogenic pollution of the natural environment. Moscow: Prima-Pres. (in Russian).
2. Sayet, Yu.E., Basharkevich, I.L., Revich, B.A. (1982). Methodological requirements for the geochemical
assessment of sources of pollution of the environment. Moscow: IMGRE. (in Russian).
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СТІЙКІСТЬ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ (ГЕОХІМІЧНИЙ ЧИННИК)
В основу визначення стійкості природних систем було покладено геохімічний принцип про
міграцію техногенних забруднювачів і процеси, що її обумовлюють. Стійкість природного середовища
до техногенного впливу – це його здатність зберігати і відновлювати умови екологічної рівноваги в
результаті перебігу природних процесів [1].
Закономірності міграційних властивостей важких металів в екосистемах можуть бути
обумовлені геохімічною поведінкою цих елементів в залежності від ландшафтно-геохімічних умов.
У зв’язку з тим, що ґрунти є основним регулятором геохімічних процесів, що забезпечують
стійкість ландшафтів до техногенного впливу, було досліджено їх склад, властивості і процеси сорбції,
які відбуваються в системі «ґрунт–розчин–рослина». Важливий показник рухомості хімічних елементів
в ґрунтах – потенційна буферна здатність (ПБЗ) ґрунтів до конкретного хімічного елемента. ПБЗ
характеризується здатністю ґрунтів при зміні зовнішніх умов підтримувати в ґрунтовому розчині
певний рівень концентрації елементу при надходженні його в рослину [2]. Ґрунт, ПБЗ якого знижена чи
повністю вичерпана у зв’язку з потраплянням в нього великих кількостей шкідливих речовин, надовго
або назавжди залишається забрудненим.
Проведено експериментальне визначення сорбційної ємності ґрунтового поглинаючого
комплексу (ҐПК), буферності, а також констант обміну М1–М2 (К–Сs, Ca–Pb, Ca–Cu, Ca–Be) основних
типів ґрунтів України. Зразки ґрунтів відібрані на еколого-геохімічних полігонах, що розташовані в
межах Київської, Житомирської, Чернігівської та Полтавської областей. При цьому розглядалися різні
типи природних ландшафтів – лісові, лучні, лісостепові, а також антропогенні. Останні охоплюють
міські агломерації, ділянки, що прилягають до теплових і атомних електростанцій, металургійних
заводів, териконів, а також сільськогосподарські угіддя.
Значення величини буферності ґрунтів змінюється від 14 до 20 природних умовах, та від 6 до
11 в техногенних; щодо сорбційних властивостей ґрунтів маємо такі показники – 16–66 в природних
умовах, та 8-20 – в техногенних. Можна прослідкувати тенденцію збільшення величини буферності, із
приближенням до природних об’єктів.
Встановлено однаковий характер залежності між сорбційними властивостями та буферністю
ґрунтів – техногенно-забруднені ґрунти мають мінімальні характеристики цих параметрів, що
пояснюється зміною їх фізико-хімічного стану внаслідок техногенного забруднення.
Як відомо, захисні буферні властивості ґрунтів проявляються у здібності їх ҐПК за рахунок
реакції сорбції, комплексоутворення та нейтралізації, обмежувати утворення мобільних форм важких
металів і радіонуклідів і тим самим, як наслідок, – їх міграцію.
Результати вивчення буферності засвідчують, що, як правило, чим багатіший ґрунт
гумусовими кислотами, тим більше значення сорбційної ємності та ҐПК і тим вище значення
коефіцієнту буферності.
1. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. / А.И. Перельман // М.: Высш. шк. – 1975. – 342 с.
2. Жовинский Э.Я Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева // −
К. Наукова думка. – 2002. – 213 с.
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STABILITY OF NATURAL SYSTEMS (GEOCHEMICAL FACTOR)
The basis for determining the stability of natural systems was laid geochemical principle of the
migration of man-made pollutants and the processes that cause it. Resilience of the natural environment to
anthropogenic impact is its ability to maintain and restore the environmental balance of the natural
processes [1].
The laws of the migration properties of heavy metals in ecosystems can be due to the geochemical
behavior of these elements, depending on the landscape-geochemical conditions.
Due to the fact that soils are the main regulator of geochemical processes that ensure the stability of
landscapes to technogenic impact, their composition, properties and sorption processes that occur in the
“soil-solution-plant” system were investigated. An important indicator of the mobility of chemical elements in
soils is the potential buffer capacity (PBC) of the soils to a particular chemical element. PBC is characterized
by the ability of soils when changing external conditions to maintain in the soil solution a certain level of
concentration of an element when it enters the plant [2]. Soil, which is reduced or completely exhausted due
to the ingress of large quantities of harmful substances in it, for long time or forever remain polluted.
The experimental determination of the sorption capacity of the soil absorbing complex (SAC),
buffering, and also the constants of exchange of M1-M2 (K-Cs, Ca-Pb, Ca-Cu, Ca-Be) of the basic types of
soils of Ukraine is carried out. Soil samples are selected on ecological and geochemical landfills located
within the boundaries of Kyiv, Zhytomyr, Chernihiv and Poltava regions.
At the same time considered different types of natural landscapes – forest, pine, forest-steppe, as
well as anthropogenic. The latter include urban agglomerations, sites adjacent to thermal and nuclear power
plants, metallurgical plants, waste hedges, as well as agricultural land.
The value of soil buffer capacity varies from 14 to 20 natural conditions, and from 6 to 11 in the manmade. As regards the sorption properties of soils, we have the following indicators: 16-66 in natural
conditions, and 8-20 in technogenic ones. You can follow the tendency to increase the buffer size, with the
approximation to natural objects.
The same nature of the dependence between sorption properties and soil buffer is established:
technogenically polluted soils have the minimum characteristics of these parameters. That is explained by
the change in their physical and chemical status as a result of technogenic pollution.
As it is known, the protective buffer properties of soils are manifested in the ability of their SAC due
to the sorption, complex formation and neutralization reactions to restrict the formation of mobile forms of
heavy metals and radionuclides and thus, as a consequence, their migration. The results of the buffering
study show that, as a rule, the more rich soil with humus acids, the greater the value of the sorption capacity
and the PBC and the higher the value of the buffer coefficient.
1. Perelman, A. Geochemistry of the landscape., Perelman, A.I (1975). Moscow : Higher school, 342 pp.
(in Russian).
2. Zhovinsky, E. Kuraev, I. (2002). Geochemistry of heavy metals in soils of Ukraine. Kiev:Scientific Opinion
213 pp. (in Russian).
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ВУЛКАНА

Грязевой вулкан Шихзарли расположен в 75 км к запад-северо-западу от города Баку, в 1,5 км
к северо-востоку от одноименного селения. Приурочен к вытянутой в широтном направлении складке
длиной 12 км и шириной 3,5-4,0 км. Абсолютная высота вулкана – 640 м, относительная – 150 м.
Вулканическая структура образована палеоген-миоценовыми отложениями [1-4].
Методом микроскопических исследований в составе грязевулканических продуктов был
выявлен пирит и α-кварц. Для детального изучения химической и минералогической структуры
образцов использовался метод рентгенодифрактометрического анализа, в результате чего, было
выявлено наличие большого количества пирита (62,6 %). Также в результате проведенных
исследований были выявлены следующие минералы: α-кварц, кианит, иллит, каолинит. Количество
минералов иллита и каолинита составляло 5,8 и 5,4 %. На рисунке показан рентгенологический
анализ брекчии грязевого вулкана Шихзарли.
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Рис. Рентгенологический анализ грязевого вулкана Шихзарли.

Кроме минерального состава пород, отобранных на грязевом вулкане, также были
идентифицированы оксидные соединения. Высокая концентрация SO3 (37,05 %) и SiO2 (26,3 %)
связана с присутствием в образцах пирита и α-кварца.
1. Aliyev Аd.А., Bayramov А.А. (2000). Novye dannye ob osobennostyakh proyavleniya gryazevogo
vulkanizma v Shamakhy-Gobustanskom regione [New data about the manifestation peculiarities of mud
volcanism in Shamakhi-Gobustan region]. Proceedings of the Institute Geology Azerbaijan National
Academy of Sciences, 28, 5-17.
2. Abbasov O.R., Baloglanov E.E., Akhundov R.V. (2015). Organic compounds in ejected rocks of mud
volcanoes as geological and geochemical indicators: a study from Shamakhi-Gobustan region (Azerbaijan).
International Multidissiplinar Forum “Academic Science Week-2015”, Baku, 3-4.
3. Abbasov O.R. (2016). Distribution regularities of oil shale in Azerbaijan. Theoretical & Applied Science, 3
(35), 165-171.
4. Bashirov O.Kh. (2016). The mineralogical investigation of the materials of the Keyraki mud volcano.
Azerbaijan Geologist, 20, 87-90.
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SOME NEW DATA ON MINERALOGY OF SHIKZARLI MUD VOLCANO
Shikzarli mud volcano is located 75 km towards the West-North-West from Baku and 1.5 km in the
North-East from cognominal village. The length of the volcano is about 12 km, width 3.4-4.0 km. The
absolute height of it is about – 640 m, the relative – 150 m. The volcanic structure is formed by the
Paleogene-Miocene deposits [1-4].
Pyrite and α-quartz were determined in composition of mud volcanic products by microscopic
research. There was used roentgen difractometric analysis method to study in detail chemical and
mineralogical structure of the samples. As a result of analysis, the presence of high amounts of pyrite
(62.6 %) was identified. The other determined minerals are α -quartz, kyanite, illite and kaolinite. The amount
of illite and kaolinite minerals is 5.8 and 5.4 %. The figure shows the X-ray analysis of the breccia of the mud
volcano Shikhzarli.
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Fig. X-ray analysis of the mud volcano Shikzarli.

In addition to the mineral composition of the rocks, sampled from the mud volcano the oxide
compounds were identified too. The high concentrations of SO3 (37.05 %) and SiO2 (26.3 %) are related to
the presence of pyrite and α -quartz in the samples.
1. Aliyev, Аd. А., Bayramov, А.А. (2000). Novye dannye ob osobennostyakh proyavleniya gryazevogo
vulkanizma v Shamakhy-Gobustanskom regione [New data about the manifestation peculiarities of mud
volcanism in Shamakhi-Gobustan region]. Proceedings of the Institute Geology Azerbaijan National
Academy of Sciences, 28, 5-17.
2. Abbasov, O.R., Baloglanov, E.E., Akhundov, R.V. (2015). Organic compounds in ejected rocks of mud
volcanoes as geological and geochemical indicators: a study from Shamakhi-Gobustan region (Azerbaijan).
International Multidissiplinar Forum “Academic Science Week-2015”, Baku, 3-4.
3. Abbasov, O.R. (2016). Distribution regularities of oil shale in Azerbaijan. Theoretical & Applied Science, 3
(35), 165-171.
4. Bashirov, O.Kh. (2016). The mineralogical investigation of the materials of the Keyraki mud volcano.
Azerbaijan Geologist, 20, 87-90.
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МОДЕЛІ
РОЗУЩІЛЬНЕННЯ
НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР

ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

ДЛЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ

Формування зон покращених колекторів контролюється двома факторами різної природи.
Перший – літолого-фаціальний. На границях різних літофацій, зокрема більш та менш піскуватих,
формуються зони субвертикальної тріщинуватості внаслідок різної здатності до ущільнення пісків та
глин. Ці зони можуть сприяти вертикальним перетокам флюїдів як у межах одновікової товщі
відкладів, так і сполучати їх з нижче залягаючими. В результаті формується складна тріщинувата
система (типу ялинки), яка складається з субвертикальних каналів на межі літофацій та
субгоризонтальних, приурочених до літологічних границь. Другий чинник локалізації таких зон – це
структурні деформації різних масштабів. У місцях контрастних перегинів пластів формується
тріщинуватість тектонофізичної природи, яка охоплює значні потужності як колекторських, так і
глинистих товщ, що сприяє їх флюїдодинамічній єдності. Найбільш чутливі до ущільнення в
теригенних розрізах глинисті породи. У міру того, як збільшується глибина залягання, зростає
геостатичний тиск вищезалягаючих порід та підвищується температура, глини ущільнюються і
перетворюються в аргіліти. В глинах пористість змінюється, переважно, в результаті механічного
ущільнення. Хімічні процеси в порах глин в процесі катагенезу відіграють невелику роль.
Дещо по-іншому відбувається ущільнення піщано-глинистих порід з глибиною. Пористість
глинистих пісковиків і алевролітів зменшується, в основному, за рахунок ущільнення глинистого
матеріалу і цементуючої маси. Обкатаність гранулярних кварцових зерен і їх висока механічна
міцність обумовлює меншу піддатливість піщано-алевритових порід до ущільнення. Незворотний
коефіцієнт ущільнення зростає зі збільшенням відносної глинистості піщано-алевритових порід і
зменшується у міру покращення сортованості псамітової фракції.
Збереженню ємнісно-фільтраційних властивостей порід на великих глибинах сприяють
присутність флюїдів і надгідростатичні пластові тиски (НГПТ). В зонах НГПТ породи розущільнені і
мають кращі ємнісно-фільтраційні властивості. Зони НГПТ пов'язані переважно з газоносними
горизонтами. Так, в зоні НГПТ (на глибинах понад 2000 м) на Грушівському родовищі середнє
значення Кп продуктивних колекторів рівне 20,8 %, а поза її межами водоносних колекторів – 12,3 %
(Куровець С.С., 2016).
Зміни колекторських властивостей, як відомо, пов'язані з геодинамічними процесами розвитку
регіону, в результаті чого властивості колектора можуть набути будь-які відклади, не зважаючи на їх
літологічну характеристику у відповідних умовах розвитку та залягання. Отже, колекторські
властивості породи не мають однозначного зв'язку з речовинним складом, так як вони залежать від
двох груп факторів: первинних (генетичних), що пов'язані з речовинним складом порід, і вторинних,
зумовлених процесами їх перетворення в результаті геологічних процесів, механізми та вплив яких
для відповідних структур різний.
Фізичні процеси, що протікають у різних товщах, проявляються як зміною форми залягання,
так і фільтраційно-ємнісними властивостями порід.
Для утворення колектора в щільних породах необхідні достатня кількість рідини та відповідний
тиск, що можливо в шаруватих породах з перешаруванням щільних глинистих прошарків. При
збільшенні тиску глинисті породи є постачальниками води, яка в щільних прошарках зменшує їх
міцність та спричиняє розущільнення. За таких умов втримується відповідне співвідношення
потужності прошарків для даної глибини, будь-які відхилення можуть вивести систему з рівноваги і
процес зміни ємнісно-фільтраційних властивостей може проходити в напрямку розущільнення чи,
навпаки, ущільнення. Отже, тонкошаруватий характер розрізу відкладів є важливою передумовою
формування корисної ємності в ослаблених зонах на границях різних літотипів, що веде до
формування пошарової тріщинуватості. Такій характеристиці розрізу найбільш відповідають флішові
відклади, продуктивні товщі яких представлені переважно перешаруванням малопотужних
зцементованих піщаників, аргілітів або інших малопроникних шарів, складених алеврито-піщаними
різновидами та аргілітовими прошарками, де неможливо говорити про рівномірність, ізотропність
гранулярної порової системи чи її наявність як такої. Покращення ємнісно-фільтраційних властивостей
пов'язане, зокрема, з геодинамічними процесами розвитку регіону, в результаті яких властивостей
колектора можуть набути різні відклади у відповідних умовах їх розвитку та залягання, не зважаючи на
їх літологічну характеристику.
Саме виявлення таких зон розущільнення в межах локальних об'єктів може підвищити
ефективність геологорозвідувального буріння. Такі об'єкти є більш привабливими з точки зору
прогнозування нафтогазоносності надр, а врахування існування відкритих тріщин дозволяє з більшою
ефективністю прогнозувати нафтогазоперспективність тієї чи іншої структури.
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THE MODELS OF ROCK COLLECTORS DECOMPRESSION FOR PREDICTION OF OIL
AND GAS RESOURCES
The improved collectors zones are formed due to the two factors of different nature. The first is
lithofacies one. At the different lithofacies boundaries, in particular more and less sandy, subvertical fractures
zones are formed due to different consolidation abilities of sands and clays. These zones can cause the
vertical fluids migration within the same age sediments section and connect these sediments with the lower
ones. As a result, a complex fracture system (fir tree type) is formed, which consists of subvertical channels
at lithofacies bounds and subhorizontal channels that coincide with lithological boundaries. The second
factor of such zones localization is structural deformations of different scales. In zones of hard layer turns,
fractures of tectonophysical nature is formed both in collectors and clays sections, which promotes to their
fluid dynamic unity. Clay rocks are the most exposed to compacting in terrigenous sections. As you go
deeper in depth, the geostatic pressure of overlying rocks and the temperature increase, the clays compress
and turn into argillites. Clay porosity is changing mainly because of mechanical compaction. Chemical
processes in the clay pores play a small role during catagenesis.
The sand-clay rocks compaction with depth occurs otherway. The porosity of argillaceous
sandstones and aleurolites decreases, mainly because of compaction of clay material and cementing mass.
The roughness of granular quartz grains and their high mechanical hardness cause less pliability of sandaleuritic rocks to compact. The irreversible compaсtion coefficient increases with the rising relative clay
content of sandy-aleuritic rocks and decreases with the improvement of the psammitic fraction sorting. The
fluids presence and superhydrostatic layers pressures help saving of capacitive-filtration rocks properties at
the great depths. Rocks in zones of overhydrostatic layers pressures are decompacted and have better
capacitive-filtration properties. Such zones are mainly associated with gas bearing horizons. Thus, in the
zone of overhydrostatic layers pressures (at depths over 2000 m) in the Grushivske field, the average
porosity coefficient of productive collectors is equal to 20.8 %, and of aquifers beyond that zone – 12.3 %
(Kurovets S.S., 2016).
Collector properties changes are known to be related to the geodynamic processes of the region's
development, as a result of these processes any sediments can gain the collector properties despite their
lithology in the proper development and position conditions. Consequently, the rock collector properties do
not have the definite relation with the material composition, as they depend on two factor groups: primary
(genetic), which are related to the rocks material composition and secondary, caused by processes of their
transformation as a result of geological processes, mechanisms and influence of which are different for the
certain structures.
Physical processes occurring in different strata cause position change, as well as change of filtration
and capacitive rocks properties.
To form a reservoir in dense rocks, it requires enough fluid and appropriate pressure, which is
possible in stratified rocks that have dense clay interlayers. As pressure increases clay rocks supply water,
that reduces hardness and causes decompression of dense interlayers. Under such conditions, there is an
appropriate correlation of the interlayers thicknesses at such depth, any deviations can bring the system out
of balance and changing the capacitive and filtration properties can cause decompactification or conversely
– compression. So, the thin-layer nature of the deposits section is important for the useful capacity formation
in the weakened zones at different lithotypes boundaries, which leads to the formation of layered fractures.
Flysch is the most appropriate for such rocks section, its productive strata consist mainly the interlayering
low-thickness cemented sandstones, argillites or other low-permeable layers, composed of silty-sandy
varieties and argillite interlayers, where it is impossible to speak of uniformity, isotropy of the granular pore
system or its presence as such. Improvement of capacitive filtration properties has relation, in particular, with
the geodynamic processes of the region's development, as a result of which different deposits can gain
collector properties under the appropriate development and position conditions, regardless of their
lithological characteristics.
This finding of such decompression zones within local objects can increase the efficiency of
exploration drilling. Such objects are more suitable for predicting the oil and gas reservoirs, and taking into
account the existence of open fractures allows to predict the oil and gas prospects of different structures
more efficiently.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ГАЗОВИХ
ВИДІЛЕНЬ
У
ЧОРНОМУ
МОРІ
ПІД
ЧАС
АКТИВІЗАЦІЇ
СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
Мета дослідження: дослідити вплив глибинної геотектонічної діяльності, під час активізації
землетрусів, на утворення газових виходів у Чорному морі, що спостерігаються на космічних
знімках (КЗ) у вигляді аномальних плям. Проявом активізації геодинамічних процесів є підвищення
сейсмічності та як наслідок, виникнення землетрусів. Тому, для досліджень обрано період активізації
землетрусів в Туреччині протягом 1999 р., де відбулося кілька сильних землетрусів 17 серпня – з
магнітудою 7,9 та 12 листопада – з магнітудою 7,5 за шкалою Ріхтера.
Були побудовані графіки залежності магнітуд землетрусів від їх кількості по кожному місяцю
окремо впродовж року на ділянці Малої Азії з координатами 35º-42º широти і 26º-45º довготи. Аналіз
графіків показав такі результати: Піки магнітуди з січня по липень 1999 р. не перевищували 6, а 17
серпня зросли до 7,9 за шкалою Ріхтера, з подальшими катастрофічними наслідками. У вересні-жовтні
спостерігалося зменшення рівня сейсмічності – магнітуди не перевищували 5 за шкалою Ріхтера. А в
листопаді сейсмічні поштовхи знову активізувались і їх кількість склала 105 за місяць, з піком
магнітуди 7,5 за шкалою Ріхтера, що знову призвело до землетрусу, у грудні їх кількість зменшилась
до 43, сейсмічний фон не перевищував 5,5 за шкалою Ріхтера. На графіках тектонічна активність має
пульсаційний характер, але спостерігається і закономірний фоновий рівень сейсмічної активності з
магнітудами від 2,5 до 4-5 за шкалою Ріхтера.
На графіку за серпень 1999 р. чітко зафіксовано 14 сейсмічних поштовхів, з поступовим
збільшенням магнітуди від 3,3 до 5,1, а потім різкий скачок до 7,9 за шкалою Ріхтера, що проявився у
вигляді катастрофічного землетрусу за назвою Ізмітський. Внаслідок землетрусу кількість жертв
складала (за різними даними) від 15 до 18 тис. чол. і близько 25 тис. чол. поранених та приблизно 600
тис. чол. залишились без даху над головою. Підземний поштовх практично зруйнував промислове
місто Ізміт, в результаті землетрусу в Мармуровому морі виникло цунамі з висотою хвилі 3 м. Далі
увага приділялася аналізу сейсмічності за серпень 1999 р., загальна кількість поштовхів на цій ділянці
досягала 160 протягом місяця.
На наступному етапі дослідження було опрацьовано матеріали КЗ супутників NOAA в Пн.-Зх.
та Пн.-Сх. частинах Чорного моря для визначення впливу сейсмоактивності на вихід газових виділень
за допомогою обробки та інтерпретації КЗ.
Методика проведених досліджень базується на виявленні аномалій у фізичних
характеристиках приповерхневої товщі моря, які на етапі обробки КЗ супутників інтерпретуються, як
виділення метану. За результатами аналізу у Пн.-Зх. частині виявлено протягом травня-серпня 76
аномалій, найбільше у серпні – 37, в середньому 18 за місяць. У Пн.-Сх. всього 64 аномалії протягом
літнього періоду, в середньому 9 за місяць. Це можна пояснити близькістю Пн.-Зх. частині Чорного
моря до області підвищення сейсмічної активності, яка спостерігалось в цей період в межах ПівнічноАнатолійського розлому, та як наслідок збільшення виділень метану з дна моря, зафіксованих на КЗ
як аномалії пониження температур.
Макропросочування метану або газові факели, що виходять з дна моря, утворюються на
глибинах близько 200м до 2500м, в деяких випадках піднімаються на висоту до 900 м та досягають
поверхні моря – є прямою ознакою газоносності при прогнозі зон нафтогазоперспективності.
Вивчаючи зв'язок між розміром газових бульбашок і глибиною їх спливання, вчені (McDonald та
ін. 2002) дійшли висновку, що бульбашки метану захищені плівкою нафти або газогідрату метану і це
дозволяє їм пройти скрізь товщу води та досягнути поверхні. Метан проходячи через водну товщу з
дна до поверхні, виносить маси води з пониженою температурою, що легко фіксуються на КЗ в літній
період коли відчутна різниця між tº поверхні моря (~25ºС) та tº придонних мас води (~3-5ºС). Це
дозволяє використовувати матеріали КЗ супутників для виявлення зон виділень метану на поверхні
моря при умові збереження потоку метану від дна до верхніх шарів морської товщі.
В результаті, можна зробити наступні висновки-рекомендації: супутникові методи необхідно
використовувати в комплексі з геолого-геофізичними для вивчення сейсмотектонічних процесів та
пошуків покладів вуглеводнів в періоди підвищення сейсмічної активності та подальшого
прогнозування землетрусів. КЗ сучасних супутників (MODIS, NOAA SRTM, Sentinel, Landsat, ASTER)
мають високу оперативність і значні площі покриття, що дозволяє реалізувати супутниковий
моніторинг та можливість накопичення знімків для підвищення ефективності виявлення слабких
аномалій пониження температур на поверхні моря.

50

Ideas and Innovations in Geosciences

Melnichenko T.A.
State Institution «Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological
Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine». E-mail: samara200@bigmir.net

USE OF INFORMATION FROM SATELLITE IMAGES OF THE EARTH TO DETECT GAS
EMISSIONS IN THE BLACK SEA DURING THE ACTIVATION OF SEISM
TECTONIC PROCESSES
The purpose of the study: to investigate the effect of deep geotectonic activity, during the activation
of earthquakes, on the formation of gas exits in the Black Sea, observed in satellite images (SI) in the form of
abnormal spots. The manifestation of the activation of geodynamic processes is the increase of seismicity
and, as a consequence, the occurrence of earthquakes. Therefore, for the studies, the period of earthquake
intensification in Turkey in 1999, where chosen. There have been several strong earthquakes on August 17,
with a magnitude of 7.9 on the Richter scale and November 12 – with a magnitude 7.5 by the Richter scale.
The graphs of the magnitude of earthquakes depended on their number for each month separately
throughout the year on the area of Asia Minor with coordinates 35-42 degrees latitude and 26-45 degrees
longitude. The analysis of the graphs showed the following results: Magnitude peaks from January to July
1999 did not exceed 6 on the Richter scale, and in August (17th) sharply increased to 7.9, which led to
catastrophic consequences. In September-October there was a decrease in seismicity – the magnitude did
not exceed 5 on the Richter scale. And in November, seismic shocks re-activated and their number was 105
per month, with a peak of magnitude 7.5 on the Richter scale, which again led to an earthquake, in
December their number decreased to 43, the seismic background did not exceed 5.5 on a scale Richter. On
the charts tectonic activity has a pulsating character, but there is also a logical background level of seismic
activity from 2.5 to 4-5 on the Richter scale.
On the graph for August 1999, 14 seismic shocks were clearly recorded, with a gradual increase in
magnitude from 3.3 to 5.1, and then a sharp jump to 7.9 on the Richter scale, manifested as a catastrophic
earthquake called Izmit. As a result of the earthquake, the number of victims was (according to various data)
from 15 to 18 thousand people and about 25 thousand people. wounded and about 600 thousand people left
without a roof over their heads. An underground shock virtually destroyed the industrial city Izmit, as a result
of the earthquake in the Marmara Sea, a tsunami arose, where the wave height reached three meters.
Further attention was paid to the analysis of seismicity in August 1999, the total number of shocks in this
area reached 160 during the month.
At the next stage of the study, the materials of SI of NOAA satellites in North-West (NW) and NorthEast (NE) parts of the Black Sea were processed to determine the impact of seismic activity on the output of
gas emissions through the processing and interpretation of SI. The methodology of the conducted research
is based on the detection of anomalies in the physical characteristics of the near-surface layer of the sea,
which at the processing stage of satellites are interpreted as emissions methane. According to the results of
the analysis in NW – part during May-August, 76 abnormalities were detected, the highest in August was 37,
an average of 18 per month. In NE part was only 64 abnormalities during the summer period, an average of
9 per month. This can be explained by the proximity of NW part of the Black Sea to the area of enhanced
seismic activity was observed during this period within the limits of the North Anatolian fault, and as a
result of an increase in methane emissions from the bottom of the sea, recorded on SI as anomalies of the
reduced temperatures.
Macroseepage methane or gas flares from the bottom of the sea are formed at depths of about
200 m to 2500 m, in some cases, they rise to a height of 900 m and reach the surface of the sea. It is a
direct sign of gas content in the forecast of zones of oil and gas prospects. By studying the relationship
between the size of gas bubbles and the depth of their ascent, scientists (McDonald et аl., 2002) concluded
that methane bubbles are protected with a film of oil or methane gas hydrate, which allows them to pass
through the thickness of water and reach the surface. Methane, passing through the water layer from the
bottom to the surface, carries out masses of water with a lowered temperature that is easily fixed to the SI in
the summertime when there is a marked difference between the t ° surface of the sea (~25ºС) and the tº of
the bottom water masses (~3-5ºС). This allows the use of SI satellite materials to detect zones of methane
emissions on the surface of the sea, provided that the flow of methane is maintained from the bottom to the
upper layers of the marine stratum.
As a result, it is possible to make the following conclusions-recommendations: satellite methods
should be used in conjunction with geological and geophysical studies to study seismic-tectonic processes
and the search for deposits of hydrocarbons in periods of increasing seismic activity and further prediction of
earthquakes. Short-range modern satellites (MODIS, NOAA SRTM, Sentinel, Landsat, ASTER) have high
efficiency and large coverage areas, which allows for satellite monitoring and the ability to accumulate
images to improve the detection of weak anomalies in lowering sea-surface temperatures.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЖАШКІВУМАНЬ-ГАЙСИНСЬКОГО
РАЙОНУ
У
КОНТЕКСТІ
МОЖЛИВОСТЕЙ
НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДЗЕМНИХ ВОД,
ПРИУРОЧЕНИХ ДО КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД
Потреба у питній воді нормованої якості сьогодні особливо гостро постає перед суспільством.
Доступ користувача до якісної води для водоспоживання, а також для технічних потреб з кожним
роком ускладнюється із-за різних причин. Низький рівень використання згаданих ресурсів у районах з
розвитком кристалічних порід; зростаюча потреба у водних ресурсах в майбутньому та інше - тільки
стислий перелік питань, що свідчать про нагальність вирішення питання продуктивності водозаборів
підземних вод, які закладені в тріщинуватих кристалічних породах.
Водоносні горизонти, які в даний час використовуються у кожній країні – це ті, які
характеризуються достатньою водозбагаченістю, в той час як менше уваги приділяється водоносним
горизонтам з низькою проникністю. Постає питання, чи є можливим використання низько дебітних
водоносних горизонтів для потреб сільського господарства? Робота присвячена дослідженню таких
водоносних горизонтів на прикладі Жашків-Умань-Гайсинського району дослідження.
Ідея досліджень побудована на вивченні, аналізі структурно-текстурних особливостей
кристалічних порід та їх порівнянні з відносним ступенем тріщинуватості порід з метою
подальшого зв’язку отриманих даних із схемою тектонічних розломів даного району, обводненості
мало проникних відкладів.
У гідрогеологічних умовах Українського Щита (УЩ) виділяють групу водоносних горизонтів та
комплексів осадового чохла та групу водоносних горизонтів та комплексів тріщинуватої зони
кристалічних порід докембрію і продуктів їх вивітрювання [1]. Формування підземних вод у
кристалічних породах зумовлено наявністю в них тріщин. Водоносність тріщинуватих порід тісно
пов’язана не тільки з умовами живлення, але також із ступенем і характером тріщинуватості, не
залежно від походження: ендогенного чи екзогенного. Серед основних властивостей порід, від яких
залежить утворення та розвиток тріщинуватості, є мінеральний склад, структурно-текстурні
особливості, ряд фізико-механічних властивостей. Від міцності порід залежить ступінь їх
тріщинуватості. Слід враховувати також про можливість накладення різних умов тріщинуватості.
Жашків-Умань-Гайсинський район дослідження займає центрально-західну частину УЩ.
Стратиграфічно гранітоїди району відповідають гайсинському, частково уманському, тетіївському та
звенигородському комплексам [2]. Вік порід – верхньоархейський-нижньопротерозойський.
Тріщинуваті відклади представлені в основному гранітами, мігматитами, діоритами (тільки Гайсинська
ділянка), гнейсами та ін.
На основі даних 55 свердловин здійснено аналіз петрографо-мінералогічниго складу порід
району дослідження, їх тріщинуватості. Проаналізовані описи порід даних свердловин показали, що
прослідковується залежність між структурою порід та відносним ступенем тріщинуватості: крупнозернистим відмінам відповідає високий ступінь тріщинуватості і навпаки. Однак є випадки протилежної
залежності – зразки порід декількох свердловин Жашківської ділянки, що дрібнозернисті за
структурою мають високий ступінь тріщинуватості. Це можна пояснити впливом регіональної сітки
тріщинуватості. Також слід «ув’язати» характер тріщинуватості гірських порід з геодинамічними та
тектонічними особливостями району, що і буде зроблено в майбутньому. Відносна оцінка
тріщинуватості корелюється із водозбагаченістю відкладів. Так, середні значення дебіту свердловин
Уманської ділянки є вищі за значення дебіту двох інших досліджуваних ділянок при однаковому
діапазоні значень потужності кристалічних порід трьох ділянок.
У подальшому, отримані попередні висновки планується підтвердити даними моделювання.
1. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в естественных условиях /
[Шестопалов В. М., Лялько В.И., Огняник Н.С. и др.]; под. .ред. В.М. Шестопалова. – К.: Наук. думка,
1989. – 288 с.
2. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична
оцінка : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, В.М. Кадурін та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2008. – 359 с.
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ANALYSIS OF STRUCTURAL AND TEXTURAL FEATURES OF ROCKS OF THE
ZHASHKIV-UMAN-HAYSYN REGION IN THE CONTEXT OF THE OPPORTUNITIES OF
NON-CENTRALIZED WATER SUPPLY ON ACCOUNT OF AQUIFERS, PRESENTED TO
CRYSTALLINE ROCKS
The necessity for water of standardized quality is especially acute today for society. The user's
access to high-quality water for water use, as well as for technical needs, is complicated each year due to
various reasons. Low level of use of these resources in areas with the development of crystalline rocks; the
growing need for water resources in the future and other - only a brief list of issues that indicate the urgency
of addressing the issue of productivity of water intake of groundwater, which are laid in fractured
crystalline rocks.
The aquifers that are currently used in each country are those that are characterized by sufficient
water-discharge, while less attention is paid to aquifers in the low permeability rocks. The question arises, is
it possible to use low-rate water-bearing horizons for the needs of agriculture? The work is devoted to the
study of aquifers by the example of Zhashkiv-Uman-Gaysyn region of the study.
The idea of research is based on the study, analysis of structural and texture features of crystalline
rocks and their comparison with the relative degree of fracture of the rocks with the aim of further
connections of the data obtained with the scheme of tectonic faults in the area, and the watering of low
permeability deposits.
In hydrogeological conditions, the Ukrainian Shield (US) is allocated a group of aquifers and
complexes of a sedimentary rocks and a group of aquifers and complexes of the fractured zone of
Precambrian crystalline rocks and products of their weathering [1].
The formation of groundwater in crystalline rocks is due to the presence of cracks in them. The
water-bearing capacity of fractured rocks is closely related to the degree and nature of the fracture,
regardless of the origin: endogenous or exogenous. Among the basic properties of rocks, on which the
formation and development of fracturing depends, is the mineral composition, structural and texture features,
a number of physical and mechanical properties. The degree of their fracturing depends on the strength of
the rocks. It should also be taken into account the possibility of overlapping various fracture conditions.
Zhashkiv-Uman-Haysyn area of research occupies the central-western part of US. Stratigraphically,
the granitoids of the area correspond to the Haysynsky, partly Uman, Tetyevsky and Zvenigorod
complexes [2]. Age of the rocks is the upper Archaean-Lower Proterozoic. Fractured deposits are mainly
granites, migmatites, diorites (only Haysyn site), gneisses, etc.
Based on data from 55 wells, an analysis of the petrographo-mineralogical composition of the rocks
of the study area and their fracturing was carried out. The analyzed descriptions of the wells data showed
that the dependence between the rock texture and the relative degree of fracture is traced: the coarsegrained differences correspond to a high degree of fracture and vice versa. However, there are cases of
opposite dependence - samples of rocks of several wells of the Zhashkiv site, fine-grained textures have a
high degree of fracture. This can be explained by the influence of the regional fracture network. It is also
necessary to "link" the nature of the fracturing of the rocks with the geodynamic and tectonic features of the
area, which will be done in the future. The relative fracture estimate correlates with the water-richness of the
deposits. Thus, the average values of the Uman wells flow rate are higher than the value of the flow rate of
the two other sites under study at the same range of power values of the crystalline rocks of the three
sections.
In the future, the preliminary conclusions obtained are supposed to be confirmed by these modeling.
1. Shestopalov, V.M, Drobnohod, N.I., Lyalko, V.I., Ognyanik, N.S., Sytnikov, A.B., Sukhorebryi, A.A.,
Borevskyi, B.V., But, U.S., Mytnytk, M.M., Briks, A.L., Havlovskyi, S.A., Liutyi, G.G., Morozov, V.I.,
Golovchenko, U.G., Baier, R.A., Zhuk, S.G., Kubko, U.I., Mandryk, B.N. (1989). Vodoobmen v
gidrogeologicheskikh strukturakh Ukrainy: Vodoobmen v
estestvennykh usloviyakh [Water
exchange in hydrogeological structures of Ukraine: Water exchange in natural conditions]. Kiev: Naukova
Dumka. (in Russian).
2. Tolstoy, M.I., Kostenko, N.V., Kadurin, V.M., Gasanov, U.L., Gozhyk, A.P., Chepizhko, O.V. (2008).
Petrografiya, aktsesorna mineralogiya granitoyidiv Ukrayinskogo schita ta yih rechovinno-petrofIzichna
otsinka [Petrography, accessory mineralogy of the Ukrainian shield granitoids and their substancepetrophysical assessment]. Kyiv: Kyivskyi University. (in Ukrainian).
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АТЛАСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ НА ОСНОВІ
ГІС ТА ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ НПП «ДВОРІЧАНСЬКИЙ»)
Активізація діяльності установ природно-заповідного фонду призводить до виникнення
потреби у методологічному забезпеченні досліджень на територіях, що охороняються, у тому числі до
картографічного та геоінформаційного забезпечення діяльності природно-заповідних територій. На
сьогодні єдиного підходу до формування переліку карт, що потрібно створити для природнозаповідної території не існує. На законодавчому рівні картографічне забезпечення регламентується
тільки на етапі проектування та створення заповідної території. Всі подальші картографічні матеріали
укладаються винятково за необхідністю окремих заповідних установ. Часто вони розрізнені і
недоступні для широкого кола користувачів, отже постає питання агрегації всіх просторових даних для
окремої природно-заповідної території у єдиному середовищі та візуалізації їх у картографічному
вигляді для наочності дослідників і привертання уваги до природно-заповідної території та ідеї
охорони природи пересічних громадян.
Проаналізувавши досвід вітчизняних і зарубіжних вчених та виходячи з вимог до
картографічного забезпечення діяльності природно-заповідних установ, визначено, що ефективним
інструментом систематизації та візуалізації просторової інформації є атлас. Рішення багатьох
прикладних задач у природно-заповідній діяльності вимагає концентрації знань про місцевість з
представленням їх в зручній для огляду, аналізу та обробки формі. Узагальнення різноманітних
галузевих знань необхідно для вивчення практично всіх компонентів природи, а також для
встановлення закономірностей і просування географічних знань, побудов прогнозів. Таким високим
запитам найбільш повно може відповідати атлас.
Атлас як цілісний твір історично складався поступово. Прийоми атласної картографії
відпрацьовувалися в міру розвитку картографії як науки, досягнення успіхів у загальногеографічному і
тематичному картографуванні, підготовки атласів різного типу. Сучасні підходи до атласного
картографування характеризуються все більшим використанням геоінформаційного забезпечення та
веб-технологій. У дослідженні планується розкрити це питання у розрізі доповнення сучасних уявлень
та парадигм картографії, обґрунтувати доцільність застосування ГІС- та веб-технологій для потреб
атласного картографування національного природного парку.
Сучасний рівень розвитку технічних засобів зумовлює виникнення нових підходів до атласного
картографування. Тому для реалізації проекту зі створення атласу національного природного парку
(НПП) «Дворічанський» пропонується укласти атлас у трьох версіях:
 ГІС-версія;
 паперова версія;
 веб-версія.
Геоінформаційний проект атласу НПП «Дворічанський» організований за принципами
узгодження змісту всіх матеріалів за правилами атласного картографування. Саме ГІС-версія атласу є
базовою для подальшого атласного картографування НПП. Вона зручна для редагування, може
використовуватися для оперативного внесення інформації, в неї будуть включені всі відомості про
НПП, у тому числі й закриті для широкого кола користувачів. Тому ГІС-версія призначена для
окресленого кола науковців та співробітників парку.
Паперова і веб-версії атласу будуть призначені для більш широкого кола користувачів
порівняно з ГІС-версією. Вони сприятимуть формуванню екологічної культури, екологічній освіті і
вихованню, атлас може стати науково-популярним виданням і використовуватися в якості
ефективного засобу поширення інформації про відпочинок на території парку.
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ATLAS MAPPING OF NATIONAL NATURE PARKS BASED ON GIS AND WEB
TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF THE NNP “DVORICHANSKYI”)
The activation of the activities of the nature reserve fund institutions leads to the need for
methodological support of research in protected areas, including mapping and geoinformation support for the
activities of protected areas. Today, there is no single approach to the formation of a list of maps that need to
be created for a protected area. At the legislative level, cartographic provision is regulated only at the design
stage and the creation of a protected area. All further cartographic materials are concluded exclusively by
the need of separate reserve institutions. Often, they are scarce and inaccessible to a wide range of users,
therefore, the question arises of the aggregation of all spatial data for the nature reserve area in a single
place and rendering them in cartographic form for the exploration of the researchers and attracting attention
to the nature reserve area and the idea of environmental protection for ordinary public.
Analyzing the experience of domestic and foreign scientists, and based on the requirements of
cartographic support of the natural reserve agencies were determined that effective tool for organizing and
visualizing spatial information is atlas. Resolving of many applied tasks in nature conservation activities
requires the concentration of knowledge about the area with the presentation of them in a convenient form
for review, analysis and processing. The generalization of different knowledge is necessary for the study all
components of nature, as well as for the establishment of laws and the advancement of geographical
knowledge, construction of forecasts. Atlas can match such high requirements.
Atlas as a whole product historically consisted gradually. The techniques of atlas cartography were
worked out as the development of cartography as a science, the achievement of success in general
geographic and thematic mapping, the preparation of atlases of different types. Modern approaches to atlas
mapping are characterized by increasing use of geoinformation and web technologies. The study is
scheduled to open this issue in the context of complementing contemporary representations and paradigms
of cartography, to substantiate the feasibility of using GIS and web technologies for the needs of atlas
mapping of the national nature park.
The current level of development of technical means leads to the emergence of new approaches to
atlas mapping. Therefore, for the implementation of the project to create an atlas of the national nature park
"Dvorichanskyi" (NNP), it is proposed to create the atlas in three versions:
 GIS version;
 paper version;
 web version.
The geoinformation project of the atlas of the NNP "Dvorichanskyi" is organized according to the
principles of coordinating the content according to the rules of atlas mapping. The GIS version of the atlas is
the basis for further atlas mapping of the NNP. It is convenient for editing, can be used for prompt input of
information, it will include all information about the national nature park, including those closed to a
wide range of users. Therefore, the GIS version is intended for a well-defined circle of scientists and staff
of the park.
Paper and web versions of the atlas will be designed for a wider range of users than the GIS version.
They will contribute to the formation of ecological culture and ecological education; the atlas may become a
popular science publication of the NNP and used as an effective instrument for disseminating of information
about recreation in the park.
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ПІДХІД ДО ШВИДКОГО ОДНОВИМІРНОГО АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ
ЛАНДШАФТНИХ ГРАДІЄНТІВ
Значна частина характеристик ландшафту змінюється в географічному просторі поступово.
Завдяки цьому вони найкраще можуть бути представлені ландшафтними градієнтами, як
континуальними поверхнями, що кількісно описують зміну певної характеристики ландшафту в
просторі географічних координат [1]. Першим кроком у вивченні таких поверхонь з метою пізнання
закономірностей просторової конфігурації ландшафтів є застосування одновимірних структурних
функцій для опису просторових структур та перевірки наявності просторової автокореляції [4].
В даній роботі демонструється швидкий підхід до такого аналізу, який ґрунтується на побудові
функцій напівваріації та автокореляції. Для апробації підходу обрано територію нагірної
природоохоронної дільниці Канівського природного заповідника та її околиць. В якості вихідних
матеріалів дослідження використано фрагмент глобальної цифрової моделі висот ALOS (AW3D30)
просторової вирізняльної здатності 30 м [2]. На його основі отримані похідні поверхні локальних
значень середнього, стандартного відхилення та відхилення від середнього [3]. Для характеристики
просторової структури земельного покриву використано растр покращеного індексу рослинності (EVI)
від 22.07.2016 просторової вирізняльної здатності 30 м [6].
Аналіз даних виконано в програмному середовищі для статистичних обчислень та графіки
мови R з використанням пакетів EcoGenetics, geoR, ggplot2, inlmsc, raster, rgdal та sp [5]. Алгоритм
аналізу передбачає наступні кроки:
 побудову 4 профілів за основними та похідними румбами;
 визначення оптимального обсягу точок спостережень на основі статистичних параметрів
растра та заданого рівня вагомості;
 визначення оптимальних лагу та кількості класів на основі відстані інтересу та кількості точок
спостережень;
 побудову напівваріограм та автокорелограм для визначених класів як за чотирма основними
напрямками, так і всюдиспрямованих;
 експорт результатів аналізу у векторні (ESRI Shapefile) та текстові (csv) файли.
За результатами аналізу можливо виявити закономірності в організації просторової структури
ландшафтних градієнтів. Наприклад, для градієнту локального середнього визначено, що
напівваріація за основними напрямками відрізняється від різноспрямованої, що свідчить про
неоднорідність його просторової структури. Прояв впливу сильнодислокованої тераси Дніпра
найбільш чітко виражений в напрямках захід – схід та північний захід – південний схід. За цими
напрямками значення абсолютних висот демонструють просторову залежність до відстані близько
7 500 м (ця величина також свідчить про масштаб процесу, що лежить в основі). За іншими
напрямками діапазон просторової залежності виражений нечітко, що свідчить про наявність варіацій
нижчого порядку, обумовлених процесами нижчого рівня. Це підтверджує гіпотезу про те, що
структура рельєфу території обумовлена процесами різних ієрархічних рівнів. Перший простежується
на середньому масштабі і пов’язаний з основними мезоформами рельєфу (фрагмент тераси, річкові
долини). Другий рівень це крупномасштабні варіації, обумовлені складною мережею ерозійних
елементів території. Окрім розкриття загальних закономірностей, результати аналізу також можуть
бути використані для визначення оптимальної кількості та місцеположення мережі точок
польових спостережень.
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Conservation. Tokyo: Springer, pp. 83–108.
2. Earth Observation Research Center, Japan Aerospace Exploration Agency (2017). ALOS Global Digital
Surface Model (DSM) “ALOS World 3D - 30m” (AW3D30) Dataset Product Format Description. Version 1.1,
8 p. Retrieved from http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/aw3d30v11_format_e.pdf.
3. Lecours V., Devillers R., Simms A.E., Lucieer V.L., Brown C.J. (2017). Towards a framework for terrain
attribute selection in environmental studies. Environmental Modelling and Software, vol. 89, pp. 19-30.
4. Legendre P., & Legendre L. (2012). Numerical Ecology. Amsterdam, Oxford: Elsevier. 1003 p.
5. R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from https://www.R-project.org/
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Landsat 8/OLI land surface reflectance product. Remote Sensing of Environment, vol. 185, pp. 46-56.
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AN APPROACH TO THE RAPID UNIVARIATE ANALYSIS OF SPATIAL PATTERN OF
LANDSCAPE GRADIENTS
The larger part of landscape’s characteristics gradually changes in the geographical space. Due to
this, they can best be represented through landscape gradients as continuous surfaces, that quantitatively
describe the change of some landscape characteristic in the space of geographical coordinates [1]. The first
step in studying of these surfaces in order to find the spatial patterns of landscapes is the use of univariate
structure functions to describe spatial structures and test for spatial autocorrelation [4].
In this work we demonstrate a rapid approach to such an analysis, based on the computing of the
functions of semivariance and autocorrelation. To test the approach, the area of the mountainous unit of the
Kaniv Nature Reserve and its surroundings was selected. As the source material of the study a fragment of
the global DEM ALOS (AW3D30) with a spatial resolution of 30 m was used [2]. From the DEM were
computed the derivative surfaces of local mean, local standard deviation, and local relative deviation from
mean [3]. A raster of the Enhanced Vegetation Index (EVI) on 22.07.2016 with a spatial resolution of 30 m
was used to characterize landcover spatial pattern [6].
The data analysis is performed in the R software environment for statistical computing and graphics
using the packages EcoGenetics, geoR, ggplot2, inlmsc, raster, rgdal, and sp [5]. The analysis algorithm
involves the following steps:
 computing of 4 profiles for the cardinal and quadrant compass points;
 computing of the optimal sample size based on the raster statistics and defined significance level;
 computing of the optimal lag and the number of classes based on the distance of interest and the
sample size;
 computing of directional and omnidirectional semivariograms and correlograms for the defined
classes;
 export of the results of the analysis to vector (ESRI Shapefile) and text (csv) files.
According to the results of the analysis, it is possible to identify patterns in the organization of the
spatial structure of landscape gradients. For example, for the local mean gradient it was defined that
directional semivariances differ from omnidirectional, that testifies to the heterogeneity of its spatial pattern.
The impact of the highly dislocated terrace of the Dnieper is mostly revealed in the directions West – East
and North West – South East. In these directions absolute height values demonstrate spatial dependency up
to the distance of about 7 500 m (the value also suggests on the scale of the underlying process). For the
other directions the range of the spatial dependency is not so clearly identifiable, that suggests the presence
of low-level variations, defined by the processes of finer scale. This confirms the hypothesis that terrain
pattern of the area is defined by the processes of different hierarchical tiers. The first one is related to the
middle scale and to the main relief mesoforms (the fragment of the terrace, the river valleys). The second
one is the large-scale variations related to the complex erosional network of the area. Aside from finding
general patterns, the results of the analysis can be applied to define the optimal quantity and location of the
field observations network.
1. Cushman, S.A., Gutzweiler, K., Evans, J.S., McGarigal, K. (2010). The Gradient Paradigm: A Conceptual
and Analytical Framework for Landscape Ecology. Spatial Complexity, Informatics, and Wildlife
Conservation. Tokyo: Springer, pp. 83–108.
2. Earth Observation Research Center, Japan Aerospace Exploration Agency (2017). ALOS Global Digital
Surface Model (DSM) “ALOS World 3D - 30m” (AW3D30) Dataset Product Format Description, Version 1.1,
8 p. Retrieved from http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/aw3d30v11_format_e.pdf
3. Lecours, V., Devillers, R., Simms, A.E., Lucieer, V.L., Brown, C.J. (2017). Towards a framework for terrain
attribute selection in environmental studies. Environmental Modelling and Software, vol. 89, pp. 19-30.
4. Legendre, P., Legendre, L. (2012). Numerical Ecology. Amsterdam, Oxford: Elsevier.
5. R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from https://www.R-project.org/
6. Vermote, E., Justice, C., Claverie, M., Franch, B. (2016). Preliminary analysis of the performance of the
Landsat 8/OLI land surface reflectance product. Remote Sensing of Environment, vol. 185, pp. 46-56.
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КРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗРІЗ
Креативність та інновації займають особливе місце серед атрибутів сучасного прогресивного
суспільства, пронизуючи всі сфери людської діяльності. Креативна діяльність спрямована на
комерціалізацію людського таланту і творчості, результати якої набувають форми товарів і послуг.
Значний досвід в дослідженнях та стимулюванні креативних галузей накопичено у
Великобританії, що в 1997 р. офіційно проголосила курс на розвиток креативної економіки.
Результатом досліджень британської організації NESTA, лідеру з підтримки інноваційних та
креативних стартапів, стало складання профілю міст і регіонів Великобританії щодо стану розвитку
креативної діяльності в сфері реклами, архітектури та дизайну, кіно, телерадіомовлення, музики та
мистецтва, виробництва і сервісу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), видавничої та
поліграфічної діяльності. Зважаючи на можливість отримання такого роду даних від Державної служби
статистики України, було вирішено залучити метод NESTA при дослідженні стану розвитку креативної
діяльності в регіонах України та м. Київ у співставленні із відповідними тенденціями Великобританії.
Креативний сектор Великобританії стрімко розвивається, в 2013 р. ним було реалізовано
продукції та послуг на 278,9 млрд. дол. США, що становило 5,5 % ВВП країни. Темпи зростання
сектору становлять понад 8 % на рік, що майже вдвічі перевищує темпи росту економіки загалом.
В Україні в 2013 р. загальні обсяги реалізованої креативної продукції та послуг склали
15,4 млрд. дол. США, або 6,4 % ВВП. Хоча в абсолютному вимірі, за вказаним показником, Україна
сильно, в 18 разів, відстає від Великобританії, частка креативної продукції і послуг в її ВВП є суттєвою,
отже - креативний сектор вже почав відігравати важливу роль в українському господарстві.
Спільною рисою галузевих структур креативних секторів двох країн є виражена спеціалізація в
сфері ІКТ, на які припадають найбільші частки реалізованої креативної продукції та послуг. Подібними
у відносному вимірі є частки в сфері реклами, видавничої та поліграфічної діяльності. Великобританія
вирізняється значною часткою діяльності в сфері кіно, телерадіомовлення, музики та мистецтва, а
Україна – високою часткою в сфері архітектури та дизайну, що наведено в таблиці.
Таблиця. Обсяги продукції та послуг в Великобританії та Україні за напрямами креативної діяльності
Великобританія
Україна
Напрям креативної діяльності
млрд. дол.
частка
млрд. дол.
частка
США
США
Діяльність в сфері реклами
45
18 %
3,3
16 %
Діяльність в сфері архітектури та дизайну
18,4
7%
4,4
21 %
Діяльність в сфері кіно, телерадіомовлення, музики
69
27 %
2,8
13 %
та мистецтва
Видавнича та поліграфічна діяльність
29
11 %
1,8
8%
Виробництво і сервіс в сфері ІКТ
94,8
37 %
9
42 %
ВСЬОГО
278,9
100 %
21,3
100 %

В регіональному розподілі загальних обсягів реалізованої креативної продукції та послуг
Великобританії різко виділяється Лондон, на який припадає 57 %, та Північно-Східна Англія – 16 %
відповідно. В українській креативній сфері тенденція домінування столиці простежується ще чіткіше –
на Київ припадає 72 % креативної продукції та послуг України, що показано на рисунку.
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Рис. Обсяги реалізації продукції та послуг креативної діяльності в регіонах Великобританії та України.

Таким чином, проблема диспропорцій територіальної організації креативної діяльності,
зокрема – її надмірної централізації, в Україні є не менш гострою, ніж у Великобританії. Примітним є
величезне відставання і тих регіонів, що володіють відносно потужним економічним потенціалом – їх
господарство продовжує орієнтуватися на «традиційні» стратегії розвитку, і це – тривожна тенденція.
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CREATIVE ACTIVITIES IN UKRAINE AND GREAT BRITAIN: REGIONAL CONTEXT
Creativity and innovations play an important role among the attributes of modern progressive society,
influencing all areas of human activity. Creative activity aims commercialization of human talent and
creativity, which results in creation of certain goods and services.
A lot of experience of researching and developing mechanisms of creative industries support has
been collected by Great Britain – a first country to declare the strategy of developing the creative economy
(since 1997). A research of NESTA, a leading British organization in supporting of innovative start-ups and
creative activity, has resulted in making detailed profiles of British cities and regions regarding peculiarities of
their creative activity in areas of Advertising, Architecture and Design, Film, Radio and Music industry, Arts,
Information and communication technologies (ICT), Publishing and Printing services. Due to possibility of
getting the similar data from State Statistics Service of Ukraine, the method of NESTA has been applied to
research the state of development of creative activities in regions of Ukraine in comparison with such
tendencies of Great Britain.
Creative sector of Great Britain is developing rapidly, in 2013 it produced 279.9 bln. USD of goods
and services, or 5.5 % of GDP. The sector growth rate is over 8 % per year, which outruns the growth rate of
total British economy almost twice.
In Ukraine, in 2013, the amount of creative goods and services totaled 15.4 bln. USD or 6.4 % of
GDP. Although in absolute measures Ukraine badly falls behind Great Britain, the share of creative goods
and services in its GDP is rather significant and means that creative sector has already started to have an
important impact on Ukrainian economy.
The common feature of creative sectors of both countries is a clear specialization in ICT, which holds
the largest shares of produced creative goods and services. Also, the shares of Advertising, Printing and
Publishing Services are rather similar. Great Britain has comparatively larger share of Film, Radio and Music
industries, as well as Arts, and Ukraine, on the other hand, has larger share in Architecture and Design, that
given in the table below.
Table. Total amount of creative goods and services, produced in Great Britain and Ukraine in 2013.
Great Britain
Ukraine
Area of creative sector
Bln. USD
share, %
Bln. USD
share, %
Advertising
45
18 %
3.3
16 %
Architecture and design
18.4
7%
4.4
21 %
Film, Radio and Music industries; arts
69
27 %
2.8
13 %
Publishing and Printing services
29
11 %
1.8
8%
Information and communication technologies
94.8
37 %
9
42 %
TOTAL
278.9
100 %
21.3
100 %

In regional context, in Great Britain London plays a leading role in distribution of creative activities –
in 2013 it produced 57 % of creative goods and services; the following region, North-East England, produced
16 %. In Ukrainian creative sector the tendency of capital-city dominance is even sharper – Kyiv produced
72 % of creative goods and services of Ukraine in 2013 as shown in the figure below.
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Fig. Regional amount of creative goods and services, produced in Great Britain and Ukraine in 2013.

Thus, the problem of disproportions of territorial organization of creative activities, mainly – its overcentralization, is not less actual for Ukraine than for Great Britain. It is remarkable that even those Ukrainian
regions which have comparatively powerful economical potential fall back the capital-city – it means their
economies are still oriented on “traditional” trajectories of development, which is an alarming tendency.
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ЕПР ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬОВИХ ШПАТІВ ІЗ ГРАНІТІВ РУСЬКО-ПОЛЯНСЬКОГО
МАСИВУ КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ПЛУТОНУ
Польові шпати разом з кварцом складають основну частину гранітних порід. Однак вивчення
цих мінералів часто обмежується описанням їх петрографічних характеристик. Так, дослідження
салічних мінералів гранітів Русько-Полянського масиву проводилися обмежено. Досліджувалися
Т.А. Рокачук люмінесцентні властивості мікрокліну [3]. Тому метою дослідження є вивчення ЕПР
характеристик польових шпатів з гранітів Русько-Полянського масиву.
Русько-полянські рідкіснометалеві граніти належать до висококалієвих гранітів сублужної серії
порід. Вони є високозалізистими гранітами, які порівняно із рапаківі Корсунь-Новомиргородського
плутону, мають підвищений ступінь окислення феруму. Породотвірними мінералами досліджених
гранітів є (в об’ємних %): мікроклін 40-60 %, плагіоклаз 10-20 %, кварц 20-30 %, біотит 1-5 %, рогова
обманка – 1 %.
Для досліджень мікрокліну, плагіоклазу та альбіту використовувалися зразки керну з
свердловини №8568, що пробурена Державним підприємством «Північгеологія» (2009 р.) у південносхідній рідкіснометалевій частині Русько-Полянського масиву в районі села Руська Поляна. Для
досліджень методом ЕПР з глибин 139,1-252,5 м та інтервалом опробування 1,0-1,5 м було відібрано
18 зразків, масою приблизно 0,3-0,75 кг. Виділення мономінеральних фракцій салічних мінералів
відбувалося у збагачувальній лабораторії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України.
Для запису спектрів ЕПР було виділено на ситах фракцію з розміром частинок 0,1-0,05 мм.
Спектри записано на спектрометрі РЕ-1306 з довжиною хвилі 3 см при кімнатній температурі.
Послаблення мікрохвильової потужності складало 10 дБ. Спектри записували в діапазоні магнітного
поля 50-380 мТ.
У спектрі мікроклінової фракції найбільш виділяються лінії з ефективним g-фактором (geff) 4,44;
4,36; 3,07; 1,84 від ізоморфної домішки Fe3+, що описані в роботах [1, 2]. Автори цих робіт також
відзначили чуттєвість відношення інтенсивності лінії з geff=3,07 до інтенсивності пари ліній з geff=4,44
та 4,36 до ступеня впорядкованості структури мікрокліну. Вони також пов'язали цей параметр з
температурами кристалізації та впорядкованості мікрокліну.
Також у спектрах мікроклінової фракції спостерігається широка лінія з geff=2,0, обумовлена не
структурними домішками, що містять ферум [1, 2]. Ця лінія також присутня в спектрах двох інших
фракцій. Група з 6 ліній з geff=2,0 та надтонким розщепленням близько 9 мТ, що пов’язана з іоном
Mn2+, присутня в усіх трьох фракціях.
Спектр Fe3+ плагіоклазової фракції представлений лінією з geff=4,4 і схожий на спектр високого
альбіту, що наведений в роботі [1]. Також, як було зазначено вище, в спектрі присутні лінії не
структурного Fe3+ та Mn2+. Особливістю цієї монофракції є порівняно вузька лінія з geff=2,0 яка імовірно
пов’язана з домішками кварцу.
Спектр альбітової фракції, на відміну від [1, 2], не містить характерного спектру Fe3+ низького
альбіту і складається з суперпозиції сигналів Fe3+ мікрокліну, О23- кварцу та, як було вже сказано, ліній
не структурних феруму та двовалентного мангану.
Таким чином, у результаті ЕПР дослідження у мікроклінових та плагіоклазових монофракціях
ідентифіковано структурні домішки Fe3+, концентрації яких корелюють з вмістом загального феруму в
породі. Окрім того, особливості спектру ЕПР структурного феруму в мікрокліні свідчать про високий
ступінь його впорядкованості. В усіх трьох монофракціях зафіксовано наявність не структурних
домішок Fe3+ та Mn2+, що не виявляють значної кореляції відповідними елементами.
1. Матяш И.В. Об использовании данных ЭПР Fe3+ при изучении структурних особенностей щелочных
полевых шпатов /. И.В.Матяш, Н.Н.Багмут, А.С.Литовченко, В.Я.Прошко // Минералогический журнал.
– 1981. – № 3. – С. 76-80.
2. Радиспектроскопия полевых шпатов / И.В. Матяш, А.С.Литовченко, Н.Н. Багмут, В.Я. Прошко. – К.:
Наук. думка, 1981. – 112 с.
3. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита /. И.Б.Щербаков. – Львов: ЗУКЦ, 2005. – 364 с.
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EPR CHARACTERISTICS OF FELDSPARS FROM GRANITES OF RUSKA-POLYANA
MASSIF OF THE KORSUN-NOVOMYRGOROD PLUTON
Fieldspars together with quartz form is the main part of granite rocks. However, the study of these
minerals is often limited to describing their petrographic characteristics. So, research of salic minerals of
granites Ruska-Polyana massif was conducted limited. Luminescent properties of the microcline were
studied by Rokachuk T.A. [3]. Therefore, the purpose of the study is to investigate the EPR characteristics of
feldspars from Ruska-Polyana granite.
Ruska-Polyana rare-metal granites belong to high-potassium granites of the subalkaline series of
rocks. They are high-iron granites, which, in comparison with rapakivi of Korsun-Novomyrgorod pluton, have
an increased degree of oxidation of the iron. The main minerals of the investigated granites are (by
volume %): microcline 40-60%, plagioclase 10-20 %, quartz 20-30 %, biotite 1-5 %, hornblende 1 %.
For the study of microcline, plagioclase and albite, samples of core from hole No. 8568, drilled by the
State Enterprise "Pivnichgeologiya" (2009) in the South-Eastern rare-metal part of the Ruska-Polyana massif
near the village of Ruska Polyana, were used. For research using the EPR method from the depths of 139.1252.5 m and at the test interval of 1-1.5 m, 18 samples were selected, with a mass of about 0.3-0.75 kg. The
separation of the monomineral fractions of salic minerals took place in the enrichment laboratory of the
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of
Sciences of Ukraine.
To record the EPR spectra, a fraction with a particle size of 0.1-0.05 mm was extracted by the
sieves. The spectra were recorded on a spectrometer RE-1306 with 3 cm wavelength at room temperature.
The attenuation of microwave power was 10 dB. The spectra were recorded in the range of the magnetic
field 50-380 mT.
In the microcline fraction spectrum, the lines with an effective g-factor (geff) of 4.44, 4.36, 3.07, 1.84
from the Fe3+ isomorphic impurities, described in works [1, 2]. The authors of these works also noted the
sensitivity of the ratio of the intensity of the line with geff=3.07 to the intensity of the pair of lines from geff =
4.44 and 4.36 in microcline to the degree of the structure ordering. They also linked this parameter with
temperatures of crystallization and ordering of microcline.
Also, in the microcline fraction spectra, a broad line with geff=2.0 is observed due to non-structural
impurities containing the iron [1, 2]. This line is also present in the spectra of two other fractions. A group of 6
lines with geff=2.0 and ultra-thin splitting of about 9 mT, associated with the Mn2+ ion, is present in all
three fractions.
The spectrum of Fe3+ in plagioclase fraction is represented by a line with geff=4.4 and is similar to the
high albite spectrum, given in research [1]. Also, as noted above, in the spectrum there are lines of nonstructural Fe3+ and Mn2+. The feature of this monofraction is a relatively narrow line with geff=2.0 which is
probably related to quartz admixture.
In contrast to research [1, 2], the spectrum of the albite fraction in this study does not contain a
characteristic Fe3+ spectrum of low albite and consists of a superposition of Fe3+ of the microcline signals,
O23- of the quartz and, as already said, lines of non-structural iron and divalent manganese.
Thus, as a result of the EPR study in microcline and plagioclase fractions, the structural impurities of
Fe3+, whose concentrations correlate with the content of the total iron in the rock, has been identified. In
addition, the features of the EPR spectrum of a structural iron in a microcline indicate a high degree of its
3+
2+
orderliness. In all three monofractions, the presence of non-structural Fe and Mn impurities was
observed, which do not show significant correlation with the corresponding elements.
1. Matyash, I.V., Bagmut, N.N., Litovchenko, A.S., Proshko, V.Ya. (1981). Ob ispolzovanii dannyih EPR Fe3
pri izuchenii strukturnih osobennostey schelochnyih polevyih shpatov [On the use of Fe3+ EPR data when
studying the structural features of alkali feldspars]. Mineralogicheskiy zhurnal [Mineralogical Journal], no. 3,
pp. 76-80. (in Russian).
2. Matyash, I.V., Litovchenko, A.S., Bagmut, N.N., Proshko, V.Ya. (1981). Radispektroskopiya polevyih
shpatov [Radiospectroscopy of feldspars]. Kiev : Naukova Dumka, 112 p. (in Russian).
3. Shcherbakov, I.B. (2005). Petrologiya Ukrainskogo schita [Petrology of the Ukrainian Shield]. Lvov :
WUCC, 364 p. (in Russian).
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІТИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ І
ВИБОРУ ДІЛЯНОК ДЛЯ НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНИХ ТА НАЗЕМНИХ ДАНИХ
На прикладі Турутинсько-Рогінцівської зони ДДЗ показано можливості використання методу
аналітичних мереж при оцінці нафтогазоперспективності і вибору ділянок для наступних геофізичних
та геохімічних розвідувальних робіт на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної
інформації різної фізичної природи та даних різної розмірності.
Виконано детальну оцінку і вибір найбільш нафтогазоперспективної ділянки для подальшої
геофізичної розвідки на прикладі дослідження двох ділянок (А та В), які отримали найбільший бал по
цільовій функції приналежності F. Це здійснювалося методом аналітичних мереж (МАМ) [1]. Вибір
цього методу обумовлений тим, що МАМ дозволяє обробляти більш різноманітні і складні структури з
урахуванням залежності між рівнями і зворотними зв'язками між елементами рівнів, тим самим
досягаючи більшої об'єктивності й достовірності в прийнятті рішень.
Для визначення найбільш нафтогазоперспективної ділянки на основі МАМ проводиться
структурування проблеми у вигляді мережевої моделі, зображеної на рисунку, на основі
якої визначаються взаємозв'язки між запропонованими альтернативами і узагальненими
критеріями вибору.

Рис. Модель детальної оцінки і вибору ділянок території для нафтогазопошукових робіт.

В ході досліджень нами був використаний програмний продукт (ПП) Super Decision. Розрахунок
складається з трьох кроків.
1. Визначення експертами в предметній області пріоритетів за якими буде оцінюватися кожна
ділянка. Оцінка проводилася за шкалою інтенсивності від 1 до 9, яка запропонована Т. Сааті [2].
Потім в ПП Super Decision будуються взаємозв'язки між критеріями та альтернативами і по
кожному вносяться експертні оцінки.
2. Розрахунок суперматриці і граничної матриці елементів взаємозв'язку. Визначається
нафтогазоперспективність, затрати та ризики на кожній ділянці за окремими узагальненими
критеріями.
3. Використовуючи стандартну адитивну (ймовірнісну) формулу – additive (probabilistic) з
урахуванням узагальнених критеріїв і експертних оцінок за пріоритетами вибраних критеріїв на основі
кінцевого ранжування об’єктів були отримані фінальні результати оцінки ділянок ТурутинськоРогінцівської зони ДДЗ: А=0,45; В=0,55.
1. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 360с.
2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь. 1993. – 186 с.
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APPLICATION OF THE METHOD OF ANALYTICAL NETWORKS FOR DETAILED
ASSESSMENT AND SELECTION OF SITES FOR OIL AND GAS PROSPECTING BASED
ON THE INTEGRATION OF REMOTE AND SURFACE DATA
At the example of the Turutynsko-Rohintsivska in the Dnieper-Donetsk Depression, it was
demonstrated that it is possible to use methods of analytical networks in assessment of oil and gas potential
and selection of sites for further geophysical and geochemical prospecting based on multidisciplinary
integration of aerospace and surface information of different physical nature and data of different dimension.
The detailed assessment and selection of the most oil-gas potential areas for further geophysical
research on the example of two sites (A and B) which during the first phase received the biggest score
based on the target membership function F was made. This was done with the analytical networks
method [1]. The choice of this method was made as it allows for processing more diverse and complex
structures taking into account dependences between levels and reverse causalities between the elements of
levels, thereby achieving greater objectivity and accuracy in decision making.
To determine the site with the biggest oil and gas potential on the basis of the analytical networks
method, a problem is being structured in a network model, shown in figure, which helps find relationships
between the proposed alternatives and generalized selection criteria.

Fig. Model of detailed assessment and selection of sites within an area for oil and gas prospecting.

In our research we were using Super Decision software. The calculation includes three steps.
1. Experts pick out priorities in each domain which will be a ground of assessment for each site. The
assessment was conducted on an intensity scale from 1 to 9, which is proposed by T. Saati [2].
After that Super Decision software is used to construct interrelations between criteria and alternatives
followed by expert assessment for each of them.
2. Calculation of super matrix and limiting matrix, interrelating elements. Determination oil and gas
potential, costs and risks for each site by individual generalized criteria.
3. Using a standard additive (probabilistic) formula on the basis of generalized criteria and expert
assessments as for priorities of chosen criteria based on the final ranking of sites, we received the final
results of the assessment for the sites within the Turutynsko-Rohintsivska structural zone: A=0.45; B=0.55.
1. Saati, T. (2009). Decision making in dependencies and reverse causalities: analytical networks. Moscow:
Bookshop “LIBROKOM”, 360 p. (in Russian).
2. Saati, T. (1993). Decision making. Methods of hierarchy analysis Moscow.: Radio and communication.
186 p. (in Russian).
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ПАЛЕОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОЯРУСІВ ВЕНДУ УКРАЇНИ
Вендські відклади широко розповсюджені на південно-західній окраїні Східноєвропейської
платформи, на Волино-Поділлі, де вони утворюють монокліналь північно-західного простягання, що
похило падає на південний захід і захід. Вони залягають на породах рифею або на кристалічному
фундаменті. Вендські відклади Волино-Поділля містять багато органічних решток, представлених
різноманітними групами від прокаріот (ціанобактерії) до еукаріот (гриби, одноклітинні водорості,
багатоклітинні водорості та безскелетні Metazoa).
Вендську систему поділено на два відділи – нижній і верхній.
У венді України запропоновано виділяти чотири регіояруси: горинський, волинський,
новодністровський і ушицький [2].
Горинський горизонт нижнього венду представлений льодовиковими утвореннями, відповідає
епосі загального похолодання клімату Землі. Він характеризується тільки дрібними [4],
нескульптурованими акритархами родів Leiosphaeridia та Spumozina.
Волинський горизонт нижнього венду – це осадово-вулканогенні відклади. Для нього
основними є рештки ціанобактерій [1, 4], в тому числі спірально-циліндричні форми роду Obruchevella.
Крім них зустрічаються дрібні форми Leiosphaeridia та Stictosphaeridium, а також нитчасті
Leiotrichoides.
Новодністровський горизонт верхнього венду представлений піщано-глинистими породами з
суттєвою домішкою вулканогенного матеріалу. Він крім різноманітного мікрофітопланктону вміщує
також залишки безскелетної фауни (що є основною характеристикою горизонту) та макроводорості. В
комплексі мікрофосилій [1, 4] переважають нитчасті і кокоїдні форми родів Botuobia, Leiotrichoides,
Palaeolyngbya, Taenitrichoides, Obruchevella, Leiosphaeridia, Spumozina, Stictosphaeridium. Фауна
едіакарського типу представлена численними відбитками більш ніж 20 форм безхребетних та слідів їх
життєдіяльності. Основними є роди Nemiana, Tirasiana, Dickinsonia, Palaeopacsichnus [3, 6, 7].
Макрофлора характеризується родами Eoholynia, Chuaria [5].
Границю між новодністровським і ушицьким регіоярусами пропонується проводити не по
покрівлі, а по підошві нагорянської (колківської) світи через подібність комплексів мікрофосилій [1,
2, 4].
Ушицький горизонт верхнього венду складений піщано-глинистими відкладами. Для нього
звичайним є комплекс мікрофосилій [1, 4], представлений родами Botuobia, Leiotrichoides, Pomoria,
Taenitrichoides, Siphonophycus, Leiosphaeridia, Podoliella, Spumozina, Stictosphaeridium, причому
акритархи, в основному, мають великий розмір. Для верхів горизонту характерні спіральні нитки роду
Cochleatina. Сліди життєдіяльності метазоа (Metazoa) мають широке розповсюдження, а відбитки
тварин зустрічаються дуже рідко [3, 6, 7]. Вендотеніди поширені по всьому горизонту, це роди:
Vendotaenia, Fusosquamula, Kanilovia [5]. Наявність численної макрофлори і відсутність решток фауни
є характерною ознакою горизонту.
1. Асеева Е.А. Микрофоссилии в верхнем докембрии // Биостратиграфия и палеогеографические
реконструкции докембрия Украины / В. А. Рябенко, Е. А. Асеева, В. В. Фуртес и др. Киев: Наук. думка,
1988. – С. 93-102.
2. Веліканов В.Я., Мельничук В.Г. Проблемні питання і задачі подальших досліджень венду України /
Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього
протерозою, палеозою та мезозою України / Головний редактор П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України.
Логос, 2013. – С. 143-145.
3. Гуреев Ю.А. Бесскелетная фауна венда // Биостратиграфия и палеогеографические реконструкции
докембрия Украины / В. А. Рябенко, Е.А. Асеева, В.В. Фуртес и др. Киев: Наук. думка, 1988. – С. 65-81.
4. Иванченко Е.В. Систематический состав микрофоссилий вендских отложений Волыни и их
стратиграфическое значение / Новости палеонтологии и стратиграфии, вып. 10-11, т. 49.
Новосибирск: изд-во СО РАН, 2008. – С. 119-121.
5. Ищенко А.А. К характеристике вендской водорослевой флоры Приднестровья // Стратиграфия и
формации докембрия Украины: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 181-206.
6. Палий В.М. Остатки бесскелетной фауны и следы жизнедеятельности из отложений
верхнего докембрия и нижнего кембрия Подолии // Палеонтология и стратиграфия верхнего
докембрия и нижнего палеозоя юго-запада Восточно-Европейской платформы. – Киев: Наук. думка,
1976. – С. 63-77.
7. Федонкин М.А. Бесскелетная фауна Подольского Приднестровья / В.А. Великанов, Е.А. Асеева,
М.А. Федонкин // Венд Украины. Киев: Наук. думка, 1985. – С. 128-140.
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THE PALAEONTOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE VENDIAN HORIZONS
OF UKRAINE
The Vendian deposits are widely distributed on the south-west west side of Eastern European
platform, on the Volyno-Podillya, were they form low-angle monocline of north-west trend that dips on southwest and west direction. They lay on the Riphean or on crystal rocks. The Vendian deposits of the VolynoPodillya contain a lot of organic remains, represented by various groups from prokaryotes (cyanobacteria) to
eukaryotes (fungi, unicellular algae, multicellular algae and disassembled Metazoa).
The Vendian system is divided into two divisions – the lower and the upper.
In Vendian Ukraine it is proposed to allocate four horizons: horynsky, volynsky, novodnistrovsky and
ushitsky [2].
The horynsky horizon of the Lower Vendian is represented by glacial formations, corresponding to
the era of general cooling of the Earth's climate. It is characterized by [4] only small, non-skulptured
acritarchs of the genera Leiosphaeridia and Spumozina.
Volynsky horizon of the Lower Vendian is sedimentary and volcanic deposits. Remains of
cyanobacteria, including spiral-cylindrical forms of the genus Obruchevella are the main for it [1, 4]. In
addition, there are small forms of Leiosphaeridia and Stictosphaeridium, as well as filamentous
Leiotrichoides.
Novodnistrovsky horizon of the Upper Vendian is represented by sandy-clay rocks with a significant
impurity of volcanogenic material. In addition to the various microfitoplankton, it also contains the remains of
the non-skeleton fauna (which is the main characteristic of the horizon) and macroalgae. The microfossils [1,
4] are dominated by filamentous and cocoid forms of the genera Botuobia, Leiotrichoides, Palaeolyngbya,
Taenitrichoides, Obruchevella, Leiosphaeridia, Spumozina, Stictosphaeridium. The ediacara type fauna is
represented by numerous imprints of more than 20 forms of invertebrates and traces of their life. The main
species are Nemiana, Tirasiana, Dickinsonia, Palaeopacsichnus [3, 6, 7]. Macroflora is characterized by
genera Eoholynia, Chuaria [5].
The boundary between novodnistrovsky and ushitsky horizons is proposed to conduct not on the
upper boundary, but on the bottom of the nagoryanskaya (kolkovskaya) series because of the similarity of
microfossil complexes [1, 2, 4].
Ushitsky horizon of the Upper Vendian is composed of sandy-clay deposits. The range of
microfossils [1, 4] submitted families Botuobia, Leiotrichoides, Pomoria, Taenitrichoides, Siphonophycus,
Leiosphaeridia, Podoliella, Spumozina, Stictosphaeridium is usual for it, and acritarchs mostly have great
size. The top of the horizon are characteristic by spiral threads of the genus Cochleatina. Traces of vital
activities of Metazoa are widespread, and imprints of animals are very rare [3, 6, 7]. Vendotenid spread
across the horizon, their families are: Vendotaenia, Fusosquamula, Kanilovia [5]. The presence of numerous
microflora and the absence of fauna remains are the characteristic of the horizon.
1. Aseeva, E.A. (1988). Biostratigraphy and palaeogeographic reconstruction of the Precambrian of Ukraine.
V.A. Rуabenko, E.A. Aseeva, V.V. Furtes еt al. Kiev, Nauk. dumka Publ., pp. 93-102. (in Russian).
2. Velikanov, V.Ya., Melnychuk, V.G. (2013). Problematic issues and tasks of further studies of the Vendian
of Ukraine. Stratigraphy of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine in 2 volumes. T. 1: Stratigraphy of
Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine. Editor-in-chief P.F. Gozhyk. Kyiv, IGN NAS of
Ukraine. Logos. pp. 143-145. (in Ukrainian).
3. Gureyev, Yu.A. (1988). Non-skeleton fauna of the Vendian. Biostratigrafiya i paleogeograficheskie
rekonstruktsii dokembriya Ukrainy. [Biostratigraphy and palaeogeographic reconstructions of the
Precambrian of Ukraine]. V.A. Ryabenko, E.A. Aseeva et al. Kiev, Nauk. dumka, pp. 65-81. (in Russian).
4. Ivanchenko, E.V. (2008). The systematic composition of the microfossils of the Volyn Vendian deposits
and their stratigraphic significance. Novosti paleontologii i stratigrafii. [News of paleontology and
stratigraphy], Issue 10-11, vol. 49. Novosibirsk, Publishing house SB RAS, pp. 119-121. (in Russian).
5. Ishchenko, A.A. (1983). To the characteristic of the Vendian algal flora of Transnistria. Stratigrafiya i
formatsii dokembriya Ukrainy: sbornik nauchnykh trudov. [Stratigraphy and formation of the Precambrian of
Ukraine: Digest of scientific works]. Kiev, Nauk. dumka Publ., pp. 181-206. (in Russian).
6. Paliy, V.M. (1976). Remains of the nonskeleton fauna and traces of vital activities from the deposits of the
Upper Precambrian and the Lower Cambrian of Podolia. Paleontology and Stratigraphy of the Upper
Precambrian and the Lower Palaeozoic of the Southwest of the Eastern European Platform. Kiev, Nauk.
dumka Publ., pp. 63-77. (in Russian).
7. Fedonkin, M.A. (1985). Nonskeleton fauna of the Podolsky Transnistria. V.A. Velikanov, E.A. Aseeva,
M.A. Fedonkin. Vend Ukrainy. [The Vendian of Ukraine]. Kiev, Nauk. dumka, pp. 128-140. (in Russian).
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ГЕОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНТРУЗІЙ ОСТРОВА ПІТЕРМАН
(АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)
Острів Пітерман належить до архіпелагу Вільгельма – великої острівної групи, розташованої
біля західного узбережжя Антарктичного півострова в районі Української антарктичної станції
«Академік Вернадський». Геологічні дослідження в цьому регіоні проводились Британською
експедицією до Землі Греяма (BGLE) в 1934-1937 рр, а пізніше Колоніальною службою Фолклендських
островів (FIDS), яка потім була реорганізована у Британську антарктичну службу (BAS) у 1962 р. З
1996 р. систематичні геолого-геофізичні дослідження архіпелагу Вільгельма та прилягаючого
узбережжя Антарктиди виконуються українськими вченими [1-3].
На Пітермані відслонюються усі головні петрографічні представники Андійської габро-гранітної
інтрузивної світи, які наразі вважаються складовою частиною протяжного Батоліту Антарктичного
півострова. В геологічній будові острова беруть участь інтрузивно-магматичні породи плутонічної та
гіпабісальної фацій глибинності: габроїди, гранітоїди та базитові дайки. Подібно до багатьох інших
мезо-кайнозойських орогенних інтрузій, що складають протяжний магматичний пояс Західної
Антарктики, гірські породи о. Пітерман зазнали метаморфічних перетворень різного типу та
інтенсивності. Автори дослідили особливості геологічної будови о. Пітерман, отримавши принципово
нові дані про просторову локалізацію та умови залягання окремих інтрузивних тіл, їх вікові
співвідношення, петрографічні особливості та речовинний склад. Метою досліджень було з’ясування
геологічної послідовності вкорінення та метаморфічного перетворення інтрузивно-магматичних
утворень о. Пітерман. За результатами польових геологічних робіт та наступних мінералогопетрографічних досліджень з’ясовано, що габроїди та гранітоїди сформовані в результаті двох
самостійних етапів магматичної активності, розмежованих вкоріненням до гранітних базитових дайок
та наступним регіональним метаморфізмом. Відповідно, інтрузивні утворення о. Пітерман не можуть
бути складовими єдиного магматичного комплексу (Андійської Інтрузивної Світи чи Батоліту
Антарктичного півострова), як це вважалося попередниками. Продемонстровано, що найдавніші
інтрузивно-магматичні утворення о. Пітерман представлені розшарованою габроїдною інтрузією,
фрагмент якої відслонюється на північному узбережжі острова, а більша частина знаходиться під
рівнем моря північніше та східніше. Серед баритових дайок о. Пітерман, розрізняються щонайменше
дві вікові групи. Петрографічні особливості догранітних дайок габро-порфіритів вказують на
гіпабісальний рівень їх вкорінення, на відміну від плутонічного рівня формування вміщуючих габроїдів.
Доведено, що габроїди та догранітнідайки зазнали регіональних метаморфічних перетворень в
умовах амфіболітової фації, ще до вкорінення гранітоїдів. Розвиток накладеної актиноліт-епідотхлоритової мінералізації пояснюється або контактово-метаморфічною дією гранітоїдної інтрузії або ще
більш пізніми навколотріщинними гідротермально-метасоматичними процесами, які відбувалися після
формування гранітоїдів. З’ясовано, що гранітоїди о. Пітерман не зазнавали властивих для габроїдів
регіонально-метаморфічних перетворень амфіболітової фації. З огляду на це, зроблено висновок про
формування гранітоїдів після піку регіонального метаморфізму в регіоні. Дослідження постгранітних
діабазових дайок, показало, що їх вкорінення відбувалося на субвулканічному рівні глибинності, тобто
після значної ерозії вміщуючих гранітоїдів. Для накладеної альбітизації, епідотизації та хлоритизації
постгранітних дайок припускається локальний навколотріщинний характер та зв’язок з
низькотемпературними гідротермально-метасоматичними процесами.
Дослідження виконувалися за сприяння Національного антарктичного наукового центру
МОН України в рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в
Антарктиці на 2011–2020 рр.
1. Артеменко Г.В. Результаты геохимических исследований проявлений рудной минерализации в
породах батолита антарктического полуострова / Г.В. Артеменко, В.Г. Бахмутов, Л.Н. Бахмутова //
Український антарктичний журнал. – 2011. – № 10–11. – С. 13–25.
2. Артеменко Г.В. Магматическаярасслоенностьгабброидовбатолитаантарктическогополуострова /
Г.В. Артеменко, В.Г. Бахмутов, И.А. Самборская и др. // Украинский антарктический журнал. – 2013. –
№ 1. – С. 2.
3. Бахмутов В.Г. Геологический обзор архипелага аргентинские острова и прилегающей территории
антарктического полуострова / В.Г. Бахмутов // Бюлл. УАЦ. – 1998. – № 2. – С. 77–84.
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THE GEOLOGICAL SUCCESSION OF THE INTRUSIONS ON THE PETERMANNISLAND
(WILHELM ARCHIPELAGO, WEST ANTARCTICA)
The Petermann Island belongs to the Wilhelm Archipelago – a large island group near the west coast
of the Antarctic Peninsula in the area of the Ukrainian Antarctic Station “Akademik Vernadsky”. The
geological investigations of the region were performed by the British Graham Land Expedition (BGLE) during
1934-1937 and later by Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS). The latter was renamed British
Antarctic Survey (BAS) in 1962. Since 1996 systematic geological and geophysical investigations of the
Wilhelm Archipelago and the adjacent coast of the Antarctic Peninsula are performed by the Ukrainian
researchers [1-3].
All the principal petrographic units of the Andean gabbro-granite Intrusive Suite which belongs to the
Antarctic Peninsula Batholith, outcrop on the island. The geology of the island is represented by intrusive
igneous rocks of plutonic and hypabyssal facies: gabbroids, granitoids and mafic dykes. Similar to the most
others Meso- Cenozoic orogenic intrusions, which form a large magmatic belt of West Antarctica, the rocks
of Petermann I. undergone metamorphism of different type and intensity. The authors examined geological
setting of the Petermann I. and acquired principally new data on the spatial localization, mode of occurrence,
age relations, petrographic features and composition of separate intrusive bodies. The aim of the research
was to reveal the geological sequence of intrusions and metamorphism of the intrusive bodies of
Petermann I. Geological fieldworks, followed by mineralogical and petrographic investigations prove that
gabbroids and granitoids formed as a result of two different stages of magmatic activity, delimited by the
intrusion of pre-granite mafic dikes and subsequent regional metamorphism. Accordingly, the intrusive rocks
of Petermann I. can not be a part of one magmatic complex (Andean Intrusive Suite or Antarctic Peninsula
Batholith), as it was considered by the previous researchers of the area. The paper indicates that the most
ancient intrusive-magmatic formations of the Petermann I. are represented by the layered gabbroid intrusion.
Only a fragment of the latter outcrops on the northern shore of the island, while the biggest part of the
intrusion being located under the sea level to the north and east. At least two age groups are identified
among the mafic dikes of Petermann I. Petrographic features of pre-granite gabbro-porphyrite dikes indicate
hypabyssal level of their intrusion, unlike the plutonic level of the country gabbroid rocks. It is pointed out,
that the gabbroids and pre-granite dikes were significantly altered by regional metamorphism under
amphibolite facies prior to the intrusion of granitoids. The development of the superimposed actinoliteepidote-chlorite mineralization is caused either with the contact metamorphism induced by the intrusion of
granitoids or with later fracture-controlled hydrothermal flow and metasomatism that occurred after the
intrusion of granitoids. The granitoids of Petermann I. show no evidence of regional metamorphic alteration
under amphibolite facies, which is characteristic of the gabbroids. Therefore, it is assumed that the granitoids
were formed after the peak of regional metamorphism in the area. The examination of post-granite diabase
dikes indicates that they were intruded at subvolcanic level, after a significant erosion of the enclosing
granitoids. The superimposed albite-epidote-chlorite mineralization of post-granite dikes is assumed to be
associated with local fracture-controlled low temperature hydrothermal-metasomatic processes.
The research was supported by the National Scientific Antarctic Centre of the Ministry of Education
and Science of Ukraine within the framework of the State Scientific and Technical Program for the Research
in Antarctica during 2011-2020.
1. Artemenko, G.V., Bakhmutov, V.G., &Bakhmutova, L.N. (2011). The results of geochemica
investigations of oremineralizationattheAntarctic Peninsula Batholithrocks. Ukrainian Antarctic Journal, no.
10–11, 13–25. (in Russian).
2. Artemenko, G.V., Bakhmutov, V.G., Samborskaya, I.A., Bakhmutova, L.N., Shpyra, V.V. (2013). Magmatic
layering of the Antarctic Peninsula Batholith gabbroids. Ukrainian Antarctic Journal, no. 1, p. 2. (in Russian).
3. Bakhmutov, V.G. (1998). Geological over view of the Argentineis landsand the adjacent area of the
Antarctic Peninsula. Ukrainian Antarctic Journal, no. 2, pp. 77–84. (in Russian).
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МАГНІТОСТРАТИГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕСОВО-ҐРУНТОВИХ
ПЛЕЙСТОЦЕНУ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ВІДКЛАДІВ

Магнітні характеристики гірських порід є чутливими індикаторами змін навколишнього
середовища і клімату. Для четвертинних континентальних відкладів найбільш повні архіви
кліматичних змін знаходяться в магнітних властивостях лесово-ґрунтових відкладів.
Останні два десятиліття характеризуються активізацією петромагнітних і палеомагнітних
досліджень четвертинних лесово-ґрунтових відкладів Центральної та Східної Європи, у т.ч. України.
Більш ніж 70 % її території займають покривні лесові відклади, котрі за потужністю перевищують
розрізи, розташовані західніше. Дотепер на території України вивчені магнітні властивості в декількох
десятках лесово-ґрунтових. На деяких розрізах петромагнітні дослідження супроводжувалися
палеомагнітними визначеннями, однак результати почасти були досить суперечливими. Наприклад,
положення границі Матуяма-Брюнес (М/Б) – ключового магнітостратиграфічного репера плейстоцену
віком близько 780 тис. років тому – визначалося різними авторами у різних стратиграфічних
горизонтах навіть на одних і тих же розрізах [1].
Авторами досліджуються палеомагнітним методом чотири лесово-ґрунтових розрізи
плейстоцену: Бояничі і Коршів (Волинська височина), Роксолани (Причорноморська низовина) та
В’язівок (Придніпровська низовина).
Границю Матуяма-Брюнес на розрізах Волинської височини не виявлено, короткочасові
епізоди чи екскурси відсутні, тому провести магнітостратиграфічну кореляцію розрізів Бояничі, Коршів
з іншими розрізами неможливо.
Результати власних палеомагнітних досліджень розрізу Роксолани відрізняються від
попередніх даних [2; 3; 4; 5]. Згідно з новими результатами, у розрізі Роксолани границя МатуямаБрюнес проходить на глибині 46,6 м на стику похованих ґрунтів лубенського й мартоноського
горизонтів. У цілому це узгоджується з сучасними уявленнями про стратиграфію четвертинних товщ
півдня України [1] і спростовує дані, за якими границя Матуяма-Брюнес знаходиться на глибині
близько 34 м у лесах вище кайдацького горизонту (РК7) [2; 3; 4; 5].
У розрізі В’язівок згідно з новими результатами характеристична компонента намагніченості
характеризується нормальною полярністю зразків вище глибини 56,2 м у межах нижньої частини
широкінського ґрунтового горизонту. У підошві розрізу всі зразки демонструють обернену полярність.
Було доведено, що інверсія Матуяма-Брюнес співставляється з цим рівнем.
Таким чином, положення границі Матуяма-Брюнес у розрізах Роксолани і В’язівок не співпадає
за місцевими стратиграфічними схемами, що може бути пояснено затримкою «магнітного запису» у
ґрунтах або некоректним стратиграфічним розчленуванням котрогось із розрізів (ймовірно,
Роксолани). У відслоненнях, де бракує незалежного вікового датування, ідентифікація зміни
полярності на обернену дозволяє виділити мінімальну абсолютну дату у 780 тис. років тому. Такі дані
за мінімальною абсолютною датою надзвичайно корисні при кореляції субаеральних відкладів.
Епізоди оберненої полярності, виявлені у епосі Брюнес, короткочасові (до кількох тисяч років), можуть
не бути глобальними і їх важко виявити через слабкий магнітний сигнал в осадових відкладах, навіть
використовуючи нову високоточну апаратуру.
1. Бахмутов В.Г., Главацкий Д.В. Проблемы магнитостратиграфии плейстоценовых лессовопочвенных отложений юга Украины. // Геофизический журнал. 2016. Т. 38, № 4. С. 59-75.
2. Dodonov A.E., Zhou L.P., Markova A.K., Tchepalyga A.L., Trubikhin V.M., Aleksandrovski A.L., Simakova
A.N. (2006). Middle-Upper Pleistocene bio-climatic and magnetic recordsof the northern Black Sea coastal
area. Quaternary International, vol. 149, pp. 44-54.
3. Gendler T.S., Heller F., Tsatskin A., Spassov S., Du Pasquier J., Faustov S.S. (2006). Roxolany and
Novaya Etuliya – key sections in the western Black Sea loess area: Magnetostratigraphy, rock magnetism,
and paleopedology. Quaternary International, vol. 152-153, pp. 78-93.
4. Sartori M. (2000). The Quaternary climate in loess sediments: Evidence from rock and mineral magnetic
and geochemical analysis. Doctor of Natural Sciences Thesis. Zürich, 231 p.
5. Tsatskin A., Heller F., Hailwood E.A. Gendler T.S., Hus J., Montgomery P., Sartori M., Virina E.I. (1998).
Pedosedimentary division, rock magnetism and chronology of the loess/palaeosol sequence at Roxolany
(Ukraine). Palaeogeography, Palaeoclimatoligy, Palaeoecology, vol. 143, pp. 111-133.
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MAGNETOSTRATIGRAPHIC STUDIES OF PLEISTOCENE LOESS-SOIL DEPOSITS OF
UKRAINE: RESULTS, PROBLEMS AND ASPECTS
Magnetic properties of the rocks are a sensitive indicator of the changes in the environment and
climate. The most complete information about the past climatic variations is contained in the magnetic
properties of the loess-soil deposits.
The past two decades were marked by the activation of rock magnetic and paleomagnetic studies of
Quaternary loess-soil deposits in Central and East Europe including Ukraine. More than 70 % of its territory
is occupied by the covering loess deposits with a larger thickness than the more of Western sections. Still,
the magnetic properties of the rocks in the territory of Ukraine have been studied in several dozens of loesssoil sections. In some sections, rock magnetic studies were conducted together with the paleomagnetic
investigations; however, the results were frequently fairly contradictory. For example, different authors placed
the Matuyama-Brunhes (M/B) boundary – a key magnetostratigraphic benchmark of the Pleistocene with an
age of ~780 ka – in the different stratigraphic horizons even within the same sections [1].
Four Pleistocene loess-soil sections are paleomagnetically investigating by the authors: Boyanychi
and Korshiv (Volhynian Upland), Roxolany (Black Sea Lowland) and Vyazivok (Dnieper Lowland).
The M/B boundary is not revealed in the Volhynian Upland sections and the short reversed-polarity
episodes or excursions are absent; therefore, magnetostratigraphic correlation of the Boyanychi, Korshiv,
and other sections is impossible.
Results of our paleomagnetic studies of Roxolany section differ from the previous data [2; 3; 4; 5].
According to new results the M/B boundary in the Roxolany section is located at a depth of 46.6 m at the
contact of the buried soils of the Lubny and Martonosha horizons. This generally agrees with the present-day
notions about the Quaternary strata of the South of Ukraine [1] and disproves the data which identify the M/B
boundary at a depth of ~ 34 m in the loesses above the Kaydaky horizon (PK7) [2; 3; 4; 5].
At Vyazivok section due to new results the characteristic components of magnetization are
characterized by normal polarity of samples above 56.2 m depth within the lower part of Shyrokino soil
horizon. At the bottom of the section all samples demonstrate the reverse polarity. We had proved that the
Matuyama-Brunhes inversion is correlated with this level.
So, the position of M/B boundary in Roxolany and Vyazivok sections is controversial following the
local stratigraphy schemes, that can be explained either by delay of «magnetic record» in soils or incorrect
stratigraphy subdivision of section (probably Roxolany).
At sites where independent age control is lacking, the identification of reversed polarity remanence
allows a minimum age assignment of 780 ka. Such minimum age data are extremely useful in correlation of
subaerial deposits. Episodes of reversed polarity reported from the Brunhes chron are of short duration (up
to a few thousand years), can’t be global in extent and they are difficult to detect due to weak magnetic
signal in basic sediments even using new precise equipment.
1. Bakhmutov, V.G., Hlavatskyi, D.V. (2016). Problemy magnitostratigrafii plieystotsenovykh liesovopochvennykh otlozheniy yuga Ukrainy [Problems of magnetostratigraphy of Pleistocene loess-soil deposits
of the South of Ukraine]. Geofizicheskiy.Zhurnal, vol. 38, no. 4, pp. 59-74. (in Russian).
2. Dodonov, A.E., Zhou, L.P., Markova, A.K., Tchepalyga, A.L., Trubikhin, V.M., Aleksandrovski, A.L.,
Simakova, A.N. (2006). Middle-Upper Pleistocene bio-climatic and magnetic recordsof the northern Black
Sea coastal area. Quaternary International, vol. 149, pp. 44-54.
3. Gendler, T.S., Heller, F., Tsatskin, A., Spassov, S., Du Pasquier, J., Faustov, S.S. (2006). Roxolany and
Novaya Etuliya – key sections in the western Black Sea loess area: Magnetostratigraphy, rock magnetism,
and paleopedology. Quaternary International, vol. 152-153, pp. 78-93.
4. Sartori, M. (2000). The Quaternary climate in loess sediments: Evidence from rock and mineral magnetic
and geochemical analysis. Doctor of Natural Sciences Thesis. Zürich, 231 p.
5. Tsatskin, A., Heller, F., Hailwood, E.A. Gendler, T.S., Hus, J., Montgomery, P., Sartori, M., Virina, E.I.
(1998). Pedosedimentary division, rock magnetism and chronology of the loess/palaeosol sequence at
Roxolany (Ukraine). Palaeogeography, Palaeoclimatoligy, Palaeoecology, vol. 143, pp. 111-133.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ ЗНІМКІВ –
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПРОГНОЗУ ШЛЯХІВ
ВТОРИННОГО ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЕНЬ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ДЖЕРЕЛ
Великі промислові комплекси є основним джерелом антропогенного впливу на навколишнє
природне середовище. У результаті їх виробничої діяльності в довкіллі накопичуються не властиві
йому речовини хімічної природи. У компонентах ландшафту утворюються довгострокові стаціонарні
геохімічні аномалії, які негативно впливають на напрями динамічних процесів в екосистемах.
Головними чинниками формування таких аномалій є надходження в атмосферу та осадження на
ґрунті промислового пилу, скидання забруднених стоків у водний басейн та токсичні атмосферні
опади. Поверхневе забруднення ґрунтів є змінною величиною, оскільки ґрунт є своєрідною екологічно
з’єднувальною ланкою між геосистемами у процесі вторинного перерозподілу забруднюючих речовин.
Потрапивши до ландшафту, полютанти починають переміщення у відповідності до законів руху
речовини у природному середовищі.
Міграція хімічних елементів та їх сполук визначається кінематичними особливостями їх
розвитку, літологічним складом рельєфоутворювальних порід та фізико-географічними умовами
території, важливим чинником яких є рельєф. Елементарні ландшафти, що утворилися в межах
літологічно однорідних елементів рельєфу за однакових умов ґрунтового зволоження, чітко
фіксуються елементарними геоморфологічними межами. Такі межі добре розпізнаються за допомогою
інформації з супутникових багатоспектральних знімків. Вторинне транспортування від промислових
джерел забруднень представляється як безперервна ерозія, денудація й акумуляція ґрунтів і
осадових порід, що їх вміщують, уздовж траси латеральних речовинних потоків.
Аналіз основних геоморфологічних параметрів дає можливість розділити земну поверхню на
обмежені зверху, знизу і збоку структурними лініями площові елементи. Внутрішню морфологію
площових елементів відображають нормальна (вертикальна) кривизна земної поверхні й
морфоізографи (горизонтальна) кривизна земної поверхні. Взаємне положення площових елементів у
просторі характеризуються висотою або глибиною, екстремальні значення яких фіксують найбільш
стійкі, каркасні гребеневі та кільові лінії. Найменш стійкі лінії максимальних і мінімальних ухилів
рельєфу фіксують зони, відповідно, найбільш і найменш інтенсивного руйнування ґрунтового покриву.
У результаті схили розділяться на опуклі й увігнуті площові елементи, які визначають зміну денудації в
їх межах. Структурні параметри однозначно впливають на напрямок літодинамічного потоку та баланс
літосферної речовини. Лінії максимальних і мінімальних ухилів рельєфу визначають спрямованість
літодинамічного потоку по горизонталі, що проходить від верхніх до нижніх елементів земної поверхні.
Позитивна вертикальна кривизна (опуклий профіль) пов'язана із прискоренням потоку і видатковою
частиною балансу. Негативна вертикальна кривизна (увігнутий профіль) визначає протилежні
тенденції у зміні потоку і балансу мінеральних мас.
Використання матеріалів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) має можливість визначати
шляхи переносу забруднень від промислових джерел. За допомогою супутникових
багатоспектральних знімків було проведено ландшафтно-морфологічне районування м. Маріуполь та
прилеглих територій за умовами міграції хімічних елементів. За даними цифрової моделі рельєфу
(матеріали знімання сенсором ASTER_GDEM) була створена каркасна структурно-координатна
мережа рельєфу, що складається з кільових, гребеневих ліній та допоміжних елементів. Аналіз такої
мережі надає інформацію про напрямки речовинного потоку. Визначення шляхів вторинного переносу
полютантів від промислових джерел було здійснено на основі морфодинамічного аналізу рельєфу, в
результаті якого було виділено низку елементарних площ транзиту, денудації та акумуляції
речовинного потоку. Основними ділянками накопичення речовини в межах міста є долини річок
Кальміус та Кальчик. Дослідження на основі матеріалів ДЗЗ дає змогу виділити ділянки, що зазнають
інтенсивного вторинного забруднення та є небезпечними для життєдіяльності людини.
1. Ласточкин А.Н. Рельєф земной поверхности (Принципы и методы статистической геоморфологии).
– Л.: Недра, 1991. – 340 с.
2. Пазинич Н.В. Филиппович В.Е., Станкевич С.А. Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що
зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і
Фукусіма-1). // Екологічна безпека та природокористування. – 2014. – Вип. 16. – С. 14–22.
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THE PRACTICE OF SATELLITE MULTISPECTRAL IMAGERY APPLICATION FOR
RELIABLE PREDICTION OF INDUSTRIAL POLLUTIONS SECONDARY TRANSFER
Large industrial enterprises are the main drivers of anthropogenic impact onto environment. Because
of industry activity the troubling chemical substances fall and accumulate in environment. Long-term
permanent geochemical anomalies are formed inside some components of the landscape that affect
negatively on ecosystems’ dynamics. The main drivers of such anomalies formation are the industrial dust
emissions into atmosphere and ones deposition inside soil, the drops of contaminated wastewater into
hydrological basins and the toxic atmospheric precipitation. Surface soil contamination is variable. The soil
acts as pipeline between geosystems. Landscape’s pollutants migrate in accordance with the laws of matter
transfer in environment.
The chemical element migration in atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and biosphere is
determined by the kinematic features, lithologic composition and geographic conditions, first and foremost by
terrain elevations. Landscape’s lithological elements within the same conditions of soil moisture are reliable
detected inside geomorphological boundaries. Such boundaries can be recognized using multispectral
satellite imagery. Secondary transportation of the pollutants from the industrial sources is described as
continuous erosion, denudation and accumulation of soils and sediments enclosed them along the paths of
lateral matter flows.
The basic geomorphological parameters analysis makes it possible to subdivide the land surface into
planar elements that are constrained within the top, bottom and side structural boundaries. Both normal
(vertical) and morpho-isograph (horizontal) curvature of the land surface reflect the internal morphology of
the surface elements. The mutual position of land surface elements is characterized by ones height or depth.
The extreme values corresponds to most stable frame primitives – crest and keel lines. The least stable lines
of maximum and minimum terrain’s deviations determine the zones of soil cover intense destruction. Finally,
the convex slopes allocate the area of denudation change.
Structural parameters of the matter lateral flows and the lithospheric balance. The lines of maximum
and minimum terrain’s deviations determine directions of the matter lateral flows on a horizontal plane. The
matter lateral flows are moved from the upper to the lower elements of the earth's surface along the tracks of
the potential and actual displacement matter. Positive vertical curvature (convex profile) is related with the
acceleration of matter flow and the expenditure of the balance matter. The higher the positive values of
normal (vertical) curvature of the earth's surface, the greater the acceleration of flow and consumption of
disintegrated matter. Negative vertical curvature (concave profile) determines the opposite trend in changing
the flow and balance of mineral masses. The increase in the negative and positive values of the horizontal
curvature of the earth's surface downward in a concave and convex slope contributes to an increase in the
profit and expenditure part of the balance of matter, respectively, due to the concentration and dispersion of
the matter lateral flow. At zero values of horizontal and vertical curvature (of straight lines in the plan and in
line profiles in the slopes), the matter lateral flows and the balance of matter do not change.
The ways of pollutants’ migration from industrial sources can be determined using remote sensing
data. The multispectral satellite imagery engagement provides the landscape-morphological zoning. This
procedure was carried out over Mariupol city and vicinities. So, the research area was subdivided into
elementary landscape elements in accordance with migration conditions using topographical maps and
ASTER_GDEM digital terrain elevation data (DTED). The structure-coordinate morphological terrain network
was created including crest/keel lines and auxiliary elements. The main directions of the matter lateral flows
was detected by morphodynamic analysis of terrain. As a result, the zones of pollutants transit, denudation
and accumulation were allocated. The main sites of secondary pollutants accumulation within the Mariupol
city area are the valleys of Kal’mius and Kal’chyk rivers. Thus, the studies using remote sensing data allow
identifying the areas with the intensive secondary pollution, which are dangerous for human livelihood.
1. Lastochkin, A.N. (1991). Relief of the Earth's surface (Principles and methods of statistical
geomorphology). Leningrad: Nedra. (in Russian).
2. Pazynych, N.V., Filipovich, V.E., Stankevich, S.A. (2014). Morphodynamic analysis of territories affected
by radioactive contamination (on the example the exclusion zones of nuclear power plants Chernobyl and
Fukushima-1). Environmental safety and nature management. vol. 16, pp. 14-22. (in Ukrainian).
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗМІНИ ЛАНДШАФТУ ЗА
ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
Гірничодобувна промисловість є однією з найбільших антропогенних загроз для
навколишнього середовища, особливо процес видобутку урану. Розвиток гірничо-виробничих
комплексів призводить до негативних змін ґрунтових покривів та ландшафтних комплексів у зоні
впливу уранових шахт. Основний видобуток уранових руд здійснюється у Кіровоградській області,
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», головним підрозділом якого є 50-річна шахта
«Інгульська». Видобуток урану ведеться з Мічурінського та Центрального родовищ.
Мічурінське родовище уранових руд загальнодержавного значення знаходиться за 4 км на
південний схід від міста Кропивницького, поблизу села Неопалимівка. Протяжність зруденіння по
простяганню – 1000-1100 м, по падінню – 450 м. Шахта, працює у дослідно-промисловому режимі.
Паралельно з видобуванням сировини продовжується будівництво, розширення горизонтів тощо.
Уранові родовища в Україні розробляються підземним способом у значних обсягах і тому
справедливо вважаються об’єктами екологічної та радіаційної небезпеки для довкілля та здоров’я
населення [1]. В Інгульській шахті, штреки якої розташовані під міським житловими кварталами, багаті
промислові руди залягають так званими лінзами. Відпрацьовані порожнини, після вилучення звідти
руди, нерідко досягають розміру з 9-поверховий будинок, що призводить до появи тріщин у житлових
приміщеннях. На даний момент переважна більшість запасів уранових руд відпрацьована.
Видобуток уранових руд негативно впливає на екологічний стан навколишнього середовища
через формування радіоактивних відходів, що складуються у твердому вигляді на земній поверхні,
скиди шахтної води у водойми, викиди повітря з радіонуклідами через вентиляційні установки тощо.
Розробка уранових родовищ створює велике антропогенне навантаження і докорінно змінює оточуючі
ландшафти. Територія піддається процесам ерозії, зменшується рослинний покрив, ґрунти втрачають
свою родючість, нерідко трапляються зсуви та провали.
Використання даних дистанційного зондування Землі надає змогу оперативно оцінювати зміни
ландшафту [2], а також проводити тривалий моніторинг впливу гірничодобувної діяльності [3]. За
багатоспектральними знімками середньої просторової розрізненості супутникової системи Sentinel-2
представлена інформація про зміни компонентів ландшафту у вигляді тематичних карт. За радарними
знімками супутникової системи Sentinel-1 досліджено ризики зсувів та провалів території навколо
Інгульської шахти.
Активне функціонування уранових родовищ призводить до радіоактивного забруднення
навколишнього середовища, змін природних ландшафтів та негативно впливає на стан здоров’я
населення в межах уранодобувного району. Оперативне виявлення зазначених процесів на ранньому
етапі дасть змогу говорити про часткове або навіть повне покращення ситуації, але тільки за умови
вдосконалення в екологічному плані технологій видобутку урану, інших корисних копалин та
екологічно спрямованої організації промисловості та землекористування в цілому.
1. Dudar T., Piestova I., Orlenko T. (2017). Anthropogenic threats on landscapes in the vicinity of the
uranium mine. Proceedings of the Fifth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems
and Solutions”, Kyiv: Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, pp. 69.
2. Dudar T.V., Stankevich S.A., Pestova I.A. (2016). Land degradation case study within uranium mining
areas. Proceedings of the Fourth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems and
Solutions”, Kyiv: Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, pp. 63.
3. Stankevich S., Piestova I., Titarenko O. (2017). Potentially hazardous land surface displacements
mapping within the Kryvyi Rih urban area (Ukraine) by satellite radar interferometry. International Journal of
Emergency Management, (unpublished)
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ASSESSMENT OF MINING LANDSCAPE CHANGES BY USING REMOTE SENSING DATA
The mining industry, especially uranium mining, is one of the largest anthropogenic threats to the
environment. The development of mining complexes leads to negative changes in soil cover and landscape
complexes within zones of the uranium mines impact. The main uranium ore is mined in the Kirovograd
Region, the Eastern Mining and Processing Enterprise, the main subdivision of which is the 50-year-old
Inguls’ka mine. The extraction of uranium is conducted from the Michurinske and Central deposits.
The Michurinske uranium ore deposit is of national importance. It is located 4 km southeast of the
town of Kropivnitcky, near the village of Neopalimovka. The length of mineralization along the strike is 10001100 m, the depth is 450 m. The mine operates in an experimental industrial mode. Along with the raw
material extraction, the construction, expansion of horizons etc. is conducted.
Uranium deposits in Ukraine are developed by underground method in large volumes and therefore
are fairly considered as objects of ecological and radiation hazard for the environment and human health [1].
In the Inguls’ka mine, the drifts of which are located under the urban residential quarters, the rich industrial
ores are covered with so-called lenses. Spent cavities, after removal of ore from there, often reach a size
with a 9-storey house, which leads to the appearance of cracks in the living areas. Now, the vast majority of
uranium ore reserves have been worked out.
The uranium ores mining adversely affects the environment through the formation of radioactive
wastes. They are stored in solid form on the earth's surface; mining waters are discharged into reservoirs; air
is contaminated through emissions from ventilation systems etc. The development of uranium deposits
creates a large anthropogenic load and radically changes the surrounding landscapes. The territory
undergoes erosion processes, the vegetation cover decreases, soils lose their fertility, landslides and
subsidence are occurred.
The use of Earth remote sensing data makes it possible to quickly assess landscape changes [2], as
well as carry out long-term monitoring of the mining activities impact [3]. Multispectral images of the average
spatial resolution of the satellite system Sentinel-2 provide information on changes in the components of the
landscape in the form of thematic maps. Radar images of the satellite system Sentinel-1 were used to
investigate the risks of landslides and subsidence around the Inguls’ka mine.
The active functioning of uranium deposits leads to radioactive contamination of the environment,
changes in natural landscapes and negatively affects the population health within the uranium mining region.
The prompt identification of these processes at an early stage will allow us to speak about a partial or even
complete improvement of the situation, but only if the environmentally friendly technologies for uranium
mining, other minerals and the environmentally directed organization of industry and land use in general.
1. Dudar, T., Piestova, I., Orlenko, T. (2017). Anthropogenic threats on landscapes in the vicinity of the
uranium mine. Proceedings of the Fifth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems
and Solutions”, Kyiv: Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, pp. 69.
2. Dudar, T.V., Stankevich, S.A., Pestova, I.A. (2016). Land degradation case study within uranium mining
areas. Proceedings of the Fourth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems and
Solutions”, Kyiv: Institute of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, pp. 63.
3. Stankevich, S., Piestova, I., Titarenko, O. (2017). Potentially hazardous land surface displacements
mapping within the Kryvyi Rih urban area (Ukraine) by satellite radar interferometry. International Journal of
Emergency Management, (unpublished).
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ОКСИФЛЮОЦЕРИТ-(Се) – УНІКАЛЬНИЙ МІНЕРАЛ КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ ВОЛИНІ
Флюоцерит (Сe, La)F3 – мінерал, що малопоширений в природі. Він трапляється в акцесорних
кількостях у пегматитах, гранітах і аплітах, у родовищах генетично пов’язаних з лужними гранітами й
сієнітами, у гідротермальних родовищах, скарнах [1, 2]. В Україні флюоцерит виявлено в декількох
місцях Українського щита.
Вивчалися включення флюоцериту в кристалах топазу з тіла № 230 і в уламку димчастого
кварцу з тіла № 162 Володарськ-Волинського пегматитового поля. Топаз представлений великою
кількістю спайних виколень та колекцією кристалів (на загал більше 100 індивідів), в огранені яких
брали участь такі прості форми (у порядку зменшення їх відносної площі): {110}, {120}, {011}, {021},
{111},{112}, {001} {010}. Розміри кристалів і виколень у [100] від 13 до 40 мм, у [010] – від 15 до 55 мм,
по висоті кристалів у [001] – від 5-10 до 45 мм.
За допомогою електронного мікроскопа JSM-6700F з енергодисперсійним (ED) спектрометром
JED-2300 та рентгенівського мікроаналізатора JCXA-733 зі спектрометрами з хвильовою (WD)
дисперсією (JEOL, Японія) в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР)
НАН України були отриманні РЕМ-зображення (див. рисунок) та визначено хімічний склад
флюоцериту. Умови зйомки: JSM-6700F – прискорювальна напруга 20 кВ, струм зонда 0,6 нА, діаметр
зонда 1-2 мкм; JCXA-733 – прискорювальна напруга 15 кВ, струм зонда 20 нА, діаметр зонда 10 мкм (з
метою запобігання сильного випалювання ділянки аналізу при локальності 1 мкм). Як еталонні зразки
при аналізі використовувались: CeF3, PbF2, CaF2, LaPO4, NdP5O14, PrF3, Y2O3, ThO2, UO2 на F, Pb, Ca,
La, Ce, Nd, Pr, Y, Th, U відповідно. Внесення поправок в результати вимірів та розрахунок
концентрацій елементів виконувались методом ZAF-корекції.

Рис. РЕМ-зображення включень флюоцериту в топазі.

На рентгеноспектральному мікроаналізаторі було визначено хімічний склад мінералу, але без
оксигену. Останній був зафіксований за допомогою енергодисперсійного спектрометра на
електронному мікроскопі. Крім REE (Се > La > Nd > Pr) у мінералі в помітних кількостях виявлені Th,
Сa, О, у менших – U, Pb, Y, Eu. Середня кристалохімічна формула флюоцериту, обчислена за
результатами
аналізу
на
рентгенівському
мікроаналізаторі
JCXA-733,
(La0,22Ce0,54Nd0,09Pr0,04Th0,06Ca0,05)1,00О0,49F2,01, дещо відрізняється від розрахованих за результатами 43
аналізів, отриманих за допомогою енергодисперсійного спектрометра: середньоарифметичні
значення формульних коефіцієнтів (ф. к.) – (La0,22Ce0,55Nd0,07Pr0,08Th0,03Ca0,05)1,00O0,39F2,22; діапазон
значень ф. к. – (La0,20-0,24Ce0,51-0,60Nd0,06-0,10Pr0,05-0,09Th0,00-0,09Ca0,04-0,06)O0,00-1,2F2,64-1,45). Такі коливання
складу включень флюоцериту зумовлені його хімічною й, можливо, фазовою негомогенністю.
Крім того, у флюоцериті фіксуються Si, Al, концентрація яких іноді досягає 0,1 %; кількома
аналізами виявлено Cs.
Комісією з нових мінералів та назв мінералів ММА зареєстровано 2 мінеральні види
флюоцериту – флюоцерит-(Се) і флюоцерит-(La). Різновид мінералу, що містить оксиген, зазвичай
позначається як оксифлюоцерит. У хімічному складі флюоцериту з включень у топазі пегматитів
Волині безпосередньо виявлено оксиген. Оскільки в мінералі домінує церій, то правильно називати
його оксифлюоцерит-(Се).
1. Семенов Е.И. Оруденение и минерализация редких земель, тория и урана. М.: ГЕОС. – 2001. –
307 с.
2. Чистякова М.Б., Казакова М.Е. Флюоцерит из Казахстана // Труды Минерал. музея им. Ферсмана
АН СССР. – 1969, вып. 19. – С. 236-238.
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OXIFLUOCERITE- (Ce) – A UNIQUE MINERAL OF CHAMBER PEGMATITES OF VOLYN
Fluocerite (Cu, La) F3 is a rare mineral in nature. It happens in accessory amounts in pegmatites,
granites and aplites in deposits genetically associated with alkaline granites and syenites, in hydrothermal
deposits, skarns [1, 2]. In Ukraine fluocerite found in several places of the Ukrainian shield.
The inclusion of fluocerite in topaz crystals from the body No. 230 and in the chamber of smoky
quartz from the body No. 162 of the Volodarsk-Volyn pegmatitic field was studied. The topaz features the
cleavage plates and collection of crystals (generally more than 100 individuals) in faceted involving such
simple forms (in descending order of their relative area): {110}, {120}, {011}, {021} {111}, {112}, {001} {010}.
The sizes of crystals and cleavage plates in [100] are from 13 to 40 mm, in [010] – from 15 to 55 mm, in
height of crystals in [001] – from 5-10 to 45 mm.
Using an electron microscope JSM-6700F with energy (ED) spectrometer JED-2300 and X-ray
microanalyzer JCXA-733 spectrometers with wave (WD) dispersion (JEOL, Japan) at the M.P. Semenenko
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation (IGMOF) of NAS of Ukraine, the SEM-image (see
figure) has been obtained and the chemical composition of the fluocerite was determined. Terms of shooting:
JSM-6700F – accelerating voltage of 20 kV, current of the probe 0.6 nA, diameter of the probe 1-2 µm;
JCXA-733 – 15 kV accelerating voltage, probe current of 20 nA, probe diameter of 10 mm (to prevent
burning strong in the locality analysis section 1 µm). As reference samples used in the analysis: CeF3, PbF2,
CaF2, LaPO4, NdP5O14, PrF3, Y2O3, ThO2, UO2 to F, Pb, Ca, La, Ce, Nd, Pr, Y, Th, U, respectively.
Corrections in the results of measurements and calculation of the concentrations of elements were
performed by the ZAF correction method.

Fig. The SEM-images of oxyfluocerite inclusions in topaz.

The chemical composition of the mineral was determinedon the X-ray spectral microanalyzer , but
without oxygen. The latter was recorded using an ED spectrometer on an electron microscope. In addition to
REE (Ce> La> Nd> Pr) in the minerals, Th, Ca, O, and U, P, Y, Eu were detected in significant amounts.
The mean crystal formula of fluocerite, calculated on the analysis of X-ray microanalyzer JCXA-733,
(La0.22Ce0.54Nd0.09Pr0.04Th0.06Ca0.05)1.00O0.49F2.01 is somewhat different from results of 43 tests
obtained by ED spectrometer:
arithmetic
mean
value
formula
coefficients
(f. c.)
–
(La0.22Ce0.55Nd0.07Pr0.08Th0.03Ca0,05)1,00O0.39F2.22; range of values f. c. – (La0.20-0.24Ce0.51-0.60Nd0.06-0.10Pr0.050.09Th0.00-0.09Ca0.04-0.06) O0.00-1.2F2, 64-1.45). Such fluctuations in the inclusions of the fluocerite are due to its
chemical and, possibly, phase inhomogeneity.
In addition, in the fluocerite fixed Si, Al, its concentration sometimes reaches up to 0.1 %; several
tests revealed Cs.
Commission on New Minerals and Mineral Names MMA registered 2 types of mineral fluocerite:
fluocerite-(Ce) and fluocerite-(La). A variety of oxygen containing mineral is usually referred to as
oxyfluocerite. In the chemical composition of fluocerite inclusions in topaz pegmatites of Volyn directly
detected oxygen. Since in the mineral is dominated by cerium, the right to call it oxyfluocerite-(Ce).
1. Semyonov, E.I. (2001). Orudenenie i mineralizatsiya redkykh zemel, toriya i urana. Moscow: HEOS,
307 p. (in Russian).
2. Chystyakova, M.B., Kazakova, M.E. (1969). Trudy Mineral. muzeya im. Fersmana AN SSSR, vol. 19,
pp. 236-238. (in Russian).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СТЕПНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ ПО МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫМ ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
Вопрос засухи за последнее время поднимается все чаще учеными разных стран. Чаще всего
процессы засухи связывают с глобальным изменением климата на Земле.
По предполагаемому прогнозу температура с каждым годом может увеличиваться в
некоторых районах до 2-4 градусов в год. Такие изменения с каждым годом нарушают
терморегуляцию территории и приводят все больше зон к засухе. Все чаще встречаются годы,
которые объявляются засушливыми. Для территории Украины это 2007, 2010, 2012, 2016, 2017.
От засухи первым делом страдают почвы, в которых накапливается меньше воды, что
приводит к снижению разнообразия растительного покрова территории. Растительность, особенно
лесная растительность, становится все более подверженной болезням, вредителям и пожарам. В
этих условиях значительную роль играет влажность грунтового покрова и условия залегания
подземных вод.
В работе применены методы дистанционного зондирования Земли, которые позволяют
охватывать большие территории, проведение оперативного периодического мониторинга для
составления прогнозов и планирования землепользования для защиты грунтов. Один из методов
выявления засушливых участков базируется на определении влажности. Влажность определялась в
почвах и в растительном покрове. В исследовании использовались многоспектральные космические
данные видимого, ближнего и среднего инфракрасного диапазонов спектра. Так же в качестве
исходных данных были взяты метеорологические наблюдения. Для исследования была выбрана
территория степной и лесостепной зоны Украины.
Результаты исследований показали, что наиболее эффективный метод определения
влажности в почве является нормализованный водный индекс Normalized Water Index (NWI) [1]. Также
чувствительные к влаге индексы Moisture Stress Index (MSI), Normalized Difference Water
Index (NDWI) [2].
В работе определено, какие именно виды растительности будут подвержены последствиям
засухи, какие могут быть утрачены или приобретены для данной территории. Растения,
преобладающие на сухих участках и привыкшие к таким условиям в первую очередь реагируют на
засуху, а виды, преобладающие на более увлажненных территориях могут долгое время
сохранять продуктивность.
Причиной засухи являлись не только высокие температуры, а недостаточное увлажнение
вследствие малого количества осадков. То есть для борьбы с засухой стоит, прежде всего, наладить
систему полива, для достаточного увлажнения территории, а также подбирать эффективное время
полива в период отсутствия максимальных температур и прямых солнечных лучей.
1. Сахацький О.І., Станкевич С.А. До можливостей оцінювання зволоженості земного покриття за
багатоспектральними космічними зображеннями оптичного діапазону на прикладі території України. Доповіді НАНУ. 2007. №11. – С. 122-128.
2. Sandra Dotzler, Joachim Hill, Henning Buddenbaum, Johannes Stoffels. (2015). The Potential of EnMAP
and Sentinel-2 Data for Detecting Drought Stress Phenomena in Decidous Forest Communities. Remote
Sens., no. 7, pp. 14227-12258.
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DETERMINATION OF DROUGHT TOLERANCE OF VEGETATION COVER IN STEPPE
TERRITORIES OF UKRAINE BASED ON MULTISPECTRAL REMOTE SENSING DATA
The question of drought has recently been raised by scientists of different countries. Most often,
drought processes are associated with global climate change on Earth.
According to the projected forecast, the temperature may increase in some areas to 2-4 degrees per
year from year to year. Such changes every year affect the thermoregulation of the territory and lead to
appearance of more and more zones for drought. Increasingly, there are years that are declared arid. For the
territory of Ukraine, these are years 2007, 2010, 2012, 2016, 2017.
First of all, drought violate soils accumulate less water that leads to decrease of vegetation cover
variety of the territory. Vegetation, especially forest vegetation, becomes increasingly susceptible to
diseases, pests and fires. In these conditions, a significant role is played by the moisture content of the soil
cover and the conditions for the occurrence of groundwater.
In the research work were used the methods of remote sensing of the Earth that allow to cover large
areas, carry out operative periodic monitoring for making forecasts and planning of land use for soil
protection. One of the methods for identifying drylands is based on the determination of moisture. Humidity
was determined in soils and vegetation. The study used multispectral cosmic data of the visible, near and
middle infrared spectral ranges. Meteorological observations were also taken as initial data. For the study,
the territory of the steppe and forest-steppe zone of Ukraine was chosen.
The results of the studies demonstrated that the most effective method for determining soil moisture
is the Normalized Water Index (NWI) [1]. Also sensitive to moisture indices are the Moisture Stress Index
(MSI), the Normalized Difference Water Index (NDWI) [2].
The work determines which types of vegetation will suffer by the effects of drought, which can be lost
or acquired for a given territory. Plants that predominate on dry plots and are adapted to such conditions
primarily react to drought, and species that predominate in more humid areas can retain productivity for a
long time.
The reason for the drought was not only high temperatures, but insufficient moisture due to small
amounts of precipitation. Therefore, in order to fight with drought, first of all, it is necessary to set up a
irrigation system, to sufficiently moisten the territory, and also to select an effective time for irrigation,
preferably in the absence of maximum temperatures and direct sunlight.
1. Sakhatskiy, O.I., Stankevich, S.A. (2007). Do mozhlyvostej otsiniuvannia zvolozhenosti zemnoho pokryttia
za bahato spektral'nymy kosmichnymy zobrazhenniamy optychnoho diapazonu na prykladi terytorii Ukrainy.
[About possibilities of soil moisture estimation using space imagery optical bands for Ukraine territory]
Dopovidi NANU, vol. 11, pp. 122-128. (in Ukrainian).
2. Sandra, Dotzler, Joachim, Hill, Henning, Buddenbaum, Johannes, Stoffels. (2015). The Potential of
EnMAP and Sentinel-2 Data for Detecting Drought Stress Phenomena in Decidous Forest Communities.
Remote Sens., no. 7, pp. 14227-12258.
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ОЦІНЮВАННЯ
МЕТЕОДАНИХ

ЕРОЗІЙНОЇ

ЗДАТНОСТІ

ОПАДІВ

В

УМОВАХ

ОБМЕЖЕНИХ

Опади є активним чинником ерозії ґрунту, яка часто призводить до деградації земель і
погіршення якості води. Їх вплив оцінюється зазвичай через індекс ерозійності опадів. Чинник
ерозійної здатності (ерозійності) опадів (R-фактор) є одним з шести чинників в Універсальному
рівнянні втрат ґрунту (USLE) (Wischmeier і Smith, 1978) і його модифікації RUSLE (Renard та ін., 1997).
Цей показник використовується в багатьох країнах і регіонах, де інтенсивність опадів коливається від
помірної до високої. Обчислення R-фактору для певного регіону вимагає високоточних вимірювань
для максимальної інтенсивності зливи протягом 30-ти хвилин за як мінімум 20-річний період. На жаль,
ці дані наявні лише в кількох регіонах світу. Розроблено простіші методи для оцінки ерозійності опадів,
які використовують денні, місячні або річні суми опадів. Але більшість рівнянь визначення R-фактору
придатні для використання на тих територіях, для яких вони були розроблені. Тому для нашого
дослідження важлива як доступність даних, необхідних для розрахунків, так і можливість їх
використання чи адаптації до умов території України.
Це дослідження спрямоване на оцінку R-фактору за допомогою кількох моделей з метою
визначення найбільш оптимальної з них і її використання при оцінці втрат ґрунту внаслідок ерозії в
Україні (в умовах обмеженої метеорологічної інформації). Було проаналізовано праці вчених, які
досліджували зв'язок між ерозійністю опадів і їх кількістю. Зв'язок між річною кількістю опадів і Rфактором описувався у вигляді лінійних чи степеневих функцій. Зокрема, створено модель для Італії
(D. Torri та ін., 2006), для Німеччини (U. Schwertmann та ін., 1990), для всієї Європи (J.M. Van der Knijff
та ін., 2000), для США (K.G. Renard, J.R. Freimund, 1994), для Австралії (B.Yu, J.C. Roswell, 1996).
Розроблено нову модель, базовану на множинній лінійній регресії і використану для оцінки R-фактору
з урахуванням щомісячних даних (N.S. Loureiro, M.А. Coutinho, 2001). Цей досвід є цікавим, тому ми
апробували його і рівняння У. Швертмана (U. Schwertmann та ін., 1990) для території України.
Для дослідження було використано багаторічні дані 10 метеостанцій, які є репрезентативними
для Волино-Подільського регіону України. Досліджуваний період охоплює 23 (36 для середньорічної
кількості опадів) роки. Результати для двох розрахункових моделей відрізняються. Мінімальні
показники ерозійного індексу за моделлю N.S. Loureiro, M.А. Coutinho досягли від’ємних значень.
Зважаючи на цю обставину, а також на те, що отримані розрахункові максимальні значення опадів
виявилися завищеними, вважаємо, що дану модель необхідно удосконалити. Тому в подальшому ми
виконували обчислення за моделлю У. Швертмана (U. Schwertmann та ін., 1990). Результати
показали, що ерозійна потужність опадів на досліджуваній території починає зростати з квітня,
досягаючи максимуму в червні (63 МДж·мм·га-1·год-1·рік-1) і далі зменшується до жовтня. З жовтня по
березень вплив опадів на розвиток ерозійних процесів мінімальний (11 МДж·мм·га-1·год-1·рік-1). На
основі багаторічних даних про денну та місячну кількість опадів було обчислено R-фактор для кожної
із метеостанцій і шляхом інтерполяції результатів на досліджувану територію створено картосхему
ізоліній його просторового розподілу. Річні значення R-фактору на досліджуваній території
збільшуються у напрямку з півдня на північний схід від 490 до 520 МДж·мм·га-1·год-1·рік-1. Результати
підтверджують зв’язок між R-фактором і кількістю опадів. Варто зазначити, що середнє значення Rфактору в Європі становить 911 МДж·мм·га-1·год-1·рік-1, в той час, як у сусідніх державах коливається в
таких межах: Польща – 537, Словаччина – 579, Чехія – 524, Угорщина – 683 МДж·мм·га-1·год-1·рік-1
(Panagos, 2015). Тобто можна стверджувати, що отримані нами показники цілком корелюють з
показниками сусідніх країн.
Отримані результати допоможуть оцінити небезпеку прояву ерозійних процесів, спровокованих
зливами, та зменшити їх негативний вплив на ґрунтовий покрив.
1. Loureiro N.A new procedure to estimate the RUSLE EI30 index, based on monthly rainfall data and
applied to the Algarve region, Portugal / N.S.Loureiro, M.А.Coutinho // Journal of Hydrology. – 2001. –
№250. – С. 12-18.
2. Schwertmann U. Bodenerosion durch Wasser – Vorhersagen des Abtrags und Bewertung von
Gegenmaßnahmen / U. Schwertmann, W. Vogl, M. Kainz. – Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1990. – 64 с.
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ESTIMATION RAINFALL EROSIVITY IN CONDITIONS OF LIMITED METEOROLOGICAL
DATA
Precipitation is an active factor of soil erosion, which often leads to soil degradation and deterioration
of water quality. The impact of rainfall is usually expressed through rainfall erosivity index or R-factor, which
is one of the factors used to estimate soil loss using the Universal Soil Loss Equation (Wischmeier and
Smith, 1978) and RUSLE (Renard et al., 1997). The R-factor has been used in many countries and regions,
where the rainfall intensity varies from moderate to high. In order to calculate R-factor for a specific site,
detailed temporal measurements for at least 20 years are required to obtain data on maximum rainfall
intensity during the 30-minute period. Unfortunately, such data are only available for few sites throughout the
world. Simpler methods to calculate the rainfall erosivity have been proposed, which include using daily or
annual precipitation rates. However, most of the techniques for calculation of R-factor are limited to sites, for
which they have been developed. Therefore, for the present study, the availability of data is equally essential
as the ability to use or adapt a particular model to the territory of Ukraine.
The aim of this study is to calculate the R-factor using several models in order to determine the most
suitable for its subsequent use in estimation of soil loss for the territory of Ukraine (considering the lack of
meteorological data). For our purposes, various studies on the relations between rainfall erosivity and
number of rainfalls have been analysed. The relations between annual precipitation and R-factor was
described as a power or linear function. This relation was given for the territory of Italy (D.Torri et al., 2006),
Germany (U.Schwertmann et al.,1990), for Europe (J.M.Van der Knijff et al., 2000), for USA (K.G.Renard,
J.R.Freimund, 1994), for Australia (B.Yu, J.C.Roswell, 1996). New model was proposed for calculating Rfactor (N.S.Loureiro, M.А.Coutinho, 2001). This model is based on a multiple linear regression and applied to
estimate R-factor using monthly precipitation data. This experience is interesting, therefore we tested it and
the equation of U.Schwertmann (U.Schwertmann et al., 1990) for the territory of Ukraine.
Author analysed the precipitation data from 10 meteorological stations, which are representative for
the territory of Volhynian-Podolian region. The study period covers 23 (36 for average rainfall) years. The
results of the two calculations are different. The calculated minimum rates of R-factor by the model of
Loureiro and Coutinho (Loureiro, Coutinho, 2001) have shown negative values. Considering this fact and the
high values of the calculated maximum precipitation rates, the model proposed by Loureiro and Coutinho
should be revisited and improved. Therefore, we performed further calculations by model U. Schwertmann
(U. Schwertmann et al., 1990). The analysis showed that the erosive power of rainfall starts to increase in
April, peaks in June (63 MJ·mm·ha-1·h-1·yr-1) and decreases in October. From October to March, the rainfall
-1 -1
-1
impact on the rate of erosion is the lowest (11 MJ·mm·ha ·h ·yr ). R-factor has been calculated for each
meteorological station on the basis of annual records of monthly and daily precipitation rates, and by
interpolating the results within the study area, the spatial distribution of R-factor has been mapped.
The annual value of R-factor in the study area increases from South to North-East from 490 to
520 MJ·mm·ha-1·h-1·yr-1. The results confirm the relationship between R-factor and the amount of
precipitation. It should be noted that the average R-factor for the territory of Europe is 911 MJ·mm·ha-1h-1yr-1,
while in the Eastern European countries R-factor varies in the following ranges: Poland – 537, Slovakia –
579, Czech Republic – 524, Hungary – 683 MJ·mm·ha-1·h-1·yr-1 (Panagos, 2015). As can be seen, there is a
high correlation of the obtained results with the values of R-factor for the neighbouring countries.
Obtained results will aid in the assessment of hazardous erosion processes, caused by rainfall, and
mitigation of its negative impact on the soil cover.
1. De Santos Loureiro, N., de Azevedo Coutinho, M. (2001). A new procedure to estimate the RUSLE EI30
index, based on monthly rainfall data and applied to the Algarve region, Portugal. Journal of Hydrology,
no. 250 (1-4), pp.12-18.
2. Schwertmann, U., Vogl, W. and Kainz, M. (1990). Bodenerosion durch Wasser. 1st ed. Stuttgart: Ulmer.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ
СЕРИИ НОВО-ВОДОЛАЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Ново-Водолажское месторождение расположено в средней части бассейна р. Ольховатка, в
окресностях пос. Новая Водолага Харьковского титано-циркониевого россыпного района [1].
Актуальность данной работы обусловлена противоречивостью существующих взглядов на
литостратиграфическое расчленение полтавской серии Ново-Водолажского месторождения, а также с
необходимостью продолжения работ по созданию адекватной литостратиграфической основы для
прогнозирования титано-циркониевых россыпей в пределах Днепрово-Донецкой впадины.
Месторождение открыто в 1957 г. «Укргеолуправлением» (И.С. Романов, Л.А. Романова,
А.А. Соколов). Было пробурено 19 скважин, которые были расположены по трем профилям. В
результате выявлено 3 россыпи: Водолажская, Ольховатская и Новоселовская. Россыпи в
вертикальном разрезе представлены одним рудным пластом, в котором наблюдается чередование
прослоев сильно и слабо обогащенных рудными минералами. Содержание коллективного
концентрата колеблется от 4,0 до 61,3 кг/т (среднее 18,5 кг/т). В то время Ново-Водолажское
месторождение отнесли к отложениям среднего горизонта полтавской серии (т.к. она тогда еще не
подразделялась) [1, 2].
В 1964-1966 гг. территория месторождения изучалась под руководством А.Г. Семeнова.
В связи с существованием в то время стратиграфической схемы В.Ю. Зосимовича, М.Н. Клюшникова
и М.Ф. Носовского (1963) полтавская серия ими была разделена на берекскую и полтавскую свиту.
Берекская свита представлена змиевским и сивашским горизонтом (верх олигоцена), а полтавская
свита – нижним, средним и верхним горизонтами. При этом россыпь отнесена к отложениям
сивашского горизонта.
В 1982-1986 гг. на изучаемой территории была проведена геологическая съемка масштаба
1:50 000 (В.Н. Колесников, А.П. Шапиро и др.). Они тоже выделяли в полтавской серии берекскую и
полтавскую свиту. Титано-циркониевые россыпи ими были отнесены к верхнеберекской подсвите.
В 1990-1994 гг. проводились поиски титано-циркониевых россыпей на Ново-Водолажской и
Богодуховской площадях под руководством О.П. Шванюка. В период поисков на месторождении
пробурено 56 скважин, по 6 профилям. В связи с тем, что основное внимание было сосредоточено на
поиске циркония, проблематика литостратиграфического расчленения была слабо освещена в
отчетах. При этом россыпь, как и в предыдущих исследованиях была отнесена к
сивашским отложениям.
В их работах наблюдаются небольшие неточности и противоречия. Разделение полтавской
серии не всегда происходило обосновано, в связи с плохой сохранностью сивашской фауны. Так,
например, А.Г. Семеновым не встречено органических остатков в песках сивашского горизонта, и эти
отложения отнесены к позднему олигоцену ссылаясь на литологическое сходство с сивашской свитой
в окрестностях с. Сиваш. Часть исследователей не ставили перед собой задачи определения
литостратиграфической привязки россыпи, и в связи с отсутствием, или бедностью
палеонтологических остатков, просто соглашались с более ранними работами.
Однако, некоторые геологи (В.Н. Соловицкий, Б.Д. Возгрин, Н.И. Петренко, И.А. Зыков и др.)
считают, что формирование месторождений на северо-восточном борту ДДВ имеет раннесреднемиоценовый возраст. Они залегает среди песчаных пород средней новопетровской подсвиты,
что полностью противоречит проведенным ранее геолого-поисковым исследованиям.
В связи с возникшими противоречиями возникает необходимость дополнительного изучения
полтавской серии Ново-Водолажского месторождения (сопоставления имеющего материала, полевые
работы, лабораторные исследования и т.д.) для окончательного расчленения изучаемой толщи и
построения литостратиграфической схемы данного месторождения.
1. Романов И.С. Геология и условия образования циркониево-титановых россыпей ДнепровскоДонецкой впадины – К.: Наук. думка, 1976. – 174 с.
2. Титановые и титано-циркониевые розсыпи Украинской ССР – К.: АН УССР, Ин-т геол. наук, Сектор
геогр., Ин-т экономики СОПС, Мин-во геол. УССР, Ин-т минер. рес., 1967. – 850 с.
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THE ISSUES OF LITHOSTRATIGRAPHIC PARTITION OF POLTAVA SERIES OF THE
NOVA-VODOLAGA DEPOSIT
The Nova-Vodolaga deposit is located in a middle part of the Olkhovatka River basin, in the
neighborhood of the settlement Novaya Vodolaga of the titanium -zirconium loose district [1].
The actuality of this work is caused by discrepancy of the existing views on the lithostratigraphic
partition of the Poltava series of the Nova-Vodolaga deposit and also with the necessity of continuation of the
works on creation of an adequate lithostratigraphic foundation for forecasting of titanium -zirconium deposits
within the Dnieper-Donetsk basin.
The deposit was opened in 1957 by Ukrgeolupravlenye (I.S. Romanov, L.A. Romanova,
A.A. Sokolov). It was drilled 19 wells which had been located in three profiles. As a result it was revealed
3 placer: Vodolazhsky, Olkhovatsky and Novoselovsky. Placers in a vertical section are presented by one
ore layer in which is observed the alternation of pro-layers strongly and poorly enriched with ore minerals.
The maintenance of a collective concentrate fluctuates from 4.0 to 61.3 kg/t (an average of 18.5 kg/t). At that
time the Nova-Vodolaga field was carried to deposits of the average horizon of the Poltava series (because it
wasn't subdivided yet) [1, 2].
В 1964-1966 the territory of the deposit was studied under the leadership of A.G. Semenov. Due to
the existence at that time of the stratigraphic scheme of the Poltava series had been divided by them into
berekska and poltava suites (V.Yu. Zosimovich, M.N. Klyushnikov and M.F. Nosovsky, 1963). The Berekska
suite is presented by the zmiyev and sivash horizon (the oligocene top), and the poltava suite – low, average
and top horizons. At the same time the scattering is carried to deposits of the sivash horizon.
In 1982-1986 it had been provided the geological photo shooting on a scale of 1:50 000
(V.N. Kolesnikov, A.P. Shapiro, etc.). They also allocated bereka and poltava suite in the Poltava series .
Titanium-zirconium deposits had been carried by them to the upper berekska subsuite.
In 1990-1994 the searches of titanium-zirconium mineral deposits were conducted on Nova
Vodolaga and Bogodukhov areas under the direction of O.P. Shvanyuk. In the period of searches there were
bored 56 mining holes on a deposit, in 6 profiles. In connection that the basic attention was concentrated on
the search of zirconium, the range of problems of lithostratigraphic dismemberment was poorly lighted up in
reports. Thus mineral deposit, as well as in previous researches was attributed to the sivash sedimentations.
Some inaccuracies and contradictions are observed in their works. Division of the Poltava series not
always happened rightly, because of bad safety of sivash fauna. So, for example, by A.G. Semyonov it
wasn't met the fossils in the sands of the sivash horizon, and these deposits were applied to a late
Oligocene, referring to the lithologic similarity with sivash suite in the neighbourhood of the village Sivash.
The part of researchers was not put before itself by the tasks of determination of lithostratigraphic
attachment of mineral deposit, and in connection with absence, or poverty of paleontology bits and pieces,
simply accepted the earlier works.
However, some geologists (Solovitsky V.N. Vozgrin B.D., Petrenko N.I., Zykov I.A. and other) it was
considered that forming of deposits on the north-eastern side of DDD has Earlier and Middle Miocene age.
They beds among the sandy breeds of middle Novi Petrivtsy subsuite, that fully conflicts with the geological
exploratory researches that were conducted before.
In connection with this there is a necessity of additional studying of the Poltava series of the NovaVodolaga deposit (comparisons of the material, field works, laboratory researches, etc.) for the final partition
of the studied thickness and creation of the lithostratigraphic scheme of this deposit.
1. Romanov, I.S. (1976). Geologiya i usloviya obrazovaniya cirkonievo-titanovyh rossypej DneprovskoDoneckoj vpadiny [Geology and conditions of formation of zirconium-titanium placers of the Dnieper-Donets
basin], Kiev: Naukova Dumka, 174 pp. (in Russian).
2. Titanovye i titano-cirkonievye rozsypi Ukrainskoj SSR. (2002). [Titanium and titanium-zirconium rods of the
Ukrainian SSR], K.: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of Geology. Sciences,
Sector geogr., Institute of Economics SOPS, Ministry of geology. UkrSSR, Institute of Mineral Resources,
850 pp. (in Russian).
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ПЕРСПЕКТИВНІ
ПРИДНІПРОВ’Я

НАПРЯМИ

РОЗВИТКУ

АГРАРНОЇ

СФЕРИ

КИЇВСЬКОГО

Розробка конкретних заходів, спрямованих на розвиток аграрної сфери регіону, виступає
відправною точкою, з якої мають починатися реальні кроки щодо виведення її з кризового стану.
Київське Придніпров’я належить до регіонів із досить потужним розвитком аграрної сфери та високим
потенціалом її подальшого розвитку. Водночас трансформаційні процеси спричинили значні
диспропорції розвитку аграрної сфери в регіоні. Вони стали причиною кризових явищ в аграрній сфері
фактично в усіх адміністративних районах Київського Придніпров’я, але найбільше вплинули на ті
райони, які мають відносно несприятливі агрокліматичні умови для ведення сільського господарства,
зокрема райони Полісся. Разом з тим навіть на тих територіях, які традиційно вважаються аграрними,
також спостерігаються значні проблеми пов’язані з низьким рівнем соціально-економічного розвитку та
активною експлуатацією земельних ресурсів.
Перспективні напрями розвитку аграрної сфери були розроблені враховуючи позитивний
досвід країн Європейського Союзу (ЄС), що було зумовлено, з одного боку, високим рівнем розвитку
сільського господарства та сільських територій в країнах ЄС, з іншого – підписанням Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, яка потребує узгодження аграрної політики.
Спільна аграрна політика ЄС побудована на основі концепції багатофункціональності.
Основними пріоритетами цієї концепції є підвищення конкурентоспроможності сільського
господарства, якості життя на сільських територіях та стимулювання зайнятості населення,
збереження та поліпшення навколишнього природного середовища. Багатофункціональність розвитку
означає, що сільське господарство повинно виходити за рамки безпосередньо виробництва продукції
та виконувати не тільки свої традиційні функції, а й відігравати ключову роль у соціальноекономічному розвитку території. Перспективні напрями реформування аграрної сфери України мають
базуватися на засадах збалансованого розвитку, які ґрунтуються на ключових положеннях концепції
багатофункціональності. Збалансованого розвитку аграрної сфери можна досягти за рахунок
застосування двох взаємопов’язаних процесів – диверсифікації сільськогосподарського виробництва
та розвитку позааграних видів діяльності.
На основі концепції багатофункціональності розроблено пріоритетні напрями розвитку
аграрної сфери Київського Придніпров’я в контексті активізації його соціально-економічного зростання.
Основними з них є:
- удосконалення законодавчого та нормативного забезпечення розвитку аграрної сфери,
зокрема, узгодження українського законодавства у сфері сільського господарства із законодавством
ЄС, здійснення земельної реформи, регулювання діяльності агрохолдингів, реалізація
заходів державної підтримки фермерства та дрібнотоварного виробництва, створення стабільних
умов для їх функціонування;
- підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва,
зокрема забезпечення інтенсивного розвитку овочівництва, ягідництва, садівництва, передусім в
фермерських господарствах, створення умов для відновлення та ефективного розвитку тваринництва,
формування сировинної бази та переробної ланки для біоенергетики (будівництво потужностей для
виробництва біопалива), створення умов для відродження льонарства на Поліссі;
- розвиток позааграрних видів діяльності, насамперед відновлення та створення промислових
об’єктів із переробки продукції сільського господарства, видобутку корисних копалин, виробництва
будівельних матеріалів, обробки деревини, малої енергетики, підприємств з переробки відходів
виробництва сільського господарства та вторинної сировини, сприяння створенню об’єктів сільського
зеленого туризму, розвиток сектору послуг, активізація діяльності щодо збереження культурної
спадщини, зокрема народних промислів;
- охорона навколишнього середовища, зокрема розвиток органічного землеробства,
формування раціональної спеціалізації шляхом формування науково-обґрунтованих сівозмін,
нормування внесення мінеральних та органічних добрив, пестицидів тощо.
Комплексна реалізація цих заходів дозволить не тільки підвищити ефективність виробництва,
а й сприятиме підвищенню рівня зайнятості та доходів сільського населення, розвитку соціальної
інфраструктури, покращенню стану навколишнього середовища, тобто активізації соціальноекономічного зростання Київського Придніпров’я.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT THE AGRARIAN SPHERE OF KYIV
PRYDNIPROVYA
The development of specific measures directed at the region agrarian sphere is the starting point to
remove it from the crisis. Kyiv Prydniprovya belongs to regions with a powerful development of the agrarian
sphere and high potential for its further progress. At the same time, the transformation processes caused
significant disparities in the development of the agrarian sphere in the region. It caused the crisis
phenomena in the agrarian sphere in all Kyiv Prydniprovya administrative districts, but most affected areas
with relatively unfavorable agro-climatic conditions for agriculture, in particular, the Polissya regions.
However, even in those territories which are traditionally considered as agrarian, there are also significant
problems associated with the low level of socio-economic development and the active exploitation of
land resources.
The perspective directions of the agrarian sphere were developed considering the positive
experience of the European Union (EU) countries. On the one hand it was conditioned by the high level of
agriculture and rural areas development in the EU countries and on the other – by signing the Association
Agreement between Ukraine and the EU, which requires the coordination of agrarian politics.
The united agricultural policy of EU is based on the concept of multifunctionality. The main priorities
of this concept are increase agriculture competitiveness and the life quality in such regions, stimulating
employment, preserving and improving the natural environment. Multipurpose development means that
agriculture must go beyond the direct production of products and implement not only their traditional
functions, but also play a key role in the socio-economic progress of the region. Perspective directions of
reforming the agrarian sphere sector of Ukraine should be based on the principles of balanced development,
considering the key concepts of multifunctionality. A balanced development of the agrarian sphere sector
can be achieved through the application of two interrelated processes – diversification of agricultural
production and the development of non-agricultural activities.
On the basis of the multifunctionality concept the priority directions of the development of Kyiv
Prydniprovya agrarian sphere sector in the context of the intensification of its socio-economic growth was
elaborated. The main ones are:
- improvement of legislative and normative provision of the agrarian sphere development, in
particular, Ukrainian legislation coordination in the field of agriculture with EU legislation, implementation of
land reform, regulation of agricultural holding activities, realization of state support measures for farming and
small-scale production, creation of stable conditions for its functioning;
- increasing the efficiency and competitiveness of agricultural production, in particular, ensuring the
intensive development of vegetable growing, berry growing, horticulture, especially in farms, creating
conditions for the re-establishment and effective development of animal husbandry, the formation of the raw
material base and processing facilities for bioenergy (building capacities for biofuel production), creation
conditions for the revival of flax in Polissya;
- development of non-agricultural activities, first of all, the restoration and creation of industrial
capacities for the processing of agricultural products, mining, construction materials, wood processing, small
energy, enterprises for recycling agricultural waste and secondary raw materials, promoting the creation of
facilities rural green tourism, development of services sector, activization of cultural heritage preservation, in
particular folk crafts;
- environmental protection, in particular, the development of organic farming, the formation of rational
specialization by forming scientifically grounded crop rotation, normalization of mineral and organic fertilizers,
pesticides, etc.
The complex implementation of these measures will not only increase the efficiency of production,
but also will contribute to raise the level of employment and income of the rural population, developing social
infrastructure, improving the state of the environment, namely, enhancing the socio-economic growth of the
Kyiv Prydniprovya.
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ЕСЕНЦІАЛЬНІ МІКРОЕЛЕМЕНТИ В РОСЛИНАХ І ГРИБАХ
Надлишок або дефіцит хімічних елементів в живих організмах суттєво впливає на їх ріст,
розвиток, фізіологічні чи морфологічні ознаки, може викликати різні біогеохімічні ендемічні
захворювання. Тому дослідження вмісту життєво необхідних елементів у компонентах навколишнього
середовища, особливо рослинності та грибах, які людина споживає є надзвичайно актуальним.
Метою даної роботи було визначення вмісту в рослинах та грибах таких ессенціальних
елементів як кремній та селен. Для цього авторами була розроблена методика підготовки даного
матеріалу для ICP-MS аналізу. Збір зразків рослинності та грибів проводився у межах Українського
Полісся (Київське, Чернігівське та Житомирське Полісся).
Для визначення селену в грибах та рослинах використовувалося методика сорбційного
концентрування. Методика: наважку 0,25 г висушених рослин, грибів, (<80ºС) розтирали в агатовій
ступці, після розчиняли у суміші кислот HNO3 і HClO4 (2:1). Сорбцію селену проводили в динамічних
умовах на колонці (4х0,5 см) заповненій аніоном АВ-17 в CH3COO- формі при рН 2-3. Елюювання
сорбованого Se проводили 1М розчину HNO3. Елюати випаровували до об’єму 10 мл. Після
проводили визначення Se методом ICP–MS.
Для визначення органічного кремнію було взято за основу і модифіковано метод «мокрого
озолення» та мікрохвильового поля. При цьому екстрагується тільки органічний кремній, в той же час,
кремній, що зв’язаний з мінеральною частиною рослин, залишається в нерозчиненому стані.
Суть методу: 0,25-0,5 г досліджуваного матеріалу подрібнювали, висушували та поміщали в
автоклав, добавляли 15 мл HNO3 та нагрівали за температурою 100⁰С протягом 20 хв. Після
остигання розчину доливали 20 мл дистильованої води. Далі нейтралізували розчин NH4OH і
витримували 5-10 хв. Одержаний екстракт розбавляли 0,1М HNO3 до 50 мл і використовували для
ICP-MS аналізу.
Дослідження вмісту органогенного кремнію в рослинах виявило, що найбільше його
концентрують папоротники та хвощі (6,8 та 8,1 % відповідно); серед дерев – горіх (6,8 %) та дуб
(6,0 %). Дикорослі трави (звіробій, ромашка, пижма, полин) та ягоди (чорниця, брусниця, малина)
містять незначну кількість Si (1,9-3,6 %). Серед зернових культур лідером по вмісту органічного
кремнію виявився ячмінь (4,2 %), найменшу концентрацію має пшениця (3,2 %).
Зі всіх видів рослин лише окремі відзначаються високою здатності адсорбувати селену із
ґрунтів. Було встановлено, що найбільший вміст мають наступні рослини, мкг/кг сухої маси: серед ягід
- чорниця (38-48); зернових – ячмінь (18-28); овочів – часник (20-60). Гарним концентратором виступає
також лишайник (23 мкг/кг). Найменші вмісти селену зафіксовані у траві звіробою (3 мкг/кг), а також у
папоротниках та хвощах (6-9 мкг/кг).
Вивчення селену у грибах має велике значення для створення біологічно активних добавок.
Аналіз отриманих даних свідчить, що частка селену в плодових тілах білого гриба (25 мг/кг), дубовика
та печериці (16 мг/кг) істотно перевищувала його вміст не тільки в плодових тілах дикорослих і
культивованих грибів, але і в інших досліджуваних болетальних видів (див. таблицю). Високим
вмістом селену відзначається також і мухомор червоний – в середньому 12 мг/кг. Вміст органогенного
кремнію в майже усіх досліджуваних грибах коливався у межах від 5 до 7 %. Винятком був лише
маслюк звичайний з набагато меншими значеннями (1,1-2,9 %).
Таблиця. Вміст органічного кремнію та селену в грибах

Гриб
Білий
Дубовик
Боровик сосновий
Підберезник
Польський
Моховик тріщинуватий
Маслюк звичайний
Печериця двоспорова
Мухомор червоний
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Si, %
5,4-6,6
5,5-6,1
5,1-6,4
1,1-2,9
5,8-7
5,1-6,5

Se, мг/кг
20-32
12-18
1-5
0,5-1,5
0,05-0,3
0,1-1
0,5-1,5
12-18
10-20
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ESSENTIAL MICROELEMENTS IN PLANTS AND MUSHROOMS
Excess or deficiency of chemical elements in living organisms significantly affects their growth,
development, physiological or morphological characteristics, can cause various biogeochemical endemic
diseases. Therefore, the study of the content of vital elements in the components of the environment,
especially vegetation and mushrooms, which people consume is extremely relevant.
Determination of content in plants and mushrooms such essential elements as silicon and selenium
was the purpose of this work. For this purpose authors developed a technique of preparation of this material
for analysis ICP-MS. The collection of vegetation and mushroom samples was carried out within the
Ukrainian Polissya (Kiev, Chernihiv and Zhytomyr Polissya).
To determine selenium in mushrooms and plants, the method of sorption concentration was used.
Method: The weight of 0.25 g of dried-up plants, mushrooms, (<80ºC) was triturated in an agate mortar, later
dissolved in the mixture of HNO3 and HClO4 (2:1). Sorption of selenium was carried out in dynamic
conditions on a column (4х0.5 cm) to the form filled with AV-17 anion in CH3COO-at рН 2-3. The grafting of
Se was effected by 1M solution of HNO3. Eluates evaporated up to a volume of 10 ml. Later carried out
definition of Se by the ICP-MS method.
For determination of organic silicon, the method of "wet combustion" and microwave field was used
as the basis and modified. In this case, only organic silicon at the same time is extracted, the silicon
connected with a mineral part of plants remains in not dissolved state.
The essence of the method: 0.25-0.5 g of the studied material was crushed, dried up and placed in
an autoclave, 15 ml of HNO3 was added and heated at 100°C for 20 minutes. After cooling the solution was
poured into 20 ml of distilled water. Next, the solution was neutralized by NH4OH and matured for 510 minutes. The received extract was diluted 0.1M HNO3 up to 50 ml and used for analysis ICP-MS.
The research of content of organic silicon in plants revealed that most of all it is concentrated by
ferns and horsetails (6.8 and 8.1 % respectively); among trees – walnut (6.8 %) and oak (6.0 %). Wild
grasses (St. John's wort, chamomile, tansy, wormwood) and berries (blueberries, cranberries, raspberries)
contain insignificant quantity of Si (1.9-3.6 %). Among grain crops barley (4.2 %) was the leader in the
content of organic silicon, wheat (3.2 %) has the smallest concentration.
Of all types of plants, only some of them have a high ability to adsorb selenium from the soils. It was
established that the following plants have the largest content, μg/kg of dry weight: among the berries –
blueberries (38-48); grain – barley (18-28); vegetables – garlic (20-60). A good concentrator is also lichen
(23 μg/kg). The smallest amounts of selenium are recorded in the grass by the St. John's wort (3 μg/kg), as
well as in ferns and horsetails (6-9 μg/kg).
Studying of selenium in mushrooms is of great importance for creation of dietary supplements. The
analysis of the data shows that the proportion of selenium in the fruit bodies of the Boletus (25 mg/kg), Lurid
boletus and Mushroom biospores (16 mg/kg) significantly exceeded its content not only in fruit bodies of the
wild-growing and cultivated mushrooms, but also in another the types of Boletales (Table). High levels of
selenium are also observed in Flour Red – an average of 12 mg/kg. The content of organic silicon in almost
all studied mushrooms ranged from 5 to 7 %. The slippery jack ordinary with much smaller values (1.12.9 %) was an exception only.
Table. Content of organic silicon and selenium in mushrooms

Mushroom
Boletus
Lurid boletus
Pine boletus
Birch mushroom
Polish
Jointed mossiness
Slippery jack ordinary
Mushroom biospores
Flour Red

Si, %
5.4-6.6
5.5-6.1
5.1-6.4
1.1-2.9
5.8-7
5.1-6.5

Se, mg/kg
20-32
12-18
1-5
0.5-1.5
0.05-0.3
0.1-1
0.5-1.5
12-18
10-20
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ОБҐРУНТУВАННЯ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
БАЗИ
ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО
ВОДОПІЛЛЯ РІЧОК
У практичній діяльності при обґрунтуванні розрахункових характеристик річок, у тому числі й
максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль, широке використання отримали
редукційні формули емпіричної структури [1]:
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де qm – максимальний модуль весняних водопіль;
– коефіцієнт дружності весняних водопіль;
–
шар стоку за період водопілля; – площа водозборів.
Геометричною моделлю весняних водопіль і дощових паводків можна вважати одномодальні
гідрографи. У розгорнутому форматі гідрографи схилового і руслового стоку зручно представити у
вигляді [2]
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де Т0 – тривалість схилового припливу в період весняного водопілля або дощових паводків; Тn –
тривалість руслового стоку.
Шляхом інтегрування виразів (3) і (4) і подальших їх перетворень розрахунковий модуль стоку
qm буде становити
=
,
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– коефіцієнт трансформації гідрографів водопіль та паводків; kn – коефіцієнт русло –

заплавного зарегулювання водопіль (паводків), який знаходять за виразом

=

= 1/(1 +

∆

+ ); q'm

– максимальний модуль схилового припливу, який у результаті інтегрування (3) по Т0 дорівнює

=
де

=

=

,

(6)

– коефіцієнт схилової трансформації паводків (водопіль).

Через відсутність спостережень за характеристиками схилового припливу ( ;
; )
проблема використання рівняння (5) на практиці полягає у визначенні саме цих параметрів.
У нашій практичній діяльності залежність (5) реалізується на матеріалах спостережень за
режимом річок Приазов’я.
1. Соколовський Д.Л. Речной сток. Учебник. Л., Гидрометиоиздат, 1968. – 538 с.
2. Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Овчарук В.А. Гідрологічні розрахунки : навч. посіб. / Є. Д. Гопченко,
Н. С. Лобода, В. А. Овчарук. – Одеса : ТЕС, 2014. – 484 с.
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FOUNDATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINATION
OF CALCULATING CHARACTERISTICS OF MAXIMUM RUNOFF OF SPRING FLOODS OF
THE RIVERS
In practice, for foundation of the calculating characteristics of the rivers, including the maximum
water flow of rainfall floods and spring floods, the reduction formulas of the empirical structure have been
widely used [1]:

q

=(

q

=(

or

)

(1)
(2)

)

where qm – maximum module for spring floods;
– spring floods availability coefficient of friendliness;
–
a drain for waste water; – catchment area.
The geometric model of spring water and rain floods can be considered single-modal hydrographs.
In an expanded format, the hydrographs of the slope and channel flow are conveniently presented in the
form [2]

q′ = q′
q =q

1−
1−

– sloping runoff;

(3)

– channel runoff,

(4)

where Т0 – duration of a sloping tide in the period of spring or rain floods; Тn – duration of channel flow.
Through integration (3) and (4) and further transformation of the estimated flow module qm will make up.

q
where

=

/

=q k k ,

(5)

- coefficient of hydrograph transformation of water and flood; kn – coefficient of the

channel – flood control of water catchment (floods)

=

= 1/(1 +

∆

+ ).

Maximum module of the sloping tide q'm as a result of integration (3) on Т0 is equal to

q
where k =

=

Y =k Y ,

(6)

- coefficient of sloping flood transformation (floods).

Due to the lack of observations of the characteristics of the sloping tide (q′ ;
; T ) problem of
using equation (5) in practice is to determine these parameters.
In our work, the dependence (5) is implemented on the observations of the regime of the rivers of the
Azov Sea.
1. Sokolovsky, D.L. (1968). River flow. Textbook. Lviv: Hydrometioizdat, 538 p. (in Russian).
2. Hopchenko, E.D., Loboda, N.S., Ovcharuk, V.A. (2014). Hydrological calculations. Textbook.
Odessa:TES, 484 p. (in Ukrainian).
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СТРУКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ФУНДАМЕНТА
ГОЛОВАНЕВСКОЙ
ШОВНОЙ
ЗОНЫ
В
БАССЕЙНЕ
р. ЯТРАНЬ
ПО
ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Первоочередным объектом геолого-геофизического и промышленного изучения Побужского
горнорудного района Украинского щита является Голованевская шовная зона известная также в
геологической литературе как Первомайск-Голованевский блок или Первомайск-Голованевский
синклинорий [1]. С ней связаны перспективы поисков черных, цветных и редких металлов, многих
неметаллических полезных ископаемых и алмазов.
Район исследований относится к Ятранскому блоку Голованевской шовной зоны, который
охватывается бассейном р. Ятрань (среднее и нижнее течение), и ее притоков, не смотря на
заснятость ее геологической съемкой м-ба 1:50 000, в структурно-тектоническом отношении изучена
она слабо. Поэтому Институтом геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины была организована
экспедиция для выполнения тектонофизических, магнитометрических исследований в бассейне
р. Ятрань с целью изучения характера деформации горных пород и реконструкции палеонапряжений
для
последующего
построения
геодинамической
модели
земной
коры
Побужского
горнорудного района.
Ятранский блок нарушен разломами широтной системы, которая связана с субботскомошоринским этапом деформации. Важно, что Ятранский блок, ограниченный зонами разломов
второго порядка, располагается в эпицентре крупнейшего на Украинском щите Голованевского
гравитационного максимума. Результаты гравитационного моделирования позволили отнести земную
кору Ятранского блока к «базальтовому» типу [2]. Одной из характерных особенностей Ятранского
блока также является перемагничивание горных пород в зонах разломов, возраст и причины которого
пока не установлены.
В пределах изученной территории выполнено 1286 замеров элементов залегания трещин и
174 – политектонитов и структурно-текстурных элементов горных пород (полосчатость,
сланцеватость, кливаж, линейность).
Обработка, и интерпретация полевых измерений систем трещин, политектонитов и
структурно-текстурных элементов выполнялась структурно-парагенетическим методом тектонофизики
для I-II уровней глубинности [3] с применением программы Stereonet
Результаты тектонофизического изучения Ятранского блока Голованевской шовной зоны
Украинского щита показывают, что верхняя часть кристаллического фундамента блока представлена
субвертикально или круто падающими на юго-запад комплексами горных пород, характеризующихся
яркой структурно-текстурной анизотропией и нарушенных многочисленными зонами развития
политектонитов. Это имеет важное значение при проведении поисково-разведочных работ, так как
юго-западно-вергентная надвиговая структура блока, изображаемая на некоторых геологических
картах, не отражается на строении верхних горизонтов земной коры, доступных изучению в
обнажениях и бурению и может иметь место только в средней и нижней коре.
На основании изучения напряженно-деформированного состояния блока по парагенетически
связанным диагональным системам трещин I-IІ уровней глубинности высказано предположение, что
наиболее поздние фазы субмеридионального-субширотного сжатия-растяжения блока произошли на
немировско-лелековском и корсунь-новомиргородском раннепротерозойских этапах деформации
Ингульского мегаблока.
Слабое развитие ортогональной системы трещинных парагенезисов отражает, скорее всего,
самый молодой субботско-мошоринский этап разломообразования Ингульского мегаблока. Кроме
того, изучение трещиноватости Ятранского блока позволяет уточнить характер этого этапа, связав с
ним реверсные движения инверсию поля напряжений.
1. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. / Под ред. Н.П. Щербака. – 2005. –
Киев. Наук. думка. – 244 с.
2. Ентин В.А. Структура Молдовского железнорудного месторождения (Украинский щит) по геологогеофизическим данным и его возможная эндогенная природа. / Ентин В.А., Гинтов О.Б., Мычак С.В.,
Юшин А.А. // Геофизический журнал 2015. Т.37. №4 С.3-18.
3. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применения при изучении деформаций земной коры
Украины. – Киев. Феникс. – 2005. – 572 с.
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STRUCTURAL FEATURES OF THE CRYSTALLINE BASEMENT OF THE GOLOVANEVSK
SUTURE ZONE IN THE YATRAN RIVER BASIN
Golovanevsk suture zone, also known in the geological literature as the Pervomaysk-Golovanevsk
block or the Pervomaysk-Golovanevsk synclinorium, is the main object of geological-geophysical and
industrial study of the Pobuzhsk mining area of the Ukrainian Shield [1]. The prospect of searching for
ferrous, non-ferrous and rare metals, many non-metallic minerals and diamonds is associated with it.
Tectonically, the research area belongs to the Yatran block of the Golovanevsk suture zone. It’s a
Yatran river basin (the middle and lower currents), and its tributaries. Previously, a geological survey was
conducted hear and constructed a geological map of the 1:50 000 scale of this territory, although structurallytectonically studied poorly. Therefore the Institute of Geophysics S.I. Subbotin NAS of Ukraine organized
tectonophysical, magnetometric studies of the nature of deformation of rocks and reconstruction of
paleostresses for the subsequent construction of the geodynamic model of the earth's crust of the Pobuzhsk
ore mining district in the Yatran river basin.
The Yatran block is disturbed by latitudinal system of faults, which is connected with the SubbotskMoshorynsk stage of deformation. It is important that the Yatran block, bounded by fault zones of the second
order, is located in the epicenter of the largest Golovanevsk gravity maximum on the Ukrainian Shield. Agree
to the results of gravitational modeling the earth crust of the Yatran block is assigned to the "basalt" type [2].
The magnetization reversal of rocks also is one of the characteristic features of the Yatransk block in fault
zones, the age and causes of which have not yet been established.
The field tectonophysical survey was carried out within the studied territory. Here, 1286
measurements of elements of occurrence of cracks and 174 – polytectonites and structural-textural elements
of rocks (banding, schistosity, cleavage, linearity) were made.
The processing and interpretation of field measurements of fracture systems, polytectonites, and
structural-texture elements were making by the structural-paragenetic method of tectonophysics for I-II depth
levels [3] using the Stereonet program [4].
The results of the tectonophysical study of the Yatransk block of the Golovanevsk suture zone of the
Ukrainian Shield show that the upper part of the crystalline basement of the block is represented by
subvertically or steeply falling rock complexes characterized by bright structural and texture anisotropy and
disturbed by numerous areas of development of polytectonites. This is important for exploration, since the
south-western-vergence thrust structure of the block, showed on some geological maps, does not affect the
structure of the upper horizons of the earth's crust that are accessible to study in outcrops and drilling and
can only take place in the middle and the lower crust.
Based on the study of the stress-strain state of the block on paragenetically related diagonal cracks
of the I-II depth levels, it was suggested that the latest phases of the submeridional-sublatitudinal
compression-extension of the block occurred at the Nemyrovsk-Lelekovsk and Korsun-Novomirgorod Early
Proterozoic stages of deformation of the Ingulsk block.
The weak development of the orthogonal system of fractured paragenesis reflects, most likely, the
youngest Subbotsk-Moshorynsk stage of the faulting of the Ingulsk block. In addition, the study of the
fracturing of the Yatransky block makes it possible to clarify the nature of this stage by associating with it
reverse movements the inversion of the stress field.
1. Shcherbak, N.P. (2008). Geohronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo schita. Proterozoi
[Geochronology of the Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic]. Kyiv: Naukova Dumka,
240 p. (in Russian).
2. Entin, V.A., Gintov, O.B., Mychak, S.V., Iushin, A.A. Struktura Moldovskogo zheleznorudnogo
mestorozhdeniia (Ukrainskii shchit) po geologo-geofizicheskim dannym i ego vozmozhnaia endogennaia
priroda [Structure of the Moldovan iron ore deposit (Ukrainian Shield) based on geological and geophysical
data and its possible endogenous nature]. Geofizicheskii zhurnal, 2015, vol. 37, no. 4, pp. 3-18. (in Russian).
3. Gintov, O.B. (2005). Polevaia tektonofizika i ee primeneniia pri izuchenii deformatcii zemnoi kory
Ukrainy [Field tectonophysics and its applications in the study of deformations of the earth's crust]. Kiev,
Feniks, 572 p. (in Russian).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ПРЕДЕЛАХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ МАССИВА НАМЫВНЫХ
ПЕСКОВ «ШВЕДСКАЯ ГОРКА», г. ГОМЕЛЬ)
До 1980-х годов территория характеризовалась преобладанием пойменных лугов.
Техногенные преобразования были связаны со строительством жилых многоэтажных домов, а
большую часть территории занимали болота. В настоящее время территория почти полностью
застроена. Имеющиеся здесь старичные водоемы и заболоченные луга засыпаны и застроены.
Сохранился небольшой участок пойменного болота. На участке преобладали луга и кустарники,
пустыри и болота. Причем, вторичное заболачивание развивается за пределами массива
техногенных песков [1].
До начала техногенного преобразования район представлял собой пойму с плоским
рельефом (абсолютные отметки – 118-120 м). Хозяйственное использование – сенокошение и выпас
скота. В 1980-х годах формируются массивы техногенных грунтов, производится выемка торфа,
вырываются котлованы для водоемов, создаются дренажные канавы.
В течение 2015-2017 гг., территория претерпела значительное изменение. Ведется
интенсивное строительство жилого массива и подведены коммуникации, что показано на рисунке.

а)

б)

Рис. Техногенные изменения массива «Шведская Горка», г. Гомель: а – 2015 год, начало строительства, б –
2017 год, этап интенсивного строительства.

Техногенный массив представлен искусственными (техногенными) отложениями голоценового
горизонта (tH), аллювиальными отложениями пойм голоценового горизонта (aH)
Техногенные отложения представлены, намывными песками средней крупности,
строительным мусором, насыпными супесчано-песчаными породами с гравием и щебнем.
Аллювиальные отложения поймы представлены торфом, суглинками заторфованными,
песками средней крупности, песками мелкими, песками пылеватыми, супесями и суглинками.
В ходе полевых работ в настоящее время зафиксированы следующие экзогенные
геологические процессы: водная эрозия (линейная, плоскостная); гравитационные процессы (крип,
оползни); абразия, боковая и донная эрозия; подтопление и заболачивание; засоление почвогрунтов;
эоловые процессы (дефляция); антропогенный литогенез.
Интерес представляют техногенные грунты, которые предназначены для основы возведения
домов, дорог и инженерно-технических систем.
Инженерно-геологические условия участка условно благоприятны для инженерного освоения.
Осложняющими факторами являются: залегание в активной толще под техногенными объектами
торфа и заторфованных отложений, сравнительно близкое расстояние до реки, особенно в период
половодья. По результатам геологических изысканий намывных песков техногенного комплекса
«Шведская Горка» участок характеризуется 1-ой (простой) категорией по сложности инженерногеологических условий.
1. Андрушко С.В. Антропогенная эволюция геосистем на территории города: оценка геоэкологических
рисков / С.В. Андрушко, А.П. Гусев // Известия Иркутского государственного университета. Серия:
Науки о Земле. – 2012. – №1. – С. 38-49.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN GEOLOGICAL PROCESSES WITHIN
TECHNOGENIC OBJECTS (ON THE EXAMPLE OF FILLED-UP SUNDS OF "SWEDISH
MOUNT" COMPLEX, GOMEL)
Until 1980s years the territory was characterized by the predominance of floodplain meadows.
Technogenic transformations were associated with the construction of residential multi-stores buildings, and
most of the territory was occupied by bogs. Now the territory is almost completely built up. The old ponds
and wetlands in the meadow are covered and built up. There is a small area of the floodplain marsh.
Meadows and shrubs, wasteland and marsh dominated the area. Moreover, secondary bogging develops
outside the array of technogenic sands [1].
Prior to the beginning of the technogenic transformation, the area was a plain with a flat relief
(absolute marks – 118-120 m). Economic use – mowing and grazing. In the 1980s arrays of technogenic
soils were formed, excavation of peat were carried out, pits for reservoirs were pulled out, and drainage
ditches were created.
In 2015-2017 the territory has undergone a significant change. The housing estate and
communications have been constructed as shown in figure.

a)

b)

Fig. Technogenic changes of the "Swedish Mount" massif, Gomel: a – 2015, start building; b – 2017, intensive
stage of building.

The technogenic massif is represented by man-made (technogenic) deposits of the Holocene
horizon (tH), alluvial deposits of the floodplains of the Holocene horizon (aH)
Filled-up sands of medium size, construction debris, bulk sandy loam–sandy rocks with gravel and
rubble represent the technogenic deposits.
Alluvial deposits of the floodplain are represented by peat, peat loam, sands of medium size, fine
sands, silty sands, sandy loam and loam.
In the course of field research, the following exogenous geological processes have been recorded:
water erosion (linear, planar); Gravitational processes (creep, landslides); abrasion, lateral and bottom
erosion; flooding and bogging; salinization of soil; aeolian processes (deflation); anthropogenic lithogenesis.
Technogenic soils are interesting, which are intended for the basis of building houses, roads and
engineering systems.
Engineering and geological conditions of the territory are conditionally favorable for engineering
development. Complicating factors are: the occurrence in the active thickness of technogenic objects peat
and peaty sediments a relatively close distance to the river, especially during the flood period. Based on the
results of geological investigations of the sands of the technogenic complex "Swedish Mount", the site is
characterized by 1-st (simple) category of complexity of engineering-geological conditions.
1. Andrushko, S.V. (2012). Anthropogenic evolution of geosystems in the city: assessment of geoecological
risks / S.V. Andrushko, A.P. Gusev // News of the Irkutsk State University. Series: Earth Sciences. no. 1.
pp. 38-49. (in Russian).
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОДОВИЩ КАМ’ЯНОЇ СОЛІ ВІДПОВІДНО
ДО ТИПУ ЗАЛЯГАННЯ
В Україні видобуток кухонної солі з 1991 р. постійно знижувався та у 2016 р. скоротився: для
кам’яної солі в 4,5, природних розсолів – 20, ропи – 2,5 рази. [3, 4]. Видобуток на сьогодні
здійснюється лише на трьох родовищах (Артемівське, Слов’янське та Дрогобицьке) з шести, що
розробляються [4]. Одночасно з видобутком на родовищах припинився і моніторинг, а сама
спостережна мережа руйнується або зруйнована, зокрема, і місцевим населенням. [2, 5].
Сучасним інструментом для оцінки геоекологічного стану території та визначення заходів з
відновлення рівноваги в геологічному середовищі є інтегральна цифрова геологічна модель, яка має
чотири інформаційно-організаційних рівня: об’єктовий (антропогенний), локальний (літологічний),
субрегіональний (геолого-гідрогеологічний) та регіональний (тектонічний) [5]. В ході побудови ІЦГМ у
першому наближенні для різних родовищ кам’яної солі встановлені наступні особливості відповідно до
типу залягання: нормальне пластове (Слов’янське родовище) та галотектонічно дислоковане
(Солотвинське) [1, 5].
Для коректної побудови моделей необхідною умовою є визначення оптимальних меж як в
плані, так і в розрізі. Умови залягання та літологічні особливості соленосних відкладів є
визначальними для встановлення оптимальних меж моделей в плані, а наявна первинна геологічна
інформація – в розрізі. В плані межові умови для пластового залягання визначаються зміною
співвідношення кам’яної солі та несольових прошарків, наявністю/відсутністю кондиційних пластів та
зони вилуговування з екзогенною тріщинуватістю. Для галотектонічно дислокованого залягання межі
моделі будуть залежати, головним чином, від розмірів та форми соляного ядра та особливостей зони
контакту з вміщуючими породами. Тобто, враховуючи неоднорідність вихідної геологічної інформації,
недостатню детальність бурових робіт, специфіку перебігу небезпечних екзогенних геологічних
процесів для деталізації моделей в наступних наближеннях прийняті наступні базові поверхні, які було
відбудовано з максимальною детальністю: для пластового залягання – поверхня рельєфу, для
галотектонічно дислокованого – поверхня соляного тіла. Тектонічні та гідрогеологічні елементи моделі
необхідні для встановлення закономірностей перебігу небезпечних екзогенних геологічних процесів та
обґрунтування або прогнозування можливих ускладнень під час розробки. Підземні води становлять
головну загрозу для родовищ кам’яної солі. Для родовищ з пластовим заляганням це надсольові
алювіальні та тріщинно-карстові водоносні горизонти, а з галотектонічно дислокованим – ще й
навколосольові, підсольові седиментаційні та внутрішньосольові техногенні води. Активна
геодинамічна ситуація в регіоні обумовлює загальні тенденції розвитку процесів вилуговування
(особливо для пластового залягання) та наявність пластичних і розривних деформацій безпосередньо
в соляному тілі (галотектонічно дислоковане). Технологія розробки визначає зміну складнонапруженого стану гірничого масиву та обумовлює деградацію сучасного рельєфу території. Розробка
методом підземного вилуговування (Слов’янське родовище), в першу чергу, спричиняє осідання
земної поверхні та формування мульди осідання, а шахтна розробка (Солотвинське родовище) –
переважання провальних карстових форм рельєфу. Крім того ділянки покинутих гірничих виробок є
зонами потенційної активізації небезпечних екзогенних процесів.
Інтегральна геологічна модель дозволяє комплексно врахувати всю наявну первинну
геологічну інформацію (з виділенням ділянок різної детальності) для оперативного прийняття
управлінських рішень (розробки/рекультивації та моніторингу) залежно від поставленої мети та
наявного фінансування. Особливості побудови ІЦГМ залежать від типу залягання кам’яної солі,
технології розробки родовища та сучасного статусу території, зокрема, й адміністративної ситуації.
1. Алексєєнкова М.В. Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації в
межах Слов’янської брахіантикліналі // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2014. – Т. 7 – С. 52-63.
2. Алексєєнкова М.В. Слов’янське родовище кам’яної солі та природних розсолів: геолого-літологічні
особливості та проблеми освоєння. // Scientific Journal «ScienceRise» – 2014 – №5/1(5) – С. 36-42.
3. Баланс запасов полезных ископаемых Украины на 01.01.1992 г. Поваренная соль. // ГЕОИНФОРМ –
1992. – інв. №53983 – 37 с.
4. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2016 р. Сіль кухонна. [CD]. // ДНВП
"ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ" – 2016. – інв. №65161 – 65 с.
5. Шехунова С.Б. Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки
геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі /С.Б. Шехунова, М.В. Алексєєнкова,
С.М. Стадніченко, Н.П. Сюмар // Зб. наук. пр..ІГН НАН України. – 2015. – Т. 8 – С. 233-250.
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FEATURES OF GEOLOGICAL MODELS OF ROCK SALT DEPOSITS ACCORDING TO
THE OCCURRENCE TYPE
The production of table salt has constantly decreased in Ukraine since 1991. It has receded for rock
salt in 4.5, natural brines in 20, solar salt in 2.5 times in 2016 [3, 4]. Salt extraction is carried out only on
three deposits (Artemivsk, Slovyansk and Drohobych) with the six mined deposit nowadays [4]. Monitoring of
the deposits has stopped at the same time as the mining. The monitoring system was destroyed, in
particular, by the local population [2, 5].
The Integrated digital geological model (IDGM) is a modern tool for evaluation of geological state
determination measures to restore equilibrium in the geological environment analysis. It has four
informational and organizational levels: object-based (anthropogenic), local (lithological), subregional
(geological and hydrogeological) and regional (tectonic) [5]. Analysis of the first iteration model has
established their features for different rock salt deposits, according to the type of occurrence: normal bedded
salt (Slovyansk deposit) and halotectonically dislocated salt (Solotvyno deposit) [1, 5].
Determining the optimal boundaries is a prerequisite for the correct model generation. The mode of
occurrence and lithological character of the salt formation of the deposit are crucial for establishing the
boundaries of geological models in the plan, and the available raw geological data are in the section. The
interface conditions in the plan of bedded salt occurrence depends on the change correlation of rock salt and
non-salt layers, the presence/absence of rock salt standard quality layers and faulted leaching zone. In case
of halotecktonic dislocation salt – depends of the salt body size. That is, for the refinement of the models in
the following approximations accepted base surfaces for the bedded salt – the relief, for halotectonically
dislocated – the salt body surface.
Tectonic and hydrogeological elements of the model are necessary for establishing the patterns of
the course of dangerous exogenous geological processes and justifying or predicting possible complications
during development. For bedded deposits these are post-salt alluvial and fissure-karst water, and
halotectonically dislocated – near-salt, and subsalt sedimentation water and intrasalt man-made waters. The
active geodynamic situation in the region determines the general trends in the processes of leaching of rock
salt (bedded salt) and the presence of plastic and discontinuous deformations directly in the salt body
(halotectonically dislocated salt).
The reservoir engineering determines the change of the stress-deformed state of the rocks. For
underground leaching deposit landscape degradation is subsidence trough (Slovyansk), for mine deposit
(Solotvyno) – the predominance of collapse karst plain.
IDGM allows to comprehensively taking into account all available primary geological information
(with allocation of research details) for operational decision making (development / reclamation and
monitoring) depending on the goal and the available funding. The features of IDGM generation depend on
the type of occurrence, the reservoir engineering and the current status of the territory.
1. Aleksieienkova, M.V. (2014). Litoloho-hidroheokhimichni osoblyvosti nyzhn'operms'koi solenosnoi
subformatsii v mezhakh Slov'ians'koi brakhiantyklinali [Lithological and hydrogeochemical features of the
Lower Permian salt subformation of Slovyansk brachyanticline], Coll. of scient. w. of the IGS NAS of Ukraine,
vol. 7, pp. 52-63. (in Ukrainian).
2. Aleksieienkova, M.V. (2014). Slov'ians'ke rodovysche kam'ianoi soli ta pryrodnykh rozsoliv: heoloholitolohichni osoblyvosti ta problemy osvoiennia [Slovyansk rock salt and natural brines deposit: geological
and lithological characteristics and problems of development], Scientific Journal «ScienceRise», no 5/1(5),
pp. 36-42. (in Ukrainian).
3. HEOINFORM. (1992). Balans zapasov poleznyh iskopaemyh Ukrainy na 01.01.1992 g. Povarennaja sol,
no.53983, 37 p. (in Russian).
4. DNVP “HEOINFORM UKRAYNY” (2016). Derzhavnyj balans zapasiv korysnykh kopalyn Ukrainy na
01.01.2016 r. Sil' kukhonna, no. 65161, 65 p. (in Ukrainian).
5. Shekhunova, S.B., Aleksieienkova, M.V., Stadnichenko, S.M., Siumar, N.P. (2015). Intehral'na
heolohichna model' Solotvyns'koi struktury iak instrument otsinky heoekolohichnoho stanu Solotvyns'koho
rodovyscha kam'ianoi soli [The integrated geological model of Solotvyno structure as a tool to assess
geological sustainability of Solotvyno rock salt deposit], Coll. of scient. w. of the IGS NAS of Ukraine, vol. 8,
pp. 233-250. (in Ukrainian).
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ОЗНАКИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ ХОНДР В ПРОТОПЛАНЕТНІЙ ТУМАННОСТІ
Як у багатьох нерівноважних звичайних хондритах, в метеориті Кримка присутні хондри з
тонкозернистими силікатними оболонками, частина з яких має ознаки переплавлення їх поверхні [4].
Оригінальними дослідженнями цього хондриту було встановлено додаткові ознаки переплавлення
хондр у протопланетній туманності.
За результатами вивчення 46 хондр автором було виділено такі їх структурно-мінералогічні
особливості:
1. хондри в переважній більшості випадків є мікропорфіровими. Їх поверхня змінюється від
гладенької до бугристої. Вони складені крупними і іноді тонкими зернами піроксена (Fs1-25) та/або
олівіну (Fa1-54) і Са-піроксена (Fs1-26Wo10-48) у мезостазисі, склад якого відповідає нормативному
плагіоклазу (Ab2-93An2-98Or0-12). Са-піроксен є другорядним або акцесорним компонентом. Він
представлений окремими тонкими та іноді крупними зернами, їх скупченнями та тонкими оболонками
навколо інших зерен. Всі зерна Са-піроксена є скелетними, зокрема футляровидними, кристалами, а
на поверхні піроксенових зерен – ідіоморфними. Серед рудних мінералів найбільш поширеними є
сульфіди заліза та нікелисте залізо;
2. поверхню чотирьох хондр частково огортають скляні оболонки, які відповідно до хімічного
складу відповідають нормативному піроксену або пойкілітовим піроксен-олівіновим наростам. Їх
товщина як правило не перевищує 20 і 40 мкм відповідно. В їх межах не відмічено включень
мінеральних зерен або агрегатів зерен;
3. тонкозернисті силікатні оболонки були детально описані в роботі [3]. Відповідно до розмірів
зерен вони складені прихованокристалічною основою та тонкими (>5 мкм) і крупними (<5 мкм)
силікатними зернами. Деякі крупні зерна оболонок є подібними до уламків хондр. Зокрема
плагіоклазові зерна зі скелетними кристалами Са-піроксена та піроксен-олівінові пойкіліти. В
акцесорних кількостях присутні мікрохондри [1]. Як правило вони мають округлу форму, однорідну
будову та розміри до 5 мкм. Було відмічено структури налипання на поверхню бугристих хондр,
злипання мікрохондр та проникнення однієї мікрохондри в другу. При чому структури налипання
відмічено вперше, а структури проникнення були відомі лише для хондр [2]. Оболонки бугристих хондр
мають підвищений вміст мікрохондр та складних структур мікрохондр. Головними мінералами
оболонок хондр є олівін і піроксен, другорядними – Са-піроксен, сульфіди заліза і нікелисте залізо, а
акцесорними – нормативний плагіоклаз, хроміт, Са-фосфат, корунд та шпінель. Хімічний склад
мінералів сильно змінюється, однак загалом встановлено, що тонкі зерна є високозалізистими (Fs20,
Fa61), порівняно з крупними (Fs12, Fa42), олівінові мікрохондри є високозалізистими (Fa66), а піроксенові
– високомагнезіальними (Fs22).
Таким чином, оригінальними дослідженнями було підтверджено такі особливості хондр з
тонкозернистими оболонками: 1) окремі хондри мають бугристу поверхню, 2) на периферії деяких
хондр присутні переплавлені ділянки речовин хондр та/або протопланетної туманності, 3) в оболонках
хондр присутні уламки хондр та 4) переважна більшість мікрохондр характеризуються однорідною
будовою. Додатково встановлено такі їх особливості: 1) домінуючі розміри мікрохондр становлять 1 –
5 мкм, 2) оболонки бугристих хондр характеризуються підвищеним вмістом мікрохондр і наявністю в
них складних структур мікрохондр та 3) наявність структур налипання мікрохондр на поверхню
бугристих хондр.
Раніше встановлені попередніми дослідниками [4] та підтверджені нами особливості хондр з
тонкозернистими оболонками дозволили О. Кроту з колегами [4] припустити переплавлення та
переконденсацію речовини поверхні хондр і формування мікрохондр піроксенового складу з
мікрокрапель розплаву, внаслідок миттєвої високоенергетичної події. Додатково встановлені
особливості хондр також підтверджують висунуті припущення. Зокрема структури налипання
мікрохондр на поверхню бугристих хондр є безпосереднім доказом утворення мікрохондр з крапель
розплаву, що підтверджує висновок О. Крота з колегами [4].
1.Семененко В.П., Шкуренко К.О. Особливості мінералогії мікрохондр в метеориті Кримка (LL3.1) //
Зап. Укр. мінерал. тов. – 2012. – 9. – с.58-66.
2. Семененко В.П. и др. Метеориты Украины. – Киев: Наукова думка. 1987. – 220 с.
3. Шкуренко К.О., Семененко В.П. Мінералогія тонкозернистої речовини оболонок хондр з метеорита
Кримка (LL3.1). Мінералогічний збірник. Вип. 1. № 65. 2015. – С. 53-63.
4. Krot A.N. et al. Microchondrules in ordinary chondrites: Implications for chondrule formation. Geochim et
Cosmochim Acta. V. 61. no. 2. 1997. – P. 463–473.
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THE FEATURES OF CHONDRULE REMELTING IN PROTOPLANETARY NEBULAE
Few unequilibrated ordinary chondrites have chondrules surrounded by fine-grained silicate rims.
Such chondrules characterized by presents of remelting in protoplanetary nebulae chondrule features [4].
Based on studied chondrules of Krymka (LL3.1) chondrite few additional remelting chondrule features
were indicated.
46 chondrules surrounded by fine-grained silicate rims were studied detailed by scanning-electron
microscopy (SEM) equipped for energy-dispersive spectroscopy (EDS). EDS data were verified by electron
microprobe in the same spots.
Detailed studying of chondrules allows us to distinguish structure-mineralogical features:
1. most of chondrules are microporphiric. Chondrules surface various from irregular to smooth.
Irregular chondrule surface is not angular. It shows rounded embayment. Chondrules mostly consist of
coarse and sometimes fine pyroxene (Fs1-25) and/or olivine (Fa1-54) and Ca-pyroxene grains. The normative
plagioclase (Ab2-93An2-98Or0-12) mesostasis is in intensities. Ca-pyroxene and mesostasis are minor or
accessory. Ca-pyroxene is as individual fine and sometimes coarse grains, accumulations of ones and fine
rims surrounding other grains. All Ca-pyroxene grains are skeletal or case crystals and euhedral crystals on
the surface of pyroxene grains. Iron sulfide and Fe,Ni-metal are the most abundant ore phases;
2. some chondrules are partly covered by glassy rims of normative pyroxene or pyroxene-olivine
poikilites. The glassy rims are less then 40 µm in thickness. There are any inclusions of mineral grains or
aggregates of ones in it;
3. fine-grained silicate rims were described in detail in [3]. According to grain sizes the rims consists
of cryptocrystalline (>>1 µm) base, fine (>5 µm) and coarse (<5 µm) silicate grains. Some coarse grains are
similar to chondrule fragments. There are Ca-pyroxene-plagioclase grains and pyroxene-olivine poikilites.
Microchondrules are accessory [1]. Generally they are rounded, cryptocrystalline and 5 µm in size.
Structures of microchondrules sticking onto a chondrule surface, structures of penetration of one
microchondrule into another and structures of the gluing microchondrules were detected too. Besides
structures of microchondrules sticking onto a chondrule surface were founded for the first time and structures
of penetration of one microchondrule into another were known only for chondrules [2]. Microchondrules and
their complex structures are more abundant inside the irregular chondrule surface rims. Olivine and
pyroxene are major minerals of chondrule rims. Ca-pyroxene, iron sulfide and Fe,Ni-metal are minor phases.
Normative plagioclase, chromite, Ca-phosphate, corundum and spinel are accessory phases. Chemical
composition of mineral grains and microchondrules is highly variable, but generally fine grains are Fe-rich
(Fs20, Fa61), comparing with coarse (Fs12, Fa42) ones, olivine microchondrules are Fe-rich (Fa66) and
pyroxene microchondrules – Mg-rich (Fs22).
So original data confirm such features of the chondrules: 1) some chondrules has irregular surface,
2) some chondrules partly surrounded by remelting material of chondrule periphery and/or protoplanetary
nebula, 3) chondrule fragments are present inside the chondrule rims and 4) most of microchondrules are
cryptocrystalline. Besides additional features were established by original data: 1) abundant microchondrule
sizes are 1–5 µm, 2) abundance of microchondrules and their complex structures are in irregular chondrule
surface rims and 3) the presents of structures of microchondrules sticking onto an irregularly chondrule
surface.
Features of chondrules surrounded by fine-grained rims which were established by previously
scientists [4] and suggested by us allows A. Krot’s et al. [4] to assume remelting and recondensation
chondrule surface material and formation of pyroxene microchondrules as the result immediate high-energy
event. The additions features suggested A. Krot’s supposition. Structures of microchondrules sticking onto
an irregularly chondrule surface is direct evidence of microchondrule formation from remelted silicate
droplets and support A. Krot’s et al. [4] supposition.
1. Semenenko, V.P., Shkurenko, K.O. (2012). Mineralogical features of microchondrules in the Krymka
(LL3.1) meteorite // Proceedings of the Ukrainian mineralogical society. vol. 9. pp. 58-66. (in Ukrainian).
2. Semenenko, V.P. et al. (1987). Meteorites of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. (in Russian).
3. Shkurenko, K.O., Semenenko, V.P. (2015). Mineralogy of fine-grained chondrule rims from the Krymka
(LL3.1) meteorite. Mineralogical Review. Issue 1. no. 65. (in Ukrainian).
4. Krot, A.N. et al. Microchondrules in ordinary chondrites: Implications for chondrule formation. Geochim et
Cosmochim Acta. vol. 61. no. 2. 1997. pp. 463–473.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНОГО СТАНУ ВОД ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ
ЛІВИХ ПРИТОК ПОДІЛЬСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДНІСТРА
Річка Дністер одна з найбільших водних артерій України. Водозбірна площа басейну р. Дністер
становить 72900 км2, з них у межах України розташовано 53490 км2 або 73 %. За умовами живлення,
водного режиму і фізико-географічними особливостями русло Дністра також можна поділити на три
частини: Верхню – Карпатську (від витоку до с. Нижнє, гирло р. Тлумач, 2 км нижче гирла р. Золота
Липа, довжина 296 км), Середню – Подільську (від с. Нижнє до м. Дубоссари, довжина 715 км) та
Нижню (від греблі Дубосарської ГЕС до гирла, довжина 351 км) [1]. Басейн річки Дністер займає
південно-західну частину України і східну частину Молдови, а сам Дністер частково навіть виконує
функцію кордону між цими, державами. Тому геоекологічний стан Дністра є надзвичайно важливим.
Останнім часом у геохімічній складовій гідрогеосистем в умовах сучасного антропогенного
навантаження на геологічне середовище відбуваються техногенно зумовлені зміни. Оскільки донні
відклади є невід’ємною частиною річок і є одним з найінформативніших матеріалів для екологогеохімічної оцінки стану водних систем.
Варто відмітити важливість досліджень М.Б. Кошіль донних відкладів Верхньо-середньої
частини р. Дністер для аналізу еколого-геохімічного стану р. Дністер [2]. Проте не дослідженою
залишилась Нижня – Подільська частина Дністра. Важливим є постійний моніторинг стану
поверхневих вод басейнів річки Дністер Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних
ресурсів. Моніторинг виконувався лабораторіями Держводагентства України. Стан якості поверхневих
вод басейну р. Дністер досліджувався в 54-х створах. З них 19 створів розташовано в основному руслі
річки, а 35 – розташовано на 26-ти притоках. Гідрохімічні лабораторії та гідрогеолого-меліоративна
партія відповідно до своїх повноважень здійснюють дослідження поверхневих вод, підземних вод,
ґрунтових вод, стічних (зворотних) вод, ґрунтів, проте оминають своєю увагою донні відклади [1].
Зважаючи на це, геоекологічний стан лівих приток Дністра, особливо в його Подільській частині не
достатньо досліджений.
В зв’язку з цим, автором проведено забір донних відкладів, відбір ґрунту з берегів та водозабір
з лівих приток Дністра, що протікають через такі населені пункти Могилів-Подільського району
Вінницької області: р. Дерло – м. Могилів-Подільський, р. Котлубаївка – с. Брониця, р. Немія – с. Немія
та Ямпільського району Вінницької області: р. Русава – с. Русава, р. Мурафа – с. Слобода Бушанська,
с. Буша, с. Дорошівка, с. Миронівка, с. Біла та с. Улянівка, р. Бушанка – с. Буша.
Проби осадів відбирались у період літньо-осінньої межені 2013-2014 рр. з глибини 1,0-2,0 м на
відстані від 1м до 5,0 м від берега в скляний посуд та потім висушувались повітряним способом. Було
здійснено розподіл проб осадів на фракції ситовим методом. Для спектрального аналізу
використовувались фракції <0,1 мм.
Влітку 2017 р. автором було розширено територію досліджень. Було відібрано донні відклади,
здійснено відбір ґрунту з берегів та водозабір з таких лівих приток Дністра: р. Серебрія – с. Серебрія,
р. Лядова – с. Яришів, р. Караєць – с. Хоньківці Могилів-Подільського району Вінницької області та в
с. Рівне Мурованокуриловецького району Вінницької області, р. Жван – с. Бернашівка МогилівПодільського району Вінницької області та с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької
області.
За результатами досліджень створено картографічні матеріали, що дозволяють визначити
ступінь техногенного навантаження у хімічному складі донних відкладів лівих приток Дністра.
1. Сайт Державного агентства водних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dpbuvr.gov.ua/
2. Донні відклади верхньо-середньої частини р. Дністер (еколого-геохімічний аспект) Автореф. дис.
канд. геол. наук: 04.00.02 / М.Б. Кошіль; НАН України. НАК "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії
гор. копалин. – Л., 2002. – 20 с.
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RESEARCH OF ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STATE OF WATER AND
SEDIMENTS LEFT TRIBUTARIES OF THE PODOLSK PARTS OF THE DNIESTER
The Dniester River is one of the largest waterways in Ukraine. The watershed area of the Dniester
River basin is 72,900 km2, of which 53,490 km2 or 73 % are located within Ukraine. According to the
conditions of feeding, water regime and physical and geographical features, the Dniester can also be divided
into three parts: Upper – Carpathian (from the source to the village of Nizhniy, the mouth of the Tlumach
River, 2 km below the mouth of the Golden Lipa, length 296 km) The Middle is Podolsk (from Nizhny to
Dubossary, length 715 km) and Lower (from the dam of Dubosarskaya HPP to the mouth, 351 km long) [1].
The Dniester River basin occupies the South-Western part of Ukraine and the Eastern part of Moldova, and
the Dniester partially even is a border between these states. Therefore, the geoecological state of the
Dniester is extremely important.
Recently, technogenically determined changes occur in the geochemical component of
hydrogeosystems in the conditions of modern anthropogenic loading on the geological environment. Since
bottom sediments are an integral part of the rivers and are one of the most informative materials for
ecological and geochemical assessment of the state of water systems.
Research of M.B. Koschil of the bottom sediments of the Upper and Middle part of the Dniester River
is very important for the analysis of the ecological and geochemical state of the Dniester River [2]. However,
the Lower part of the Podilsky part of the Dniester was not investigated. It is important to constantly monitor
the state of surface water of the Dniester River basins in the Dniester-Prut basin water resources
administration. The monitoring was carried out by laboratories of the State Agency of Ukraine for Water
Supply. The qualitative state of surface water of the Dniester River Basin was investigated in 54 sections. Of
these, 19 sites are located in the main river channel, and 35 – located on 26 tributaries. Hydrochemical
laboratories and hydrogeological and reclamation batch, in accordance with their authority, carry out
research of surface water; groundwater; water in soil; waste (reverse) waters; soils, however, overlook the
bottom sediments [1]. In view of this, the geoecological state of the Dniester's left tributaries, especially in its
Podilsky part, is not sufficiently investigated.
In this regard, the author carried out a sampling of bottom sediments, soil selection from the banks
and water intake from the left tributariesof the Dniester passing through the following settlements of the
Mohyliv-Podilsky district of the Vinnytsia region: Derlo River - the city of Mohyliv-Podilsky, Kotlubayivka - in
the village Bronnitsa, river Nemiya in the village Nemiya and Yampilsky district of Vinnytsia region: Rusava
river – in Yampil, Murapa River – in the village Sloboda Bushnaya, in the village Busha, in the village
Doroshivka, in the village Myronivka, in the village Byla and in the village Ulyanovka; river Bushanka in the
village Busha.
Sampling of sediments was selected during the summer-autumn period of 2013-2014 from a depth
of 1.0-2.0 m at a distance of 1 m to 5.0 m from the shore in glass ware and then dried up by air.
Subsequently, the distribution of samples of precipitates on the fraction was carried out by the sieve method.
Fractions <0.1 mm were used for spectral analysis.
In the summer of 2017, the author has expanded the territory of research. The bottom sediments
have been selected, the selection of soil from the banks and water intake from such leftist tributaries of the
Dniester River: Serebrya River in the village Serebrya, river Lyadova in the village Yarishiv, river Karaets in
the village Khonykivtsi, Mohyliv-Podilskyi district of the Vinnytsia region and in the village Rivne of
Muronakurilovetsky district of Vinnytsia region, river Zhvan in the village Bernashivka of Mohyliv-Podilskyi
district of the Vinnytsia region and in the village Zhvan Muroinakurilovetsky district of Vinnytsia region.
According to the results of the research, cartographic materials have been created that allow to
determine the degree of technogenic loading in the chemical composition of the bottom sediments of the left
tributaries of the Dniester.
1. Sait Dergavnogo agentstva vodnyh resursiv [The site of the State Agency of Water Resources] Available
at: http://dpbuvr.gov.ua/ (in Ukranian).
2. Koshil, M.B. (2002). Donny vidklady verhnjo-serednjoji chastyny r.Dnister (ecologo-geochimachnyj aspekt)
Sediments of the upper-middle part of the Dniester river (ecological and geochemical aspects) Diss. cand.
geol. nauk [Sediments of the upper-middle part of the Dniester river (ecological and geochemical aspects).
Ph.D. sci. diss.]. Lviv, 20 p. (in Ukranian).
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ГРАФІТ В ПОРОДАХ БАНДУРКІВСЬКОГО ПРОЯВУ ЗОЛОТА
В загальному геолого-тектонічному плані Бандурківський рудопрояв локалізується в областях
метаморфізму гранулітової фації на заході Інгульського мегаблоку у межах північної частини
Братського синклінорію і являє собою синклінальну складку діаметром близько 18 км, що переходить
в антикліналь. Прояв містить золото-сульфідну та уранову мінералізацію [1].
Золото-сульфідна мінералізація Бандурківського рудопрояву розкрита декількома пошуковими
свердловинами. Основний об’єм розрізу складають алюмосилікатні метаморфічні породи з
незначними за потужністю прошарками кальцифірів та скарнів, пошаровими та січними тілами
гранітоїдів. Алюмосилікатні породи представлені біотитовими, графіт-біотитовими, гранат-біотиткордієритовими плагіогнейсами. При зростанні ролі біотиту та графіту, подібні породи петрографічно
визначаються як кристалосланці, однак мають різко обмежене поширення. Плагіогнейси і подібні до
них кристалосланці сірого, темно-сірого забарвлення, сланцюватої, рідше масивної текстури.
Структура гломеобластова, грано-, лепідо-гранобластова, дрібнозерниста, рідше середньодрібнозерниста. Інколи крупні виділення гранату та кордієриту можуть зумовлювати порфіробластову
структуру. Мікроклін рідко сягає 5 %. Серед акцесорних наявні апатит, циркон, сфен, монацит.
Гранітоїди
двопольовошпатові,
світло-сірого
забарвлення,
апліто-пегматоїдної,
дрібносередньозернистої структури. У них серед темноколірних мінералів присутній лише біотит.
Кальцифіри світло-сірого з зеленкуватим відтінком забарвлення з цукровидною поверхнею зламу.
Структура петельчаста, гетерогранобластова, дрібно-середньозерниста. Складені кальцифіри
переважно кальцитом, серпентином (заміщення по олівіну) та в межах перших відсотків флогопітом та
діопсидом.
Скарни
спостерігаються
на
межі
графіт-біотитових
плагіогнесів
та
серпентинізованих кальцифірів на глибинах від 201-220 м. Золоторудна мінералізація пов’язана з
графіт-діопсидовим екзоскарном.
За виключенням гранітоїдів, всі породи прояву збагачені графітом від перших відсотків до 2030 %, найбільший вміст графіту (20-35 %) спостерігається в графіт-біотитових плагіонейсах та графітдіопсидових скарнах (розміщені в зонах тектонічних порушень), де він є одним з головних
породоутворюючих і часто спостерігається у здвійникованому зростанні з буро-коричневим біотитом.
Графіт трапляється у вигляді дрібних лусок або пластинок, що розміщуються в зростках та по
спайності у слюдах та хлориті. Переважає дрібний графіт (0,01–0,08 мм в поперечнику), а
крупнолускуватий характерний для кальцифірів та скарноїдів.
В породах прояву значно поширена сульфідна мінералізація. З графіт-діопсидовим скарном
тісно пов’язана арсенідна та золото-вісмут-телуридна мінералізація (глибина 200-211 мм). Інколи
серед агрегатних скупчень графіту спостерігається самородне золото та інтерметалічні сполуки
складу (CuSn), що утворюють складні за формою зростки з графітом. Нерідко графіт перебуває у
зростах з молібденітом та льолінгітом, іноді містить включення самородного бісмуту.
13
За результатaми ізтопоно-геохімічних досліджень δ С графіту кальцифіра (глибина 221,3 м)
становить -12 ‰, а графіт-діопсидового скарну – -12,9 ‰. Ізотопний склад вуглецю кальцитів
кальцифіру (220,7 м) – δ13С -8,2 ‰.
За результатами дослідження можна припустити, що в результаті метасоматичних
перетворень та перерозподілу речовини, відбувалось накопичення як карбону так і металів. Рудна
мінералізація прояву формувалася у відновних умовах, що створювались за рахунок карбону, про що
свідчить наявність у рудних зонах значної кількості графіту, інтерметалічних сполук міді та олова,
арсенідів (сульфоарсенідів) Fe, Ni, Co.
В загальному формування всіх типів зруденіння Бандурківської структури, наявність
динамометаморфічних ознак (мікро та макробудинажу), метасоматичні зміни порід, можна тією чи
іншою мірою пов’язати з розвитком Звенигородсько-Братської і Кіровоградської зон розломів.
1. Державна геологічна карта України. М 1:200000. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-36-ХХХІІ
(Новоукраїнка) : Поясн. зап. – К., 2001. – 120 с.
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GRAPHITE IN THE ROCKS OF BANDURKIVS’KYI GOLD OCCURRENCE
Bandurkivs’kyi occurrence is located in the West of the Ingul Megablock within the Northern part of
the Bratskyi synclinorium. It is a syncline with a diameter of about 18 km, which passes into the anticline.
Rocks of the region metamorphosed in granulite facies. The Bandurkivs’kyi occurrence contains gold-sulfide
and uranium mineralization [1].
The gold-sulfide mineralization of the Bandurkivs’kyi occurrence is revealed by several search wells.
The cross-section consists of aluminosilicate metamorphic rocks with insignificant layers of calcifies and
skarns, layers and сross body of granitoids. Aluminosilicate rocks are represented by biotite, graphite-biotite,
garnet-biotite-cordierite plagiogneisses. With the increasing role of biotite and graphite, such rocks are
petrographically determined as crystalline rocks, but have a sharply limited distribution. Plagiogniesses and
similar crystalline schists have gray and dark gray color. Texture is schistosity, rarely massive. The structure
is glomeoblastic, grano-, lepido-granoblastic, fine-graines, rarely medium-grains.
Occasionally, large inclusion of garnet and cordierites can cause the porphyroblastic structure.
Microcline rarely goes up to 5 %. The accessory minerals are apatite, zircon, titanite, monazite. Twofeldfspar granitoid has light gray color, aplite-pegmatite, fine- and middle-grained texture. Among the mafic
minerals is only biotite. Calciphire has light gray color with a light green shade and sugar-like fracture
surface. The structure is loop and geterogranoblastic, finely medium grained. Calciphires are composed
mainly of calcite, serpentine (olivine relicts) and within the first percent phlogopite and diopside. Skarns are
between of the graphite gneisses and serpentine calciphires at depths of 201-220 m. Gold mineralization is
associated with graphite diopside exoscarn.
With the exception of granitoids, all type of rocks enriched in graphite from the first percent to 2030 %, the highest content of graphite (20-35 %) observed in graphite-biotite plagiogneiss and graphitediopside skarns (located in zones of tectonic disturbances), where graphite is one from the main host
minerals and is often observed in twinned intergrown with brown biotite. Graphite forms small flake or plates,
which are grown on cleavedge of mica and chlorite. Small graphite grains (0.01-0.08 mm in diameter)
prevail. The large flakes of graphite are contained in calciphyre and skarns.
Тhe sulfide mineralization is much widespread in Bandurkivs’kyi occurrence. The arsenide and goldbismuth-telluride mineralization is closely linked with graphite-diopside skarn (depth 200-211 m). Native gold
and intermetallic compounds (CuSn) are sometimes observed among aggregates of graphite. They
intergrowth with graphite.
The isotopic date of δ13C of graphite of calciphyre (depth 221.3 m) is -12 ‰, of graphite-diopside
skarn – -12.9 ‰. Isotope composition of carbon from calcite of calciphyre (depth 220.7 m) – δ13С -8.2 ‰.
According to the results of the study, it can be assumed that the accumulation of both carbon and
metals it is a result of metasomatic transformations and the redistribution of matter. The ore mineralization of
the Bandurkivs’kyi occurrence was formed in the reducing conditions created by carbon. This is indicated by
the presence of a considerable amount of graphite intermetallic compounds of copper and tin, arsenides
(sulfoarsenides) of Fe, Ni, Co in the ore zones.
In general, the formation of all ore types of Bandurkivs’kyi occurrence and the presence of
dynamometamorphic features (micro and macrobudin), metasomatic changes in rocks, can in one way or
another be associated with the development of the Zvenigorod-Bratsk and Kirovograd fault zones.
1. State geological Map of Ukraine. (2001). Scale 1:200000. Central Preazov series. Map sheet М-36-ХХХІІ
(Novoukrainka). Explanatory notes. 120 p. (in Ukrainian).
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КРУПНОМАШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СОЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ
(НА ПРИКЛАДІ ЄФРЕМІВСЬКОЇ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЇ СТРУКТУРИ)
Сучасний стан мінерально-сировинної бази кам’яної солі на території України вимагає
переоцінки її ресурсів шляхом детального вивчення перспективних об’єктів з використанням сучасних
методів і методик. Для з’ясування закономірностей просторової локалізації, особливостей залягання
та обґрунтування доцільності подальшого залучення Єфремівської солянокупольної структури в
економічну діяльність було проведено збір, систематизацію та аналіз інформації щодо геологічних,
літологічних, геохімічних, гідрогеохімічних характеристик соленосних утворень Єфремівського
родовища; розроблено методики моделювання та побудовано модель Єфремівської солянокупольної
структури; проаналізовано перспективи подальшого використання родовища. У тектонічному
відношенні Єфремівське родовище приурочене до однойменної солянокупольної структури, що
входить до Хрестищенсько-Єфремівського валу приосьової зони Дніповсько-Донецької западини і
являє собою брахіантиклінальну складку майже широтного простягання. Покрівля кам’яної солі
залягає на глибині 411,8-595,0 м. Перекриваючі відклади: брекчієподібні породи девону (брекчія
вилуговування), піщано-глинисті відклади верхньої пермі, тріасу, юри, частково нижньої крейди,
палеогену, неогену, четвертинні. До девонської системи віднесені три різновиди порід: кам’яна сіль,
туф і брекчія вилуговування. Для побудови моделі Єфремівського родовища кам’яної солі було
удосконалена раніше розроблена авторська методика. Вихідні матеріалі обмежувалися даними
буріння (оброблено 69 свердловин) та геологічними розрізами, які побудовані вздовж регіональних
сейсмічних профілів. Отримана модель включає карту покрівлі верхньодевонської (франської)
соленосної формації родовища (рис. 1) та 3D модель Єфремівської солянокупольної структури (рис. 2).
Аналіз отриманих результатів дає можливість оцінювати дане родовище, як перспективний об’єкт для
подальшого залучення в економічну діяльність. Оскільки в результаті розробки твердої кам’яної солі
шахтним способом і методом вилуговування утворилися підземні порожнини (відпрацьований простір
оцінюється десятками мільйонів кубічних метрів), які можна використовувати як підземні споруди
різного цільового призначення.

Рис. 1. Карта покрівлі верхньодевонської (франської) соленосної формації Єфремівського родовища.
Fig. 1. Map of the Upper Devonian (Frasnian) salt formation top within the Yefremivske rock salt deposit.
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SALT FORMATIONS LARGE-SCALE MODELLING (YEFREMIVSKA SALT DOME
STRUCTURE AS AN EXAMPLE)
The current state of the rock salt mineral resources in Ukraine requires a reassessment of its
resources through a detailed study of perspective objects using modern methods and techniques. Collection,
systematization and analysis of information on geological, lithological, geochemical, hydrogeochemical
characteristics of the Yefremivske deposit salt-bearing formations was carried out in order to establish the
patterns of its spatial localization, stratification features and for the Yefremivska salt dome structure further
involvement of in economic activity practicability substantiation. As well as modeling techniques were
developed and model of the Yefremivska salt dome structure was constructed; the prospects for further use
of the deposit were analyzed. Tectonically it’s part of the Khrestyschensko-Yefremivskyi ridge of the DniproDonets Depression near-axial zone, and is a brachianticlinal fold of the almost latitudinal strike. The roof of
rock salt lies at a depth of 411.8-595.0 m. The Devonian deposits includes three varieties of sediments: rock
salt, tuff and breccia leaching. Aimed to construct the model of the Yefremivske deposit, the previously
developed author's technique was improved. The source material was limited to drilling data (treated with 69
wells) and geological sections, which were received along regional seismic profiles. The final model includes
a map of the Upper Devonian (Frasnian) salt formation top within the deposit (Fig. 1) and a 3D model of the
Yefremivska salt dome structure (Fig. 2). Consequently, obtained results analysis makes it possible to
evaluate this deposit as a promising object for further involvement in economic activity. Since multiple
underground cavities were formed as a result of the rock salt mining and leaching techniques (cavities
volume is estimated at tens of millions of cubic meters), that can be used as underground structures for
various intended purposes.

Рис. 2. 3D модель Єфремівської солянокупольної структури.
Fig. 2. 3D model of the Yefremivska salt dome structure.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ РІЧКОВИХ ДОЛИН, СКЛАДЕНИХ
ЛЕСОВИМИ ҐРУНТАМИ
Рівнинна частина України являє собою систему декількох плато, що розділені долинами річок.
Однією з таких територій, з характерною для центральної України геологічною будовою є Полтавське
лесове плато. З поверхні плато залягають лесові відклади з прошарками похованого ґрунту
потужністю 15-20 м. Вони підстилаються четвертинними червоно-бурими глинами твердої і
напівтвердої консистенції, які є водотривом для ґрунтових вод. Внаслідок діяльності малих річок,
джерел та тимчасових потоків води плато розділяється на окремі ділянки. На схилах річок, балок та
ярів, що сягають у висоту десятків метрів, розвиваються зсувні процеси [1].
Особливістю інженерно-геологічної будови Полтавського лесового плато є наявність
похованих улоговин у покрівлі водотривкого шару. Ці улоговини мають різноманітні розміри, форму та
походження, але характерною їх особливістю є утворення в них потоків ґрунтових вод, що
розвантажуються з плато на схили річкових долин, ярів та балок. Вплив таких ґрунтових потоків на
стан ґрунтів проявляється у зменшенні їх міцності, що особливо характерно для лесів. Під впливом
ґрунтових вод лесові ґрунти переходять у текучий стан, у їх товщі виникають процеси суфозії, що і
призводить до виникнення зсувів [2].
Дослідити процеси виникнення зсувних процесів можна використовуючи чисельне
моделювання напружено-деформованого стану схилів. Кожна з розроблених на наш час моделей
ґрунтів має свої переваги і недоліки, тому при проведенні розрахунків необхідно вибрати модель, яка
б з необхідною точністю описувала поведінку масиву ґрунту, а з іншого не створювала додаткових
труднощів при її реалізації. Однією з найбільш поширених є модель пружно-пластичного середовища,
яка дозволяє відобразити всю історію накопичення пластичних деформацій, в тому числі поведінку
ґрунту до досягнення ним граничного стану. Така модель найбільш вдала для вирішення багатьох
задач, в тому числі визначення стійкості схилів чи укосів. Однак більш широке розповсюдження
отримав спрощений варіант такої моделі у вигляді ідеально-пружно-пластичного середовища. Це
дозволяє вирішувати низку так званих змішаних задач, коли у масиві одночасно існують зони
дограничного і граничного напруженого стану ґрунту.
Дана модель реалізована в програмному комплексі «Plaxis». Теоретичну основу розрахунку
складає математичне описання ґрунту як суцільного ізотропного середовища, яке моделюється у
відповідності до теорії пластичної течії. Процедурну основу складає метод початкових напружень
разом з методом скінчених елементів. На користь вибору такої геомеханічної моделі свідчить те, що
фізичні рівняння, які використовуються, перевірені на практиці та містять механічні характеристики
ґрунту, які визначаються за стандартними методиками. Розрахункова схема, що використовується для
розрахунків дозволяє повністю врахувати усі особливості положення інженерно-геологічних
елементів та їх нашарування. Профіль схилу приймається відповідно до результатів інженерногеодезичних вишукувань.
При моделюванні напружено-деформованого стану схилів з використанням характеристик,
отриманих за методикою ДСТУ, значення коефіцієнта стійкості схилів знаходилось у межах 1,4-1,8, що
свідчило про забезпечення їх стійкості. Однак насправді на схилах розвивались зсувні процеси.
Пояснити такі результати можна тим, що визначити характеристики лесових ґрунтів, розміщених
нижче рівня ґрунтових вод, досить складно, а інколи і неможливо. Тому для подальших досліджень і
прогнозування розвитку зсувних процесів були використані закономірності зміни характеристик
лесових ґрунтів з урахуванням впливу фільтраційного потоку ґрунтових вод. Також у розрахунках
враховано втрату лесовими ґрунтами структурного зчеплення. Встановлено, що за таких умов
значення коефіцієнта стійкості значно знижується і становить 0,75-0,9. Таким чином, можна
стверджувати, що однією з головних причин виникнення зсувних процесів є розвантаження ґрунтових
вод на схилах у місцях виходу похованих улоговин.
1. Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины (инженерно-геологические
аспекты). – К.: Наук. думка. 1992. – 254 с.
2. Біда С.В. Особливості зсувних процесів на схилах річкових долин / С. В. Біда // Будівельні
конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 75: у 2-х кн. Книга 2. – К.: ДП НДІБК, 2011. – С. 371–377.

102

Ideas and Innovations in Geosciences

Bida S.V., Kuts O.V., Palczun O.A.
Poltava National Technical Yurii Kondratytuk University. E-mail: svbeda1965@gmail.com

THE PECULIARITIES OF ESTIMATING THE FIRMNESS OF RIVER VALLEY SLOPES,
WHICH CONSIST OF LOESS SOILS
The plain part of Ukraine is the system of several plateaus, separated by river valleys. Poltava loess
plateau, which is characterized by geological framework, typical for Central Ukraine, is one of such areas.
From the plateau top underlie loess deposits with interburdens of buried soil with the thickness of 15-20 m.
They are underlain with Quaternary red brown clays of hard and medium-hard consistency, which serve as
aquaclude for groundwater. Due to the activity of minor rivers, outflows and temporary water flows, the
plateau is divided into separate parts. On the banks of rivers, hills and ravines develop landslide processes,
which may be up to dozens of meters in height [1].
One of the most important peculiarities of engineering-geological structure of Poltava loess plateau is
the existence of buried (imbedded) coombes in the top of waterproof layer. These cupholes and lobes are of
different size, form and origin, but their characteristic feature is the creation in them of groundwater flows,
which disburden from the plateau into the slopes of river valleys, ravines, gills. The influence of such
groundwater flows on soil conditions shows itself in the reduction of soil strength, which is very typical for
loess soils. Under the influence of groundwater loess soils become free-flowing; there are suffusion
processes arise in loess soil and that leads to the occurrence of landslides [2].
In order to investigate shear slide processes it is advisable to use numerical simulation of stressstrained condition of the slopes. As of today, each of the engineered patterns of soil has its own specific
advantages and disadvantages, thus when making calculations it is necessary to choose the pattern, which,
on the one hand, would give accurate description of the performance of the soil in-situ, while on the other
hand it would not make any difficulties in its implementation. One of the most commonly used patterns is the
stress-plastic model of environment, which allows us to represent the whole history of stacking of plastic
deformations, including soil performance before attaining the edge state. Such model is the best for multiple
problem-solving, including for the purpose of definition of slope or side slope withstandability. However, the
simplified version of this model in the form of perfectly elastic-plastic medium has become more widespread.
It allows for the solution of the so-called mixed problems, when in the soil in-situ there are zones of boundary
and before-boundary stress condition of the soil.
This model is implemented in the software system Plaxis. The theoretical basis of calculation is
mathematical description of the soil as cohesive isotropic subsurface, which is being simulated according to
the incremental plasticity theory (plastic flow theory). The procedural basis is initial stress method together
with finite-element method. The choice of such geomechanics model is testified with the fact, that physical
equations, which are being used, have been tested out and contain soil mechanics properties, defined by
standard techniques. The calculation system, used for calculations, permits to take into account completely
the whole location specifics of engineering-geological elements and their stratification. The profile of a slope
is taken according to the results of engineering and geodesy survey (topographical survey).
While simulating stress-strain state of slopes using characteristics, received by the procedure of
Ukrainian national standardization system, the value of firmness coefficient of the slopes was within limits of
1.4-1.8, which testifies that slopes stability has been ensured. However, in fact, soil-sliding processes were
developing on the slopes. Such results can be explained by the fact that it is very difficult and sometimes
even impossible to define characteristics of loess soils, situated below the water table. Consequently, for
further investigation and forecasting of soil shear development, there have been used consistent patterns of
changes in characteristics of loess soils with a glance to the influence of the seepage flow of groundwater. In
addition, we take into account the fact that loess soils lost structural strength. It is established that under
such conditions the value of firmness coefficient declines to 0.75-0.9. Therefore, it can be argued that
loading-out of groundwateron the slopes in the spots of appearance of hidden coombes is one of the main
reasons of appearance of soil shear.
1. Demchishin, M.G. (1992). The current dynamics of the slopes on the territory of Ukraine (engineeringgeotechnical aspects). Kiev : Naukova Dumka, 254 p. (in Russian).
2. Bіda, S.V. (2011). The peculiarities of strike-slip processes on river valley slopes. Engineering structures/
Volume 75. In two issuess. Iss.2. Kyiv. State Enterprise “State Research Institute of Building Constructions”,
pp. 371–377. (in Ukrainian).
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ДЕТАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ЛЕСОВО-ҐРУНТОВИХ ВІДКЛАДІВ У БАСЕЙНАХ РІЧОК
СТИР ТА ГОРИНЬ
На основі вивчення понад 10 репрезентативних лесово-ґрунтових розрізів (Боремель, Новий
Тік, Баківці, Шибин, Смиків, Новостав, Ковбань, Колодежі, Брищі, Рясники, Країв, Дерев’янче,
Хрінники)
простежено
особливості
будови
четвертинних
відкладів
досліджуваного
району.Голоценовий кліматоліт часто являє собою складне полігенетичне ґрунтове утворення, яке
у негативних формах рельєфу заміщується ґрунтовою світою (від 2 до 5 моногенетичних ґрунтів).
У складі Верхнього плейстоцену простежено наступні підрозділи стратиграфічних
горизонтів схеми А.Б. Богуцького [1].
1. Верхній горизонт верхньоплейстоценових лесів включає: надкрасилівський лес (1)* із
найкрупнішими кріоструктурами, красилівський гідроморфно-глеєвий, рідше бурий глеєвий ґрунт (2);
верхній підгоризонт лесів (3) із системою крупних кріоструктур; рівненський ґрунт (4), що змінюється
від гідроморфно-глейового до палево-бурого, іноді розчленовується на два самостійні ґрунти; нижній
підгоризонт лесів (5) має тричленну будову − потужна (до 5 м) товща лесів (5.1); перешарування
лесів та ініціальних ґрунтів: від 2 до 5 (5.2); соліфлюкційні верстви (5.3).
2. Дубнівський педокомплекс на цій території включає наступні стратони: дерново-бурий
карбонатний ґрунт (1), прошарок лесу та рівень потужних кріоструктур (2), бурий глейовий ґрунт (3),
дуже тонкий прошарок лесу із рівнем кріоструктур (4), гомогенно-глейовий надмерзлотний ґрунт (5).
3. Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів представлений малопотужними (до 1,5 м)
оглеєними та озалізненими лесовидними суглинками зверху та підгоризонтом соліфлюкції знизу.
4. Горохівський педокомплекс включає дві ґрунтові світи. Верхня (колодіївська) ґрунтова світа
розчленовується на: дерновий ґрунт (1), прошарок лесоподібного суглинку (2), дерново-бурий ґрунт
(3), бурий лесивований ґрунт (4), дерново-бурий ґрунт (5), прошарок лесоподібного суглинку (до 0,4 м)
із рівнем кріоструктур (6), бурий лісовий ґрунт (7), прошарок лесоподібного суглинку (8), чорнозем
опідзолений (9), лісовий (сірий опідзолений, дерново-підзолистий, буро-підзолистий та ін.) ґрунт (10).
Нижня ґрунтова світа розчленовується на: дерновий опідзолений ґрунт (1), бурий лесивований ґрунт
(2), прошарок балкового алювію (3), бурий псевдопідзол (4), вохристо-глейовий ґрунт (5). Між
верхньою та нижньою ґрунтовою світою простежується малопотужний (до 0,6 м) підгоризонт
неґрунтових відкладів (балковий алювій, лес) із кріоструктурами.
У складі середнього плейстоцену простежено наступні горизонти схеми А.Б. Богуцького [1]:
1. Верхній горизонт середньоплейстоценових лесів диференціюється на наступні стратони:
збаразький підгоризонт (1) – лес, лесоподібні суглинки та супіски; лановецький рівень оглеєння та
соліфлюкції (2) (до 1,5 м) із потужними кріоструктурами; прошарок лесовидних супісків (3) і
тернопільський глейовий ґрунт (4) порушений інволюціями.
2. Коршівський педокомплекс має наступну будову: дерново-глейовий ґрунт (1), тонкий
прошарок лесовидного суглинку із рівнем кріоструктур (2), чорноземоподібний ґрунт (3), прошарок
вилугуваного лесовидного суглинку із рівнем незначних кріоструктур (4), бурий лесивований ґрунт (5).
3. Нижній горизонт середньоплейстоценових лесів потужністю до 1,5 м, зверху
представлений вилугуваним, насиченим залізом лесоподібним суглинком, а знизу − підгоризонтом
соліфлюкції.
4. Луцький ґрунтовий горизонт є педокомплексом двочленної будови: верхній ґрунт дерновоглейовий у зниженнях та чорноземоподібний на підвищеннях, нижній ґрунт – бурий лісовий. Нижче
залягає порушений кріоструктурами сокальський бурий лісовий ґрунт.
У складі нижнього плейстоцену простежено наступні стратони схеми А.Б. Богуцького [1]:
1. Верхній горизонт нижньоплейстоценових лесів (потужністю 1-1,5 м) представлений
оглеєними лесоподібними суглинками зверху та підгоризонтом соліфлюкції знизу.
2. Солотвинський педокомплекс диференціюється на чотири ґрунти: дерново-глейовий (1),
бурий лісовий (2), відділений від верхнього рівнем кріоструктур, бурий лісовий ґрунт (3), відділений
рівнем кріоструктур, бурий псевдоглейовий (4).
3. Горизонт оглеєного лесоподібного суглинку, сильно змінений педогенезом та кріогенезом.
4. Педокомплекс Загвізддя представлено ґрунтовою світою такої будови: бурий лісовий
ґрунт (1), прошарок лесовидного суглинку (2) із рівнем кріоструктур; червоно-чорний ґрунт (3).
*Примітка. У дужках – порядковий номер стратиграфічних елементів горизонтів (від покрівлі до підошви).

1. Богуцкий А.Б. Антропогеновые покровные отложения Волыно-Подолии // Антропогеновые
отложения Украины. – К.: Наук. думка, 1986. – с.121-132.
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THE DETAILED STRATIGRAPHY OF LOESS-SOIL SUCCESSIONS WITHIN THE STYR
AND HORYN AREAS
More than ten representative Quaternary loess-soil sections has been investigated within the studied
area (Boremel, Novy Tik, Bakivtsi, Shybyn, Smykiv, Novostav, Kovban, Kolodezhi, Bryshchi, Riasnyky, Kraіv,
Derevyanche, and Khrinnyky).
The Holocene is frequently represented by a polygenetic soil that in relief depressions is substituted
by a soil suite from two to five monogenetic soils.
Within the Upper Pleistocene such units are revealed within stratigraphic horizons of the
A.B. Bogutskyi framework [1]:
1. The upper unit of the Upper Pleistocene loess consists of such subunits: Over-Krasyliv loess (1)*
with the largest cryogenic structures; the Krasyliv (2) gleysoil, less frequently a gleyed Cambisol; Rivne
horizon (3) that is changing dependent on paleorelief from gleysoil to weak Cambisol; in places, it consists of
two soils; the Lower loess subunit consists of three subunits: a thick layer (up to 5 m) of loess (5.1); subunit
of alternation of loess and initial soils: from 2 to 5 soils (5.2); the solifluction subunit (5.3).
2. The Dubno soil complex includes such subdivisions: weak humic soil (1), loess subunit and level
of cryogenic structures (2), Cambisol (3), loess subunit with several levels of cryogenic structures (4),
homogenic-gleysoil (5).
3. The lower unit of the Upper Pleistocene loess is represented by a thin (<1.5 m) gleyed and
enriched in iron hydroxides loess-like loams (above) and a solifluction subunit (below).
4. The Horohiv soil unit consists of two pedocomplexes: the Upper (Kolodiiv) soil complex includes:
а weak humic soil (1), thin subunit of loess-like loam (2), Mollic Cambisol (3), Luvisol (4), Mollic Cambisol (5),
thin subunit of loess-like loam with a level of cryogenic structures (6), Cambisol (7), thin subunit of loess-like
loam (8), Mollisol (9), forest soil (Greyzem, Sod-podzol, or Luvisol) (10). The Lower soil complex includes:
weak humic soil (1), Luvisol (2), gully alluvium (3), Luvisol (4), ochre-gley soil (5). Thin (up to 0.6 m) subunit
of non-soil sediment (gully alluvium, or loess) are revealed between the upper and lower soil complexes.
Within the Middle Pleistocene such subunits are revealed within A.B. Bogucki horisons [1]:
1. The upper unit of the Middle Pleistocene loess consists of the Zbarazh subunit (1) – loess, loesslike loam and sandy loam; the Lanovets subunit (up to 1,5 m thick) of gley and solifluction (2) with large
cryogenic structures; a thin subunit of loess or sandy loam (3) and Ternopil cryoturbated gley soil (4).
2. The Korshiv soil complex in the studied area consists of a thin humic-gley soil (1), a thin subunit of
loess-like loam with several levels of cryogenic structures (2), a chernozem soil (3), a subunit of leached
loess-like loam with several levels of cryogenic structures (4), a Cambisol (5).
3. The lower unit of the Middle Pleistocene loess (up to 1,5 m) is represented by a leached loess-like
loam (above) and solifluction subunit (below).
4. The Lutsk soil unit consists of two soils: the upper humic-gley soil (in relief depressions) and
chernozem soil (on plateaux); the lower Cambisol. The Sokal Luvisol is located below and separated from
the Lutsk soil by a level of cryogenic structures.
Within the Lower Pleistocene such units by A.B. Bogutskyi [1] have been revealed in the
studied area:
1. The Upper unit of the Lower Pleistocene loess (up to 1-1.5 m) is a gleyed loess-like loam (above)
and solifluction subunit (below).
2. The Solotvyno soil complex consists of four soils: humic-gley soil (1), Cambisol (2) that is
separated from the lower soil by a level of cryogenic structures, Cambisol (3), Luvisol (4).
3. The next unit of gleyed loess-like loam is noticeably transformed by pedogenesis and cryogenesis.
4. The Zahvizddia soil complex includes in the studied area such subunits: Cambisol (1), a thin layer
of loess-like loam (2) with a level of cryogenic structures, an argillic soil (3).
*Note. In brackets is the serial number of stratigraphic elements of the horizons (from the top to the base).

1. Bogutskyi, A.B. (1986). Antropogenovyie pokrovnyie otlozheniya Volyino-Podolii // Antropogenovyie
otlozheniya Ukrainyi. K: Naukova Dumka, pp. 121-132. (in Russian).
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ГЕНЕРАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ В БАСЕЙНІ ТАРАНАКІ (НОВА ЗЕЛАНДІЯ)
Для вивчення та оцінки генерації вуглеводнів (ВВ) широко застосовується моделювання в
середовищі PetroMod, яке відтворює механізм формування ВВ при еволюції седиментаційного
басейну. Метою даної роботи є демонстрація можливості реалізації потенціалу нафтогазоносності для
відносно молодих мезо-кайнозойських басейнів, що завдячує активній тектонічній історії та високому
тепловому потоку. Прикладом такого регіону є басейн Таранакі біля західного узбережжя Нової
Зеландії. Дослідження виконано для участі у змаганнях Imperial Barrel Award (IBA). Вихідні дані для
моделювання отримано переважно із відкритих опублікованих джерел, а також з бази даних, доступ
до якої було надано учасникам змагань IBA. Для моделювання було обрано чотири свердловини, в
кожній з яких проведено геохімічні дослідження. Це свердловини: Tane, Ariki, Kora і Taranga [1].
Робота виконувалася поетапно. На першому етапі оцінювалися умови осадконакопичення
материнських порід. В басейні Таранакі виділяється дві основні нафтогазоматеринські світи – Rakopi
та North Cape, що сформувалися в континентальних та прибережних умовах відповідно. Основні типи
органічної речовини в Rakopi представлені інтернітом та вітринітом (з переважанням інтерніту), а в
North Cape – резинітом, вітринітом та інтернітом (з переважанням резиніту). На наступному етапі
проаналізовано тектонічні події, що відбувалися протягом відкладення, ущільнення осадів.
Формування басейну Таранакі розпочалося в пізній крейді в умовах рифтогенезу, що стало визначною
тектонічною подією для цього басейну. Також важливим фактором був вулканізм в середньому
міоцені, що призвів до прогріву материнських порід і подальшої генерації ВВ [2].
Надалі оцінювався генеруючий потенціал порід за типом керогена із використанням діаграми
Ван Кревелена. На останній за співвідношенням типів органічної речовини, H/C та O/C, визначається
тип керогену та прогнозується тип ВВ, що генерувалися. Було встановлено, що кероген світи Rakopi
відноситься до третього типу, а відтак генерує в основному газ, а North Cape має кероген другого типу
– і генерує в основному нафту. Отримані результати також підтверджуються даними випробовування
свердловин у цьому регіоні, три з яких дали припливи нафти і одна – приплив газу.
Моделювання історії термічного розвитку дало змогу виконати якісну і кількісну оцінку ступеня
генерації ВВ. Генерація ВВ у світі Rakopi почалась приблизно 65 млн років тому, в North Cape – 45
млн років тому. Найбільш інтенсивною генерація в Rakopi була на початку міоцена, а в North Cape – в
пізньому міоцені. Це пояснює переважання нафти у більшій частині басейну, адже початок міоцену
також ознаменував початок формування пасток ВВ і шляхів міграції, тому певна частина газу,
сформованого у ранньому міоцені, могла не накопичитись за відсутності пасток і вийти в атмосферу
за вже створеним шляхам міграції. Побудовані автором графіки дають можливість кількісно оцінити
генераційні можливості материнських порід протягом їх розвитку та зрілості. Якщо говорити про
максимуми, то світа Rakopi генерувала максимум газу у плейстоцені за нашими оцінкам до
3
3
3
90 м газу/м породи, щодо нафти, її Rakopi також генерувала, але в меншій кількості – 35 кг/м
3
3
3
породи. Nort Cape – максимум генерації в плейстоцені, газу – 200 м /м породи та нафти 350 кг/м
породи. За графіками коефіцієнта перетворення порід та відбиваючою здатністю вітриніту зрозуміло,
що материнські породи повністю перетворені, зрілі і генерували усю можливу кількість ВВ.
Початок генерації за всіма свердловинам співпадає, але щодо кількісної оцінки генерації, то
вона відрізняється в залежності від кожної свердловини. Це спричинено перш за все розташуванням
свердловин, а отже і різницею умов осадконакопичення, прогріву порід і т. ін. Щодо кількісних
показників генерації, то необхідно виділити свердловину Tane, де показники найбільші з усіх
свердловин. Але важливим є той факт, що дана свердловина є сухою, що говорить про міграцію ВВ в
даному басейні. Проведене моделювання показує виконання всіх умов для повного перетворення
органічної речовини у крейдових материнських породах регіону. Чисельне моделювання термічної
історії осадових басейнів є одним із найважливіших етапів дослідження нафтогазоносних басейнів, що
дозволяє оцінити потенціал генерації ВВ та визначити можливі ризики.
1. Тітенко І.О. Історія термічного розвитку басейну Таранакі (Нова Зеландія) [Електронний ресурс] /
І.О. Тітенко, І.В. Віршило // Тези доповідей XVth International Conference on Geoinformatics – Theoretical
and
Applied
Aspects.
(Київ,
10–13
травня
2016
року)
Режим
доступу:
http://www.eage.org/event/index.php?eventid=1463
2. Regional Paleogeography and Implications for Petroleum Prospectivity, Taranaki Basin, New Zealand
[Електронний ресурс] / Dominic P. Strogen D., Kyle J. Bland, Jan R. Baur, and Peter R. King // Adapted
from oral presentation at AAPG Annual Convention and Exhibition, (Long Beach, California, USA, April 22 25, 2012) – Режим доступу:
http://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2012/10432strogen/ndx_strogen.pdf.html
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GENERATION OF HYDROCARBONS IN TARANAKI BASIN (NEW ZEALAND)
PetroMod modeling is widely used to study and estimate the generation of hydrocarbons. PetroMod
reproduce the mechanism of oil and gas formation on the base of evolution of sedimentation basin. The
purpose of this work is to demonstrate the possibility of realizing the potential of oil and gas for relatively
young Meso-Cenozoic basins due to active tectonic history and high heat flow. An example of such a region
is the Taranaki Basin near the west coast of New Zealand. The research has been completed for the
Imperial Barrel Award (IBA). Output data for simulation was obtained mainly from open published sources,
as well as from a database accessed to participants in the IBA. For simulation four wells were selected, each
of which conducted geochemistry studies. These wells were Tane, Ariki, Kora and Taranga [1].
The work was carried out in stages. At the first stage, the conditions of sediment accumulation of
source rocks evaluated. In the Taranaki basin, there are two main oil and gas source rock formation –
Rakopi and North Cape, which were formed in continental and coastal conditions respectively [2]. The main
types of organic matter in Rakopi are internit and vitrinite (with predominant internitum), and in North Cape
are resinite, vitrinite and internit (with predominance of resinite). At the next stage, the tectonic events that
occurred during the sedimentation and sediment compaction were analyzed. Formation of the Taranaki
basin began in late Cretaceous under conditions of rifting, which became a significant tectonic event for this
basin. Also an important factor was volcanism in the middle Miocene, which led to the warming of the parent
rock and the subsequent generation of hydrocarbons.
After that, the generating potential of rocks estimated according to the type of kerogen by Van
Krevelen diagram. Organic matter, H/C and O/C, determine the type of kerogen and help to predict the type
of generated hydrocarbons. It was found, that the kerogen of the Rakopi formation belongs to the third type,
and therefore generates mainly gas, and North Cape has a second type of kerogen and generates mainly oil.
The obtained results were also confirmed by the data of wells testing in this region, where three gave oil, and
one gas.
The simulation of the burial history gave an opportunity to make a qualitative and quantitative
assessment of the degree of hydrocarbon generation. The production of hydrocarbons in the Rakopi
formation began about 65 million years ago, in North Cape – 45 million years ago. The most intense
generation in Rakopi was at the beginning of the Miocene, and in the North Cape – in the late Miocene. This
explains the predominance of oil in the basin. Miocene's beginning also marked the beginning of the
formation of hydrocarbon traps and hydrocarbon migration routes, so a certain part of the gas formed in the
early Miocene could not accumulate because of absence of traps and escape into the atmosphere according
to the already established paths of migration. The created charts give an opportunity to quantify the
generation opportunities of the source rock during their development and maturity. Rakopi generated the
maximum gas in Pleistocene, according to our estimates, up to 90 m 3 of gas/m3 of rock, oil was generated by
3
Rakopi, but in the smaller quantity it was 35 kg/m of rock. North Cape maximum generation in Pleistocene,
3
3
3
gas – 200 m /m of rock and oil 350 kg/m of rock. According to the graphs of the conversion factor of the
rocks and the Vitrinite reflectance, it is clear that the source rocks were completely transformed, mature, and
generated all possible amounts of hydrocarbons.
The origin of generation in all wells coincides. The quantitative estimation of generation differs
depending on each well. This is primarily due to the location of the wells, and hence the difference in the
conditions of sedimentation, rock sedimentation, etc. As for the quantitative indicators of generation, it is
necessary to identify the well Tane. There are indicators of the largest of all wells. But important is the fact
that this well is dry, which speaks about the migration of hydrocarbons in this basin. The performed
simulation shows the fulfillment of all conditions for the complete transformation of organic matter in the
Cretaceous maternal rocks of the region. Numerical modeling of the thermal history of sedimentary basins is
one of the most important stages in the study of oil and gas basins, which allows us to assess the potential
of hydrocarbon generation and to identify possible risks.
1. Titenko, I. Burial history of Taranaki Basin (New Zealand) [Electronic resource] / Titenko I, Vyrshilo І. //
Abstracts of Papers XVth International Conference on Geoinformatics– Theoretical and Applied Aspects.
(Kyiv, 10–13 may, 2016) Retrieved from http://www.eage.org/event/index.php?eventid=1463. (in Ukrainian).
2. Regional Paleogeography and Implications for Petroleum Prospectivity, Taranaki Basin, New Zealand
[Electronic resource] / Dominic, P. Strogen, D., Kyle, J. Bland, Jan R. Baur, and Peter, R. King // Adapted
from oral presentation at AAPG Annual Convention and Exhibition, (Long Beach, California, USA, April 22 25, 2012) – Retrieved from: http://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2012/10432strogen/ndx_
strogen.pdf.html.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ
ЗЕМЛІ У ДОВГОХВИЛЬОВІЙ ОБЛАСТІ ІНФРАЧЕРВОНОГО СПЕКТРУ
Земна атмосфера має ряд вікон пропускання електромагнітного випромінювання у певних
спектральних діапазонах, які дозволяють отримувати зображення Землі засобами дистанційного
зондування космічного базування, які розміщуються на сонячно-синхронних орбітах із висотою 500700 км. Одне із вікон припадає на діапазон довжин хвиль 8-14 мкм, який відповідає за випромінювання
тепла земними поверхнями, що дозволяє ефективно вирішувати ряд завдань, пов’язаних із
дослідженням розподілу теплового випромінювання: виявлення температурних аномалій, які можуть
свідчити про наявність підземних пожеж, наприклад, у випадках тління торфу або при активізації
вулканів, а також для виявлення вогнищ поверхневих займань та пожеж, при дистанційному виявленні
покладів вуглеводнів, при тепловому картуванні урбанізованого середовища, для яких характерна
велика кількість різних типів поверхонь, здатних активно поглинати тепло та об’єктів, які самі є
стаціонарними джерелами теплового забруднення. Також зображення довгохвильового
інфрачервоного діапазону знайшли ефективне застосування при визначенні стійкості рослин до
нестачі вологи [1].
В сучасних умовах інтенсивного розвитку та поширення антропогенного впливу на Землю, в
тому числі постійне розширення урбанізованих територій та техногенних ландшафтів з’являються нові
об’єкти та території, що здійснюють інтенсивне теплове забруднення. Також внаслідок сухих літніх
періодів за останні роки значно збільшилась кількість лісових пожеж. Київ оточений місцевостями із
значними покладами торфу, для яких характерні високі ризики торфових пожеж. Системи
дистанційного зондування дозволяють виявляти вогнища пожеж та підземних тлінь. За допомогою
даних знімання у довгохвильовій області інфрачервоного спектру можливо відслідковувати динаміку
лісових вирубок за рахунок різниці температур крон дерев та земної поверхні.
Таким чином, окрім власне високої актуальності застосування цих даних наразі постійно
зростає перспективність їх використання. Однак, системи теплового знімання космічного базування не
мають достатньої розповсюдженості, особливо сенсори із просторовою розрізненністю <100 м.
Причиною є висока складність створення сенсорних систем через порівняно низьку енергію
довгохвильового інфрачервоного випромінювання та велику довжину хвилі та значне підвищення
маси космічного апарату через необхідність обладнання системи охолодження. Серед сенсорів цього
типу можна виділити Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), із просторовою
розрізненністю 1,1 км, який застосовуються на супутниках серії NOAA, експлуатація яких розпочалась
19 жовтня 1978 р. і триває досі. Сенсор MODIS, який встановлено на супутниках TERRA та AQUA,
введених в експлуатацію в 2000 та 2002 роках відповідно із 16 каналами у тепловому діапазоні із
просторовою розрізненістю 1 км та повторюваністю знімання у 8 діб.
Серед даних теплового інфрачервоного знімання із просторовою розрізненністю <100 м
найбільш застосованими є дані супутників серії Landsat та ASTER. Зображення сенсора ETM та ETM+
на супутниках Landsat, 5 та 7 мають просторову розрізненність 120 та 60 м відповідно, а сенсора TIRS
на супутнику Landsat-8 – 100 м. Ці дані добре зарекомендували себе при картуванні урбанізованих
територій, що за рахунок просторової узгодженості між даними більш старих та нових супутників
дозволяє будувати на їх основі довгострокові часові ряди динаміки температури міських агломерацій.
Сенсор ASTER, який виконує знімання у тепловому діапазоні у 5-ти спектральних діапазонах із
просторовою розрізненністю 90 м застосовувався для глобального картування коефіцієнтів теплового
випромінювання – показника власного теплового випромінювання поверхні, необхідного для точного
визначення фізичної температури поверхонь. Наразі сенсор ASTER не функціонує.
Проблему складності створення систем знімання можливо вирішити шляхом використання
мікроболометричних матриць, які не потребують систем охолодження. Просторову розрізненність
даних знімання можливо підвищити шляхом залучення даних розподілу коефіцієнта теплового
випромінювання, отриманого на основі знімання у видимому та ближньому інфрачервоному
діапазонах значно вищої просторової розрізненності та субпіксельної обробки пар зображень [2].
1. Murphy R. NASA's ECOSTRESS Will Monitor Plant Health. Jet Propulsion Laboratory, California Institute
of technology (2014). Available at: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-376 (Аccessed 5
September 2017).
2. Stankevich S. A., Shklyar S. V., Podorvan V. N., Lubskyi N. S. (2016). Thermal infrared imagery
informativity enhancement using sub-pixel co-registration. [Proc. of the Int. Conf. “Information and Digital
Technologies”]. IEEE, Rzeszów, Poland, pp. 245-248.
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF LONG-WAVELENGTH INFRARED REMOTE SENSING
DATA USAGE
The terrestrial atmosphere has a number of spectral windows of electromagnetic radiation passing in
certain spectral bands that allow receiving images of the Earth by spaceborne means of remote sensing
mounted on satellites launched on solar-synchronous orbits with a height of 500-700 km. One of the
windows falls on the wavelength range of 8-14 microns, which is responsible for the emission of heat from
the Earth’s surface and allow effective solution of a number of problems associated with the investigation of
thermal radiation distribution: temperature anomalies detection that may indicate the presence of
subterranean fires in the case of peat fires or volcanoes activation, surface fires detection, detection of
hydrocarbon deposits, urban environment thermal mapping, which have a large number of different types of
surfaces that can actively absorb heat and objects that are stationary sources of thermal pollution. Also,
long-wavelength infrared imagery has been found to be effective in determining the plants’ resistance to a
lack of moisture [1]. In modern conditions of intensive development and spread of anthropogenic impact on
the Earth, including the continuous expansion of urbanized areas and technogenic landscapes, new objects
and territories that carry out intense thermal pollution appear. Also, due to the dry summer periods in recent
years, the number of forest fires has increased significantly. Kyiv is surrounded by areas with significant peat
deposits, and the risks of peat fires have also greatly increased. Remote sensing systems can detect peat
fires and subterranean smoldering. Also, through collection of long-wavelength remote sensing data, it is
possible to track the deforestation dynamics due to the difference in temperature between crowns and the
Earth's surface.
Thus, in addition to the actual relevance of the application of these data, the prospect of it’s’ usage is
constantly increasing. However, spaceborne thermal infrared sensing systems are not sufficiently prevalent,
especially sensors with spatial resolution of <100 m. The reason is the high complexity of such sensing
systems due to the relatively low energy of long-wave infrared radiation, large wavelengths and a significant
mass increasing of the spacecraft due to the need for cooling system equipment. Among the typical sensors
is the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) with a 1.1 km spatial resolution that is used on
satellites of the NOAA series, which are operated since October 19, 1978, and continues to till now. The
MODIS sensor mounted on the TERRA and AQUA satellites put into operation in 2000 and 2002,
respectively with 16 bands in the long-wave infrared range and spatial resolution of 1 km and repeatability of
8 days.
Among the thermal infrared data with a spatial resolution of <100 m, the data from the satellites of
the Landsat and ASTER series are most commonly used. The ETM and ETM + sensors data on Landsat, 5
and 7 satellites have a spatial resolution of 120 and 60 m respectively, while the TIRS sensor on the
Landsat-8 satellite is 100 m. These data is well-proven for urban areas mapping and due to spatial
consistency between data more old and new satellites it is possible to build on its basis long-term time series
of temperature dynamics of urban agglomerations. The ASTER sensor, which performs thermal imaging in 5
spectral bands with a spatial resolution of 90 m, was used for global mapping of thermal emissivity - an
indicator of the thermal radiation of the surface which is necessary for accurate determination of the physical
surface temperature. Currently ASTER sensor does not functioning.
The problem of the remote sensing systems’ complexity can be solved by using microbolometer
matrices that do not require cooling systems. The spatial resolution of the data can be increased by
emissivity data obtained using data in visible and near infrared bands of significantly higher spatial resolution
and special subpixel image processing [2].
1. Murphy, R. (2014). NASA's ECOSTRESS Will Monitor Plant Health. Jet Propulsion Laboratory, California
Institute of technology. Available at: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-376 (Аccessed
5 September 2017).
2. Stankevich, S.A., Shklyar, S.V., Podorvan, V.N., Lubskyi, N.S. (2016). Thermal infrared imagery
informativity enhancement using sub-pixel co-registration. [Proc. of the Int. Conf. “Information and Digital
Technologies”]. IEEE, Rzeszów, Poland, pp. 245-248.
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ОСОБЛИВОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ
СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НА НАФТОГАЗОВИХ ОБ’ЄКТАХ СРІБНЯНСЬКОГО ПРОГИНУ
На основі комплексу структурно-термо-атмо-гідро-геохімічних (СТАГД) дослідження, авторами
вперше були проведені дослідження та роботи щодо прогнозування нафтогазоносності перспективних
об’єктів на Срібнянській западині.
Зіставлено матеріали геолого-геофізичних досліджень з результатами дешифрування
космознімків, побудовані профілі розподілу температурного показника, еманаційних показників, що
включають: радон, торон, водень, гелій, вуглекислий газ та метан з його гомологами. Комплексна
методика СТАГД орієнтована на уточнення розломно-блокової будови ділянки дослідження,
трасування зон підвищеної проникності (що обумовлюється сучасними приповерхневими
розвантаженням флюїдів-газових потоків) та на основі цього виділяються геодинамічні стабільні
блоки, що сприятливі для акумуляції покладів вуглеводнів. За результатами досліджень
розподілу атмогеохімічних показників було зроблено прогноз стосовно перспективності ділянок
Срібнянського прогину.
Розроблена комплексна методика орієнтована на уточнення розломно-блокової будови
ділянки досліджень, виділення мережі розломних зон підвищеної проникності різного рангу (що
обумовлюють поле сучасної приповерхневого розвантаження флюїдів-газових потоків) і на цій основі
виділення геодинамічних стабільних блоків сприятливих для скупчення вуглеводнів. Методика
передбачає виконання комплексу лабораторних і польових досліджень за схемою: аналіз структурнотектонічної позиції району робіт, структурно-неотектонічне дешифрування аеро- і космофотоснімков,
проведення польової термометричної, еманаційної, атмогеохімічної зйомки, обробка отриманих даних
факторного аналізу та кореляційних зв’язків з використанням ГІС-технологій.
На основі інтерпретації даних космодешифрування, фіксуються кільцеві та лініаментні зони, а
також Пирятинське склепіневе підняття, яке в сучасній структурі ДДЗ містить в собі Срібнянській
прогин. В межах цього підняття знаходиться значна кількість родовищ нафти і газу, які пов’язані з
карбонатно-теригеними відкладами девону, карбону та пермі.
В межах Срібнянської прогину було виконано експедиційні дослідження, що включали в себе
повний комплекс робіт, а саме: термометричні, еманаційні дослідження, визначення вуглекислого
газу, водню, гелію та метану з його гомологами, в ході якого було отримано дані по чотирьох
профілях. Проби відбиралися безпосередньо на пунктах спостереження, які в подальшому
досліджувались в лабораторних умовах на хроматографах.
В ході проведення дослідження були встановлені закономірності проявів атмогехімічних
параметрів з їх неотектонічною приналежністю. В межах бортів та забортових зон Срібнянської
прогину у відкладах палеозою широко розвинуті літолого-стратиграфічні та комбіновані пастки,
передбачається наявність пасток вуглеводнів не антиклінального типу. Ділянки бортової та забортової
частин можуть утворювати скупчення вуглеводнів, про що свідчать поля нафтогазоносні показників на
південному заході над Озерянською структурою та в центральній частині над Савинківською
структурою та намічені перспективні структури для подальших пошукових досліджень. Результати
досліджень підтверджують високу перспективність Срібнянського прогину.
На основі інтерпретації даних космодешифрування, фіксуються кільцеві та лініаментні зони, а
також Пирятинське склепіневе підняття, яке в сучасній структурі ДДз містить в собі Срібнянській
прогин. В межах цього підняття знаходиться значна кількість родовищ нафти і газу, які пов’язані з
карбонатно-теригеними відкладами девону, карбону та пермі.
Результати дешифрування космознімків Шандренка та Янцевича частково знаходять своє
відображення на профілях СТАГД. Це може свідчити про активність того чи іншого блоку (розлому), а
також про геодинамічну ситуацію в цій частині прогину. Місця які не знаходять свого відображення, в
геохімічних полях, можна інтерпретувати як непровідні тектонічні елементи.
Всі профілі проходили через Срібнянський прогин. Три профілі простягаються в північносхідному напрямку, а один – в північно-західному. За результатами побудов найбільш інтенсивні
аномалії спостерігалися у північній частині досліджуваної ділянки. За характером розподілу показники
поділються на дві групи: 1-а група: температура, радон, торон, вуглекислий газ та водень; 2-а група:
метан, етан, пропан, бутани, пентани, гексани,етилен і пропілен.
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THE IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL THERMO-ATMO-HYDROGEOCHEMICAL RESEARCH FOR HYDROCARBONS OBJECTS OF THE SRIBNYANSKA
DEPRESSION
On the basis of the complex of structural-thermo-atom-hydro-geochemical research (STAGR), the
authors for the first time carried out research and forecasting of promising objects of the Sribnyansky
deflection on hydrocarbons.
Geological and geophysical data were compared with the interpretation results of satellite imagery.
Distribution profiles of temperature, gas-emanation indicators include radon, toron, hydrogen, helium, carbon
dioxide and methane with its homologues were built. The integrated STAGR methodology is focused on
clarifying the structure of the fault-block area of research, the selection of network fault zones of high
permeability different levels (which determine the field of modern surface discharge fluid-gas flows) and on
this basis the selection of stable blocks geodynamic favorable for the accumulation of hydrocarbons. The
forecast of promising areas of the Sribnyanska depression was made according to the results of
atmogeochemical parameters distribution analysis.
The developed complex method is focused on specifying the fault-block structure of the research
site, the allocation of a network of high-permeability fault zones of various rank (which determine the field of
modern near-surface discharge of fluids and gas streams), and on this basis the allocation of geodynamic
stable blocks favorable for the accumulation of hydrocarbons. The methodology involves the implementation
of a complex of laboratory and field research according to the scheme: analysis of the structural and tectonic
position of the district of work, structurally-neotectonical decoding of aerial and cosmoprostooms, conducting
of field thermometric, emanation, atmogeochemical survey, processing of the received data of factor analysis
and correlation connections using GIS–technologies.
On the basis of the interpretation of the data of space decryption, ring and laminate zones are fixed,
as well as the Pyriatyn cranial lift, which in the modern structure of the DDZ includes the Sribrunian
deflection. Within this elevation, there is a significant amount of oil and gas deposits that are associated with
carbonate-teregene deposits of the Devonian, Carboniferous and Permian deposits.
Expeditionary researches were carried out within the limits of the Silverbane deflection, which
included a full range of works, namely: thermometric, emanation studies, determination of carbon dioxide,
hydrogen, helium and methane with its homologues, during which data were obtained on four profiles.
Samples were taken directly at watching points, which were subsequently researched in laboratory
conditions on chromatographs.
In the course of the study, regularities of manifestations of atmospheric parameters with their
neotectonic affiliation were established. In the limits of the sides and free zones of the Silverbane deflection
in the Paleozoic sediments, lithologic-stratigraphic and combined traps are widely developed, the presence
of non-anticlinal hydrocarbon traps is assumed. The parts of the airborne and ferry parts can form
hydrocarbon accumulations, as shown by fields of oil and gas indicators in the southwest over the Ozerian
structure and in the central part over the Savinkovsky structure and outlined future structures for further
research. The research results confirm the high prospects of the Silverbane deflection.
The results of the decoding of Shandrenko and Yantsevych cosmographs are partly reflected on the
STAGR profiles. This may indicate the activity of this or that block (fault), as well as the geodynamic situation
in this part of the deflection. Places that are not reflected, in geochemical fields, can be interpreted as nonconducting tectonic elements.
All profiles passed through the Sribnyansky deflection. The three profiles extend in the north-easterly
direction, and one in the northwest. According to the results of the construction, the most intense anomalies
were observed in the northern part of the investigated area. By the nature of the distribution, the indicators
are divided into two groups: 1st group: temperature, radon, toron, carbon dioxide and hydrogen; Group 2:
methane, ethane, propane, butanes, pentanes, hexanes, ethylene and propylene.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЛАСТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ
ПОРОДЫ И ГАЗА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ
При повышенном горном давлении на достигнутых шахтами Донбасса глубинах ведения
горных работ 900-1200 м все более актуальным становится проблема охраны и поддержания
основных подготовительных и капитальных горных выработок. Для повышения устойчивости
выработок к горному давлению их обычно располагали в наиболее прочных породах – песчаниках. Но
при достигнутой глубине разработок (свыше 1000 и более метров) практически все песчаники в
условиях Донбасса становятся выбросоопасными.
Для предотвращения газодинамических явлений (ГДЯ) наиболее эффективна и технологична
опережающая разработка защитных пластов. Механизм защитного действия заключается в снижении
горного и газового давления в зоне разгрузки, в увеличении газопроницаемости и дегазации
защищаемых пластов угля и пород. В зоне разгрузки выделяется зона защиты, где нормальные к
напластованию напряжения σу меньше критического их значения σуо, при котором происходят
внезапные выбросы. При этом методика построения зон защиты, возникающих при отработке
защитного пласта, регламентируется нормативным документом СОУ 10.1.00174088.011-2005 [1],
который разработан на основе результатов исследований по определению критериев и параметров
защиты склонных к ГДЯ только угольных пластов.
В результате проведенных исследований обоснован и разработан для выбросоопасных
песчаников по фактору горного давления критерий защищенности от ГДЯ, определяемый
выражением:
σу < σуо,
(1)
где σу – уровень гравитационных напряжений, действующих в забое подготовительной выработки,
проводимой по выбросоопасному песчанику, МПа; σуо – уровень гравитационных напряжений,
действующих на минимальной глубине проявления происшедших выбросов песчаника (для условий
Донбасса, при Н0 = 680 м, σуо = 17 МПа [2]).
Значения σу и σуо в общем виде вычисляются по формулам:
 y  H y  cos 2    sin 2   ,
(2)


 y0  H 0  cos 2    sin 2   ,
(3)


3
где γ – средний объемный вес горных пород (для условий Донбасса γ = 0,025 МН/м ); Ну – глубина
расположения подготовительной выработки, проводимой по выбросоопасному песчанику, м; Н0 –
глубина, с которой песчаник переведен в категорию опасных по ГДЯ, м; λ – коэффициент бокового
распора; α – угол падения пласта.
Разработанный критерий (1) защиты выбросоопасных песчаников при подработке или
надработке угольными пластами участков отражает условия безопасности, где показатели горного и
газового давлений снижены до безопасных значений. На основе соотношения (1) определены
оптимальные параметры защитного действия опережающей отработки угольных пластов для
предотвращения ГДЯ в песчаниках при проведении по ним подготовительных и капитальных горных
выработок и разработана методика построения зон защиты и повышенного горного давления для
предотвращения выбросов песчаников при проведении подготовительных выработок. В работе также
приведены экспериментальные исследования опережающей разработки защитных пластов на
газодинамическое состояние выбросоопасных песчаников.
Опытно-промышленная проверка и внедрение способа предотвращения выбросов песчаника
и газа путем опережающей пластовой надработки осуществлены при проведении полевых выработок
на шахтах им. А.А. Скочинского и «Щегловская-Глубокая».

1. Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ: СОУ
10.1.00174088.011-2005. – Офіц. вид. – К.: Мінвуглепром України, 2005. – 225 с. – (Стандарт
Мінвуглепрому України).
2. Забигайло В. Е. Выбросоопасность горных пород Донбасса / В. Е. Забигайло, В. В. Лукинов,
А. З. Широков. – Киев: Наук. думка, 1983. – 288 с.
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USE OF PROTECTIVE COAL SEAMS TO PREVENT THE OUTBURST OF ROCK AND GAS
IN ROADWAYS
The mining depth of the Donbass mines reached 900-1200 m. So the problem of protection and
maintenance when roadways are driven becomes all the more urgent due to increasing of rock pressure.
Usually the excavations are located in the most solid rocks – sandstones to increase their stability to the
mountain pressure. However, in the Donbass almost all sandstones become outburst-prone at depth of
mining over 1000 m and more.
Mining of the protective coal seams is the most effective and technological method of preventing coal
and gas outburst. The mechanism of protective action is to reduce the rock and gas pressure in the
unloading zone, to increase the gas permeability and degassing of the protected coal seams and rock layers.
A protection zone is allocated in the unloading zone where the orthogonal normal to stratification stresses σy
are less than the critical value of σуо at which outburst occur. But this methodology of protection zone
construction is stated in standard document [1] only for coal seams.
The criterion of protection from rock outburst by the rock pressure factor was developed as a result
of our research. It is defined by expression:
σу < σуо,
(1)
where σу – the level of gravitational stresses acting in the face of the working in outburst-hazardous
sandstone, MPa; σуо – the level of gravitational stresses acting at the minimum depth of occurrence of the
rock outburst (for the Donbass, Н0=680 m, σуо=17 МPа, [2]).
The values of σy and σvo are calculated by the formulas:

 y  H y cos 2    sin 2  
 y 0  H 0 cos    sin  
2

,

(2)

,

(3)

2

where γ – average bulk density of rocks (for the Donbass γ=0,025 МН/м3); Ну – the depth of the working in
outburst-hazardous sandstone, m; Н0 – the depth of first rock outburst on this sandstone, m; λ – coefficient of
horizontal stress; α – angle of dip, grad.
The developed criterion (1) of protection of sandstones from rock outburst is safety condition, where
the values of the rock and gas pressures are reduced to safe values. The optimal parameters for the
protective action of outstripping mining of coal seams have been determined based on (1). It can be used to
prevent rock outburst in sandstones during development working. Also a method for construction of
protection zones has been developed. Moreover, in our research are given the results of experimental study
related to the influence of advance mining of protective seams on gas-dynamic condition of outburst-prone
sandstones.
Experimental verification and implementation of the method of preventing rock and gas outburst by
of the protective coal seam were carried out at the Shcheglovskaya-Glubokaya and A.A. Skochinskiy mines.
1. SOU 10.1.00174088.011-2005. Pravyla vedennia hirnychykh robit na plastakh, skhylnykh do
hazodynamichnykh yavyshch [Standard of industry 10.1.00174088.011-2005. Rules for conducting mining
operations on coal seams prone to gas-dynamic phenomena]. Kyiv, Ministry of Coal Mining of Ukraine, 2005,
225 p. (in Ukrainian).
2. Zabyhailo, V. E., Lukynov, V. V., Shyrokov, A. Z. (1983). Outburst rocks of the Donbass. Kyiv, Naukova
Dumka, 1983, 288 p. (in Russian).
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ
ГОРИЗОНТУ В-23 КОТЕЛЕВСЬКОЇ ПЛОЩІ

ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКИХ

АРГІЛІТІВ

Літологічні дослідження, які є невід’ємною складовою при вивченні нафтогазоносних об’єктів,
для глинистих порід мають свою специфіку у зв’язку із необхідністю застосування для вивчення їх
речовинного складу, будови прецизійних методів досліджень. У роботі наведено приклади
застосування елементів наноседиментологічних досліджень при вивченні аргілітів горизонту В-23
Котелевської площі для встановлення особливостей їх речовинного складу та будови. Площа
знаходиться в центральній частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини та є частиною
Котелевсько-Березівського структурного валу. Відклади горизонту В-23, який за геофізичними
характеристиками та положенням у розрізі є одним з найчіткіших маркуючих горизонтів і відіграє
важливу роль у кореляції розрізів свердловин, літологічно є досить різноманітними. У ньому
встановлено понад шість десятків покладів вуглеводнів (газових, газоконденсатних, нафтових). На
Котелевській площі горизонт В-23 (інт. 5826-5842 м) літологічно представлений аргілітами,
алевролітами, пісковиками, мергелями та вапняками. Детально вивчено темно-сірий до чорного
аргіліт окременілий карбонатвмісний. Дослідження речовинного складу виконано на базі Центру
колективного користування науковими приладами Інституту геологічних наук НАН України із
використанням скануючого електронного мікроскопа JEOL-6490 LV з енергодисперсійним
спектрометром системи рентгенівського мікроаналізу INCA Energy+ із застосуванням елементів
оригінальної методики наноседиментологічних досліджень (С.Б. Шехунова, В.В. Пермяков,
С.М. Стадніченко).
Досліджена порода шаруватої текстури зумовленої орієнтованим розташуванням
бітумоїдоподібної речовини, яка в окремих об’ємах породи створює мікрошарувату, лінзоподібну та
згусткову ультрамікротекстури (рис. а, б, г, д). Встановлено ділянки, в яких луски глинистих мінералів
утворюють текстуровані скупчення катагенетичного розущільнення та мікропори (рис. г). Така
ультрамікротекстурна неоднорідність є суттєвим фактором формування колекторських властивостей
глинистих порід.
За результатами енергодисперсійного мікроаналізу встановлено мінливість літологічного та
мінерального складу (рис., а), виділено три фази – кремнеземну, карбонатну та глинисту (силікатну).
Хімічний склад зразка (ваг. %): SiO2 – 66,38; CaO – 21,59; Al2O3 – 3,87; Fe2O3 – 2,88; SO3 – 2,25; MgO –
1,72; Na2O – 0,81; K2O – 0,40; TiO2 – 0,12. Фази розрізняються за ультрамікробудовою. Загальна
пористість становить Кп – 2,61 (0,85-6,67); для кремнеземної фази Кп – 1,28, розмір пор – 1,062,46 мкм; для карбонатної фази Кп – 2,37, розмір пор – 1,0-3,54 мкм; для силікатної фази Кп – 4,17,
розмір пор – 1,03-5,02 мкм (див. рис., а).
На основі отриманих даних з метою оцінки ступеня диференціації речовини розраховані
співвідношення найбільш рухливих елементів: SiO2/Al2O3 – 48,87 (2,49-74,98); K2O/Na2O – 1,00 (0,102,41); Al2O3/Na2O – 7,61 (1,74-14,13); Al2O3/TiO2 – 28,99 (6,46-117,57); CaO/MgO – 7,93 (1,27-21,29).
Встановлено процеси окременіння, доломітизації та піритизації (діа- та епігенез). Акцесорні мінерали
представлені піритом та сфалеритом. Пірит утворює шаро-, лінзо-, ниткоподібні скупчення (рис. а, б,
д, е). Виявлено три генерації піриту, які фіксують етапи міграції флюїдів: І – крупні субідіоморфні зерна
розміром 8-40 мкм (рис. е – чорні стрілки), співвідношення Fe/S – 0,44-0,58, з мікродомішками (%) Ni –
0,15-0,37, Cu – 0,17, Cr – 0,13, Mn – 0,14, Co – 0,22; ІІ – ідіоморфні ізометричні кристали розміром 25 мкм, співвідношення Fe/S – 0,45-0,49, виявлені мікродомішки Ni – 0,17%; ІІІ – фрамбоїдальні
утворення розміром <1 мкм (рис. е – білі стрілки), співвідношення Fe/S – 0,39-0,53, мікродомішки
представлені Ni – 0,17-0,29%; Cu – 0,22 %, Cr – 0,89%.
Таким чином, встановлена різка анізотропія речовинного складу аргілітів свідчить про їх
формування в морському середовищі з організмами з кремнієвою функцією, які зазнали
діагенетичного зкремніння та піритизації. Епігенетичне пороутворення та піритизація вірогідно
пов’язані з міграцією флюїдів.
Риc. Ультрамікробудова та речовинний склад аргіліту (Котелевська площа, горизонт В-23).
Fig. Ultramiсrostructure and material composition of mudstone (Kotelevsky area, horizon B-23).
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PECULIARITIES OF THE UPPER VISEAN MUDSTONES COMPOSITION WITHIN B-23
PRODUCTION HORIZON OF THE KOTELEVSKA AREA
Lithological research is an essential part of in-depth study of the petroleum objects in common and
its parts separately. To study peculiarities of mud (clay) rocks composition, we have to apply precision
research methods. To determine the specific content and structure of rocks we used nanosedimethological
method in the case of mudstones within V-23 horizon of the Kotelevska area. Research area locates in the
central part of the Dnieper-Donets depression pre-axial zone and belongs to Kotelevsko-Berezivskyi
rampart. Horizon V-23 of the Kotelevska area (int. 5826-5842 m) represented by mudstones, siltstones,
sandstones, marls and limestones. Dark grey and black slicified and saturated by carbonate matter
mudstone has been studied in detail in this strata. Material composition analysis was performed in the
Center for Shared Use of Scientific Equipment of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine using
SEM JEOL-6490 LV with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) INCA Energy+ microanalysis system.
Some elements of the original nanosedimethological methods were applied to current research.
Studied rock has layered structure caused by oriented bitumen arrangement. Bitumen matter in
certain cases forms microlayered, lens-shaped and concentrated ultramicrostructures (fig., a, б, г, д). There
are some areas indicated where flakes of clay minerals form structural clustered catagenetic deconsolidated
parts and micropores (fig., г). Such ultramicrostructural heterogeneity is a major agent of clay rocks reservoir
properties formation.
Based on EDS microanalysis the following lithological heterogeneity was defined (fig., a): there are
three phases – siliceous, carbonate and clay (silicate). Chemical composition of the sample (Weight, %) SiO2
– 66.38; CaO – 21.59; Al2O3 – 3.87; Fe2O3 – 2.88; SO3 – 2.25; MgO – 1.72; Na2O – 0.81; K2O – 0.40; TiO2 –
0.12. Phases differs by ultramicrostructure. Estimated total porosity φ – 2,61; for siliceous phase φ – 1.28;
for carbonate phase φ – 2.37; for silicate phase φ – 4.17 (fig., a).
On the basis of the obtained data in order to assess the degree of matter differentiation the relations of
the most movable elements were calculated: SiO2/Al2O3–2.49-74.98; K2O/Na2O–0.10-2.41; Al2O3/Na2O – 1.7414.13; Al2O3/TiO2 – 6.46-117.57; CaO/MgO – 1.27-21.29. The following processes have been indicated:
silification, dolomitization and pyritization (dia- and epigenesis). Accessory minerals are presented by pyrite and
sphalerite. Pyrite forms spheres, lens and fibrous clusters. (fig., а, б, д, e). Three pyrite generations have been
identified which defines different fluid migration stages: I – large subideomorfic grains, Ø 8-40 μm (fig., е –
black arrows), Fe/S – 0.44-0.58, with microcomponents (%): Ni – 0.15-0.37, Cu – 0,17, Cr – 0.13, Mn – 0.14,
Co – 0.22; II – idiomorphic isometric crystals, Ø 2-5 μm, Fe/S – 0.45-0.49, Ni – 0.17 %; III – framboid
generation, Ø <1 μm (fig., е – white arrows), Fe/S – 0.39-0.53, Ni – 0.29 %; Cu – 0.22 %, Cr – 0.89 %.
Therefore, identified sharp anisotropy of the mudstone material composition indicates rock
occurrence in the marine environment, which contained siliceous organisms exposed to diagenetic silification
and pyritization. Epigenetic pore occurrence and pyritization are probably associated with fluid migration.

Fig. Ultramiсrostructure and material composition of mudstone (Kotelevsky area, horizon B-23).
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НЕБЕЗПЕЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМНОГО
ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН
На сьогодні законодавством регулюється зонінг населених пунктів тільки на поверхні
(горизонтальний). На території будь-якого міста можна виділити чотири основні функціональні зони
(зонінг): сельбищну, виробничу, транспортну, рекреаційну. Формування та розміщення на них об’єктів
регламентується містобудівною документацією ДБН 360-92 та Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності». Крупні міста характеризуються невитриманістю функціональних зон,
наприклад об’єкти енергетики розміщені не системно, поряд із житловими спорудами, дороги за
категоріями з високим транспортним навантаженням знаходяться поряд із житловими кварталами.
Близьке взаємне розташування об’єктів разом із складними інженерно-геологічними умовами може
призводити до зростання інтенсивності статичних та динамічних впливів і виникнення та активізації
несприятливих інженерно-геологічних процесів.
На прикладі репрезентативної ділянки м. Києва показано необхідність дотримання умов
функціонального зонування по площі (по горизонталі), що має виконуватись з урахуванням інженерногеологічних особливостей території. Для забезпечення несучої спроможності ґрунтового масиву
необхідно дотримуватись глибинного зонування у підземному напівпросторі. Визначені зміни у
ґрунтових основах споруд як результат змін напружено-деформованого стану при забудові і освоєнні
підземного простору, так і змін вологісного режиму ґрунтів в результаті замочування з поверхні,
утворення «верховодки», підняття рівня ґрунтових вод. Виконано аналіз коливань висотної споруди
від динамічних навантажень, що виникають при русі транспорту з урахуванням роботи
пальової основи як жорсткого тіла відносно повздовжньої осі, яка проходить через центр будівлі на
рівні ростверку.
Умови безпечного проживання у містах погіршуються виникненням надзвичайних ситуацій
внаслідок взаємного впливу споруд різних категорій та різного функціонального призначення. На
території Києва з 1970-х років збудовано більше 1000 висотних споруд з підземною частиною від 25 до
80 м. Вплив підземної частини нового або реконструйованого інженерного об’єкту не має втручатися у
глибинну зону інших існуючих будівель. Тому актуальними стають питання розробки нормативів для
глибинного (вертикального) зонування, що має виконуватись залежно від природно-геологічних
особливостей забудованої території та оточуючих будівель.
Під вертикальною охоронною зоною споруди можна розуміти зону навколо цибулинки активної
стисненої зони під нею, розміри якої залежать від ваги будівлі типу та глибини закладання
фундаментів для різних типів ґрунтів, втручання в яку може призвести до надзвичайних ситуацій.
Інженерно-будівельна діяльність найактивніше впливає на ґрунтові шари близькі до денної
поверхні. Вага конструкції споруди формує стиснену зону під фундаментами на глибину від 10 до 100
м відповідно та у бокових напрямках по кутах споруди до 30 м.
Розрахунками, відповідно до будівельних норм ДБН В.2.1-10-2009. (Основи та фундаменти
споруд. Основні положення проектування), встановлено величини стиснутих зон під фундаментами
споруд від 10 м (3-поверхова будівля) до 90 м (27-поверхова висотна споруда), епюри повних
переміщень приведено на рисунку.

Рис. Схема зміни напруженого стану (епюри повних переміщень) геологічного середовища під основними
об’єктами міської забудови.

Віддаленість новобудов від існуючих споруд є головним параметром. Зменшення відстані
загрожує змінами у геологічному середовищі і призведенням до пошкоджень чи руйнування останніх.
Встановлення граничної відстані (Llim) між охоронними та активними глибинними (вертикальними)
зонами споруд є актуальним при будівництві на стику різних функціональних зон міста.
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DANGEROUS ENGINEERING-GEOLOGICAL PROCESSES AS A RESULT OF MUTUAL
INFLUENCE OF OBJECTS BELONGING TO DIFFERENT FUNCTIONAL ZONES
The territory of any city can be divided into four main functional areas (zoning): residential, industrial,
transport, recreational. The formation and placement of the objects is regulated by the planning
documentation DBN 360-92 and the Law of Ukraine “On regulation of urban development”. Large cities are
characterized by non-compliance of functional zones, for example, energy objects are not systematically
located, sometimes along with residential buildings; the road of categories with high traffic loads are close to
residential neighborhoods. The close mutual arrangement of objects together with complex engineeringgeological conditions can lead to an increase in the intensity of such influence and the emergence and
intensification of adverse engineering-geological processes.
The necessity of compliance with the functional zoning of the area is shown on the example of a
representative part of Kiev, that should be performed taking into account engineering-geological features of
the territory. It is necessary to comply with the underlying zoning in the underground space to ensure the
bearing capacity of the soil mass. The changes in soil bases are defined as a result of changes in the stressstrain state under the construction, development of underground space, changes of moisture regime of soils
as the result of soaking from the surface, formation of “perched water”, raising the groundwater level. The
vibration analysis of high-rise building – the main library building is made from the dynamic loads that arise
during the movement of the vehicle, taking into account the work of the pile foundation as a rigid
body relative to the longitudinal axis, which passes through the center of the building at the level of the
cap of piles.
Conditions for safe stay in the cities are worsened by the emergence due to the mutual influence of
buildings of different categories and different functional purpose. The territory of Kiev of the 1970-ies has
built more than 1000 high-rise buildings with an underground depth from 25 to 80 m. The influence of the
underground part of a new or reconstructed engineering object should not interfere with the deepening zone
of other existing building. Therefore, the development of standards for deep (vertical) zoning become
relevant, that should be done depending on the geological features of the built-up area and
surrounding buildings.
Under the vertical protective zone of the building should be understood a zone around the bulb of the
active compressed zone under it, the size of which depends on the weight of the building and the depth of
laying the foundations for different types of soils, and the intervention in which can lead to
emergency situations.
Engineering construction activity most actively affects on the soil layers close to the surface. The
weight of the construction forms a compressed zone under the foundations at a depth of 10 to 100 m,
respectively, and in lateral directions in the corners of the building up to 30 m.
The values of the compressed zones under the foundations of buildings were established by the
calculations, that is from 10 m (3-storey building) to 50 m (27-storey high building), according to building
codes, the diagram of total displacements is shown in the figure.

Fig. The scheme of changing the stress state of the geological environment under the main objects of urban
development (the diagram of total displacements).

The distance from new buildings to existing buildings is a major parameter. A reduction in the
distance threatens to changes in geological environment and leads to damage or destruction of the
buildings. Therefore, the question of the limit distance (Llim) between the security zone and the active
compressed zones of new objects is relevant for the build at the intersection of various functional zones of
the city.
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