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Ідеї та новації в системі наук про Землю

ПЕРЕДМОВА

Інститут геологічних наук НАН України вже вдруге радо приймає конференцію
молодих науковців «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ», яка
проводиться на базі Інституту геологічних наук НАН України із залученням рад
молодих вчених Відділення наук про Землю задля створення сприятливих умов для
розвитку і реалізації творчих здібностей молоді, налагодження співпраці
молодих науковців, обміну досвідом та створення творчих зв’язків, залучення її до
активної роботи.
Наприкінці минулого року Національна академія наук України відзначала
сторічний ювілей. Її, як відомо, було засновано 27 листопада 1918 р. Згідно зі
статутом академія визначалася «найвищою науковою державною установою на
Вкраїні…». Одним із засновників Академії був відомий геолог, перший директор
Інституту геологічних наук академік П.А. Тутковський. Роки напруженої праці
принесли НАН України відомість та визнання у світі. З того часу і дотепер наукові
дослідження і практичні розробки за напрямами, які зараз об’єднує Відділення наук
про Землю, активно створювались, створюються, впроваджуються і служать на
користь державі.
Сьогодні, у складних умовах існування Національної академії наук України,
тільки в силах молоді зробити науку одним з головних пріоритетів розбудови країни!
На адресу оргкомітету надійшло понад шість десятків доповідей, що
охоплюють широкий спектр наукових проблем у галузі геологічних знань. Окрім
інститутів Відділення наук про Землю НАН України, участь у конференції взяли
представники українських університетів з Херсона, Одеси, Львова, Вінниці,
Житомира, а також ближнього зарубіжжя – Білорусі та Казахстану. В центрі уваги
молодих вчених проблеми вивчення процесів осадконакопичення, утворення
покладів корисних копалин. Значна кількість доповідей присвячена інженерногеологічним та геоекологічним дослідженням, оцінці природних ризиків, вивченню
Землі аерокосмічними методами та проблемам географічних наук.
Саме такі заходи, як ця конференція, дають можливість молодим науковцям
оприлюднити результати досліджень та оцінити перспективи подальших робіт.
У перший рік другого сторіччя Української академічної науки бажаємо всім
оптимізму та впевненості у завтрашньому дні, подальших успіхів у науковій
діяльності, нових відкриттів та звершень!
Петро Феодосійович Гожик
директор Інституту геологічних наук НАН України,
академік НАН України
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PREFACE

The Institute of geological Sciences of NAS of Ukraine for the second time
welcomes the conference of young scientists "IDEAS AND INNOVATIONS IN
GEOSCIENCES" which is held at the Institute of Geological Sciences with the involvement
of Council of young scientists of Department of Geosciences 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, involving
them in active work.
At the end of last year, the national Academy of Sciences of Ukraine celebrated its
centenary. It is known that it was founded on November 27, 1918. According to the
Charter, the Academy was determined by “the highest scientific state institution in
Ukraine…”. One of the founders of the Academy was a famous geologist, the first Director
of the Institute of geological Sciences academician P.A. Tutkovskyi. The years of hard
work brought the National Academy of Sciences of Ukraine, the statement and acceptance
in the world. Since that time and until now, scientific research and practical development in
areas that now unites the Department of Geosciences, are actively being created, create,
are implementing and serve the state.
Today, in the difficult conditions of existence of the National Academy of Sciences
of Ukraine, only young people can make science one of the main priorities of the country!
More than sixty 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 Kherson, Odesa, Lviv, Vinnitsa, Zhytomyr
and also from Belarus and Kazakhstan. The focus of young scientists is problems of
studying the sedimentation processes and formation of mineral deposits. Considerable
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 problems geographical research.
Such events as this conference enables young scientists an opportunity to publish
the results of research and determine the prospects for further work.
In the first year of the second century of Ukrainian academic science we wish
everyone optimism and confidence in the future, further success in scientific activities, new
discoveries and performs!
Petro F. Gozhik,
Director of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine,
Academician of NAS of Ukraine
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ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ: РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Освіта і наука в будь-якій високорозвиненій країні є основою формування її інтелектуального
потенціалу, який, в свою чергу, корелюється з економічним розвитком мешканців цієї країни.
Відповідно, не важко здогадатися, що інвестування в ці дві галузі передбачає спокійне і щасливе
майбутнє у вигляді фінансових дивідендів та економічної стабільності наступних поколінь. Подібного
інвестування потребують всі ієрархічні рівні – починаючи від дитячих садків і закінчуючи
технопарками. Проте, в усьому цивілізованому світі, однією з таких ключових ланок є третій освітньонауковий рівень – підготовка докторів філософії (Ph.D) – аспірантура.
Аспірантура – це форма навчання, стратегічною ціллю якої є пошук талановитої молоді для
«вливання здорової крові» в систему освіти та науки. Основна ідея – відбір і поповнення кадрів, з якою
і створювалася аспірантура, все більше втрачає свій сенс, а сучасні реформи ще більше
відштовхують молодь від української освіти та науки. Філософія сприйняття аспірантури у суспільстві
потребує змін, а сама форма навчання передбачає від держави, освітян і науковців чіткого і
продуманого реформування.
Сьогодні у світі будь-яка робота, яка потребує застосування розуму, обов’язково містить
елемент навчання та здебільшого включає випробувальний термін задля перевірки здатності ведення
ефективної роботи. В аспірантурі, де основний акцент робиться на написання кандидатської роботи,
такі елементи навчального процесу, «як» і «яким чином це зробити» просто відсутні. Ми можемо
казати про наявність методичних брошур, затверджених Державною Атестаційною Комісією, в яких
міститься різноманітна інформація з приводу рекомендацій до вимог та оформлення роботи
(змінюються наразі чи не щороку), проте навчанням це важко назвати. Аспірант банально не
підготовлений до даного виду діяльності, а лекції з філософії чи іноземної мови нічим в даному
випадку не допоможуть. Запроваджена реформа МОН України щодо введення навчальних дисциплін
на базі установ в яких є аспірантура (постанова № 261 від 23 березня 2016 р.), здавалося б мала
покращити життя молодих науковців. Водночас, в більшості випадків, все зводиться до чергового
відвідування пар, які по суті є малоефективними в контексті написання і захисту дисертації.
В процесі «навчання» в аспірантурі виникає низка дуже лаконічних і водночас банальних
питань, які часто не мають конкретного адресату: як вірно вибрати тему дисертаційного дослідження,
як написати статтю, як підготувати презентацію, як вірно розподілити час, де шукати інформацію,
як друкуватися в зарубіжних виданнях, як підгодовувати доповідь, як вміло вести дискусію і т.п. Де і в
кого шукати відповіді на ці питання? На жаль, більшість відповідей на ці питання аспірант
знаходить наосліп.
Раціональне зерно вбачаємо в активізації роботи Рад молодих учених, наукових груп та
товариств (всі мають суттєво підтримуватися і мотивуватися з боку керівництва навчальних та
наукових установ, а також держави). Як приклад, при підготовці фахівців освітньо-наукового рівня
«доктор філософії» в Інституті географії НАН України, Рада молодих учених ініціювала введення
дисципліни «Методичні основи організації наукових досліджень за спеціальністю «географія»». В
даному курсі робиться акцент на знаннях, які реально допоможуть написати і захистити дисертацію, а
також будуть солідною платформою для побудови наукової кар’єри. Серед ключових тем дисципліни
варто відзначити наступні: підготовка текстів (науковий стиль написання, виклад матеріалу);
тайм-менеджмент (раціональний розподіл часу під час навчання); наукова етика та психологія
(сприйняття та розуміння критики); друк у фахових виданнях (перелік журналів та їх вимоги,
структура, планова поетапність проходження даного процесу); збір матеріалу та даних (пошук
інформації, формування баз даних); робота з різними програмними продуктами (картографічні,
статистичні, математичні та ін.); візуалізація даних (побудова графіків, таблиць, діаграм, карт);
підготовка презентацій (структурованість, змістовна та читабельна форма подачі матеріалу,
дизайнерський підхід); підготовка доповіді (лаконічність висловлювання, чіткість та грамотність);
ораторське мистецтво (успішний виступ, вміння вести дискусію та відповідати на запитання).
Освіта і наука є складовими розвитку будь-якої країни, а аспірантура, як третій рівень
підготовки фахівців вищої освіти, є ключовим елементом у продукуванні висококваліфікованих кадрів.
Проте, стан коми, в якому наразі знаходиться аспірантура, є одним з тих боязних дзвіночків, який
вказує на сучасний стан розвитку країни. Сьогодні мова має йти про донесення цієї думки до
чиновників та суспільства в цілому. Попри наявні системні перешкоди необхідно, щоб кожен з нас міг
внести свою користь в загальний розвиток даної форми навчання.
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PREPARATION DOCTORS OF PHILOSOPHY: REFORMING THE EDUCATIONAL
PROCESS
Education and science in any highly developed country is the basis for the formation of its intellectual
potential, which correlates with the economic development of the inhabitants of this country. Accordingly, it is
not hard to guess that investing in these two fields will provide a calm and happy future in the form of
financial dividends and economic stability of the next generations. It is clear that all hierarchical levels require
such investment – from kindergartens to technoparks. However, in the whole civilized world, one of
these key units is the third educational-scientific level – the preparation of doctors of philosophy –
postgraduate study.
Postgraduate study is a form of education, the strategic goal of which is the search for talented
young people for the "infusion of healthy blood" into the system of education and science. The main idea of
selection and replenishment of the personnel, with which the post-graduate course was created, is
increasingly losing its meaning, and modern reforms further push young people away from Ukrainian
education and science. The philosophy of postgraduate perception in society needs to be changed, and the
very form of learning involves a clear, well thought-out reform from the state, educators and scientists.
Today in the world, any job which requires the use of intellect necessarily contains an element of
study and in most cases includes a probationary period for checking the ability to operate effectively. In the
postgraduate study, where the main emphasis is placed on the writing of the candidate's thesis, the elements
of the educational process, “how” and “how to do it simply” are missing. We can say that there are
methodological brochures approved by the State Attestation Commission, which contain a variety of
information on recommendations for requirements and paperwork (varying now every year), but it is difficult
to name it the training. Postgraduate student is banal not prepared for this kind of activity, and lectures on
philosophy or foreign language will not help in this case. The reform of the Ministry of Education and Science
of Ukraine introducing educational disciplines, based on institutions with a postgraduate study (resolution №
261 of March 23, 2016), it seems to have improved the lives of young scientists. At the same time, in most
cases, everything is reduced to a regular visit of couples who are ineffective in the context of writing and
defense of the thesis.
In the process of "education" in the postgraduate study there is a series of very concise and at the
same time banal questions that often do not have a specific addressee: how to choose the topic of a thesis,
how to write an article, how to prepare a presentation, how to correctly distribute time, where to look for
information, how to print an article in foreign editions, how to feed the report, how to debate, etc. Where and
from whom to look for answers to these questions? Unfortunately, most post-graduate students find answers
to these questions blindly.
We see the rational grain in activating the work of the Council of young scientists, scientific groups
and societies (all must be substantially supported and motivated by the leadership of educational and
scientific institutions, as well as the state). As an example, the Council of Young Scientists in the Institute of
Geography of NAS of Ukraine initiated the introduction of the discipline “Methodological Foundations of
Organization of Scientific Research in the specialty “Geography”” in the framework of the training of
specialists in the educational-scientific level “Doctor of Philosophy”. This course focuses on the knowledge
that will really help to write and defend the thesis, and will also be a solid platform for building a scientific
career. Among the topics of the discipline are the following: preparation of texts (scientific writing style,
presentation of the material); time management (rational distribution of time during training); scientific
ethics and psychology (perception and understanding of criticism); publication in professional journals
(list of journals and their requirements, structure, planned progression of this process); collection of
material and data (information search, database formation); work with different software products
(cartographic, statistical, mathematical, etc.); visualization of data (graphs, tables, diagrams, maps);
preparation of presentations (structuring, meaningful and readable form of presentation of the material,
design approach); preparation of the review (conciseness of the statement, clarity and literacy); oratory
(successful performance, ability to debate and answer questions).
Education and science are the future development of any country, and graduate school, as the third
level of training of higher education specialists, is a key element in the production of highly skilled personnel.
However, the state of coma, in which the post-graduate school is located, is one of those fearful bells, which
points to the general state of current development of the country. Today, it is about to bring this thought to
officials and society in general. Despite the existing systemic obstacles, it is necessary that each of us can
contribute to the overall development of this form of education.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ
МІСТА КИЄВА

КАРТОГРАФУВАННЯ

ОБ’ЄКТІВ

ЕКОЛОГІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ

Місто Київ – є надзвичайно складною природно-техногенною системою. Природний та
антропогенні ландшафти є надзвичайно інтегровані однин в одного. Найбільш трансформованими є
екосистеми мегаполісу. Це пов’язано із безпрецедентним антропогенним навантаженням на
навколишнє природне середовище. За даними моніторингової місії Європейського Союзу (2018 р.) з
питань збереження міських природних урочищ столиць Європи, які ґрунтуються на матеріалах
аерокосмічної зйомки, столиця України є найзеленішим містом Європи. Але, не зважаючи на це, його
територія поступово перетворюється на простір крупних житлових масивів, автомобільних доріг та
торговельно-розважальних центрів, де все менше площ займають природні, а не штучні екозони та
стилізовані під натуральні ландшафти публічні простори.
Для проведення екологічного моніторингу трансформації систем довкілля застосовуються
сучасні геоінформаційні системи та технології цифрової картографії, матеріали аерокосмічної зйомки
та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), дані польових рекоґностувальних еколого-географічних
експедицій. Завдяки поєднанню польових (тактильних), дистанційних (сенсорних) та камеральних
(софт-інструментальних) технологій, можливо отримати серію постійно оновлюваних електронних
тематичних (еколого-природокористувальницьких) карт м. Київ. На рисунку представлена структура
використання даних ДЗЗ для оцінки навколишнього середовища великого міста.

Рис. Технологічна схема акумуляції геопрострових даних для потреб геоінформаційного
картографування Києва.
Збирання геопрострових даних навколишнього середовища м. Київ є не простим завданням,
як показує аналіз сучасних геопорталів довкілля м. Київ (ПАТ «Київпроект», геопортал КМДА,
авторські інтерактивні карти Київського еколого-культурного центру тощо). Це так званні опорні
геодані, які оновлюються не періодично. Найбільш сучасними є дані зйомок безпілотних літальних
апаратів (БПЛА), що є, наприклад, в інструментарії Державної екологічної академії (ДЕА) та база
даних космічних супутникових знімань. ДЕА має підписану угоду із Національним центром управління
та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України про надання ДЕА
сучасних космознімків для подальшої їх фотограмметричної обробки та створення оперативних карт
екологічної безпеки м. Київ за вищенаведеною на рисунку схемою.
За результатами апробації системи геоінформаційного картографування та обробки даних
ДЗЗ були створені наступні картографічні моделі, які стали тематичним наповненням Екологічного
атласу м. Київ: трансформація системи екологічної безпеки; загальні кластери екологічної безпеки
м. Київ; надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру; картографічна модель розвитку
локальної природно-техногенної катастрофи та шляхи її подолання з урахуванням суспільногосподарських факторів; природно-техногенне навантаження на малі річки.
Застосування
методу
геоінформаційного
картографування
потребує
подальшого
вдосконалення. Нами запропоновано технологічні розробки моделей мобільного екологічного
картографування при оперативному аерофотозніманні місцевості та надання рекомендацій щодо
поліпшення стану довкілля та ревіталізації території урболандшафту.
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GEOINFORMATION MAPPING OF OBJECTS OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF KYIV
Kyiv is an extremely complex natural and anthropogenic system. Natural and anthropogenic
landscapes are extremely integrated one into one. Metropolis ecosystems are the most transformed. This is
due to an unprecedented anthropogenic load on the environment. According to The Monitoring Mission of
the European Union (2018) on the conservation of urban natural tracts of European capitals, based on
aerospace surveys, the capital of Ukraine is the greenest city in Europe. But despite this, its territory is
gradually transformed into a space of large residential areas, highways, shopping and entertainment centers,
where natural areas rather than artificial eco-lands and public spaces stylized to natural landscapes occupy
less space.
Modern ecosystems and technologies of digital cartography, aerospace and remote sensing materials
(remote sensing data), field transformation ecological and geographical expeditions data are used for
ecological monitoring of the transformation of environmental systems. Due to combination of field (tactile),
remote (sensory) and office (soft-instrumental) technologies, it is possible to obtain a series of constantly
updated electronic thematic (ecological and nature-friendly) maps of Kyiv. The figure shows the structure of
the use of remote sensing data for assessing the environment of a large city.

Fig. The technological scheme of the accumulation of geospatial data for the needs of geoinformation
mapping of Kyiv.
The collection of geospatial data in the city of Kyiv is not an easy task, as shown by the analysis of
modern environmental geoportals of the city (PC "Kyivproekt", the geoportal of KCSA, author's interactive
maps of the Kyiv ecological and cultural center, etc.). This is the so-called reference location, which is
updated periodically. The most modern are the data of surveys of unmanned aerial vehicles (UAV), which is,
for example, in the tools of the State Ecological Academy (DEA) and the satellite imagery database. DEA
has signed an agreement with the National Center for Space Asset Management and Testing of the State
Space Agency of Ukraine to provide the DEA with modern space images for their further photogrammetric
processing and the creation of operational maps of ecological safety of Kyiv, as shown in figure above.
Based on the results of approbation of the system of geoinformation mapping and data processing of
remote sensing data, the following cartographic models have been created that became thematic content of
the Environmental Atlas Kyiv: transformation of the ecological safety system; general clusters of ecological
safety in Kyiv; emergency situations of natural and man-made nature; cartographic model of development of
local natural-technological catastrophe and ways of its overcoming taking into account socio-economic
factors; natural and man-made load on small rivers.
The application of the geoinformation mapping method needs further improvement. We propose
technological development of mobile ecological mapping models in operational aerial photography areas and
provide recommendations for improving the environment and revitalization of the territory of the urban
landscape.
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ
СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ У РІЗНІ ЕТАПИ ПЛЕЙСТОЦЕНУ
Плейстоцен – передостанній підрозділ четвертинного періоду, що передує голоцену. Його
нижню межу абсолютного віку встановлено на рівні 1 млн. 290 тис. років (Веклич та ін., 1993) (за
іншими даними 1 млн. 800 тис. років (неоплейстоцен+еоплейстоцен), або 2 млн. 588 тис. років
(+калабрій і гелазій) (Гожик та ін., 2012), а верхню – у межах 13,3 тис. років тому (Веклич та ін., 1993)
(за іншими даними 9 тис. років (Гожик та ін., 2012), 10 тис. р. (Матвіїшина та ін., 2010), 11 тис. років,
11,7 тис. років (Gozhic et al, 2001). Серед інших палеогеографічних етапів плейстоцен виділяється,
перш за все, як час періодичного поширення у північній півкулі покривних материкових зледенінь, а
також, як час появи і еволюції людини. Характерною особливістю плейстоцену також було існування
представників так званої «Мамонтової мегафауни» (мамонти, шерстисті носороги, дикі коні та ін.),
переважна більшість яких вимерла наприкінці плейстоцену.
Під Середнім Побужжям розглядаємо територію у середній частині басейну річки Південний
Буг, що розвивалася впродовж плейстоцену на спільній тектонічній основі, тобто в межах Українського
щита. Впродовж останніх 10 років автор спільно із колегами з Інституту географії НАН України,
проводив польові та камеральні палеогеографічні дослідження плейстоцен-голоценових відкладів. В
основу проведених палеогеографічних досліджень покладено палеоґрунтознавчий науковий підхід,
який базується на твердженні, згідно з яким викопні плейстоценові ґрунти розглядаються не тільки як
безпосередні пам’ятки давніх ґрунтових покривів теплих етапів плейстоцену, а й як цінні та
надзвичайно інформативні індикатори стану природних компонентів (клімату, живих організмів,
рельєфу, ґрунтоутворюючих порід, рівня ґрунтових вод, тривалості ґрунтоутворення тощо), які, разом
з тим, є чинниками давнього ґрунтоутворення. Основним методом дослідження був комплексний
палеопедологічний, з активним використанням мікроморфологічного аналізу, який застосовувався для
генетичної ідентифікації типів викопних ґрунтів шляхом виявлення діагностичних ознак перебігу
елементарних ґрунтоутворювальних процесів у шліфах з непорушеною структурою відкладів.
Достовірність отриманих результатів підтверджена значним фактичним матеріалом, зібраним під час
комплексних польових досліджень розрізів плейстоценових відкладів на природних та археологічних
об’єктах, а також аналітичними результатами лабораторних досліджень (мікроморфологічний аналіз,
дані щодо вмісту і розподілу у різновікових відкладах плейстоцену гумусу та карбонатів тощо).
На підставі отриманих палеопедологічних результатів та систематизації літературних даних
(Болиховская, 1995; Веклич, 1965, 1968, 1987, 1990; Веклич та ін., 1973, 1993; Величко, 2012;
Герасименко, 2004, 2009; Гожик, 2006; Зубаков, 1986; Залізняк та ін., 2013; Крохмаль, Рековець, 2010;
Куниця, 2007; Маркова и др., 2008; Матвіїшина та ін., 2010; Руденко та ін., 2007; Палієнко та ін., 2005;
Рековец, 1994; Сиренко, Турло, 1986; Степанчук та ін., 2013; Gozhic et al, 2001; та інших праць)
створено «Схему стану природи Середнього Побужжя у плейстоцені», у якій відображено
палеогеографічні особливості та поетапний розвиток у плейстоцені ґрунтового покриву (власні та
літературні дані), клімату, рельєфу, геологічної будови (переважно літературні дані), рослинного і
тваринного світу (літературні дані) (Дорошкевич С.П. «Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за
даними вивчення викопних ґрунтів», Київ, «Наукова думка», 2018 р.).
Як приклад, наведемо лише коротку характеристику стану природних умов на території
Середнього Побужжя у дофінівський палеогеографічний етап пізнього плейстоцену (15-18 тис. років
тому, 2 ізотопно-киснева стадія). В субаеральній товщі дофінівські відклади поширені починаючи з
другої надзаплавної тераси, де представлені елювіально-делювіальними утвореннями – викопними
ґрунтами (переважно легкі суглинки, потужність до 1,5 м.), які залягають на типових бузьких лесах і
перекриваються причорноморськими лесоподібними суглинками або ж сучасними, голоценовими
ґрунтами. Згідно палеопедологічних даних дофінівські ґрунти представлені світами, що складаються з
ґрунтів оптимальної (дернові, дерново-карбонатні, близькі до чорноземів ґрунти; на півдні – каштанові
солонцюваті; на заході – короткопрофільні бурі лісові глейові) та заключної стадії (бурі степові, бурі
пустельно-степові). У цей час на території Побужжя панували переважно степові ландшафти з
домінуванням трав’янистих рослин (злаки, полинові, лободові). На заході окремі ділянки займали
лісові масиви де панувала сосна, траплялися також дуб, в’яз, липа, береза. Наприкінці етапу
ландшафти сухостепові, на півдні – пустельно-степові. Середньорічні показники температури
становили +4…+5°С (+17…+18°С влітку; -9…-6°С взимку), кількість опадів – 400-500 мм в оптимум та
300-350 мм в заключну стадію. Тваринний світ був представлений пізньопалеолітичним комплексом
крупних ссавців з подібними до сучасних видами теріо- та малакофауни. Існували первісні люди
сучасного фізичного типу (кроманьйонці).
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PALEOGEOGRAPHICAL FEATURES OF THE CONDITION OF SOME COMPONENTS OF
THE NATURE OF MIDDLE POBUZHZHYA (UKRAINE) IN VARIOUS STAGES OF
PLEISTOCENE
Pleistocene – the last division of the Quaternary period preceding the Holocene. Its lower limit of
absolute age is set at the level of 1 million 290 thousand years (Veklych et al., 1993) (according to other data
1 million 800 thousand years (neoplestocene + eopleistocene), or 2 million 588 thousand years (+ calabria
and gelasian) (Gozhik et al., 2012), and the upper one – within 13.3 thousand years ago (Veklych et al.,
1993) (according to other data of 9 thousand years (Gozhik et al., 2012), 10 thousand years (Matviishyna et
al., 2010), 11 thousand years, 11.7 thousand years (Gozhic et al, 2001). Among other paleogeographic
stages, Pleistocene stands out, first of all, as the periodic spread in the Northern hemisphere of the overlying
continental glaciations, and so on takozh as the time of emergence and evolution of man as a rational being.
A characteristic feature of the Pleistocene were also being members of the so-called "megafauna Mammoth"
(mammoth, woolly rhinoceros, wild horses, etc.). Most of them died out in the late Pleistocene.
Under the Middle Pobuzhzhya, we consider the territory in the Middle part of the Pivdennyi Buhriver
basin, which developed during the Pleistocene on a common tectonic basis, that is within the boundaries of
the Ukrainian shield. Over the past 10 years, the author, in conjunction with colleagues from the Institute of
Geography of the NAS of Ukraine, conducted field paleogeographic surveys of the Pleistocene-Holocene
deposits. The paleogeographic research is based on the paleogenetic scientific approach based on the
assertion that fossil Pleistocene soils are considered not only as direct monuments of the ancient soils of the
warm Pleistocene stages, but also as valuable and extremely informative indicators of the state of natural
components (climate, living organisms, relief, soil forming rocks, groundwater levels, duration of soil
formation, etc.), which, however, are factors of ancient soil formation. The main method of research was the
complex paleopeedological, with the active use of micromorphological analysis, which was used for genetic
identification of types of fossil soils by detecting diagnostic signs of the course of elementary soil forming
processes. The reliability of obtained results are confirmed by significant factual material obtained during
complex field investigations of sections of the Pleistocene deposits on natural and archaeological sites, as
well as analytical laboratory results (micromorphological analysis, data on content and distribution in humus
and carbonates of Pleistocene ages, etc.).
On the basis of the obtained palaeopedological results and systematization of literary data
(Bolikhovska, 1995; Veklych, 1965, 1968, 1987, 1990; Veklych et al., 1973, 1993; Velychko, 2012;
Herasymenko, 2004, 2009; Gozhik, 2006; Gozhic et al., 2001; Zubakov, 1986; Zalizniak et al., 2013;
Krokhmal, Rekovets, 2010; Kunytsia, 2007; Markova et al., 2008; Matviishyna et al., 2010; Rudenko et al.,
2007; Palienko et al., 2005; Rekovets, 1994; Sirenko, Turlo, 1986; Stepanchuk et al., 2013; and other works)
created the ”Scheme of the state of nature of the Middle Awage in the Pleistocene“, which reflects
paleogeographic features and phased development in the Pleistocene of soil cover (own and literature data),
of climate, relief, geological structure (mainly literary data), of flora and fauna (literary
data) (Doroshkevych S.P. “Nature of the Middle Pobuzhzhya in Pleistocene on the basis of the study of fossil
soils”, Kyiv, “Naukova Dumka”, 2018).
Here, for example, we give only a brief description of the state of natural conditions on the territory of
the Middle Pobuzhzhya in the Dofinivka paleogeographic stage of the late Pleistocene (15-18 thousand
years ago, the two isotopic-oxygen stages). In the sub-vertical strata, the Dofinivka deposits are widespread
from the second floodplain terrace, which is represented by eluvial-deluvial formations – fossil soils (mainly
light loams, a thickness up to 1.5 m), which lie on typical Bug loesses and overlap with the Prychernomorya
loess loams. According to paleopedological data, the Dofinivka soils are represented by the suites consisting
of optimal soils (sod, sod-carbonate, chernozem-liked soils, in the South are solonets, in the West, shortprofile brown forest gleyed) and the final stage (brown steppe, brown desert-steppe) At this time, mostly the
steppe landscapes with predominance of herbaceous plants dominated on Pobuzhzhya (Poaceae,
Astemisia, Chenopodium). In the West, individual areas occupied forest areas where the pine-trees
dominated, and there were also Quercus, Ulmus, Tilia, Betula. At the end of the stage, the landscapes were
dry, in the South – desert-steppe. The average annual temperature index was + 4 ... + 5°C (+ 17 ... + 18°C in
the summer; -9 ... -6°C in the winter), precipitation was 400-500 mm in optimum and 300-350 mm in the final
stage. The animal world was represented by the late Paleolithic complex of large mammals, similar to
modern species of terio-and malacofauna. There were primitive people (Cro-Magnons) of modern physical
type (Homo sapiens).
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КОМПЛЕКСНИЙ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ВІДКЛАДІВ ПЕЧЕР
На сучасному етапі розвитку палеогеографічних досліджень основним методологічним підходом
є мультидисциплінарність досліджень. Звичайно бажаним є застосування максимального доцільного
комплексу методів, спрямованих на поетапну реконструкцію природних умов минулого.
Мультидисциплінарний підхід до палеогеографічного вивчення відкладів печер був запропонований і
вперше реалізований Б.Т. Рідушем [5]. Нами у рамках комплексного палеогеографічного підходу до
вивчення печер було розвинено і використано для палеогеографічних реконструкцій такі важливі його
складові, як палінологічний та літологічний аналіз, зокрема, вивчення гранулометричного складу
відкладів. Безумовно найбільш раціональним є застосування комплексу літологічного, палінологічного,
палеозоологічного, палеогенетичного та геомагнітного методів до розрізів печер, які мають
радіовуглецеві чи палеомагнітні дані.
Рослинний покрив є дуже тонким індикатором кліматичних умов, тому спорово-пилкові дані є
надзвичайно важливими для реконструкції палеорослинності та її змін як показників змін давнього
клімату. Безперечно, при інтерпретації паліноматеріалів із печерних відкладів необхідне врахування
чинників, що впливають на занесення паліноморф у печеру, їх переміщення на глибину підземної
порожнини разом з атмосферними опадами чи в результаті привнесення підземними потоками,
збереженість при фосилізації тощо.
Інтерпретація палінологічних діаграм базується на методологічних засадах, розроблених
шляхом порівняння палінологічного складу сучасних поверхневих проб ґрунтів і складу сучасної
рослинності. Подібні дослідження [1-4] показали, що для адекватних інтерпретацій
палеопаліноспектрів необхідно враховувати можливе значне перебільшення відсотку пилку сосни та
недостатнє відображення у складі паліноспектрів пилку широколистяних порід, злаків та таке інше.
Останнім часом, із розвитком прискорювальної мас-спектрометрії (AMS) відкриваються можливості
14
С датування безпосередньо пилку із печерних відкладів.
Можливість використання палеопалінологічного методу для реконструкцій давньої рослинності
за вторинними відкладами печер підтверджується майже повною ідентичністю результатів їх аналізу із
такими, що отримані при вивченні спорово-пилкового складу копролітів, зацементованих у одновікових
утвореннях [6].
При поєднанні результатів палінологічного та гранулометричого аналізів було встановлено, що
вміст перевідкладеного пилку у печерних відкладах залежить від їх гранулометричного складу, різко
збільшуючись у запіщанених відмінах. Присутність пилку реліктових рослин дозволяє виявляти рівні
розвитку інтенсивного розмиву, пов’язані із підвищеним надходженням вологи, а, отже, із підвищеним
зволоженням.
Достовірність реконструкцій природних змін, отриманих при одночасному застосуванні
палінологічного та літологічного методів, може бути підтверджена взаємною верифікацією. Особливе
значення має контроль отриманих результатів шляхом їх порівняння із даними палеозоологічного,
магнітно-мінералогічного та геохронологічного методів.
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COMPLEX PALEOGEOGRAPHICAL APPROACH FOR THE STUDY OF CAVЕ DEPOSITS
At the present stage of the development of paleogeographical research, the main methodological
approach is multidisciplinary of research. Usually, it is desirable to use the maximum expedient set of
methods aimed at the phased reconstruction of the natural environment of the past. Multidisciplinary
approach to the paleogeographic research of cave deposits was proposed and first implemented by B. T.
Ridush [5]. In the framework of the complex paleogeographical approach to the study of caves, such
important components as pollen and lithological analysis were developed and used for paleogeographical
reconstruction, in particular, the study of grain-size composition of sediments. Of course, the most rational is
the use of the complex of lithological, pollen, paleofaunistic, paleomagnetic methods to sections of caves
with radiocarbon or paleomagnetic data.
The vegetation is a very delicate indicator of climatic conditions, so spore-pollen data are extremely
important for the reconstruction of paleovegetation and its changes as indicators of changes of the ancient
climate. Undoubtedly, when interpreting the pollen material from the cave deposits, it is necessary to
consider the factors that influence the insertion of the palynomorphs into the cave, their movement to the
depth of the underground cave, together with atmospheric precipitation or as a result of introducing
underground flows, preservation with fossils, etc.
The interpretation of pollen diagrams is based on the methodological principles developed by
comparing the pollen composition of modern surface soil samples and the composition of modern
vegetation. Similar research [1-4] have shown that for adequate interpretation of palynospectra, it is
necessary to take into account the possible significant exaggeration of the percentage of pine pollen and the
lack of reflection in the palynospectra of pollen of broadleaf, cereals, and so on. Recently, with the
development of Accelerator Mass Spectrometry (AMS) 14C possibilities are opened to date the pollen directly
from the cave deposits.
The possibility of using the pollen method for the reconstruction of ancient vegetation over cave
deposits is confirmed by the almost complete identity of the results of their analysis with those obtained as a
result of the study of the spore-pollen composition of coprolites in single-parent formations [6].
Combined with the analysis of the results of pollen and grain-size analyzes, it was established that
the content of the redeposition pollen in the cave deposits depends on their grain-size composition, sharply
increasing in bulging abandoned ones. The presence of pollen from relict vegetation can detect levels of
intense erosion, associated with increased moisture intake, and, consequently, with increased moisture.
The reliability of obtained results is confirmed by the calibration of the two methodologies, as well as
by the comparison them with the data of palaeontological, lithological and magneto-mineralogical methods.
1.Artyushenko, A. T., Arap, R. Ya, Bezus'ko, A. G. (1982) Istoriya rastitel'nosti zapadnykh oblastey Ukrainy v
chetvertichnom periode: Nauk. Dumka. 135 p. (In Russian).
2. Bezus'ko, L. G., Bezus'ko, A. G., Mosyakin, S. L. (2005) Paleofloristicheskiye, fitostratigraficheskiye i
paleofitogeograficheskiye aspekty palinologii rissvyurmskikh otlozheniy Ukrainy (na primere razreza
Kolodiyev). Sovremennyye problemy paleofloristiki, paleofitogeografii i fitostratirafii. M.: GEOS. P. 44-49. (In
Russian).
3. Bolikhovskaya, N. (1995). Evolutsia lessovo-pochvennoy formatsii Severnoy Evrazii (Evolution of loesssoil formation of Northern Eurasia). Moscow University Press, Moscow. P.112-119 (In Russian).
4. Grichuk, V. P., Zaklinskaya, Ye. A. (1947) Analiz iskopayemykh pyl'tsy i spor i yego primeneniye v
paleogeografi. M.: Geografiz. 91 p. (In Russian).
5. Ridush, B. (2013). Paleogeografichni rekonstrukchii pryrodnykh umov piznyogo kaynozoyu pivdnya
Shidnoi Evropy za rezultatamy doslidzhen’ vidkladiv pecher (Paleogeographic reconstructions of the Late
Cenozoic environments in the South of Eastern Europe based on the study of cave sediments). Autoreferat
of the thesis for the degree of Doctor of Science in Geography, specialty 11.00.04. Geomorphology and
Paleogeography, Kyiv. 48 p. (In Ukrainian).
6. Gerasimenko, N., Ridush, B, Avdeyenko, Yu. (2018). Late Pleistocene and Holocene environmental
changes recorded in deposits of the Bukovynka Cave (the East-Carpathian foreland, Ukraine). Quaternary
International. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.03.028.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКУВАННЯ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСТАНІ МАХАЛАНОБІСА

КОСМІЧНИХ

Досить багато наукових задач, що використовують супутникові зображення, включають в себе
процедуру класифікування. Дана процедура є однією з найбільш складних процедур при опрацюванні
даних дистанційного зондування. Як правило, методи класифікування використовують інформацію,
отриману із різних спектральних каналів. Численні класифікаційні методи використовують спеціальні
метрики чи відстані. В даній роботі пропонується метод класифікування гіперспектральних космічних
зображень з використанням метрики Махаланобіса [1].
Припустимо, що гіперспектральне зображення складається із множини зональних зображень:
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Даний метод класифікування складається з наступних кроків:
1) Відкидаються зашумлені та сильно корельовані зображення методом оцінки кореляції. Всі
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4) Базова ймовірність точки A визначається за виразом:
1

m(A) 1
1 e
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де k – коефіцієнт, MD середнє значення із відстаней Махаланобіса.
5) Проводиться нормалізація базових ймовірностей та визначаються пігністичні ймовірності:
B A
(4)
BetP B
m A
; B
.
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6) Встановлюємо клас піксела за критерієм максимуму пігністичної ймовірності:
(5)
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,
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де D

вибране рішення з множини класів, що розглядаються.
Висновок: В даній роботі був розглянутий новий метод класифікування гіперспектральних
космічних зображень з використанням відстані Махаланобіса. Запропонований метод може
застосовуватися в екологічних, сільськогосподарських та практичних задачах [2].
1. Yager R. (1987). On the Dempster-Shafer Framework and New Combination Rules. Information Sciences,
pp. 93-137.
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, p. 214.
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NEW APPROACH OF HYPERSPECTRAL SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION BASED
ON MAHALANOBIS DISTANCE
A lot of scientific problems, using satellite images include a procedure of classification. This
procedure is one of most difficult procedures in remote sensing. As a rule, classification methods use
information from various spectral bands. A lot of classification approaches uses special metrics or distances.
That’s why, method of hyperspectral satellite image classification based on Mahalanobis distance is
proposed in this work [1].
, u ; n 1,2,..., N ;
We consider, that hyperspectral image consists of a set of spectral images: S k
n
nk
where

S
u

k

is the k-spectral image; N is the total number of spectral bands;

n

is the n-th pixel. The full

is considered as a vector with components u nk
n
This classification method consists of the following steps:
1) Very noisy and similar images are removed, using correlation coefficient. Then each of the
spectral axes is divided into intervals, using three-sigma rule. Some intervals contain signals of the pixels of
the one class, but some intervals contain not only signals of the pixels of the same class, but signals of the
pixels of the other classes.
2) Covariance matrix for each domain, that includes pixels of each class and covariance matrix for
each compound domain, that includes pixels from different classes are defined as:
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inverse matrix of the covariance matrix of the

p-th class.
4) Basic mass of the point A is defined as:
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,
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where k is a coefficient, MD is the mean of all Mahalanobis distances.
5) The normalization of the basic probabilities and determination the pignistic probabilities are carried
out:
B A
(4)
BetP B
m A
; B
.
A 2

A

6) Determine the class of pixel, using the criteria of maximum of pignistic probability:
D

arg

max

BetP ( A)

,

(5)

A 2

where D is the decision taken on the set of the considered classes.
Conclusion: A new method of hyperspectral satellite image classification based on Mahalanobis
distance was considered in this work. The proposed method can be applied to different ecological,
agricultural and practical tasks [2].
1. Yager, R. (1987). On the Dempster-Shafer Framework and New Combination Rules. Information
Sciences, pp. 93-137.
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, p.214.
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КРІОСТРАТИГРАФІЧНІ
ВИСОЧИНИ

МАРКЕРИ

ВЕРХНЬОГО

ПЛЕЙСТОЦЕНУ

ВОЛИНСЬКОЇ

Кріогенні структури плейстоцену Волинської височини досліджено у 12 розрізах лесовоґрунтових відкладів (Боремель, Новий Тік, Смиків, Колодежі, Новостав, Шибин, Ковбань, Баківці,
Брищі, Дубовець, Дерев’янче, Країв), розчленованих за стратиграфічною схемою плейстоцену України
(Веклич та ін., 1993). Головні палеокріогенні етапи на території Волинської височини раніше
встановлені А.Б. Богуцьким (Богуцький, 1990). Нові дослідження дозволили визначити у верхньому
плейстоцені наступні різновікові рівні кріоструктур.
pc3 – система найбільших у лесово-ґрунтовій формації Волині псевдоморфоз за повторножильним льодом глибиною до 3 м, що відкриваються із підошви голоценового ґрунту. Усередині
великих полігонів сформувалися первинно-ґрунтові жили та перехідні до первинно-піщаних жил
структури глибиною до 2,5 м, іноді двох’ярусної будови, що створюють полігони шириною 0,7-1,5 м.
Рідше палеокріогенний комплекс представлений термокарстовими і термоерозійними структурами,
посткріогенними текстурами (шлірова, неповносітчаста, сітчаста). У заплавних ґрунтах простежено
систему інволюцій і кріоконвективних просідань матеріалу.
pc1 – система псевдоморфоз за повторно-жильним льодом глибиною до 2 м, поодинокі
однократні первинно-ґрунтові жили та інволюційні деформації підстельного дофінівського ґрунту. На
схилах північної експозиції простежено соліфлюкційні текстури.
bg2 – соліфлюкційно-делювіальні текстури, що деформують ініціальні ґрунти усередині
бузького кліматоліту, а також система неповносітчастих посткріогенних текстур.
bg1 – комплекс псевдоморфоз за давнім льодом глибиною до 2,5 м та із шириною полігонів до
25 м. Усередині великих полігонів утворилися первинно-ґрунтові жили глибиною до 2 м. Повсюдно
формувалися делювіально-соліфлюкційні текстури. Простежено поодинокі термоерозійні борозни та
невеличкі термокарстові западини. Перші подекуди трансформуються у деллі і навіть перигляціальні
яри глибиною до 5 м.
vt2 – система псевдоморфоз за давнім льодом глибиною до 2 м, поодинокі первинно-ґрунтові
жили, а також пластичні деформації середнього витачівського ґрунту.
vt1b1-b2 – система псевдоморфоз за давнім льодом глибиною до 2,5 м, пластичні деформації
нижнього витачівського ґрунту, шлірові та неповносітчасті посткріогенні текстури.
ud – навіть на найбільш пологих схилах (близько 2°) простежено соліфлюкційні текстури, які
деформують верхню частину прилуцького педокомплексу. Іноді зустрічаються двох’ярусні первинноґрунтові жили глибиною до 3 м, псевдоморфози за давнім льодом глибиною до 2 м та інволюційні
текстури. У заплавних ґрунтах прилуцького кліматоліту виявлено систему плям-медальйонів із
шириною полігонів близько 1 м. У прилуцькому педокомплексі сформувалися різноманітні типи
посткріогенних текстур: шлірова, неповносітчаста і сітчаста, лінзовидно-плетінчаста.
pl2 – соліфлюкційні та інволюційні текстури у нижніх ґрунтах прилуцького педокомплексу, різні
типи посткріогенних текстур (неповносітчаста, сітчаста і лінзовидно-плетінчаста). Рідше зустрічаються
клиноподібні та бахромчасті первинно-ґрунтові жили глибиною до 2 м, іноді вигнуті соліфлюкційними
процесами. На схилах подекуди простежено термоерозійні борозни.
pl1b-c – дрібні первинно-ґрунтові жили глибиною до 0,7 м.
ts – система клиноподібних і бахромчастих первинно-ґрунтових жил глибиною 1,5-2,5 м. В
еолово-делювіальних і пролювіальних пісках розкрито первинно-піщані жили глибиною до 2 м.
Частіше зустрічається густа мережа дрібних морозобійних структур, які практично повністю руйнують
верхню частину кайдацького ґрунту. Подекуди мають місце термоерозійні борозни V-подібної
конфігурації у профілі. Соліфлюкційні текстури розкрито лише на схилах крутизною понад 5°.
Морозобійні структури перехідні до псевдоморфоз за повторно-жильним льодом виявлено на схилах
північної експозиції.
kd2 – первинно-ґрунтові жили глибиною до 1,2 м, перехідні структури до первинно-піщаних
жил, а також посткріогенні текстури (неповносітчасті та сітчасті).
kd1a-b – мережа первинно-ґрунтових жил і структур перехідних до первинно-піщаних жил
глибиною до 1 м, часто химерної форми, що створюють мікрополігони шириною 0,5 м. У балковому
алювії зустрічаються структури, що нагадують псевдоморфози за давнім льодом глибиною до 1,5 м із
яскраво вираженими полігональними валиками.
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CRYOSTRATIGRAPHICAL MARKERS IN THE UPPER PLEISTOCENE OF THE VOLYN
UPLAND
The Pleistocene cryogenic features have been studied in 12 loess-soil sections of the Volyn Upland
(Boremel, Novyi Tik, Smykiv, Kolodezhi, Novostav, Shybyn, Kovban, Bakivtsi, Bryshchi, Dubovets,
Derevianche, Kraiv), stratified according the Quaternary stratigraphical framework of Ukraine (Veklitch et al.,
1993). The main palaeocryogenic stages in this area have been studied earlier by A. Bogutskyi (1990). The
new studies allow the allocation of those levels of cryoturbations within the Upper Pleistocene.
pc3 – the system of the largest ice-wedges within the Volyn’ Pleistocene (up to 3 m in depth), which
open from the Holocene subsoil. The ground wedges and the structures similar to sand-wedges (up to 2,5 m
in depth) form small polygons (0,7-1,5 m in width). Thermokarst and thermoerosional structures and
postcryogenic textures (platy, reticulate, reticulate-blocky) are less common in the palaeocryogenic complex.
Involutions are revealed only in the floodplain Gleysols.
pc1 – the system of large (up to 2 m in depth) ice-wedges, single ground wedges, in places the
deformations of the underlying Dofinivka soil, similar to involutions. Solifluction textures are revealed only on
the northern slopes.
bg2 – solifluction textures and reticulate-platy postcryogenic textures, which deform several incipient
soils within the loess.
bg1 – the well-expressed system of ice-wedges (up to 2,5 m in depth) with large polygons (up to 25
m in width), inside of which the ground wedges (up to 2 m in depth) were formed. The solifluction textures
were formed almost everywhere. The single thermoerosional furrows and small thermokarst depressions are
also revealed. The furrow, in places, is transformed to periglacial gullies (up to 5 m in depth).
vt2 – the system of ice wedges (up to 2 m in depth), random ground wedges and involutions in the
middle Vytachiv soils.
vt1b1-b2 – ice wedges (up to 2,5 m in depth), platy and reticulate-blocky postcryogenic textures,
involutions in the lower Vytachiv Gleysol.
ud – solifluction textures and the other types of postcryogenic textures (platy, reticulate, reticulateblocky and lense-like), which deform the upper part of the Pryluky pedocomplex almost everywhere. In
places, ground wedges (up to 3 m in depth), relatively small ice wedges (up to 2 m in depth) and
involutions are revealed. The Pryluky floodplain soils are deformed by spot-medallions with the width of
polygons about 1 m.
pl2 – solifluctions, involutions and different types of postcryogenic textures (reticulate, reticulateblocky and lense-like) in the lower part of Pryluky pedocomplex. In places, ground wedges (up to 2 m in
depth) have been bent by solifluction processes. On the slopes, thermoerosional furrows were revealed.
pl1b-c – small frost fissures (up to 0,7 m in depth).
ts – the system of ground wedges (up to 1,5-2,5 m in depth) and sand wedges (up to 2 m in depth),
which on the northern slopes are transitional to ice-wedges. More frequently the dense network of small frost
fissures occur, which strongly distorts the upper part of the Kaydaky pedocomplex. The thermoerosional
furrows with a V-type configuration have been also revealed. Solifluction textures were formed only on the
slopes, inclined more than 5°.
kd2 – ground wedges (up to 1,2 m in depth), the structures similar to sand wedges and
postcryogenic textures (reticulate and reticulate-blocky).
kd1a-b – ground wedges and sand wedges (up to 1 m in depth), forming the small polygons of
intricate forms (up to 0,5 m in width). The structures similar to ice-wedges (up to 1,5 m in depth) occur in the
gully alluvia.
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ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИВАСЬКОЇ ЗАПАДИНИ
Дослідження електропровідності порід земної кори і верхньої мантії території Сиваської
западини та Кримсько-Чорноморського регіону в цілому, представлені різноманітними структурнотектонічними елементами, необхідно віднести до розряду фундаментальних наукових задач. Методи
магнітотелуричного зондування (МТЗ), базуються на вивченні природного електромагнітного поля
Землі іоносферно-магнітосферного походження. В їх основі лежить індукційний принцип, що
ґрунтується на явищі скін-ефекту – пропорційній залежності глибини проникнення електромагнітного
поля від періоду коливань. Завдяки чому метод глибинної геоелектрики служать джерелом прямої
інформації про наявність аномалій електропровідності і геоелектричних параметрів земної кори і
верхів верхньої мантії. Сучасні експериментальні роботи з вивчення природного низькочастотного
електромагнітного поля Землі Кримського півострову виконувались Інститутом геофізики НАН України
у травні 2013 року за допомогою довгоперіодної цифрової станції Lemi-417. Один з трьох пунктів ГМТЗ
– с. Рідне, що детально розглядається у даній роботі, розташований у північній частині Скіфської
плити, в Сиваській западині поміж Чонгарською та Мелітопольсько–Новоцарицинською розломними
зонами. Сумарна поздовжня провідність згідно з літературним джерелам у пункті Рідне складає 700
См, при цьому ізогіпси поверхні верхньої крейди сягають 1700 м [1].
У глибинному пункті Рідне крива ρyx характеризується безперервним підйомом рівня позірного
питомого електричного опору та відображає лише значення сумарної повздовжньої провідності
осадових відкладів і тільки на самих великих періодах 3000-5000 с відзначається зменшення значення
ρп з виходом кривої на глобальні дані. Це вказує на відсутність значних регіональних гальванічних
спотворень кривої. Тоді як крива ρxy характеризується висхідною гілкою осадової товщі в діапазоні
періодів 20-200 с та присутністю характерного перегину на 200-1000 с з яскраво вираженим мінімумом
у інтервалі 700-2000 с. Крива ρxy після 1000 с лежить на порядок нижче за поперечну та не виходить
на рівень глобальних даних. Фазові криві (φ) знаходяться у діапазоні від 0° до -90°. Параметри φxy та
φyx на коротких періодах плавно зростають від -40° до -10° на максимумі частотної характеристики. Зі
збільшенням періоду фазові криві сягають максимальних значень -75° та добре узгоджуються з Hінтервалом повздовжньої кривої позірного опору. Результати якісної інтерпретації вказують на
існування шару підвищеної електропровідності з сумарною поздовжньою провідністю S=3000-4000 См
та границею верхньої кромки на глибинах від 50 до 100 км. Сумарна повздовжня провідність осадової
товщі по висхідним гілкам ρп сягають понад 400 См.
У методі магнітоваріаційного профілювання (МВП) визначається тензор Візе-Паркінсона
(типер), що розраховується із співвідношення між вертикальною та тангенціальною складовими
магнітного поля. Максимум частотної характеристики індукційних параметрів знаходиться у діапазоні
200-300 с, азимут типерів залежно від періоду змінюється від західного до південно-західного, ReW та
ImW колінеарні. Такий просторовий напрямок на цих періодах може пояснюватись береговим ефектом
з боку Азовського моря. Починаючи від періоду 500 с колінеарність ReW та ImW порушується, кут між
ними становить 45°-90°, їх величина зменшується до 0,1-0,5, основний напрям ReW північний захід.
Аналіз магнітоваріаційних відгуків у пункті Рідне свідчить про складну тривимірну ситуацію у глибинній
частині Сиваської западини.
1D- інверсія експериментальних ГМТЗ виконана з використанням трансформацій Ніблетта, так
званих перетворень кривих ρп(Т) в криві, що визначають залежність опору від глибини ρ(Н), де опір ρ і
межа Н – не істинні, а наближені величини – «діючі». У більшості випадків метод дає згладжений
геоелектричний розріз. Результати трансформації не лише підтверджують існування провідника на
цих глибинах, але і додатково вказують на існування аномальної зони в інтервалі глибин 10-20 км з
ρ=100 Ом·м.
Таким чином, аналіз експериментальних даних свідчить про складну тривимірну ситуацію, яка
передбачає наявність поверхневої та глибинної електропровідної структури, що відповідають
поверхневим та глибинним аномаліям електропровідності. Це і є питання, що має бути вирішене
тривимірним моделюванням.
1. Бурахович Т.К., Кушнір А.Н., Николаев И.Ю., Шеремет Е.М., Ширков Б.И., Результаты
экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона. Геофиз. журн. 2016. Т. 38.
№ 2. С. 57-78.
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GEOELECTRIC RESEARCH OF THE SYVASH DEPRESSION
The research of electrical conductivity of the crust and upper mantle of the Syvash depressionand
the Crimean-Black Sea region as a whole, represented by various structural and tectonic elements, should
be classified as a fundamental scientific task. Methods of magnetotelluric sounding (MTS) based on the
study of the natural electromagnetic field of the Earth ionospheric-magnetospheric origin. They are based on
the induction principle, which is bases on the phenomenon of skin effect – the proportional dependence of
the depth of penetration of the electromagnetic field from the period of oscillations. Due to this, the deep
geoelectric method serves as a source of direct information on the presence of anomalies of electrical
conductivity and geoelectrical parameters of the crust and upper mantle. Modern experimental work on the
research of the natural low-frequency electromagnetic field of the Crimean peninsula was carried out by S.I.
Subbotin Institute of Geophycs, NAS of Ukraine in May 2013 with the help of the long-term digital station
Lemi-417. One of the three station of the deep MTS of village Ridne which considered in detail in this work,
is located in the northern part of the Scythian plate, in the Syvash depression between the Chongar and
Melitopol-Novocaritsyn fault zones. The total longitudinal conductivity according to the literary sources at the
point Ridne is 700 S, while the isohyps of the upper chalk surface reach 1700 m [1].
At the deep point Ridne, curve ρyx characterized by a continuous rise in the level of apparent
electrical resistance and only reflects the value of total longitudinal conductivity of sedimentary deposits, and
only in the largest periods of 3000-5000 s there is a decrease in the value of ρп with the output of the curve
on global data. This indicates a lack of significant regional galvanic distortions of the curve. Whereas the
curve ρxy is characterized by an ascending branch of the sedimentary strata in the range of periods of 20200 s and with the presence of a characteristic bend on 200-1000 s with a pronounced minimum in the range
700-2000 s. The curve ρxy after 1000 s is an order of magnitude lower than the transverse and does not
reach the level of global data. The phase curves (φ) are in the range from 0° to -90°. The parameters φxy and
φyx in short periods gradually increase from -40° to -10° at the maximum of the frequency characteristic. With
the increase of the period, the phase curves reach the maximum values -75° and are well consistent with the
H-interval of the longitudinal resistance curve. The results of a qualitative interpretation indicate the
existence of a layer of elevated conductivity with a total longitudinal conductivity S=3000-4000 s and a
boundary of the upper edge at depths from 50 to 100 km. The total longitudinal conductivity of the
sedimentary strata along the ascending branches ρп reaches over 400 S.
In the method of magnetic-variation profiling (MVP), the Vize-Parkinson's (type) tensor is
determined, which calculated from the ratio between the vertical and tangential components of the magnetic
field. The maximum frequency characteristic of the induction parameters is in the range 200-300 s, the
azimuth of the types depending on the period varies from West to South-West, ReW and ImW collinear. It`s
spatial direction in these periods can be explained by the coastal effect from the Azov Sea. Starting from a
period of 500 s, the collinearity of ReW and ImW is broken, the angle between them is 45°-90°, their
magnitude decreases to 0.1-0.5, the main direction of the ReW North-West. The analysis of the
magnetization responses at Ridne point to a complex three-dimensional situation in the deep part of the
Syvash depression.
1D-inversion of experimental DMTS made using the Niblett transformations, the transformations of
the curves ρп(T) in the curves, which determine the dependence of the resistance on the depth ρ(H), where
the resistance ρ and the boundary H are not true, and the approximate values "acting". The method gives a
smoothed geoelectric profile, in the most cases. The results of the transformation not only confirm the
existence of a conductor at these depths, but also indicate the existence of an abnormal zone in the range of
depths 10-20 km with ρ=100 Ohm·m.
Thus, the analysis of experimental data indicates a complex three-dimensional situation, which
involves the presence of a surface and deep conductive structure that correspond to surface and deep
electrical conductivity anomalies. This question needs to solve by three-dimensional modeling.
1. Burakhovich, T. K., Kushnir, A. M., Nikolayev, I. Yu., Sheremet, Ye. M., Shirkov, B. I. (2016). Results of
experimental electromagnetic studies of the Crimean region. Geophysical Journal. Vol 38. No 2, pp. 57-78.
(in Russian).
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯХ БУРШТИНУ

МЕТОДУ

ІНФРАЧЕРВОНОЇ

СПЕКТРОСКОПІЇ

У

Під час проходження стажування в Музеї Землі Польської академії наук (ПАН) в рамках Угоди
про наукове співробітництво між НАН України та ПАН, автором було здійснено дослідженням
бурштину українського та бурштину балтійського, з метою порівняння двох викопних смол.
При опрацюванні літературних джерел з бурштинової проблематики бібліотеки Музею Землі
ПАН, ознайомлення з бурштиновою експозицією Музею Землі ПАН та фондовими матеріалами,
вивчено наступні форми бурштину: натічні (капля, бурульки, бурулькоподібні), внутрішні (міжкорові,
підкорові, щілинні, смоляні кишені, струпи, тощо), інші форми (галька) та колекцію інклюзів в бурштині,
а також вивчено особливості штучного бурштину: а саме типи і методи виявлення фальсифікованого
бурштину.

Рис. Інфрачервоний спектр сукциніту українського.
В Інституті органічної хімії ПАН, у відділі циркулярного дихроїзму в структурних дослідженнях
органічних сполук спільно з Алісією Дзедзік проведено аналіз зразків бурштину-сукциніту українського
та бурштину-сукциніту балтійськго методом інфрачервоної спектроскопії (ІЧ – спектр) в калій бромі
(КBr) (класичний метод дослідження бурштину), а також в ATRdiamond (зроблено в якості
експерименту для порівняння). Співставлення результатів показало, що ці два методи ідентичні.
Зразки готувалися шляхом пресування 1-2 мг бурштину з 300 мг чистого КВг в таблетці діаметром 13
мм в спеціальній прес-формі під тиском з відкачуванням повітря. Всі зразки зроблені при однакових
-1
-1
умовах. Спектри, записані в частотному діапазоні 4000...500 см , та 2000-500 см , для більш
детального нагляду представлено на рисунку.
Результати досліджень на спектрометрі (рисунок) аналізувалися спільно з професором
Барбарою Космовська-Герановіч. Цей метод дозволяє розрізнити модифікацію (рис. 1), регіональні
особливості (рис., 2) та відносний вік (рис., 3) бурштину-сукциніту українського та балтійського.
Наявність кривої в інтервалі 850-900 см-1 вказує на його модифікацію (рис., 1). При отриманні
величини 888 см-1 бурштин вважається натуральним, а чим більша крива, тим він більше змінений
(наприклад переплавлений в автоклаві, чи взагалі не є натуральним).
Характерними особливостями балтійського та українського бурштину є так зване
«балтійське коліно» (рис., 2), яке в інтервалі 1300-1150 см–1 має тенденцію до спадання, а пік
припадає на 1161 см-1. Інтервал в межах 1600-1650 см–1 (рис., 3) вказує на вік бурштину (чим вище
перша крива 1646, тим старіше бурштин, чим вище друга крива (в даному випадку вона взагалі
відсутня) – тим бурштин молодше.
Відмічено, що при роздробленні бурштину українського та бурштину балтійського викопні
смоли мають різний запах, також різний запах при нагріванні мають і викопні смоли, що потребує
проведення наступних досліджень.
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EXPERIENCE OF USING THE METHOD OF INFRARED SPECTROSCOPY IN THE
RESEARCH OF AMBER
During an internship at the Museum of Earth of the Polish Academy of Sciences (PAS) within the
framework of the Agreement on Scientific Cooperation between NAS of Ukraine and PAS, the author carried
out the research on the Ukrainian and Baltic amber, in order to compare two fossil resins.
Working out the literary sources on the amber issue in the library of the Museum of the Earth of the
PAS, studying of the amber exposure in the Museum of the Earth of the PAS and fund materials, the
following forms of amber are studied: native (drop, icicles, rudder), internal (interstice, underbark, slit, resin
pockets, etc.), other forms (pebbles) and a collection of inclusions in amber, as well as the features of
artificial amber are researched: namely, the types and methods of detecting fake amber.

Fig. Infrared spectrum of succinate Ukrainian.
In the Institute of Organic Chemistry of the Academy of Sciences, in the department of circular
dichroism in the structural research of organic compounds, together with Alice Dzedzik, the analysis of
samples of Ukrainian and Baltic amber-succinite by the method of infrared spectroscopy (IRS) in potassium
bromide (KBr) (classic method of amber research) was conducted, as well as in ATRdiamond (made as an
experiment for comparison). Comparison of the results showed that these two methods are identical.
Samples were prepared by pressing 1-2 mg of amber from 300 mg of pure KVG in a tablet of 13 mm
diameter in a special mold pressurized with air pumping. All samples are made under the same conditions.
The spectra recorded in the frequency range 4000-500 cm-1, and 2000-500 cm-1, are shown in the figure for
more detailed supervision.
The results of the research on the spectrometer (figure) were analyzed in collaboration with
professor Barbara Kosmovska-Ceranovich. This method makes it possible to distinguish between the
modification (fig., 1), regional features (fig., 2) and the relative age (fig., 3) of the Ukrainian and Baltic amber
succinate.
-1
The presence of a curve in the range of 850-900 cm indicates its modification (fig, 1). When the
-1
value of 888 cm is obtained, the amber is considered natural, and the larger the curve, the it is changed
more(for example, it is melting in an autoclave, or not at all natural).
The characteristic features of the Baltic and Ukrainian amber are the so-called "Baltic Knee" (fig., 2),
which in the range of 1300-1150 cm-1 tends to decrease, and the peak is 1161 cm1.
The interval between 1600-1650 cm-1 (fig. 3) indicates the age of the amber (the higher the
first curve 1646, the amber is older, if the second curve is higher (in this case it is absent at all) – that amber
is younger.
It is noted that fragmenting Ukrainian amber and Baltic amber, the fossil resins have a different
smell, and also it is a different smell when also the fossil resins are heated, which requires further research.
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ДАВНЬОЇ ЛЮДИНИ БАСЕЙНУ ВЕЛИКОЇ ВИСІ ПЕРІОДУ
СЕРЕДНЬОГО ПЛЕНІГЛЯЦІАЛУ
У центральній частині України, на межі Черкаської та Кіровоградської областей, локалізується
один із осередків концентрації стоянок кам’яного віку. Скупчення археологічних пам’яток розташоване
довкола відслонень крем’яної сировини в басейні р. Велика Вись, що входить до ареалу
Середнього Побужжя.
Палеопедологічні дослідження палеолітичних стоянок і місцезнаходжень регіону із
застосуванням мікроморфологічного аналізу проводилися у співпраці з фахівцями Інституту географії
НАН України – Ж.М. Матвіїшиною, С.П. Кармазиненком та С.П. Дорошкевичем [2, 4].
Культурні рештки життєдіяльності давньої людини у стратифікованому контексті виявлені у
витачівській світі похованих ґрунтів археологічних пам’яток Нечаєве 3, Маслове 5в, Андріївка 4,
Коробчине-курган, Вись, Бирзулове 9. Ґенеза відкладів з крем’яними артефактами кількох нещодавно
досліджених археологічних пунктів регіону (Виклине 3, Викняна балка 10), враховуючи окремі
характерні ознаки, також попередньо співвідноситься з витачівським етапом ґрунтоутворення.
Хронологічне позиціонування витачівського етапу, за Н.П. Герасименко, корелюється в межах
середнього пленігляціалу та третьої киснево-ізотопної стадії [1].
Інтегрування археологічних та палеогеграфічних досліджень дозволяє відтворити особливості
природних умов існування давньої людини басейну Великої Висі в означений час. На основі
проведених палеопедологічних досліджень археологічних пам’яток із залученням широкого кола
палеогеографічних напрацювань запропоновано реконструкцію основних характеристик давнього
природного середовища, в якому мешкали палеолітичні спільноти басейну Великої Висі періоду
середнього пленігляціалу.
Для ландшафту регіону цього часу був характерний хвилястий рівнинний рельєф з доволі
густою мережею ярів і балок. На денній поверхні місцями зустрічалися виходи гірських порід
кристалічного фундаменту Українського щита. До розлогої і широкої долини Великої Висі
спрямовувалися численні притоки, що формували розвинену гідрографічну мережу басейну. В умовах
помірного, помірно-теплого клімату, коли періоди достатнього зволоження змінювалися доволі
посушливими епізодами, формувалися ґрунти витачівського часу. Кліматичні умови та особливості
ґрунтів сприяли поширенню лісової та лісосотепової флори регіону. Фрагмент північної частини
басейну був вкритий переважно сосновими лісами з домішкою ялини, дуба, граба, в’яза та липи.
Зростали різнотравні луки та злаково-полинова флора. На решті території регіону панувала
лісостепова рослинність. Лісові масиви складалися переважно із сосни з домішкою берези та
широколистяних порід дерев, а в долинах, ярах та балках регіону зростали широколистяно-хвойні ліси
із сосни, ялини, дуба, в’яза, липи та ліщини. Трав’яний покрив формували степові асоціації
різнотравно-полиново-лободової рослинності. Особливості наявності в межах басейну Великої Висі як
відкритих просторів, так і окремих лісових масивів обумовлювали розмаїття видового складу фауни
регіону. Серед великих тварин витачівського часу в басейні виявлені мамонт, бізон, кінь та печерний
лев. Значна кількість дрібніших представників фауни регіону знаходить аналогії серед сучасних видів
поширених у лісостеповій зоні [3].
Таким чином, геоморфологічні особливості басейну Великої Висі, розчленований різнорідний
рельєф місцевості, розвинена гідрографічна система долини ріки, кліматичні умови та особливості
ґрунтів сприяли розвитку багатого лісового та лісостепового рослинного покриву регіону, у якому
мешкав численний і різноманітний тваринний світ. Зважаючи на подібні комфортні для існування
природні умови і багатства біологічних ресурсів басейну у витачівський час та наявність у межах
регіону доступної крем’яної сировини, стають зрозумілими причини вибору цього середовища для
проживання спільнотами первісних людей.
1. Герасименко Н. П. До кореляції палеогеографічних етапів плейстоцену України із глобальними
реперами та хроностратиграфією Західної і Східної Європи. Просторово-часова кореляція
палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України : монографія. Київ, 2010.
С. 94-104.
2. Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Палеогеграфічні дослідження на палеолітичних стоянках
басейну Великої Висі. Кам’яна доба України. 2013. Вип. 15. С. 258-268.
3. Нездолій О. І. Палеолітична стоянка Коробчине-курган у ландшафті басейну Великої Висі.
Археологія. 2016. № 2. С. 3-13.
4. Степанчук В. М.,
Матвіїшина
Ж. М.,
Рижов С. М.,
Кармазиненко С. П.
Давня
людина:
палеогеографія та археологія : монографія. Київ: Наук. думка, 2013. 208 с.
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PALEOGEOGRAPHY OF EARLY MAN IN VELYKA VYS RIVER BASIN IN THE MIDDLE
PLENIGLACIAL
In the central part of Ukraine, on the border of Cherkaska and Kirovohradska regions, one of the
centers of Stone Age sites concentration is located. The accumulation of archaeological monuments is
located around the outcrops of flint raw materials in Velyka Vys river basin, which is part of the Pivdennyi
Buh river middle area.
Paleopedological research of Paleolithic sites and localities of the region with the use of micromorphological analysis were carried out in cooperation with specialists from the Institute of Geography, NAS
of Ukraine – Zh.M. Matviishyna, S.P. Karmazynenko and S.P. Doroshkevych [2, 4].
The cultural remains of the ancient people in a stratified context were found in the suite of buried
vytachivskyi soils of the archaeological monuments Nechaieve 3, Maslove 5v, Andriivka 4, Korobchynekurhan, Vys, Byrzulove 9. The genesis of deposits with flint artifacts of several recently investigated
archaeological monuments in the region (Vyklyne 3, Vykniana balka 10), taking into account certain
characteristic features, is pre-correlated with the Vytachiv stage of soil formation.
According to works of N.P. Herasymenko, the time of vytachivskyi soil formation is correlated with
the Middle Pleniglacial and OIS 3 [1].
With the integration of archaeological and paleogeographic research, the peculiarities of ancient
natural conditions in which Paleolithic inhabitants of Velyka Vys river basin lived can be found out. The
natural conditions analysis of the time when the site existed provides important information for determining
the regional patterns of selection the individual physical and geographical environments of the past for
human living.
Based on palaeopedological research at archaeological monuments with a wide range of existing
palaeogeographic developments, the main features of the Velyka Vys river basin natural conditions in the
Middle Pleniglacial are reconstructed.
For the landscape of the region, typical was wavy plain relief with a fairly dense net of ravines and
beams. On the natural surface, there were outcrops of rocks of the crystalline Ukrainian Shield foundation.
Numerous tributaries that formed the developed hydrographic network of the basin were directed to the wide
valley of the Velyka Vys. In conditions of moderate and moderately warm climate, when periods of sufficient
humidification were replaced by rather dry arrays, soils of the Vytachivskyi time were formed. A fragment of
the northern part of the basin was covered mainly by pine forests with an admixture of fir, oak, hornbeam,
honey, and lime. Forb meadows and Poaceae-Artemisia flora grew. On the rest of the region, forest-steppe
vegetation was dominant. Forests consisted mainly of pine with a mixture of birch and broadleaf trees, and in
the valleys, ravines and gullies of the region broadleaf coniferous forests with pine, fir, oak, honey, linden,
and hazel grown. The grass cover was formed by the steppe associations of forb-ArtemisiaChenopodioideae flora. The features of availability within the Velyka Vys basin, as open spaces, as well as
separate forest areas, caused the diversity of the species composition of the regional fauna. Among the
large animals of the Vytachivskyi time in the basin, the remains of mammoth, bison, horse, and cave lion
were found. A significant number of smaller representatives of the region’s fauna finds analogy among the
modern species common in the forest-steppe zone [3].
Thus, geomorphologic features of the Velyka Vys river basin, partitioned diverse relief of terrain,
developed hydrographic system of the river, a favourable climate, and vytachivskyi soil features contributed
to the development of a rich forest and forest-steppe vegetation of the region, which was inhabited by a
numerous and varied fauna. In consideration of such natural environment, wealth of biological resources of
the basin in Vytachivskyi time and the presence of available stone material resources, outcrops of which are
located in the region, become obvious the reasons for choosing that habitat by early men.
1. Herasymenko, N. P. (2010). To the correlation of the paleogeographic stages of the Pleistocene of
Ukraine with global reperts and chronostratigraphy of Western and Eastern Europe. Spatial-temporal
correlation of the paleogeographic conditions of the Quaternary in Ukraine. Кyiv, P. 94-104 (in Ukrainian).
2. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P. (2013). Paleogeographic investigations of the Paleolithic sites in
the Velyka Vys River basin. Stone Age of Ukraine, No. 15, P. 258-268. (in Ukrainian).
3. Nezdolii, O. I. (2016). Korobchyne-kurhan Palaeolithic Site in landscape of Velyka Vys River basin.
Archaeology, No. 2, P. 3-13. (in Ukrainian).
4. Stepanchuk, V. M., Matviishyna, Zh. M., Ryzhov, S. M., Karmazynenko, S. P. (2013). Early man:
Paleogeography and Archeology. Кyiv: Nauk. dumka. (in Ukrainian).

29

Ідеї та новації в системі наук про Землю

Лубський М.С., Шевчук Р.М.
Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України».
E-mail: N.Lubsky@nas.gov.ua

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ
КАРТУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ
Протягом останніх років в Україні гостро постала проблема нелегального видобутку бурштину,
яка досягла критичних масштабів. Незаконним промислом сьогодні охоплено значні площі в північнозахідній частині держави, переважно в межах Рівненської та Житомирської областей. Спосіб ведення
промислу з допомогою мотопомп призводить до низки негативних екологічних наслідків, серед яких
нищення рослинного та ґрунтового шару, кореневої системи дерев, порушення гідрологічного режиму
водойм на прилеглих територіях, провокування водної й вітрової ерозії та нетоксичне забруднення
земель. Окрім вищезазначених екологічних проблем, завдаються серйозні фінансово-економічні
збитки, підвищується рівень соціальної напруженості.
Застосування космічних даних дистанційного зондування дозволить виявляти, картувати нові
ділянки, де відбувається незаконний видобуток бурштину та оперативно реагувати на їх утворення.
Для даної задачі можливе використання комплексу сучасних даних дистанційного зондування
наступних типів: дані багатоспектрального знімання супутникової системи Sentinel-2 (спектральний
діапазон 0,443-2,19 мкм), дані довгохвильового інфрачервоного (теплового) знімання, одержувані
супутником Landsat-8 (спектральний діапазон 10,3-12,5 мкм) та двополяризаційні радарні дані,
одержувані супутниковою системою Sentinel-1. Всі супутникові дані, що плануються до використання,
є безкоштовними і знаходяться у вільному доступі, та надаються Європейським космічним агентством
(ESA) і Національною геологічною службою США (USGS). Дані багатоспектрального знімання у
видимому та короткохвильовому інфрачервоному діапазонах дозволять за спектральними ознаками
окреслити райони піщаних відвалів, отримати дані про вологість ґрунту та різноманітні інформативні
спектральні індекси. Обробка даних теплового знімання дозволить отримати розподіл температури на
території дослідження та додатково диференціювати відвали за температурою. Двополяризаційні
радарні дані та дані радарної інтерферометрії дозволять виявляти різкі порушення земної поверхні в
зонах нелегального видобутку бурштину. Для підвищення точності виявлення ділянок видобутку
бурштину передбачається виконання польових завіркових досліджень, які включають забір проб
ґрунтів з районів видобутку та виконання температурних вимірювань різних типів ґрунтів, пісків із
відвалів і т.д. Для отриманих проб буде виконаний спектральний аналіз лабораторним
спектрорадіометром та створена спектральна бібліотека, яка в подальшому буде використана для
виявлення за відповідною сигнатурою ділянок, що співпадають із нею за спектром. Також за
відібраними пробами буде встановлена вологоємність ґрунтів.
Накопичення даних космічного знімання різного походження дозволить виявляти довготривалі
зміни ландшафтів, пошкоджених видобутком бурштину, площу та динаміку поширення ушкоджень.
Передбачається практична реалізація та валідація методики на основі отриманих кореляційних
моделей та сформованих баз даних у вигляді спеціалізованої класифікації досліджуваних територій за
комплексом оброблених даних дистанційного зондування, окреслення ділянок нелегального
видобутку бурштину за спектральними та (біо)фізичними ознаками (рослинний покрив, температура,
вологість та ін.). Серед геопросторових даних будуть сформовані просторові розподіли спектрального
відбиття різних елементів ландшафту, поверхневої температури, вологості ґрунту, параметрів
радарної інтерферометрії. На основі накопичених часових серій даних буде визначено характеристики
просторово-часової динаміки поширення ділянок видобутку бурштину. На основі отриманого
комплексу геопросторових даних та отриманих результатів буде реалізований ГІС-проект, створений в
середовищі QGIS. Практичне значення досліджень полягатиме у розроблені науково-обґрунтованих
рекомендацій щодо оперативного реагування на прояви порушень ландшафтів внаслідок
несанкціонованого видобутку бурштину та оцінки завданих збитків.
Запропонований комплексний підхід дозволить значно підвищити точність виявлення та
класифікації порушених ділянок, оцінки екологічних збитків. Завдяки відкритості всіх даних
дистанційного зондування, що використовуватимуться, даний підхід є економічно ефективним і
доступним для використання державними установами в подальшому.
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PROSPECTS OF USE OF REMOTE SENSING DATA FOR ILLEGAL AMBER MINING
AREAS MAPPING
In recent years, the problem of illegal amber mining has become acute for Ukraine, which has
reached critical proportions. Illegal mining today covers vast areas in the North-Western part of Ukraine,
mainly within the Rivnenska and Zhytomyrskа regions. The amber extraction method with motor pump leads
to a number of negative environmental impacts, including destruction of the vegetation and soil layer, the
root system of trees, the reservoirs’ hydrological regime of in the adjoining territories violation, provoking
water and wind erosion and non-toxic soil pollution. In addition to the above-mentioned environmental
problems, serious financial-economic losses are caused, and social tensions increase.
The use of satellite remote sensing data allow detecting, mapping new illegal amber exploitation
sites and promptly respond to its formation. For this task it is possible to use a complex of modern remote
sensing data of the following types: the data of multispectral satellite data provided by Sentinel-2 satellite
(spectral range 0.443-2,19 µm), long-wave infrared (thermal) data obtained by the satellite Landsat-8
(spectral range 10.3-12.5 µm) and dual-polarized radar data received by the Sentinel-1 satellite system. All
satellite data is free of charge and available ore provided by European Space Agency (ESA) and the United
States Geological Survey (USGS). Multispectral data of visible and near-infrared ranges allow using spectral
features to outline the areas of sand dumps, to obtain soil moisture data and various informative spectral
indices. Thermal infrared data processing allow getting the temperature distribution across the study area
and further differentiating the dumps by temperature. Dual-polarized radar data and radar interferometry data
allow detecting sharp violations of the Earth's surface on areas of illegal amber mining. In order to increase
the accuracy of the amber mining sites detection, it is envisaged that field surveys will be carried out, which
includes the soil samples picking from the extraction areas and the implementation of temperature
measurements of different types of soils, sand from dumps, etc. For the obtained samples, a spectral
analysis by a laboratory spectrometer will be performed and a spectral library will be created, which will be
used later to identify the regions that are corresponds to the spectral signatures. In addition, based on
collected samples soil moisture content can be defined.
Accumulation of remote sensing data of different origin will allow detecting long-term changes in
landscapes damaged by amber extraction, its space and the dynamics of damage spread. The practical
implementation and validation of the methodology is based on the obtained correlation models and the
generated databases in the form of a specialized studied areas classification according to the complex of
processed remote sensing data, the definition of the areas of illegal extraction of amber by spectral and (bio)
physical features (vegetation, temperature, humidity, etc.). Among geospatial data, spatial distributions of the
spectral reflectance of different landscape elements, surface temperature, soil moisture, parameters of radar
interferometry will be formed. Based on the accumulated time series data, the distribution of amber mining
sites spatial-temporal features dynamics will be determined. Based on complex geospatial data and results
will be implemented GIS project created using QGIS environment. Also scientifically grounded
recommendations for prompt response to the manifestations of landslides' disturbances because of
unauthorized amber extraction and estimation of damages will be developed.
The proposed comprehensive approach will significantly improve the accuracy of the identification
and classification of affected areas, environmental damage assessment. Due to free access to all remote
sensing data that might be used, this approach is cost effective and affordable for use by government
agencies in the future.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІНИ ПЛОЩІ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
КАР’ЄРАМИ ІРШАНСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ НА
ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ РІЗНОЧАСОВИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ
Завдяки сучасним аерозйомкам і зондуванню Землі з космосу стало реальним комплексне
пізнання земної поверхні і надр, прогнозування природних ресурсів, вивчення стану і змін
навколишнього середовища під впливом техногенезу, організація оперативного моніторингу
найважливіших природних середовищ Землі. У процесі видобутку корисних копалин під впливом
техногенезу відбувається перебудова існуючого рельєфу і створення нових, не властивих даній
території техногенних форм. На порушених і рекультивованих землях, а також в зоні впливу гірничих
розробок відбуваються процеси екзогенного рельєфоутворення, моніторинг яких необхідний з метою
розробки комплексу заходів по їх обмеженню та усунення.
Загострення екологічних проблем, пов’язаних з видобутком корисних копалин, вимагає
постійного моніторингу стану геологічного середовища в районах розробки кар’єрів. Для дослідження
тенденції і темпів зростання деградованих земель у часі доцільно використовувати різночасові
космічні знімки. Застосування космічних матеріалів при проведенні моніторингу зводиться до
зіставлення різночасових даних для виявлення як короткоперіодичних, так і багаторічних змін.
Матеріали космічних зйомок дають достатньо повне уявлення про особливості будови і динаміки
ландшафтів, що сформувалися в районах видобутку корисних копалин відкритим способом.
Об’єктом наших досліджень були кар’єри Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.
Користуючись програмним забеспеченням GoogleEarthPro, ми порівняли динаміку зміни площі кар’єрів
Іршанського гірничо-збагачувального комбінату за період з 2006 по 2018 рр. Результати досліджень
представлені на рисунку.
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Рис. Зміна площі кар’єрів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату протягом 2006- 2018 рр.
Упродовж 2006-2018 років відбувалася зміна площі земельних ділянок під технологічними
2
об’єктами надрокористування, зокрема, з 2006 року їх площа поступово зросла на 15,82 км . Аналіз
зміни порушених земель дозволив простежити тенденцію зміни їх площі та конфігурації з плином часу.
Отримані результати дають змогу здійснювати облік, контроль і проводити моніторинг існуючих
родовищ корисних копалин і визначити об’єми незаконного видобутку.
Така тенденція спричинює вилучення земель сільськогосподарського призначення під об’єкти
надрокористування, зміну рельєфу місцевості та екологічні зміни в ландшафті. Швидке збільшення
площі порушених земель і техногенних ландшафтів в гірничопромислових районах робить
пріоритетною проблему організації постійно діючого аерокосмічного моніторингу кар’єрів.
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RETROSPECTIVE MONITORING OF CHANGES IN AREA OF DISTURBED LAND
QUARRIES OF THE IRSHANSKYI MINING AND PROCESSING PLANT ON THE ANALYSIS
OF MULTI-TEMPORAL SATELLITE IMAGES
Thanks to modern aerial surveys and sensing data it has become a real comprehensive knowledge
of the earth's surface and subsoil, forecasting of natural resources, research the state and changes of the
environment under the influence of technogenesis, organization of operational monitoring of the most
important natural environments in the Earth. In the process of mining under the influence of technogenesis
there is a restructuring of the existing relief and the creation of new, not inherent in this territory of man-made
forms. On disturbed and recultivated lands, as well as in the zone of influence of mining, there are processes
of exogenous relief formation, the monitoring of which is necessary in order to develop a set of measures for
their limitation and elimination.
The aggravation of environmental problems associated with the extraction of minerals requires
continuous monitoring of the state of the geological environment in the areas of quarry. In order to research
the trends and rates of growth of degraded lands over time, it is expedient to use multi-temporal satellite
images. The use of space data during monitoring is reduced to comparing multi-temporal data to detect both
short-term and long-term changes. Materials of space surveys give a fairly complete picture of the
peculiarities of the structure and dynamics of landscapes, that were formed in the areas of extraction of
minerals in an open way.
Using the Google Earth Pro software, we compared the dynamics of the changes in the mining area
of the Irshanskyi Mining and Processing Plant from 2006 to 2018.The results of the research are
presented in figure.
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Fig. Change in the area of the Irshanskyi Mining and Processing Plant during 2006-2018.
During 2006-2018, there was a change in the area of land under technological subsoil objects, in
2
particular, since 2006 their area has gradually increased by 15.82 km . The analysis of the change of
disturbed lands allowed to trace the trend of changes their area and configuration over time.The obtained
results enable to record, control and monitor existing deposits of minerals and identify illegal extraction.
Such a trend leads to the withdrawal of agricultural land for subsoil use, the change of terrain and
ecological changes in the landscape. A rapid increase in the area of disturbed lands and technogenic
landscapes in mining areas makes the priority issue of the organization of their ongoing aerospace
monitoring.
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ДРІБНІ ССАВЦІ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ 2018 РОКУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

МЕДЖИБІЖ 1:

Нижньопалеолітичне місцезнаходження Меджибіж 1 розташоване на лівому березі
р. Південний Буг, на місці колишнього гранітного кар’єру, на відстані близько одного кілометра на захід
від смт. Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької області.
Історія дослідження пам’ятки палеонтологами та геологами нараховує вже понад столітній
період. Від початку ХХ ст. і до початку ХХІ ст. на місцезнаходженні час-від-часу здійснювалися лише
геологічні та палеонтологічні роботи. Першим звернув увагу на наявність у шарах пам’ятки кам’яних
виробів геолог В.К. Пясецький, а систематичні комплексні міждисциплінарні археологічні дослідження
на стоянці почали проводитися з 2008 р. під загальним керівництвом В.М. Степанчука [3, 4].
У межах місцезнаходження в різні роки археологами досліджувалися кілька ділянок, які
отримали назви: основний розкоп, оленячий розкоп, північна та південна траншеї.
У відкладах Меджибожа 1 встановлена наявність двох археологічних комплексів –
т.зв. «основного» (його вік співставляється з початком завадівського епізоду ґрунтоутворення, OIS 11)
і т.зв. «давнього» (лубенський час, OIS 13-15). Артефакти з обох комплексів супроводжуються
кількісними палеонтологічними рештками [3].
У 2018 році дослідження стоянки проводилися на ділянці оленячого розкопу та виконувалися в
рамках проекту ДФФД № Ф/50-2018 «Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової
колонізації Європи» (керівник В.М. Степанчук). Було зафіксовано два культурні горизонти («основний»
і «давній») з археологічними та палеонтологічними знахідками, серед останніх виявлені
фрагментовані кістки тварин з ознаками навмисного розколювання та дроблення, присутні нарізки
лезами кам’яних знарядь [2].
Палеонтологічні рештки дрібних ссавців з Меджибожа 1 в різні роки вивчав Л.В. Рековець. На
його думку, мікротеріофауна пам’ятки відноситься до ранньосингільського фауністичного комплексу та
входить до складу бабельської асоціації [1].
У ході досліджень 2018 року також здійснювався пошук мікротеріофауністичних решток, що
мав на меті уточнення кількісного та якісного складу тафоценозу дрібних ссавців.
На першому етапі пошукових робіт проводився відбір найбільш насичених остеологічним
матеріалом горизонтів. Для виявлення шарів із концентрацією мікротеріологічних знахідок
проводилася промивка невеликих об'ємів відкладів з розкопу. За отриманими результатами, на
другому етапі дослідження, здійснювалася промивка із шарів з найбільшою концентрацією залишків
дрібних ссавців. Мікротеріологічний матеріал здобуто шляхом ручної промивки відібраних зразків з
культурних нашарувань оленячого розкопу за допомогою сита з розміром комірок 0,5-1,0 мм.
Виявлений таксономічний склад і кількість визначених мікротеріологічних решток наступні:
Spermophilus sp. – 2, Spalax sp. – 1, Apodemus cf. flavicollis – 2, Allophaiomys deucalion – 3 (кількість
m1), Microtus greralis – 14, Microtus arvalidens – 6, Microtus nivaloides (=arvalinus) – 7, Microtus
oeconomus – 1, Microtus agrestis – 2, Clethrionomys sp. – 4, Arvicola mosbachensis – 10.
Окрім раніше описаних у роботі [4] видів з Меджибожу 1, в досліджених матеріалах присутні
нові рештки Міcrotus oeconomus, Apodemus cf. flavicollis і Allophaiomys deucalion (останні, без сумніву,
перевідкладені з давніших відкладів). В усьому іншому здобута вибірка достатньо однорідна і в
екологічному плані подібна до раніше виявленої Л.В. Рековцем.
Наведені дані засвідчують, що нижньопалеолітична стоянка Меджибіж 1 не лише проливає
світло на шляхи найдавніших міграцій людини в Північно-Західній Євразії в археологічному плані, але
й слугує якісним джерелом для вивчення мікротеріофауни на теренах Східної Європи в
палеонтологічній площині.
1. Рековец Л. И. Меджибож – местонахождение териофауны и многослойная палеолитическая
стоянка человека в Украине. Вісник зоології. 2001. Т. 35. № 6. С. 39-44.
2. Степанчук В. М., Вєтров Д. О., Нездолій О. І. Дослідження нижньопалеолітичного місцезнаходження
Меджибіж 1 на Хмельниччині. На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб
комунікації та еволюції : тези доп. наук. конф., м. Винники, 8-9 листоп. 2018 р. Львів, 2018. С. 14.
3. Степанчук В. Н., Рыжов С. Н., Матвиишина Ж. Н., Кармазиненко С. П., Муань А.-М. Первые итоги
изучения нижнепалеолитических местонахождений Меджибожа. Меджибіж і проблеми вивчення
нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини. Тернопіль, 2014. Ч. 2. С. 22-48.
4. Rekovets L., Chepalyga A., Povodyrenko V. Geology and mammalian fauna of the Middle Pleistocene site
Medzhibozh, Ukraine. Quaternary International, 2007. Vol. 160, pp. 70-80.
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SMALL MAMMALS OF MEDZHYBIZH 1 PLEISTOCENE LOCATION: INVESTIGATIONS
IN 2018
Medzhybizh 1 Lower Paleolithic location is located on the left bank of the Pivdennyi Buh river, in the
place of the former granite quarry, about a kilometer west of the village Medzhybizh in Letychivskyi district,
Khmelnytskyi region.
The history of paleontologists and geologists the monument research has already been over a
century. From the beginning of the XX century and to the beginning of the XXI century at the location only
geological and paleontological works were carried out. Geologist V.K. Piasetskyi was the first, who noticed
the presence in the layers of stone products. Systematic complex interdisciplinary archaeological research in
the site began to be carried out since 2008 by archaeological expeditions under the general headship of
V.M. Stepanchuk [3, 4].
Within the boundaries of the location in different years, archaeologists investigated several places
that received the title: the main excavation, reindeer excavation, northern and southern trenches.
In the deposits of Medzhybizh 1, there are two archaeological complexes: the so-called "basic" (its
age is commensurate with the beginning of the Zavadivskyi episode of soil formation, OIS 11) and the socalled "ancient" (Lubnynskyi time, OIS 13-15). Artifacts from both complexes are accompanied by
quantitative paleontological remnants [3].
In 2018, the investigation of the site was carried out on the place of the reindeer excavation and was
carried out according the project of SFFS no. F/50-2018 "The earliest Paleolithic sites of Ukraine in the
context of initial peopling of Europe" (headed by V.M. Stepanchuk). Two cultural horizons ("basic" and
"ancient") were investigated with archaeological and paleontological findings, among the last fragmented
bones of animals with signs of deliberate splitting and crushing were found, and there were notching done by
the blades of stone tools [2].
Paleontological remains of small mammals from Medzhybozh 1 in different years were researched
by L.V. Rekovets. In his opinion, the theriofauna relates to the early-Singilian complex and is part of Babel
association [1].
During of research in 2018, also searched for the remains of the small mammals, the objective of
work was to clarify the quantitative and qualitative composition of this taphocoenosis.
To detect horizons with osteological material, we used diagnostic sign of the presence of mollusces
remains. Microtheriological material was obtained by manually flushing selected samples from cultural layers
of the reindeer excavation using the fine sieving with a cell size of 0.5-1.0 mm.
Species composition and the number of small mammals of the Medzhybizh 1 site: Spermophilus sp.
– 2, Spalax sp. – 1, Apodemus cf. flavicollis – 2, Allophaiomys deucalion – 3 (quantity m 1), Microtus greralis
– 14, Microtus arvalidens – 6, Microtus nivaloides (=arvalinus) – 7, Microtus oeconomus – 1, Microtus
agrestis – 2, Clethrionomys sp. – 4, Arvicola mosbachensis – 10.
In addition to the previously described species from Medzhybizh 1 [4], in the investigated materials
there are new remains: Міcrotus oeconomus, Apodemus cf. flavicollis and Allophaiomys deucalion (no
doubt, the latter was re-depositioned). Received specimens are uniform and ecologically similar to the
previously found by L.V. Rekovets.
The data show that Medzhybizh 1 Lower Paleolithic site not only sheds light on the paths of ancient
human migrations in the Northwestern Eurasia, but also serves as a qualitative source for studying the
micromammal faunas in Eastern Europe in the paleontological plane.
1. Rekovets, L. I. (2001). Medzhybozh is the location of the theriofauna and the multilayered Paleolithic site
in Ukraine. Journal of Zoology, Vol. 35, № 6, pp. 39-44. (in Russian).
2. Stepanchuk, V. M., Vietrov, D. O., Nezdolii, O. I. (2018). Investigation of Medzhybizh 1 Lower Paleolithic
location in Khmelnytskyi region. Interpretation of archaeological sources: achievements and challenges :
abstracts of the international scientific conference, November 8-9, 2018, Vynnyky. Lviv, p. 14. (in Ukrainian).
3. Stepanchuk, V. N., Ryzhov, S. N., Matviishyna, Zh. N., Karmazynenko, S. P., Muan, A.-M. (2014). The
first results of the study of Medzhibozh Lower Paleolithic locations. Medzhybizh locality and problems of
Lower Paleolithic studies on the East European Plain. Ternopil, no 2, pp. 22-48. (in Russian).
4. Rekovets, L., Chepalyga, A., Povodyrenko, V. (2007). Geology and mammalian fauna of the Middle
Pleistocene site Medzhibozh, Ukraine. Quaternary International, Vol. 160, pp. 70-80.
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АРХЕОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДИ ГОЛОЦЕНУ
Міждисциплінарна взаємодія палеогеографії та археології має важливе та взаємокорисне
значення для розвитку як наук про Землю, так і історичних наук. Палеогеографія, зокрема, один з її
розділів - палеоґрунтознавство, надає інформацію для археології про природні умови проживання тієї
чи іншої культурно-історичної спільноти, і, як наслідок, її побуту, способу господарювання і т.п. Разом
з тим, дослідження у межах археологічних пам'яток забезпечують палеогеографам можливість
вивчати ґрунти «поховані» під різними датованими археологічними об’єктами, порівнюючи їх з
фоновими (сучасними) ґрунтами, що є актуальним для реконструкції природних умов певного
часового інтервалу в загальній ритміці розвитку природи голоцену.
Перша відома праця, як результат спільних досліджень археологів та ґрунтознавців припадає
на 1925 р. (В.А. Городцов та Д.Г. Віленський). Активізація вивчення похованих ґрунтів в межах
археологічних пам'яток відбувається в 70-80-ті рр. XX ст. Це пов’язано із значним накопичення як
польового, так і експериментального матеріалу. В цей час на стику археології та ґрунтознавства
виникає нова наука – археологічне ґрунтознавство. В Україні першою комплексною працею, що
стосується цього напрямку, є дослідження В.П. Золотуна. В подальшому цьому напрямку досліджень
були частково присвячені деякі праці М.Ф. Веклича та його учнів.
Нині в Інституті географії НАН України під керівництвом д-р геогр. наук Ж. М. Матвіїшиної
виокремився напрям, що стосується геоархеологічного підходу в дослідженні розвитку природи
голоцену. Науковці сектору палеогеографії С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В. Мацібора,
А.С. Кушнір активно співпрацюють з археологами на всій території України. Значний внесок у
дослідження ґрунтів у межах археологічних об’єктів зробили також представники інших наукових
установ України: Н.П. Герасимеко (2004), Б.Т. Рідуш (2013) та Ю.М. Дмитрук (2006), А.Б. Богуцький
(2011), О.Г. Пархоменко (2007) та ін.
Автором протягом 2010-2018 рр. було досліджено поховані ґрунти в 42 ґрунтових розчистках,
що знаходилися в межах різних археологічних об’єктів на території України.
Наявність датованих культурних шарів чи певного перекриття, і, як наслідок, чітко датованого
похованого ґрунту дали змогу вивчити природні умови формування різночасових голоценових ґрунтів
у дрібні хроноінтервали атлантичного (Миропіль), суббореального (Сторожове, Миропіль, Мильне,
Більськ) та субатлантичного (Канів, Сторожове, Сердюки, Шишаки, Опішня, Балаклія) часу
голоценової природи.
Спираючись на значну кількість попередніх напрацювань вчених, розроблені методологічні
підходи та широкий спектр методів. Використовуючи геоархеологічний підхід у дослідженні
педогенезу, можливо вирішувати низку актуальних наукових питань щодо: еволюції ґрунтів та
ґрунтового покриву; регіональних та фаціальних закономірностей процесів ґрунтоутворення у зв’язку з
просторово-часовою кореляцією умов навколишнього середовища; динаміки змін процесів
ґрунтоутворення в часі; реконструкцій природних умов впродовж різних історичних періодів; впливу
ґрунту і природних умов на господарську діяльність, розселення і міграції давньої людини; історикосоціологічних реконструкцій з використанням даних палеогеографії та суміжних наук.
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ARCHEOLOGY AND SOIL SCIENCE FOR RECREATING THE NATURE OF THE
HOLOCENE
The interdisciplinary interaction of paleogeography and archeology is important and it has a mutual
value for the development of Geosciences and historical sciences. Paleogeography and Paleopedology as
one of its sections, provide to archeology an information about the natural living conditions of different
cultural and historical community, its life and way of management, etc. At the same time, the research within
the archaeological monuments provides paleogeography’s an opportunity to study the soils, "buried" under
different archaeological objects, comparing them with the background (modern) soils, which is relevant for
the reconstruction of the natural conditions of a certain time interval in the general rhythm of development
the nature of Holocene.
The first known work, as a result of common research by archaeologists and soil scientists was
published in 1925 (V.A Horodtsov and D.H Vilenskyi). The development of the research of buried soils within
archaeological monuments was occur in 1970-1980. It is associated with the significant accumulation of field
material and experimental material. At that time, a new science emerges – archeology and soil science, on
the boundary of an archeology and a soil science. In Ukraine, the research of V.P. Zolotun is the first
comprehensive work in this direction. Further, some works by M.F Veklych and his colleagues were partly
devoted to this research direction.
Currently, the scientific direction concerning the geoarcheology approach in the research of the
development of the nature of the Holocene was separated at the Institute of Geography of the National
Academy of Sciences of Ukraine under the leadership of Dr. Zh. M. Matviishyna. Scientists of the
Paleogeography Sector: S.P. Karmazynenko, S.P. Doroshkevych, O.V. Matsibora, A.S. Kushnir actively
cooperate with other archaeologists of Ukraine. A significant contribution was made to the study of soils
within archaeological objects by researchers of other scientific institutions of Ukraine: N.P. Herasimeko
(2004), B. Ridush (2013) and Yu. Dmytruk (2006), A. Bogutskyi (2011) O. Parkhomenko (2007) and others.
The buried soils in 42 soil cleansings were investigated by the author during 2010-2018. They were
located within the boundaries of various archaeological sites on the territory of Ukraine.
The presence of dated cultural layers or a certain overlay, and as a result of a reliablydated buried
ground, made it possible to research the natural conditions for the formation of different Holocene soils in the
small chronointeral of the Atlantic (Myropil), the Subboreal (Storozhove, Myropil, Mylne, Bilsk) and the
Subatlantic (Kaniv, Storozhove, Serdiuky, Shyshaky, Opishnia, Balakliia) during the Holocene nature.
Based on a significant number of previous developments of scientists, methodological approaches
have been developed, a wide range of methods. Using the geoarcheological approach in the research of
pedogenesis, it is possible to solve a number of topical scientific questions concerning: the evolution of soils
and soil cover; regional and facial patterns of soil formation processes in connection with the spatialtemporal correlation of environmental conditions; temporal dynamics of changes in soil formation processes;
reconstruction of natural conditions during different historical periods; the influence of soil and natural
conditions on economic activity, settlement and migration of an ancient man; historical and sociological
reconstruction using a data of paleogeography and related sciences.
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ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ
РАЙОНІВ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З МЕТОЮ
МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Для забезпечення раціонального природокористування і гармонійного життя в
гірничопромислових регіонах необхідно створювати нові неконфліктні взаємовідносини між природою і
людиною та знаходити оптимальні рішення, які б гарантували економічно-соціально-екологічну
еволюцію суспільства і одночасно зберегли б можливість подальшого природного розвитку довкілля.
Тому, особливе значення сьогодні має достовірна інформація про стан оточуючого середовища та
тенденції його змін, яку можна отримати, застосовуючи аерокосмічне дистанційне зондування Землі,
що дозволяє одержувати високоточні дані про параметри будь-якої ділянки земної поверхні.
Розроблений на основі ландшафтно-системного підходу і автоматизованого дешифрування
космічних знімків метод статистичного (евристичного) критерію оцінки техногенного навантаження,
відкриває можливості для дослідження на якісно новому рівні загальних тенденцій змін, які
відбуваються в екосистемах гірничопромислових територій і може бути використаний для
комплексного геоекологічного моніторингу навколишнього середовища та прогнозу зміни екостану на
майбутнє [1, 2]. Запропонований алгоритм на основі методу може бути застосований для
автоматизації процедури прийняття рішень, що звільняє оператора-дешифрувальника космічних
знімків від значного об’єму суб’єктивної та трудомісткої роботи, яка виконується на основі візуальноінструментальних методів (рисунок).

Рис. Алгоритм автоматизації прийняття рішень при оцінці техногенного навантаження.
В результаті дослідження було попередньо отримано оцінку техногенного навантаження на
територію Нікопольського гірничопромислового району по 4 класам ландшафтних комплексів:
природні, модифіковані, антропогенні і техногенні з використанням ландшафтно-системного підходу і
автоматизованого дешифрування космічних знімків. Верифікація отриманих даних з експертними
оцінками показала велику кореляційну залежність, що уможливлює подальше застосування методу.
Моніторинг гірничо-промислових територій з використанням методу статистичного
(евристичного) критерію буде сприяти оперативній оцінці геоекологічного стану та розробці
рекомендацій для прийняття оптимальних рішень щодо режиму функціонування природно-технічних
систем та запобіганню негативних змін ландшафтних комплексів в зоні впливу гірничопромислової
території та організації раціонального природокористування.
1. Федоровский А. Д., Лищенко Л. П. Ландшафтно-системный подход при оценке геоэкологической
ситуации в регионе. Доповіді Національної академії наук України. Київ, 2003, № 11, С. 37-40.
2. Arkhipov, A. I., Glazunov, N. M., Khyzhniak, A. V. Heuristic Criterion for Class Recognition by Spectral
Brightness. Cybernetics and Systems Analysis. 2018. Volume 54. Issue 1. pp. 94-98.
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ASSESSMENT OF THE TECHNOGENIC LOAD ON THE MINING AREAS USING REMOTE
SENSING DATA FOR MINIMIZATION OF NEGATIVE INFLUENCE ON ENVIRONMENT
To ensure the rational use of the nature resources and harmonious life in mining regions, it is
necessary to create new non-conflictual relationships between nature and humans and to find optimal
solutions that would guarantee the social, economic and ecological evolution of the society and preserve the
possibility of further natural development of the environment at the same time. Therefore, today, reliable
information about the state of the environment and trends of its changes is important, that can be obtained
applying remote sensing of the Earth, which allows receiving high-precision data of any part of the earth's
surface.
The method of statistical evaluation of the technogenic load is developed using the landscapesystem approach and the automated decoding of space images provides an opportunity for research on a
qualitatively new level in the changes occurring in ecosystems of mining areas and can be used for complex
geoecological monitoring of the environment and forecast the changes for the future [1, 2]. The algorithm
based on the method can be used to automate the decision-making procedure, which frees the operatordecoder of space images from a significant amount of subjective and labor-intensive work, which is
performed on the basis of visual-instrumental methods (figure).

Fig. Algorithm for automation of decision making in the estimation of technogenic loading.
As the result of the research, the estimation of the technogenic load of the territory of the Nikopol
mining area divided on 4 classes of landscape complexes (natural, modified, anthropogenic and
technogenic) was obtained using the landscape-system approach and automated decoding of space images.
Verification of the received data with expert estimations showed a large correlation dependence, which
makes possible the further application of the method.
Monitoring of mining and industrial areas using the method of statistical criterion will facilitate to:
- the operative assessment of the geoecological state;
- the development of recommendations for making optimal decisions regarding the mode of operation of the
environment;
- the prevention of the negative changes in landscape complexes in the zone of influence of the mining
industry;
- the organization of rational nature management.
1. Fedorovsky, A. D., Lischenko, L. P. (2003). Landshaftno-sistemnyy podkhod pri otsenke
geoekologicheskoy situatsii v regione [Landscape-system approach in assessing the geoecological situation
in the region]. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 11, pp. 37-40. (in Russian).
2. Arkhipov, A. I., Glazunov, N. M., Khyzhniak, À. V. (2018). Heuristic Criterion for Class Recognition by
Spectral Brightness. Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 54, Issue 1, pp. 94-98.
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ГЛИБИННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ
РОЗЛОМІВ УЩ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗВІЗДАЛЬ-ЗАЛІСЬКОЇ

ЗОНИ

В доповіді розглянуто результати глибинних електромагнітних досліджень із застосуванням
магнітотелуричних та магнітоваріаційних методів (МТ/МВ) в західній частині Українського щита з
метою вивчення глибинної будови земної кори для пошуку зон метасоматозу, і пов’язаних з ними
рудопроявів корисних копалин.
Тектонічно район досліджень представлений трьома мегаблоками: Волинським, Подільським
та Бузьким, де головна роль при пошуках рудопроявів рідкоземельних, благородних та кольорових
металів відводиться аномаліям високої електропровідності, у яких проявились глибинні зони
розломів (ЗР) та їх перетини, такі як Звіздаль-Заліська, Брусилівська, Немирівська, Центральна і
Андрушівська [2, 3].
Експериментальні роботи виконувались сучасними довгоперіодними цифровими станціями з
ферозондовими магнітометрами LEMI-417. Виміри низькочастотного природного змінного
електромагнітного поля Землі іоносферно-магнітосферного походження проводились вздовж двох
профілів, що перетинають Звіздаль-Заліську та Брусилівську глибинні ЗР на території мегаблоків УЩ:
Волинського – профіль Радомишль-Фастів в кількості 9 пунктів та Подільського і Бузький – профіль
Ружин-Сквира в 7 пунктах. Тривалість синхронних спостережень становила 1 добу, відстань між
профілями в середньому близько 60 км; польовими пунктами – від 4 до 13 км.
Проведені експериментальні дослідження задовольняють вимогам, що висуваються до
спостережених даних, при використанні процедури синхронного оцінювання передавальних
операторів МТ/МВ полів програмним комплексом PRC-MTMV [1].
За якісною інтерпретацією комплексних типерів та кривих МТ зондування профіль РадомишльФастів можна розділити на декілька різноорієнтованих струмопровідних структур: I – поверхнева,
орієнтацію якої важко визначити на цьому етапі аналізу матеріалу, вона може бути як
субмеридіональною, яка корелює з Віленським розломом, так і північно-східною, або субширотно, що
може бути пов’язано з системою локальних розломів, субширотного простягання, які перетинають
Віленський та Кочерівський розломи та Кочерівську структуру; II – приповерхнева,
субмеридіонального простягання, яка корелює з районом перетину: 1 – вище згаданої субширотною
системою локальних розломів, 2 – субмеридіональною структурою, яку оконтурюють із заходу
Кочерівський, а зі сходу Брусилівський глибинні розломи та 3 – Чорнобильською зоною
розломів північно-східного направлення; III – на південному-сході від профілю – при
поверхнева північно-східного направлення, яка співпадає з зоною перетинів локальних розломів різної
орієнтації в просторі.
На профілі Ружин-Сквира виділяється декілька структур: локальну високопровідну поверхневу,
яка знаходяться саме у Звіздаль-Заліській ЗР; приповерхневу субширотну, що напевно заглиблюється
на схід та може відповідати геологічній структурі, а саме Самгородській розлому другого порядку; та
припускається наявність регіональної (або її вплив) для всіх пунктів профілю.
Аномалії високої електропровідності, що виділені, тяжіють до зон розповсюдження
метасоматитів та метасоматично перетворених порід, що є перспективними на ендогенне зруденіння,
а саме скарнів у Волинському мегаблоці; грейзенів, які часто містить цінні рудні мінерали у вигляді
вкраплень каситериту, вольфраму, танталіту та зон епідотизації та окварцювання у Кочерівському
синклінорії; зон окварцювання та мікроклінізації Звіздаль-Заліської розломної зони; хлоритизації,
мікроклінізації, епідотизації та гідротермально перетворених порід Брусилівської розломної зони;
мусковітизації, епідотизації та окварцювання Росинського мегаблоку.
1. Варенцов И. М. Программная система PRC_MTMV для обработки данных синхронных МТ/МВ
зондирований. Материалы VI Всероссийской школы-семинара по ЭМ зондированиям им.
М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна. ИНГГ СО РАН. Новосибирск. 2013. С. 1-4.
2. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000 аркуша М-35-ХVIІІ (Фастів). Київ: Геоiнформ
України. 2003. 136 с.
3. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000 аркуша М-35-ХХІV (Сквира). Київ:
Геоінформ України. 2005. 135 с.
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DEEP ELECTROMAGNETIC STUDIES OF THE ZVIZDAL-ZALISKA FAULT ZONE OF THE
UKRAINIAN SHIELD
The report examines the results of deep electromagnetic research es using magnetotelluric and
magnetovariation methods (MT/MV) in the Western part of the Ukrainian shield with the aim of studying
the deep structure of the earth's crust for the search for zones of metasomatosis and ore occurrences
of minerals.
Tectonically, the research area is represented by three megablock: Volyn, Podilsky, and Buzky,
where the main role in the search for ore deposits of rare-earth, noble and non-ferrous metals belongs to
anomalies of high electrical conductivity. In which reflected the deep-zone faults of and their intersections
appeared, such as Zvizdal-Zaliska, Brusilivska, Nemyrivska, Central and Andrushevskaya [2,3].
Experimental work was carried out by modern long-period digital stations with ferromagnetic
magnetometers LEMI-417. Measurements of the low-frequency natural electromagnetic field of the Earth of
ionospheric-magnetospheric origin were carried out along two profiles crossing Zvizdal-Zaliska and
Brusilivska deep-zone faults on the territory of megablocks of the Ukrainian shield: Volynsky – the profile of
Radomyshl-Fastov in the number of 9 points and Podolsky and Buzky – profile Ruzhin Skvira in 7 points.
The duration of synchronous observations was 1 day, the distance between profiles averaged around 60 km;
field points from 4 to 13 km.
The experimental research performed satisfies the requirements of the observable data, using the
procedure of synchronous evaluation of transmitting MT/MV operators by the software program PRCMTMV [1].
For a qualitative interpretation of the complex induction vectors, amplitude and phase curves MT
sensing, the Radomyshl-Fastov profile can be divided into a number of differently oriented conductive
structures: I – superficial, whose orientation is difficult to determine at this stage of the material analysis, it
can be as submeridional, correlated with the Vilensky fault, and North-Eastor East-West trending, which may
be related to a system of local faults, sub-latitud, crossing the Vilensky and Kocheriv faults and the Kocheriv
structure; II – near-surface, submeridional, which correlates with the intersection area: 1 – the abovementioned sub-latitudinal system of local faults, 2 – the submeridional structure, which has contours from
deep faults the West Kocherivsky, and from the East Brusilivsky's and 3 – the Chornobyl zone of faults in the
North – East direction; III – in the south-east of the profile – the near-surface of the North – East direction,
which coincides with the zone of intersections of local faults of different orientations in space.
The profile of Ruzhin-Skvira is divided intoseveral structures: a local high-conducting surface, which
is located just in Zvizdal-Zaliska; near-surface sub-latitudinal, which is definitely deepening to the East and
may correspond to the geological structure, namely the second-order Samgorod fault; and it assumes the
presence of a regional (or its influence) for all points of the profile.
The high electrical conductivity anomalies are highlighted in the distribution zones of metasomatites
and metasomatically altered rocks that are promising on endogenous ores, namely, skarns in the Volyn
megablock; greisens that often contain valuable ore minerals in the form of intersperses of cassiterite,
tungsten, tantalum and zones of epidotetization and silicification in the Kocheriv synclinorium; ZvizdalZaliska fault zones; chloritization, microclinization, epidotetization and hydrothermally modified breeds of the
Brusilov fault zone; muscovization, epidotetization and silicification of the Rosinsky megablock.
1. Varentsov I. M. (2013). Software system PRC_MTMV for data processing synchronous MT/MV soundings.
Materials of the VI All-Russian Workshop on EM sensing. Novosibirsk, pp. 1-4. (in Russian).
2. Geological state map of the crystalline base of the scale of 1 : 200 000. Sheet M-35-XVIII (Phastiv) (2003).
Kiev: Foundation of GP "Ukrainian Geological Company". (in Ukrainian).
3. Geological state map of the crystalline base of the scale of 1 : 200 000. Sheet M-35-XXIV (Skvira) (2005).
Kiev: Foundation of GP "Ukrainian Geological Company". (in Ukrainian).
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ДОСТОВІРНІСТЬ МОНІТОРИНГУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Моніторинг геологічного середовища обмежений низкою точок, для яких є принаймні один
елемент множини, де немає ефективного процесу ідентифікації, а рішення щодо стану навколишнього
середовища допускає умови невизначеності. Для успішної розробки та застосування методів
поліпшення спостереження та виявлення стадії процесу необхідно дослідити конкретні джерела
ненадійності даних процесу та інтегральних оцінок стану геологічного середовища.
Методологія моніторингу включає визначення поточного стану індексів, пов'язаних з ними
факторів та їх вплив на спектр та величину показників, динаміку показників у порівнянні з попередніми
вимірами, перевірку відповідності тенденцій, прийняття рішень щодо достовірності даних моніторингу
та прогнозів. Впровадження таких етапів забезпечує надійність отриманих даних для прийняття
відповідальних рішень при прогнозуванні стану довкілля.
Для ефективного аналізу стану середовища необхідно визначити мету збору інформації,
контрольні точки відбору проб, частоту оновлення даних, їх номенклатуру та альтернативні варіанти
інформаційного забезпечення. Моніторинг геологічного середовища включає визначення структури
вимірювальної мережі, діапазону площі та щільності контрольних точок на основі мережі вимірювання
даних та відповідних алгоритмів інтерполяції та згладжування, а також визначення динаміки стану.
Стан геологічного середовища як системи, яка піддається зовнішнім впливам, причому деякі з
них погано контролюються або не визначаються, що спостерігається тільки в обмеженій кількості
точок, можна розглядати як відкриту систему, для якої існують умови невизначеності. Невизначеність
виникає також у тих випадках, коли умови технологічного процесу оцінюються в межах району
моніторингового каналу або на кордоні, що розділяють два конкретних стани. Зони моніторингу
каналів контролю не мають чітких меж, а результати спостережень поблизу цих нечітких, розмитих
меж можуть характеризуватися лише ступенями належності, а не чітко визначеними функціями. В
обох випадках невизначеність результатів спостереження призводить до недостовірності оцінок стану
геологічного середовища. Така невизначеність характеризується значенням, оберненим до функції
членства. Тобто, обернена залежність між ступенями належності елемента до заданої множини з
певною базовою змінною та використовуваних правил або метрика:
n

d ( xm , xr ) ((n 1) 1

( xmi xri ) 2 )1 / 2 ,
i 1

де m та r – кількість елементів у відповідних сигналах. Вона оцінює ступінь близькості модельних
оцінок (прогнозів) значень сигналів (параметрів стану) (xm), або їх розподілу до реальних значень цих
сигналів (xr). Тут, під оцінками моделі, ми розуміємо не тільки результати фактичного моделювання
(математичного або фізичного), але й дані вимірювань, що використовують звичайні (нестандартні)
засоби. Результати вимірювань з використанням засобів, на виході яких гарантується якість
інформації, розглядаються як реальні (справжні). У цьому випадку "звичайна евклідова відстань" як
критерій близькості (розбіжності) обґрунтовується наступним чином:
- спостереження взаємно незалежні і можуть мати однакову дисперсію;
- компоненти вектора спостереження є однорідними за своїм фізичним змістом і однаково
важливі з точки зору їх використання при ідентифікації;
- знак простору збігається з геометричним простором і поняття близькості об'єктів
спостереження збігається з поняттям геометричної близькості в цьому просторі.
Зазначений підхід до підвищення достовірності даних моніторингу забезпечує значне
поліпшення функціонування інформаційних систем та сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень
щодо прогнозування стану геологічного середовища. Однак, його використання за відсутності
прийнятих характеристик вимірювального обладнання, що робить його чутливим до зовнішніх впливів
і орієнтованим на точну вхідну інформацію, вимагає нових, нестандартних підходів, одним з яких є
інтерпретація інформації, що використовується в системі, з точки зору теорії нечітких множин і теорії
можливостей, що складають основу інтелектуальних інформаційних систем.
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RELIABLE OF MONITORING OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT
Monitoring of the geological environment is limited by a number of points, for which there is a
presence of at least one element of a set for which there is no effective identification process, and a decision
regarding state of environment accepts conditions of uncertainty. For successful development and
application of methods for improving observation and identifying stage of process, it is necessary to research
specific sources of unreliability of process data and of integral estimates of state of environment.
Methodology for monitoring includes determining current state of indexes, associated factors and
their impact on spectrum and magnitude of indicators, the dynamics of indexes in comparison with
previousmeasurements, verification relevance of trends, decision making on the reliability of monitoring data
and forecasts. Implementation of such stages ensures reliability of data obtained to make responsible
decisions for the forecast the state of environment.
For effective analysis of the state of geological environment, justification of the purpose of collecting
information, control sampling points, frequency of data updates of, their nomenclature, and alternative
variants of information provision should be provided.
Monitoring of the geological environment includes definition of the structure of the measuring
network, the range of the area and the density of control points on the basis of the data measuring network
and the corresponding algorithms of interpolation and smoothing, as well as determination of the dynamics
of the state.
The state of the geological environment as a system that is exposed to external influences, some of
them are poorly controlled or not defined (since assumptions about the properties of this usually avoid some
of the essentially important components, less formal objects are taken into account than is necessary, etc.),
is observed only in a limited number of points, can be regarded as an open system, for which there is a
characteristic presence of at least one element of a set for which there is no effective identification process,
and a decision regarding the state of the system accepts the conditions of uncertainty. Uncertainty arises
also in those cases where the conditions of the technological process are evaluated within the area of the
monitoring channel or at the boundary that divide the two specific states. The monitoring zones of the
monitoring channels do not have clear boundaries, and the results of observation near these fuzzy, blurred
boundaries can be characterized only by degrees of membership, and not by clearly defined functions.
In both cases, the uncertainty of the results of the observation leads to unreliability of the
assessments of the state of the geological environment. Such a falsehood is characterized by the value
inverse to the membership function. That is, the inverse relationship between the degrees of affiliation of an
element to a given set from a certain base variable and the rules used or metric:
n

d ( xm , xr ) ((n 1) 1

( xmi xri )2 )1 / 2 ,
i 1

where m and r are the number of elements in the signals. It evaluates the degree of proximity of model
estimates (predictions) of signal values (state parameters) (xm), or their distributions to the real values of
these signals (xr). Here, under model estimates, we understand not only the results of the actual simulation
(mathematical or physical), but also the data of measurements using the usual (non-standard) means.
Results of measurements using means at the output of which the quality of information is guaranteed are
considered as real (true). In this case, the "usual Euclidian distance" as the criterion of proximity (or
discrepancy) is justified by:
- observations are mutually independent and may have the same dispersion;
- components of observation vector are homogeneous in their physical content and they are equally
important in terms of their use during identification;
- sign space coincides with the geometric space and the notion of proximity of objects of observation
coincides with the notion of geometric proximity in this space.
The above-mentioned approach to increase the reliability of monitoring data ensure significant
improvement of the functioning of information systems and facilitate the adoption of more substantiated
decisions to predict the state of the geological environment. However, its use in the absence of accepted
characteristics of measuring equipment, making it sensitive to external influences and focused on precise
input information, requires new, non-standard approaches, one of which is the interpretation of information
used in the system in terms of theory fuzzy sets and the theory of possibilities that form the basis of
intelligent information systems.
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ГЛИБИННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАРАСІВСЬКОЇ ТА ТРОЯНКІВСЬКОЇ
СТРУКТУР ГШЗ
Наукові дослідження показують, що різні області зчленування тектонічних плит (океанічні,
континентальні, міжконтинентальні) характеризуються провідними структурами. Характер таких
глибоких регіональних аномалій електропровідності не обов'язково пояснюється частковим
плавленням і може бути результатом міграції флюїдів і, як наслідок, міграції рудних компонент з кори і
мантії під час тектоно-магматичної активації. Таким чином, аномалії електропровідності є одними з
найважливіших факторів для визначення можливої площі геодинамічних процесів і повинні
розглядатися в плані формування та розташування родовищ корисних копалин. За даними різних
вчених, Голованівська шовна зона (ГШЗ) є регіональною структурою з низько провідною земною
корою, що характеризується вираженою анізотропією поверхневого питомого електричного опору (ρ)
та його різкою мінливістю як по вертикалі, так і по латералі. Вченими геологами сформульовано задачі
подальших наукових геофізичних досліджень з вивчення та оцінювання перспектив рудоносності ГШЗ.
Одна з них, полягає у виявленні та вивченні несистемних локальних геолого-геофізичних об'єктів на
території ГШЗ, які можуть потенційно нести специфічне рудне навантаження (алмазоносність, рідкісні і
кольорові метали) Показано, що перспективними при цьому є ізометрично-овальні структури різних
генетичних типів, наприклад, Молдовська, Секретарська, Троянківська та Тарасівська.
У 2017-2018 роках в центральній частині Ятранського блоку ГШЗ виконано синхронні
вимірювання зовнішнього змінного низькочастотного природного електромагнітного поля Землі і
побудово модель тривимірного глибинного розподілу питомого опору в земній корі Тарасівської та
Троянківської структур. Аналіз експериментальних даних (криві глибинного магнітотелуричного
зондування для діапазону періодів 10-10000 с і комплексні індукційні параметри для періодів 20-6900с)
вказують на складну тривимірну ситуацію, яка передбачає наявність поверхневої і, можливо,
глибинної електропровідної аномалії.
Згідно з результатами 3D моделювання Троянківська структура проявилася на різних
глибинних ярусах: перший – електропровідний з ρ=5-100 Ом·м – з поверхні до 100 м, відповідає двом
гальванічно не з’єднаним провідникам, що простягаються з північного-заходу на південний-схід та
змінюють свій напрямок на субширотний у східній частині планшету, розмежовуючи Троянківську
структуру на північну з ρ= 50-100 Ом·м та добре провідну південну з ρ=5-50 Ом·м частини; другий –
електропровідний з ρ= 50 Ом·м – 150-200 м, знаходиться у межах структури та відповідає її південнозахідній границі; третій – високого опору з ρ=10000 Ом·м – із 200 м до 2 км; четвертий –
електропровідний з ρ=50 Ом·м – на глибинах 2-4 км проявляється у межах південно-західної границі
та у вигляді субширотного провідника у північно-східній; п’ятий – електропровідний з ρ=250 Ом·м
відповідає глибинам 4-10 км.
За результатами тривимірного моделювання Тарасівська структура фрагментарно
проявляється у низькому електричному опорі, її субширотно перетинають електропровідні зони з
різним ρ, в яких саме низькі значення від 10 на півдні до 100 Ом·м на півночі знаходяться в її границях.
У вертикальному розрізі її можна представити у вигляді кількох шарів: перший – електропровідний з
ρ=10-250 Ом·м – з поверхні до 10-100 м, скоріше за все, пов’язаний не тільки з високою
електропровідністю поверхневих осадових відкладів, але і з зоною дезінтеграції порід кристалічного
фундаменту; другий – високого опору з ρ=10000 Ом·м – зі 100 м до 2 км, можливо, представлений
однорідною недиференційованою товщею; третій – електропровідний з ρ=10-250 Ом·м – з 2-3 км до 10
км та 7-10 км з ρ=250 Ом·м, вірогідно може пояснюватись особливим складом порід земної кори на
цих глибинах (графітизацією, сульфідизацією та ін.) або флюїдизацією різного походження. Все
частіше за останніми даними природу аномалій розглядають як результат спільної діяльності
електронного та іонного типів електропровідності.
Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного
фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф-83.
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DEEP ELECTROMAGNETIC RESEARCHES OF THE TARASIVSKA AND TROIANKIVSKA
STRUCTURE OF THE HSZ
Scientific researches show that different region of tectonic plates (oceanic and continental,
intercontinental) are characterized by conductive structures. The nature of such deep regional conductive
anomalies are not necessarily explained by partial melting and may be the result of fluid migration and
consequently ore component migration from the crust and mantle during the tectonic-magmatic activation.
Thus, the conductivity anomalies are among the most important factors to determine the possible area of
geodynamic processes and should be examined in terms of the formation and location of mineral deposits.
According to various scientists, Holovanivska suture zone (HSZ) is a regional structure with low conductivity
of the crust. It is characterized by a pronounced anisotropy of the subsurface electrical resistivity (ρ) and its
sharp variability both in lateral direction and in depth. Scientists of geologists formulated the task of further
scientific geophysical research on the study and evaluation of prospects of ore-bearing HSZ. One of them is
to identify and study non-systemic local geological and geophysical objects on the territory of the HSZ, which
can potentially carry a specific ore load (diamond, rare and non-ferrous metals). It is shown that the
isometric-oval structures of different genetic types are promising, for example, Moldovska, Sekretarska, in
the district village Tauzhna, Troiankivska and Tarasivska.
In 2017-2018 the field simultaneous areal measurements of the external low-frequency natural
electromagnetic field of the Earth and the construction of a three-dimensional deep resistivity distribution in
the crust of the Tarasivska and Troiankivska structure were performed in the central part of the Yatransk
Block of HSZ. The analysis of experimental data (the curves of deep magnetotelluric sounding for a period of
10-10000 s and the complex induction parameters for periods of 20-6900 s) indicates a complex threedimensional situation, which involves the presence of a nearsurface and possibly deep conductivity
anomalies.
According to the results of 3D modeling, the Troiankivska structure was manifested on different
depth tiers: the first one conductor with ρ=5-100 Ohm·m – from a surface up to 100 m corresponds to two
galvanically unconnected conductors extending from the northwest to the south - east and change its
direction to sub-latitudinal in the Eastern part of the plate, separating the Troiankivskastructure to the north
with ρ=50-100 Ohm·m and the south with ρ=5-50 Ohm·m parts; the second one is the conductor with
ρ=50 Ohm·m – 150-200 m, located within the structure and corresponding to its South-Western boundary;
the third – a high resistance with ρ=10000 Ohm·m – from 200 m to 2 km; the fourth – conductor with ρ=50
Ohm m; at depths of 2-4 km it manifests itself within the boundary of the southwest and in the form of a sublatitudinal conductor in the northeast; fifth – conductor with ρ=250 Ohm·m corresponds to the depths of 410 km.
According to the results of 3D modeling, the Tarasivska structure is fragmentarily manifested as a
low resistivity, the conductive zones with different resistivity cross it in a sublatitudinal direction, in which the
lowest values from 10 Ohm·m in the south to 100 Ohm·m in the north are in its contour. In the vertical section
it can be represented in several layers: the first one is the conductor with ρ=10-250 Ohm·m – from the
surface to 10-100 m, most likely linked not only with high electrical conductivity of surface sediment deposits,
but also with the zones of disintegration of rocks of the basement; the second – a high resistivity layer with
ρ=10000 Ohm·m – from 100 m to 2 km, possibly it is represented by the uniform non-differentiated thickness;
the third layer is the electrical conductor with ρ = 10-250 Ohm·m from 2-3 km to 10 km end 7-10 km from
ρ=250 Ohm·m, probably linked with the special composition of the earth's crust at these depths
(graphitization, sulfidization, etc.) or fluidization of different origins, more often it is considered according to
the modern data that the nature of the conductive anomalies is the result of the joint influence of the electron
and ion types of electrical conductivity.
Publications are based on the research provided by the grant support of the State Fund For
Fundamental Research F-83.
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ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОХІМІЧНОГО ТА РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКЛАДІВ ОЗЕРА ЧОКРАК (КЕРЧЕНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ)
Озеро Чокрак (45°27´пн. ш., 36°17´сх. д.) є гіперсолоною водоймою, яка знаходиться на півночі
Керченського півострову. У пізньому голоцені озеро було відділене від Азовського моря піщаним
пересипом [1], що підтверджується щорічношаруватими озерними мулами, які перекривають морські
відклади. Пагорби, які оточують озеро, утворені переважно із глин, вапняків та мергелів неогенового
віку. Клімат досліджуваної території посушливий та континентальний (річна сума опадів не перевищує
300 мм). Мультидисциплінарні дослідження відкладів озера [3] включають радіовуглецеве датування,
літологічні та мікрофауністичні аналізи. У рамках сумісного проекту України, США та Росії «High
resolution Holocene proxy precipitation record in varved lake beds of Eastern Europe» (1995-1999) було
відібрано 11-м-ий керн відкладів свердловини CH-1 із західної частини Чокрацького озера. Визначення
вмісту валового вуглецю, валового органічного вуглецю та валового азоту було виконано для 440
висушених і гомогенізованих зразків, відібраних із 5-см інтервалом, із використанням елементного
аналізатору Costech Instruments ECS 4010. Для визначення вмісту органічного вуглецю перед
аналізом зразки було оброблено 10 %-ю соляною кислотою. Елементний склад 220 висушених і
гомогенізованих зразків відкладів було визначено із використанням приладу Niton XL3t GOLDD+X-ray
ﬂuorescence, встановленого на калібрацію елементів Cu/Zn. Метою цього дослідження є отримання й
аналіз нових геохімічних та рентгенофлуоресційних даних для реконструкції історії розвитку озера та
змін природного середовища навколо нього.
Вміст валового органічного вуглецю (Cорг) у озерних відкладах відображає історію біологічної
продуктивності озера, а співвідношення вуглецю та азоту (C/N) є індикатором відносного вмісту
теригенної та водної органічної речовини. У відкладах озера Чокрак вміст Cорг коливається від 0,5 до
2,5 %. У нижній частині керну (8,75-6,60 м) вміст Cорг є низьким і змінюється від 0,5 до 1 %. В інтервалі
глибин 6,60-5,45 м вміст Cорг становить близько 1%, з наступним його підвищенням до 1,75 % у
інтервалі 5,45-4,0 м. Наступна зміна вмісту Cорг спостерігається у інтервалі 4,00-2,55 м, де три піки
підвищення вмістуCорг до 2,5 % розділені двома зниженнями показнику до 1 %. У верхній частині керну
(2,55-0,50 м), вмістCорг падає до 1 %, але знову зростає до 1,5 % в інтервалі 0,50-0,0 м.
Співвідношення вуглецю та азоту спорадично збільшується з 9,3 у нижній частині керну до 11,3 на
глибині 5,35 м. У інтервалі глибин 5,35-1,55 м воно є стабільним і в середньому становить 11,6. У
верхній частині керну (1,55-0,0 м) співвідношення C/N знижується і в середньому становить 9,2.
З поміж широкого переліку елементів, отриманих в результаті аналізів, нами було розглянуто
Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Rb, Sr та Zr. Ці елементи було обрано на основі їх аналітичної якості та значного
поширення. Дані було нормалізовано відносно титану, у зв’язку з його стійкістю при транспорті та
вивітрюванні [4]. Тi, Rb та K часто пов’язані з глинистими мінеральними відкладами, а Zr та Si є
характерними для крупніших мулистих і піщаних фракцій. Висока кореляція Si з Ti, Rb та K у відкладах
озера Чокрак є індикатором того, що походження кремнію у них є переважно мінеральне, а не
біологічне. Співвідношення цирконію та рубідію використано як індикатор гранулометричного складу –
збільшення значення Zr/Rb вказує на збільшення розміру фракцій [2]. У відкладах озера Чокрак
виявлено пік Zr/Rbв інтервалі 7,10-6,40 м, а також раптове зростання цього параметру на глибині 2,60
м та поступове зменшення до верху керну. Кальцій і стронцій у озерних відкладах пов’язані з
вивітрюванням карбонатів у відкладах навколо озера та з осадженням CaCO 3 в озері. Виявлено
відносно високу кореляцію між неорганічним вуглецем, кальцієм та стронцієм, що слугує індикатором
періодів осадження карбонатів.
Детальне вивчення даних рентгенофлуоресценції та геохімічних показників дозволить
виділити седиментологічні горизонти у керні відкладів і охарактеризувати процеси осадонакопичення.
Отримані результати будуть доповнені палінологічними даними, що дозволить реконструювати
ландшафтні та кліматичні зміни навколо озера.
1. Dikarev, V. A., 2010. Problem of Phanagorean regression – comparing archaeological and
paleogeographical data. In Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, pp. 4548.
2. Dypvik, H., Harris N. B., 2001. Geochemical facies analysis of fine-grained siliciclastics using Th/U, Zr/Rb
and (Zr+Rb)/Sr ratios. Chem. Geol., 181, pp. 131-146.
3. Kelterbaum, D., Brückner, H., Dikarev, V. et al., 2012. Palaeogeographic Changes at Lake Chokrak on the
Kerch Peninsula, Ukraine, during the Mid- and Late-Holocene. Geoarchaeology, 27, pp. 206-219.
4. Kylander, M.E., Klaminder, J., Wohlfarth, B. et al., 2013. J Paleolimnol 50: 57.
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PRELIMINARY RESULTS OF GEOCHEMICAL AND X-RAY FLUORESCENCE STUDIES OF
THE LAKE CHOKRAK SEDIMENTS (THE KERCH PENINSULA)
Lake Chokrak (45°27´N, 36°17´E) is a hypersaline lake in the north of the Kerch Peninsula. It was
separated from the Sea of Azov by a sandbar during the Late Holocene [1] as evidenced by the finelaminated lacustrine deposits overlaying the marine sediments. The surrounding highlands are mainly
formed of clays, limestones and marls of Neogene age. The climate of the area is arid and continental (the
annual amount of precipitation does not exceed 300 mm). A multidisciplinary study of the lake sediments has
14
been carried out recently, including C-dating, lithological and microfaunal analyses [3]. The aim of this
investigation is to obtain new geochemical and X-ray fluorescence data in order to reconstruct the history of
the lake and the environmental changes around it.
The 11-metre core CH-1 was collected from the western part of Lake Chokrak within the framework
of USA-Ukrainian-Russian project “High resolution Holocene proxy precipitation record in varved lake beds
of Eastern Europe” (1995-1999). Total carbon (TC), total organic carbon (TOC) and nitrogen (TN) were
measured on 440 dried and homogenised samples taken at 5-cm intervals with a Costech Instruments ECS
4010 elemental analyser. For TOC measurements, the samples were treated with 10 % HCl. The elemental
composition of 220 dried and homogenised sediment samples was determined with the usage of a Niton
XL3t GOLDD +X-ray ﬂuorescence instrument set to the Cu/Zn mining calibration mode.
Total organic carbon content reflects a history of biological productivity, whereas carbon/nitrogen
ratio indicates relative amount of terrestrial and aquatic organic matter in lake sediments. In the Lake
Chokrak sediments, TOC values vary from 0.5 to 2.5 %. In the bottom part of the sequence (8.75-6.60 m),
the TOC values are low and range from 0.5 to 1 %. In the interval 6.60-5.45 m, the TOC values vary around
1 %, followed by the increase in the values (up to 1.75 %) in the interval 5.45-4.00 m. The next change in the
TOC values occurs in the interval 4.00-2.55 m where three peaks of 2.5 % TOC are separated by the two
decreases (to 1 %). In the top part of the sequence (2.55-0.50 m), the values decrease to around 1 %,
followed by a recent increase in the uppermost samples (0.50-0.00 m) – up to 1.5 %. The C/N values
sporadically increase from 9.3 at the bottom of the sequence to 11.3 at 5.35 m. In the interval 5.35-1.55 m,
the C/N values are stable, with the average value of 11.6. In the top part of the core (1.55-0.00 m), the C/N
values decrease (9.2 on the average).
Although a larger number of elements were acquired, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Rb, Sr and Zr have been
chosen for study in detail because of their analytical quality and wide distribution. The data were normalised
by Ti as it is conservative during transport and weathering [4]. Ti, Rb and K are often associated with clay
mineral assemblages, whereas Zr and Si are generally linked to coarse silt and sand fractions. A good
correlation of Si with Ti, Rb and K indicates that the sources of Si were rather minerogenic than biogenic.
Zr/Rb ratio was used as a proxy for grain size changes with higher values representing coarse-grained
material [2]. In the Chokrak section, the peak of Zr/Rb is revealed in the interval 7.10-6.40 m. The rapid
increase in the ratio occurs at 2.60 m and gradually decreases to the top. Calcium and Sr in lake sediments
are related to carbonate weathering in the catchment and in-lake precipitation of CaCO3. There is a good
correlation between total inorganic carbon, Ca and Sr, which indicates precipitation of carbonates in the lake.
A detailed research of the XRF elements and geochemical data (TOC, C/N) will allow the
characterisation of sedimentological units and sedimentary processes in the Chokrak sequence.
Complemented by palynological data in the near future, the obtained results will comprise the multi-proxy
study aimed on the reconstruction of the Lake Chokrak history.
1. Dikarev, V. A. (2010). Problem of Phanagorean regression – comparing archaeological and
paleogeographical data. In Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference, Rostov-on-Don, pp. 4548.
2. Dypvik, H., Harris N. B. (2001). Geochemical facies analysis of fine-grained siliciclastics using Th/U, Zr/Rb
and (Zr+Rb)/Sr ratios. Chem. Geol., 181, pp. 131-146.
3. Kelterbaum, D., Brückner, H., Dikarev, V. et al. (2012). Palaeogeographic Changes at Lake Chokrak on
the Kerch Peninsula, Ukraine, during the Mid- and Late-Holocene. Geoarchaeology, 27, pp. 206-219.
4. Kylander, M.E., Klaminder, J., Wohlfarth, B. et al. (2013). J Paleolimnol 50: 57.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІНИ ПЛОЩІ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ КАР’ЄРОМ
«ПІВДЕННИЙ» НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ РІЗНОЧАСОВИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ
Сучасні космічні та геоінформаційні технології дозволяють істотно підвищувати якість і
оперативність вирішення як повсякденних, так і стратегічних завдань. Сучасний стан
гірничовидобувної промисловості характеризується значними обсягами видобутку корисних копалини
відкритим способом. Застосування технології дистанційного зондування Землі та ГІС є невід’ємною
частиною і важливим інструментом контролю і обліку використання природних корисних копалин,
зокрема контролю за дотриманням умов землекористування та інвентаризації місць видобутку
корисних копалин (співставлення фактичних меж об’єктів з межами, закріпленими в актах земельних
відводів), процесів видобутку і обсягів вилучення корисних копалин у межах ліцензійних ділянок,
екологічної безпеки стану територій видобутку корисних копалин, моніторингу відпрацьованих
територій, визначення напрямку робіт з рекультивації, оцінки їх темпів і ефективності тощо. Для
дослідження тенденцій і темпів зміни на місцевості важливо встановити динаміку їх розвитку. Таку
можливість відкриває використання різночасових космічних знімків. Ретроспективний аналіз
матеріалів дистанційного зондування різних видів дає можливість оцінити тенденції і динаміку зміни
геологічного середовища, виділити зони впливу на навколишнє середовище тощо. Для моніторингу
були використані різночасові космознімки Landsat.
Об’єктом досліджень був кар’єр «Південний», що входить до Північного гірничозбагачувального комбінату. Авторами здійснено моніторинг зміни площі земельних ділянок під
кар’єром у часовому розрізі 12 років (з 2006 по 2017 рік).
За результатами дослідження встановлено, що площа земельних ділянок порушених
гірничими виробками кар’єру «Південний» протягом дослідженого періоду постійно збільшувалась.
Приріст площі порушених гірничими виробками земель за досліджений проміжок часу становить
166,5926 га (рисунок).
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Рис. Зміна площі кар’єру «Південний» в період з 2006 по 2017 роки.
Така тенденція спричиняє вилучення земель сільськогосподарського призначення під об’єкти
надрокористування, зміну рельєфу місцевості та екологічні зміни в ландшафті.
Результати досліджень можуть бути використані для оцінки темпів вилучення земель для
потреб надрокористування, інструментом контролю за дотриманням умов землекористування та
інвентаризації земельних ділянок видобутку корисних копалин, процесів видобутку корисних копалин у
межах ліцензійних ділянок, моніторингу відпрацьованих територій тощо.
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RETROSPECTIVE DISTURBED LAND AREA CHANGE MONITORING BY THE
“PIVDENNYI” QUARRIER ON THE BASIS OF ANALYSIS OF MULTI-TEMPORAL
SATELLITE IMAGES
Modern space and geoinformation technologies allow to significantly improve the quality and
efficiency of solving both daily and strategic tasks. The current state of the mining industry is characterized
by significant volumes of extraction of minerals from an open pit. The application of Earth remote sensing
technology and GIS is an integral part and an important tool for monitoring and accounting for the use of
natural minerals, in particular, monitoring compliance with land use conditions and inventory of mining sites
(comparing the actual boundaries of objects with boundaries, enshrined in the acts of land drafts), mining
processes and volumes of extraction of minerals within licensed areas, ecological safety of the territories of
mining operations, monitoring of waste areas, determine the direction of reclamation work, to assess their
effectiveness and pace of others. To study the trends and pace of change in the area, it is important to
establish the dynamics of their development. This feature opens the use of multi-temporal satellite images. A
retrospective analysis of different types of remote sensing data makes it possible to assess the trends and
dynamics of changes in the geological environment, to allocate zones of influence on the environment, etc.
Multi-temporal Landsat satellite images were used for monitoring.
The object of research was the “Pivdennyi” quarrier, which is part of the Northern Mining and
Processing Plant. The authors monitored the change in the area of land under the quarry in a time frame of
12 years (from 2006 to 2017).
According to the results, the area of land plots affected by mining operations of “Pivdennyi” was
constantly increasing during this period. The increase in the area disturbed by mining operations for 12 years
is 166.5926 hectares (figure).
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Fig. Change of the “Pivdennyi” quarrier area from 2006 to 2017.
This trend causes the withdrawal of agricultural land for subsoil use objects, changing the terrain and
environmental changes in the landscape. The results of the research can be used to estimate the rates of
land withdrawal for subsoil use, an instrument for monitoring compliance with land use conditions
and inventory of land plots of mining, mining processes within licensed areas, monitoring of waste areas and
the like.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОЛЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ СРЕДСТВАМИ ДЗЗ
В настоящее время серьезную экологическую проблему представляет деградация почв,
основными причинами которой являются их загрязнение, засоление и дегумификация. Значительная
часть поверхности суши вовлечена в хозяйственную деятельность человека, что зачастую приводит к
гибельным для экосистем последствиям. Засоленные почвы Украины занимают относительно
небольшую долю в площади пашни (около 7 %), но требуют особого внимания при ведении
земледелия. Природно засоленные почвы Украины приурочены к двум тектоническим впадинам –
Днепровско-Донецкой (зона Лесостепи) и Причерноморской (Степь), где общее недостаточное
дренирование территории вызывает аккумуляцию солей в корнеобитаемой зоне и развитие
вторичного засоления. Площадь засоленных земель без морфологически обозначенного солонцового
горизонта составляет 1,92 млн. га, с морфологически выраженным солонцовым горизонтом
(засоленные – солонцовые) – 2,8 млн.га. Среди орошаемых земель в разные годы насчитывается от
50-100 до 200 тыс. га вторично засоленных почв [1].
Это обстоятельство обусловило постановку задачи – исследование процессов засоления. В
настоящее время для этой задачи применяются дистанционные методы исследования.
К наиболее известным прямым дешифровочным признакам засоленных и солонцовых почв
для аридных условий территории сухой степи следует отнести сравнительно светлый тон
изображения в большинстве спектральных диапазонов, а также сложноконтурный рисунок
изображения. Надежным косвенным способом картографирования является фитоиндикация
засоленных почв по данным многоспектрального космического сканирования с использованием
космических данных высокого и сверхвысокого пространственного разрешения (например Sentinel,
Landsat).
Сложность исследования и картографирования солонцеватых и засоленных почв
обусловлена различным уровнем и минерализацией грунтовых вод, влиянием микрорельефа,
климатических условий. Многолетние исследования ученых показывают, что почвы в зависимости от
содержания гумуса, влажности, механического состава, карбонатности, наличия солей,
эродированности и других особенностей изображаются на космических снимках широкой гаммой
тонов. Оценка состояния эродированности почв более эффективна при помощи спектральных
индексов: нормализованный разностный индекс засоления NDSI (Normalized difference salinity index);
индекса содержания азота NDRE (Normalized Difference Red Edge Index); индекса содержания влаги
NDWI (Normalized difference Water index) и др.
На территории Украины наиболее показательный процесс засоления почвы можно наблюдать
в степной зоне, на юге страны. Нами был выбран участок в Николаевской области, между г. Николаев
и Черным морем. Тут также наблюдается такой вид деградации почвы как поды. В подобные
замкнутые понижения рельефа стекаются поверхностные воды образуя временные озера,
наполненные водой во время осадков и во влажный период года. После испарений в весенне-летний
период на дне пода образуется солевой остаток.
На основе космической съемки были рассчитаны индексы солености и влажности [2]. На базе
получившихся расчетов построена карта качественного распределения солености и влажности
почвы. Анализируя карты можно сделать выводы, что чем выше показатели влажности почвы в
период осадков, тем более засоленные почвы в сухой сезон.
Используя методы спутниковой съемки, можно дать общую характеристику территории, но
для качественных показателей лучше совмещать дистанционные методы с полевыми измерениями.
1. Руководство по управлению засоленными почвами. План реализации Евразийского почвенного
партнерства: Материалы семинара-тренинга. Харьков : Рим, ФАО, 25-29 сентября 2017. 146 с.
2. Романчук І. Ф. Вплив водного режиму грунтів на ступень їх деградації з використанням космічних
знімків та даних наземної польової завірки. Український журнал ДЗЗ. 2018. №17. С. 26-30. Режим
доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/126/142.
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CHARACTERIZATION OF SOIL SALINITY USING REMOTE SENSING DATA
Nowadays the soil degradation provokes the serious environmental problems as a result of pollution,
salinization and dehumification. A significant part of the land surface is affected by human activities that often
lead to the disastrous consequences of ecosystems. About the 7 % area of Ukrainian arable land is
represented by the saline soils, requiring the special attention of the agricultural management. Natural saline
soils of Ukraine are confined to two tectonic depressions: the Dnieper-Donets (Forest-steppe zone) and the
Black Sea (Steppe), where the general insufficient drainage of the territory causes salt accumulation in the
root zone provoking the secondary salinization. The area of saline land without a morphologically marked
solonetz horizon is 1.92 million hectares. Those with a morphologically pronounced solonetz horizon
occupies 2.8 million hectares. Among the lands having been irrigated in different years there are from 50-100
to 200 thousand hectares of secondary saline soils [1].
The problem of soil salinization is in the focus of our research. Remote sensing methods are
used for this.
The most well-known direct interpretation of the attributes of saline and sodic soils for arid conditions
in the area of dry steppe should include a relatively bright tone of the image in most spectral ranges, as well
as a hard-line drawing of the image. A reliable indirect method of mapping is the phytoindication of saline
soils according to the data of multispectral space scanning using high-resolution and ultra-high spatial
resolution space data (for example, Sentinel, Landsat).
The complexity of the researchand mapping of alkaline and saline soils appears due to the different
levels of salinity of groundwater, the influence of microrelief and climatic conditions. Long-term researches
showed that the presence of salts, erosion and other features of the soils are depicted on satellite images
with a wide range of tones depending on the humus content, humidity, mechanical composition and
carbonate content. Assessment of soil erosion is more effective with applying of spectral indices: Normalized
difference salinity index (NDSI); Normalized Difference Red Edge Index (NDRE); Normalized difference
Water index (NDWI), etc.
On the territory of Ukraine, the most indicative process of soil salinization can be observed in the
steppe zone, in the South part of country. We have selected a site located in the Nikolaevsky region,
between the Nikolaev city and the Black Sea. The soil affected by degradation in form of microdepressions
was also observed. In such closed depressions the runoff of surface waters forms temporary lakes, filled with
water both by way of precipitation and during the wet season. After evaporation during the spring-summer
period, a salt residue is formed at the bottom of the microdepression.
Salinity and humidity indices were calculated on the basis of remote sensing data [2]. Calculations
resulted in the map of the qualitative distribution of salinity and soil moisture. Analyzing the maps, it can be
concluded that the higher soil moisture indicators appear during the precipitation period, especially during
the dry season.
Using remote sensing data, it is possible to provide a general description of the territory, however for
the qualitative indicators it is better to combine remote sensing methods with field measurements.
1. Rukovodstvo po upravlenyju zasolennymy pochvamy (2017). Plan realyzacyy Evrazyjskogho
pochvennogho partnerstva: Materyaly semynara-trenyngha [Tekst] [Guide to the management of saline
soils]. Kharkov. Rome, FAO. pp. 146. (in Russian).
2. Romanciuc, I. F. (2018). Vplyv vodnogho rezhymu ghruntiv na stupenj jikh deghradaciji z vykorystannjam
kosmichnykh znimkiv ta danykh nazemnoji poljovoji zavirky [Investigation the Influence of Soil Moisture
Regime on Their Degradation Using the Remote Sensing and Ground Field Verification]. Ukrainian Journal
of Remote Sensing, No.17, pp. 26-30. Available at: http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/126/142 (accessed 27
February 2019). (in Ukrainian).
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН РЕЛЬЄФУ, СПРИЧИНЕНИХ
ТЕХНОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ, МЕТОДАМИ РАДАРНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ
На сьогоднішній день в Україні доволі гостро стоїть питання впливу гірничовидобувних
підприємств на навколишнє середовище. Негативним наслідком їх діяльності є зміна рельєфу, що
призводить до зсувів ґрунту та інших проблем, які іноді стосується навіть населених пунктів [1]. Для
дослідження динаміки зміни рельєфу використовуються космічні радарні знімки, за якими отримують
значення висот точок території, що знімається [2].
Варто зазначити, що одним з можливих варіантів відновлення ґрунтового покриву після
техногенного порушення природного середовища є рекультивація. Цей процес дозволяє частково
нівелювати той шкідливий вплив, що спричинений діяльністю вищезазначених підприємств. Також, як і
у випадку з негативним впливом на рельєф, наслідки рекультивації можна оцінити за допомогою
цифрової моделі місцевості, побудова якої доступна при використанні радарних знімків.
Для розв’язку зазначених задач використовуються радарні знімки супутників Sentinel-1A та
Sentinel-1В, результуюча просторова розрізненність яких досягає значень 10 м. Час повторного
знімання в залежності від території складає 6-12 днів, що дає змогу проводити як оперативний, так і
довготривалий моніторинг значень висот. За допомогою програмного забезпечення SNAP по
радарним знімкам обраної території стає можливим створення інтерферограми, яка дозволяє
отримати цифрову модель місцевості (ЦММ) для оцінки висот (рисунок).

Рис. Фрагмент ЦММ території дослідження.
Для виявлення зміни рельєфу використовуються космічні знімки за різний період. При обробці
знімків враховують, що орбіти супутників дещо змінюються в часі, а це, в свою чергу, спричиняє
певний зсув в даних зображень. Дана проблема стає доволі істотною в тому випадку, коли зміщення
зображення є субпіксельним, тобто становить не ціле число пікселів. Задача пошуку субпіксельного
зміщення двох зображень була розв’язана з використанням синергії вже існуючих методів [3, 4]. Після
знаходження субпіксельного зміщення зображень стає можливим зсув одного зображення відносно
іншого для отримання більш точної цифрової моделі місцевості.
1. Stankevich S. A., Piestova I. A., Titarenko O. V. Geological emergency assessment using satellite radar
interferometry: Krivoy Rog urban area case study. TIEMS Newsletter Special Edition. 2017. No 5, pp. 21-24.
2. Пєстова І. О., Орленко Т. А., Андрєєв А. А. Оцінка впливу гірничодобувної промисловості на зміни
ландшафту за даними дистанційного зондування землі. Збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської
молодіжної наукової конференції "Ідеї та новації в системі наук про Землю". Київ. 2017. С. 72-73.
3. Попов М. А., Станкевич С. А., Шкляр С. В. Алгоритм повышения разрешения субпиксельно
смещенных изображений Математичні машини і системи. 2015. № 1. С. 29-36.
4. Young S.S., Driggers R.G. Super-resolution image reconstruction from a sequence of aliased imagery.
Proc. of the SPIE. 2005. Vol. 5784, pp. 114-114.
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PRECISION DETECTION OF MAN-MADE TERRAIN ELEVATION CHANGE BY SATELLITE
RADAR INTERFEROMETRY
Nowadays, the issue of mining enterprises has huge influence on the environment in Ukraine.
Negative consequences of which are the change of landscapes, which lead to landslide and other problems
that sometimes affect even settlements [1]. Satellite radar images are used to research the dynamics of
landscape change. [2].
It should be mentioned, that the reclamation is one of the possible options for the restoration of the
soil after the technogenic violation of the environment. This process can partially offset the harmful effects
caused by the activities of the enterprises, mentioned above. In addition, as in the case of a negative impact
on the landscape, the consequences of remediation can be assessed by using a digital model of terrain, the
construction of which is available while using radar images.
To solve these problems, radar images of satellites Sentinel-1A and Sentinel-1B are used. The
resulting spatial resolution of which reaches values of 10 m. The time of re-capturing depends on the territory
and usually takes 6-12 days, which allows for both operational and long-term monitoring of height values.
Next, by using the SNAP software on radar imagery of the selected territory, it becomes possible to create
an interferogram, which allows obtaining a digital terrain model (DTM) for the assessment of heights (figure).

Fig. Digital terrain model of the study area.
To detect terrain elevation changes, satellite images are used for a different period. When
processing images, it must be taken into account that satellite orbits have a tendency to change somewhat in
time, which in turn causes a certain shift in these images. This problem becomes quite significant in case,
when the image shift is subpixel, which means it consists of integer number of pixels. The task of searching
for a subpixel shift of two images was solved by using the synergy of existing methods [3, 4]. After finding a
subpixel image shifting, it becomes possible to move one image towards another to obtain a more accurate
digital terrain model.
1. Stankevich S.A., Piestova I.A., Titarenko O.V. (2017). Geological emergency assessment using satellite
radar interferometry: Krivoy Rog urban area case study. TIEMS Newsletter Special Edition. 2017. No 5, pp.
21-24.
2. Piestova I. O., Orlenko T. А., Andreiev A. A. (2017). Assessment on landscape changes by mining
industry impact based on remote sensing data. Ideas and innovations in Geosciences: Proceeding of the VII
Ukrainian young scientific conference. Kyiv, Ukraine, 2017, October 25-27. Kyiv, pp. 72-73. (in Ukrainian).
3. Popov M. O., Stankevych S. A., Shkliar S. V. (2015). An algorithm of improvement resolution of subpixel
displaced images. Mathematical Machines and Systems. N 1, pp. 29-36. (in Russian).
4. Young S.S., Driggers R.G. (2005). Super-resolution image reconstruction from a sequence of aliased
imagery. Proc. of the SPIE. Vol. 5784, pp. 114-114.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ
ГЕОЛОГІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА
НАФТОПРОДУКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Забруднення геологічного середовища нафтопродуктами в районі складу ПММ аеропорту
«Бориспіль» (Київська обл.) у вигляді лінзи авіаційного гасу, вперше було виявлено у 1998 р. В
результаті витоків нафтопродуктів відбувалось їх просочування в зону аерації, представлену
лесоподібними та алювіальними супісками і пісками, та подальша інфільтрація у напрямку ґрунтових
вод. Потужність шару нафтопродуктів у свердловинах сягала 1.2 м, сумарний об’єм нафтопродуктів,
які накопичились на поверхні ґрунтових вод, склав 1 725 м3 [1].
У 1999-2000 рр. був розроблений проект вилучення підземних вод, забруднених
нафтопродуктами, та пробурена мережа ліквідаційних свердловин (42 шт.). В результаті проведення
3
ліквідаційних відкачок, за станом на 2015 р. вилучено та очищено близько 30 тис. м забрудненої води
3
та 341 м рідких нафтопродуктів. Однак, незважаючи на проведені заходи, забруднення
нафтопродуктами продовжує існувати та нести загрозу для довкілля. Дослідженнями, проведеними
ІГН НАН України у 2015 р. було підтверджено наявність шару гасу майже у всіх ліквідаційних
свердловинах. В ситуації, що склалась, необхідно вилучити мобільні нафтопродукти відкачкою.
Виконано моделювання роботи експлуатаційних свердловин на лінзі гасу з метою визначення
їх оптимального розміщення. На моделі імітували дію свердловин, що відкачували одночасно гас і
воду. Для розрахунків було використано програмне забезпечення API LNAPL [2].
На карті забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами в районі складу ПММ аеропорту
«Бориспіль» станом на вересень 2015 р. виділені дві ділянки з найбільшою потужністю лінзи гасу: 1) у
південно-західній частині забрудненої зони, розміри якої 100х100 м та потужність лінзи 0,5-0,88 м; та
2) у північно-східній частині забрудненої зони, розміри якої 200х100 м та потужність лінзи 0,4-0,65 м.
Осереднена потужність лінзи гасу на першій забрудненій ділянці прийнята рівною 0,7 м, на другій – 0,5
м. Імітувалась робота експлуатаційних свердловин, розташованих сітками з кроком 25, 20 и 15 м на
обох забруднених ділянках з метою вибору їх оптимального розміщення.
У першому модельному експерименті задавались табличні значення α – параметру, що
характеризує розмір пор та β – параметру, що характеризує розподіл пор. Через це, результати
моделювання носили попередній характер, і отримані відстані між свердловинами виявились дещо
завищеними. Для отримання більш достовірних результатів необхідно було уточнити фільтраційні
характеристик ґрунту шляхом проведення лабораторних досліджень. Були визначені залежності тиску
від насиченості p( ) для зразків ґрунту, відібраних в районі аеропорту «Бориспіль». Далі, за
допомогою програми RETC [3], розраховані значення параметрів α та β.
У другому модельному експерименті імітували роботу свердловин, розташованих сітками із
кроком 20, 15 и 12 м на ділянці з потужністю лінзи гасу 0,7 м та за сітками 15, 12 та 10 м на ділянці з
потужністю лінзи гасу 0,5 м. Результати моделювання свідчать про те, що ефективність мережі
експлуатаційних свердловин визначається максимальними дебітами та загальним відбором гасу з
2
2
1 м площі, мінімальним залишковим об’ємом мобільного гасу на 1 м площі та часом відкачки.
Виходячи з цього, на ділянці з потужністю лінзи гасу 0,7 м експлуатаційні свердловини
слід розміщувати за сіткою 30×30 м, а на ділянці з потужністю лінзи гасу 0.5 м – сітками 24х24 м та
20х20 м.
1. Эколого-гидрогеологический мониторинг территорий загрязнения геологической среды легкими
нефтепродуктами / Н.С. Огняник и др. Київ: LAT & K., 2013. 254 с.
2. Huntley D. and Beckett G.D. (September 2002) Evaluating hydrocarbon removal from source zones and
its effect on dissolved plume longevity and magnitude / American Petroleum Institute. Publ. № 4715.
September
2002.
URL:
www.api.org/environment-health-and-safety/clean-water/groundwater/lnapl/hydrocarbon-removal
3. Van Genuchten M.T., Leij F.J., Yates S.R. The RETC code for quantifying the hydraulic functions of
unsaturated soils, version 1.0 / EPA Report 600/2-91/065, U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside,
California, 1991. 93 p.
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RESEARCH OF SUBSURFACE
MATHEMATICAL MODELING

CONTAMINATION

WITH

GASOLINE

USING

Subsurface contamination with gasoline within a fuel storage (Borispol airport) was detected in 1998.
Due to leakages gasoline entered the unsaturated zone consisting of loess soil and alluvial sandy loam and
sand. Then gasoline moved vertically and formed a lens on a groundwater table, a thickness of which
reached up to 1.2 m. A total gasoline volume accumulated in the subsurface was 1 725 m3.
The project of gasoline pumping was developed in 1999-2000. Within the framework of the project
42 pumping wells were drilled, and about 30 000 m 3 of contaminated water and 341 м3 of mobile gasoline
were recovered and cleaned.
However, these remedial works have not provided to remove contamination completely. The
research carried out by the Institute of Geological Sciences in 2015 revealed a gasoline layer in most of
wells. In this situation, it is necessary to recover gasoline by pumping using mathematical modeling to
determine optimal location of pumping wells within a gasoline lens.
Using mathematical modeling, we imitated the operation of wells pumping gasoline and water
simultaneously. API LNAPL program [2] was used for calculations.
At the map of groundwater contamination with gasoline within a fuel storage (Borispol airport) two
sites were distinguished where the thickness of a gasoline lens was the highest: 1) in the southwestern part
of the contaminated zone, dimensions of which were approximately 100х100 m and the thickness of a
gasoline lens was 0.5-0.88 m, and 2) in the northeastern part of the contaminated zone, dimensions of which
were approximately 200х100 m and the thickness of a gasoline lens was 0.4-0.65 m. An averaged thickness
of a gasoline lens accepted to be 0.7 m at the first site and 0.5 m at the second site.
We imitated operation of pumping wells located by the grids with steps of 25, 20 and 15 m from each
other at both contaminated sites to determine optimal location of wells. In the first computing experiment
typical values of α and β parameters were specified (α is a parameter describing a pore size and β is a
parameter describing pore distribution). Therefore, the results of modeling can be considered as tentative
and must be adjusted. The obtained distances between wells were rather longer than it is required.
In order to obtain more reliable results, soil hydraulic characteristics must be specified by laboratory
experiments. We determined a pressure-saturation relation, p( ) for soil samples taken from Borispol airport
region. Then α and β parameter values were calculated using RETC program [3].
In the second computing experiment the obtained α and β parameter values were used, and
distances between wells were reduced. We imitated the operation of wells located by the grids with a step of
20, 15 and 12 m from each other at the site where a gasoline layer was 0.7 m, and by the grids with a step of
15, 12 and 10 m from each other at the site where a gasoline layer was 0.5 m. The results of modeling
showed that the effectiveness of the recovery well network depends on a maximal gasoline rate, a specific
recovered gasoline volume, minimal residual gasoline volume, and time of pumping. Based on this, pumping
wells should be located by 30х30 m grid at the site where a gasoline layer is 0.7 m, and by 24х24 m or
20×20 m grid at the site where a gasoline layer is 0.5 m.
1. Ognianik, N. S. et al. (2013). Environmental and hydrogeological monitoring of subsurface contamination
with light petroleum products Кiyv: LAT & K. 254 p. (in Russian).
2. Huntley, D. and Becket, G. D. (September 2002). Evaluating hydrocarbon removal from source zones and
its effect on dissolved plume longevity and magnitude / American Petroleum Institute.
Publ. № 4715. September 2002. URL: www.api.org/environment-health-and-safety/clean-water/groundwater/lnapl/hydrocarbon-removal.
3. Van Genuchten, M. T., Leij, F. J., Yates, S. R. (1991). The RETC code for quantifying the hydraulic
functions of unsaturated soils, version 1.0 / EPA Report 600/2-91/065, U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS,
Riverside, California. 93 p.
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ЛІНЕАМЕНТНИЙ
АНАЛІЗ
ТЕРИТОРІЇ
В
МЕЖАХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ
Україна має найбільші ресурси та запаси уранових руд на території Європи. Уранові родовища
розташовані в межах Кіровоградської області у відкладеннях Українського щита. Найбільші екологічні
проблеми виникають через розташування уранодобувної шахти на околицях міста та безпосередньо
під багатоповерховою забудовою Кропивницького. Як відомо, розробка уранових родовищ підземним
способом у значних обсягах є об’єктом екологічної та радіаційної небезпеки для довкілля та здоров’я
населення [1].
Експлуатація родовищ корисних копалин практично не можлива без негативного впливу на
довкілля передусім тому, що відбувається вилучення природних ресурсів з біосфери і залучення їх у
економічну систему.
Зростання ступеня порушення геологічного середовища та активізація природно-техногенних
геологічних процесів підвищують ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Родовища покладів часто корелюють з місцями активізації тектонічних процесів. На сьогодні відсутні
точні відомості про розміри території, враженої провальними явищами [2].
Упродовж багатьох років в зоні функціонування уранодобувних підприємств відбуваються
змінення ландшафтних комплексів. Для вирішення цих проблем є необхідним проведення глибинного
аналізу небезпечних геологічних процесів та оцінка деформованого стану гірських порід в місцях
геомеханічних та інженерно-геологічних порушень з використанням ефективних методів дослідження.
Використання даних та методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) дозволяють виявляти
та картувати процеси змінення геосистем під впливом антропогенної діяльності. Результати, отримані
методами ДЗЗ та підтверджені наземними вимірюваннями є найбільш надійними.
Одним із методів ДЗЗ, що на сьогодні широко використовується для уточнення геологічної
будови регіонів, виділення геодинамічно активних зон, реконструкції та аналізу регіональних новітніх
полів напружень є лінеаментний аналіз. Методика виконання аналізу може бути методом експресоцінки тектонічної структури, включаючи первинну тектонічну зональність місцевості [3].
Проаналізувавши можливості лінеаментного аналізу, ми ставимо задачу побудувати карту
техногенної небезпеки, спричиненої уранодобувною діяльністю на основі розробленої картосхеми
густоти лінеаментного поля.
Проведені дослідження були використані для відображення поточного стану, схильних до
зсувних процесів, територій. Інформація про місцевість, а саме земляний покрив, геологічні дані,
лінеаменти, розломи, геоморфологія та дренування, була отримана з супутникових зображень,
існуюча тематична інформація була оновлена з метою кількісного визначення зсувних причинних
параметрів.
Лінеаментний аналіз було проведено для території 20 км навколо однієї з шахт. Для побудови
дрібномасштабних 3d-моделей рельєфу території уранодобувної шахти використано дані радарних
космічних знімків Sentinel-1 (просторова розрізненність 10 м). За аналізом серії карт, створено ГІСпроект, визначено та окреслено зони потенційних порушень земної поверхні.
Основною метою нашого дослідження було виявлення розвитку ерозійних процесів на
території впливу урановидобувної промисловості та подальше прогнозування стану земель із
застосуванням даних ДЗЗ. За допомогою космічних знімків на території навколо шахти виявлено
тріщинуватість та сейсмічну активність. Такі явища навіть при незначних землетрусах можуть
призвести до зсувів та осідання порід, а в деяких випадках до утворення провалів.
Отримані результати підтверджують ефективність використання даних ДЗЗ для оцінки ступеня
небезпеки проявів геологічних процесів, підвищення швидкості реагування на них та зниження
вартості визначення ступеня геоекологічного ризику для навколишнього природного середовища.
1. Dudar T.V., Stankevich S.A., Pestova I.A. (2016). Land degradation case study within uranium mining
areas. Proc. of the Fourth Int. Conf. “Chemical and Radiation Safety: Problems and Solutions”, Kyiv: Institute
of Environmental Geochemistry NAS of Ukraine, p. 63.
2. Piestova I.O.; Orlenko T.А., Andreiev A.A. (2017). Assessment on landscape changes by mining industry
impact based on remote sensing data. Ideas and innovations in Geosciences: Proc. of the VII Ukrainian
young scientific conf., Kyiv, Ukraine. October 25-27, 2017, Kyiv. 2017. pp. 72-73.
3. Titarenko, O.V., Dudar, T.V., Romanenko, Y. V. (2017), “Assessment of technogenic load into geological
environment using lineament analysis and space imagery” In Ecology and Industry, No. 2, pp. 52-57.
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LINEAMENT ANALYSIS OF THE TERRITORY WITHIN MINING AREA USING REMOTE
SENSING DATA
Ukraine has the largest resources and reserves of uranium ores in Europe. Uranium deposits are
located within the Kirovohradska oblast of the Ukrainian shield. The largest environmental problems arise
from the location of the uranium mine in the vicinity of the city and directly under the high-rise buildings of
Kropyvnytskyi. As it is known, the development of uranium deposits by the underground method in large
volumes is an object of environmental and radiation hazard for the environment and public health [1].
The exploitation of mineral deposits is practically impossible without a negative impact on the
environment, primarily because natural resources are being taken out of the biosphere and involved into the
economic system.
The increase of geological environment disturbance and the activation of natural and man-made
geological processes emphasize the risk of man-made possible emergencies. The deposits of mineral
resources often correlate with the places of tectonic processes activation. To date, there is no accurate
information about the size of the territory affected by disturbance phenomena [2].
Over the years, landscape complexes have been changing in the area where uranium mining
enterprises operate. To solve these problems, it is necessary to conduct in-depth analysis of hazardous
geological processes and an assessment of the deformed state of rocks in places of geomechanical and
engineering-geological disturbances using effective research methods.
Remote sensing methods allow us to identify and map the processes of change in geosystems under
the influence of human activity. The results obtained by remote sensing methods and confirmed by groundbased measurements are the most reliable.
One of the remote sensing methods is widely used to clarify the geological structure of regions, the
selection of geodynamic active zones, reconstruction and analysis of regional new stress fields is the
lineament analysis. The method of analysis can be a method of rapid assessment of the tectonic structure,
including the primary tectonic zonality of the area [3].
Analyzed the possibilities of the lineament analysis, we set the task constructing a map of the
technogenic hazard caused by uranium mining activities on the basis of the density map of the lineament
field developed.
The researches were used to display the current state of the landslide-prone processes of the
territories. Information about the terrain, namely land cover, geological data, lineaments, faults,
geomorphology and drainage, was obtained from satellite images, the existing thematic information was
updated to quantify landslide causal parameters.
The lineament analysis was performed for the territory of 20 km around one of the mine. For the
construction of small-scale 3d models of the territory relief around the uranium mine, data from Sentinel-1
radar satellite images (spatial distribution of 10 m) were used. Owing to the analysis of a series of maps, a
GIS project was created. Zones of potential disturbances of the earth's surface were identified and marked.
The main goal of our research was to identify the development of erosion processes in the territory of
the uranium mining impact and to further predict the state of the land using remote sensing data.
With the help of satellite images on the territory of the uranium mine, fracturing and seismic activity
were detected. Such phenomena even with minor earthquakes can lead to landslides and subsidence of
rocks, and in some cases to the formation of failures.
The obtained results confirm the effectiveness of using remote sensing data to assess the degree of
hazard of geological processes manifestations, increase the speed of response to them and reduce the cost
of determining the degree of geoecological risk to the environment.
1. Dudar T.V., Stankevich S.A., Pestova I.A. (2016). Land degradation case study within uranium mining
areas. Proc. of the Fourth International Conference “Chemical and Radiation Safety: Problems and
Solutions”, Kyiv, p. 63.
2. Piestova I.O.; Orlenko T.А., Andreiev A.A. (2017). Assessment on landscape changes by mining industry
impact based on remote sensing data. Ideas and Innovations in Geosciences, pp. 72-73.
3. Titarenko, O.V., Dudar, T.V., Romanenko, Ye.V. (2017), “Assessment of technogenic load into geological
environment using lineament analysis and space imagery”. Ecology and Industry, No. 2, pp. 52-57.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ГІС ТЕХНОЛОГІЙ В ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Палеогеографічні дослідження передбачають реконструкцію природних умов минулого на
основі комплексу методів, які дозволяють зібрати та узагальнити інформацію про різні компоненти
природного середовища попередніх геологічних епох. Комплексність підходу зумовлює різнобічну
характеристику об’єктів дослідження, з позиції окремих галузей палеогеографічної науки, можливості
виконання польових чи лабораторних досліджень. За результатами емпіричних досліджень
накопичується значна кількість даних, отриманих із різних джерел, різними способами. Вони
відрізняються якістю, форматом, ступенем наповненості.
Вирішенням даної проблеми може бути формування відповідних баз даних (БД), які станом на
сьогодні набувають поширення в галузевих наукових дослідженнях [1, 2] палеогеографічного
спрямування. З огляду на те, що палеогеографічна інформація є просторово-координованою,
найбільш перспективним, на нашу думку, є впровадження веб-орієнтованих геоінформаційних
систем (веб-ГІС) [3].
Базуючись на такому підході, було створено односторінковий веб-ГІС застосунок, який умовно
поділяється на наступні частини: просторову БД, програмну логіку та інтерфейсну частину (рисунок).
Застосунок доступний за електронною адресою: https://webgis.com.ua/paleo.html.

Рис. Інтерфейс веб-ГІС застосунку палеогеографічної інформації.
БД застосунку проектувалась з певним рівнем абстрагування та формалізації стосовно
фізичних об’єктів дослідження і представлена двома взаємопов’язаними категоріями: “розрізом” та
“генетичним горизонтом”, які в свою чергу характеризуються низкою атрибутивних значень.
Функціональність веб-застосунку представлена розширеними пошуковими можливостями за багатьма
критеріями (природною зоною, адміністративною областю, геологічним віком) та динамічним
відображенням вмісту. Інтерфейс розроблено з урахуванням сучасних тенденцій веб-дизайну і
зручності роботи користувача, що в поєднанні дає змогу використовувати застосунок як структуроване
сховище просторових даних та інтерактивний інструмент обробки палеогеографічної інформації.
1. Lentner, I. (1997). The International Paleoclimate Database (PKDB). In Climate and Environmental
Database Systems (pp. 87-93). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4094-6_8
2. Marcos-Sáiz, F. J., & Díez Fernández-Lomana, J. C. (2017). The Holocene archaeological research
around Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain) and its projection in a GIS geospatial database. Quaternary
International, 433, 45–67. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.002
3. Golhani, K., Rao, A. S., & Dagar, J. C. (2015). Utilization of Open-Source Web GIS to Strengthen Climate
Change Informatics for Agriculture. In Climate Change Modelling, Planning and Policy for Agriculture (pp. 8791). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2157-9_10
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POSSIBILITIES OF WEB-GIS USING IN PALEOGEOGRAPHICAL RESEARCHES
Paleogeographical research is aimed for reconstruction of natural conditions in the past on the base
of complex methods and approaches, which enable to gather and generalize information about components
of natural environment of last geological epochs. The complexity causes versatile characteristic of the
researched object from the point of view of different branches of paleogeographical science and abilities to
conduct field or laboratory investigations.
For results of empiric researches the great amount of data is stored, this data is received from
different sources and has different quality, format and completeness. For the purpose of making objective
paleogeographical conclusions and creating certain reconstructions, it is necessary to take into account the
whole array existed information about geological sites and deposits.
That task could be solved with creating of special databases (DB), which become more and more
popular in different branches of paleogeography today [1, 2]. Most part of paleogeographical information is
spatially coordinated and the most promising way is implementation of web-based geoinformational
systems (web-GIS) [3], which could be developed on the basis of spatial DB of paleogeographical data.
This approach was used for developing of single page web-GIS application, which consists of three
main parts: spatial DB, programming logic and user interface (figure). Application is available by the link:
https://webgis.com.ua/paleo.html.

Fig. Interface of web-GIS application of paleogeographical information.
DB of application was designed with some level of abstraction and formalization according to
physical objects of investigation and consists of two main categories: “site” and “horizon”, which have array
of attributes. Functionality of web-GIS application is presented by advanced search possibilities by different
parameters (natural zone, administrative region, geological age) and dynamic content rendering. User
interface of application was projected with the best practices of modern web-design and usability. This
approach enables to use web-GIS application as structured storage of spatial data and interactive tool for
actions with paleogeographical information.
1. Lentner, I. (1997). The International Paleoclimate Database (PKDB). In Climate and Environmental
Database Systems (pp. 87-93). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4094-6_8
2. Marcos-Sáiz, F. J., & Díez Fernández-Lomana, J. C. (2017). The Holocene archaeological research
around Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain) and its projection in a GIS geospatial database. Quaternary
International, 433, 45–67. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.002
3. Golhani, K., Rao, A. S., & Dagar, J. C. (2015). Utilization of Open-Source Web GIS to Strengthen Climate
Change Informatics for Agriculture. In Climate Change Modelling, Planning and Policy for Agriculture (pp. 8791). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2157-9_10
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ЧАСОВІ ФЛУКТУАЦІЇ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
Моніторинг навколишнього середовища в зоні екологічної катастрофи, що сталася у ще 1986
році на енергоблоці Чорнобильської АЕС та сколихнула весь світ, залишається пріоритетним
напрямом наукових досліджень. В даній роботі проаналізовано дані гідрогеохімічного моніторингу за
станом підземних вод основних експлуатаційних водоносних горизонтів та комплексів Київщини.
Отримані узагальнення дозволяють оцінити захисні властивості геологічного середовища щодо
утримання радіонуклідів на шляху низхідної міграції, що важливо для оцінки екологічних ризиків та
обґрунтування довгострокової стратегії поводження зі сховищами радіоактивних відходів.
Досліджено часову мінливість хімічного складу підземних вод водоносного горизонту у
відкладах еоцену (Р2bс) та вод водоносного комплексу у сеноман-келовейських відкладах (K2s).
Відповідно до схеми регіонального гідрогеологічного районування території України, територія
досліджень приурочена до Прип’ятського басейну пластових вод ІІ порядку [1]. Зазначені водоносні
горизонти та комплекси є міжпластовими, мають значну водоносність. Вони належать до основних
стратегічно важливих джерел питного водопостачання на території Київської області. Еоценовий
водоносний горизонт залягає на глибинах 70-128 м, води сеноман-келовею зустрічаються на
глибині197-275 м. В межах басейну відсутній верхній регіональний водотрив, а товща мергелів
київської світи (місцевий водотрив) невитримана по площі [1].
Вхідними даними для аналізу слугували результати спостережень, отримані за
моніторинговою мережею, що розташована на території міста Чорнобиль та села Залісся.
Облаштування свердловин спостережної мережі виконано ще до Чорнобильської катастрофи,
зокрема у 1964-1979 рр. Станом на сьогодні, спостереження за хімічним складом підземних вод на
даній мережі здійснюються ДП «Українська геологічна компанія»за формою звітності 7-Гр.
Проаналізувавши дані спостережень, можна зробити висновки щодо відносної стабільності
макрокомпонентного складу підземних вод. Підземні води у відкладах еоцену та сеноманкеловеюпрісні (мінералізація 0,3 г/дм3), слабко лужні (рН 7,25), середньої твердості
(3,40 ммоль/дм3).Однак, впродовж останніх 50-ти років відбулася зміна гідрогеохімічного типу води
досліджуваних водоносних горизонтів з гідрокарбонатного кальцієвого (натрієвого) на
гідрокарбонатний магнієвий, що відповідає загальній схемі природної метаморфізації хімічного складу
підземних вод зони гіпергенезу (НСО3Са→НСО3Mg→НСО3Na).
Щодо радіаційної безпекипідземних вод, то всі показники не перевищують встановлених
нормативів для питної води [2]. Це свідчить провисокийступіньприродноїзахищеності водоносних
горизонтів.Також спостерігається поява радону з глибиною, що вказує на природній характер
радіоактивності.
Таким чином, отримані висновки цілком співпадають з позицією В.М. Шестопалова,
В.Ю. Руденка, О.М. Макаренка [3] та ін. щодо доброї захищеності напірних водоносних горизонтів від
поверхневого забруднення в зоні відчуження. Відносна стабільність гідрогеохімічних умов робить
підземні води досліджуваних горизонтів та комплексів найбільш надійним джерелом водопостачання в
межах районів, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навчальний посібник. Київ: Фірма «ІНКОС»,
2009. 614 с.
2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для
споживання людиною. [Чинний від 16.07.2010]. Вид. офіц. Київ :МОЗ України, 2010.
3. Шестопалов В.М., Руденко Ю.Ф., Макаренко О.М. Розвиток регіональних спостережень та
моніторинг радіоактивного та хімічного забруднення підземних вод Київської міської агломерації.
URL: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/014/31014535.pdf
(дата
звернення
23.02.2019).
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TEMPORARY FLUCTUATIONS OF GROUNDWATER CHEMICAL COMPOSITION IN THE
EXCLUSION ZONE
Environmental monitoring in the ecological disaster area, which occurred in 1986 at the Chernobyl
nuclear power unit and shook the whole world, remains a priority area of scientific research. In this work, the
hydrogeochemical monitoring data of the main aquifers and complexes which are used for water supply in
Kyiv region were analyzed. Obtained generalizations allow us to estimate the protective properties of the
geological media in relation to the maintenance of radionuclides in the way of downhill migration, which is
important for the environmental risks assessment and thesubstantiation for the long termmanagement
strategy of radioactive waste storage facilities.
Temporal variability of groundwater chemical composition for the Eocene aquifer (P2bс) and the
Senomanian-Kelovian aquifer system (K2s) was investigated. In accordance to the scheme of regional
hydrogeological zoning of the territory of Ukraine, the territory of research is confined to the Prypiatskyi
second-order basin of formation waters [1]. The aquifers and system mentioned above are artesian and yield
significant quantities of water. Therefore, they belong to the main strategically important sources of drinking
water supply in Kiev region. The Eocene aquifer is located at a depth of 70-128 m, the groundwater of the
Senomanian-Kelovian aquifer system are occurs at a depth of 197-275 m. Within the basin there is no upper
regional confining layer, and the thickness of Kyivmarl (local confining layer) is unsupported by area [1].
The input data for the analysis were the results of observations received on the monitoring network,
located in the city of Chornobyl and the village Zalissia. The wells of monitoring network were completed
before the Chernobyl disaster, in 1964-1979. Currently, the observationby the groundwater chemical
composition in this network is carried out by the State Enterprise "Ukrainian Geological Company" in the
form of reporting 7-Gr.
According to the results of research, we can conclude that macro-component composition of
groundwater is relative stabile in time. The groundwater of the Eocene aquifer and Senomanian-Kelovian
aquifer system are fresh (TDS 0.3 g/dm3), weakly alkaline (pH 7.25), medium hardness (3.40 mmol/dm3).
However, during the last 50 years the hydrogeochemical type of groundwater was changedfor investigated
aquifers from hydrocarbon calcium (sodium) to hydrocarbon magnesium, which corresponds to the general
scheme of natural metamorphisation of groundwater chemical composition in the hypergenesis zone (HCO3
Ca → NSO3 Mg → NSO3 Na).
In relation to the radiation safety of groundwater, all indexes within the established standards for
drinking water [2]. This indicates aboutthe high degree of natural protection of aquifers.Also, there is the
appearance of radon with depth, which indicates the natural genesis of radioactivity.
Thus, the conclusions obtained completely coincide with the position of V.M. Shestopalov,
V.Yu. Rudenko, O.M. Makarenko [3] and others about the good protection of artesian aquifers from surface
contamination in the exclusion zone. Relative stability of hydrogeochemical conditions makes groundwater of
the explored aquifers and systems the most reliable source of water supply within the districts affected by the
Chernobyl disaster.
1. Kamzyst, Zh. S., Shevchenko, O. L. (2009). Hydrogeology of Ukraine. Kyiv: "INKOS" firm, 614 p. (in
Ukrainian).
2. State Sanitary Rules and Norms2.2.4-171-10 (State Sanitary Rules and Norms 2.2.4-400-10). Hygienic
requirements for drinking water intended for human consumption Launched on July 16, 2010. Kyiv., 2010. (in
Ukrainian).
3. Shestopalov, V. M, Rudenko, Yu. F., Makarenko, O.M. Development of regional monitoring and
monitoring of radioactive and chemical pollution of groundwater of the Kyiv city agglomeration. Url:
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/014/31014535.pdf
(application
dated
02/23/2019). (in Ukrainian).
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БІОЗОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ЗА
НАНОПЛАНКТОНОМ
За аналізом власних і опублікованих матеріалів нами охарактеризовано особливості
стратиграфічної приуроченості та закономірності просторово-часового розподілу нанопланктонних
асоціацій в палеоценових відкладах Українських Карпат.
Повна послідовність стандартних нанозон від NP1 до NP9 була встановлена A.С. АндрєєвоюГригорович [1-3], А.М. Романів [4], І.С. Супрун (2018). В результаті комплексних досліджень
обґрунтовано зональний поділ палеоценових відкладів Українських Карпат.
У Карпатському регіоні палеоцену відповідають верхня частина русичанського регіоярусу
(стрийська світа, верхньострийська підсвіта) і нижня частина карпійського регіоярусу (ямненська світа)
та їх вікові аналоги на південному схилі, зокрема нижні частини метовської і біловезької світ. Тут
виявлено повні розрізи, в яких встановлено всі зони палеоцену за нанопланктоном.
Зона Biantholithus sparsus (NP1) виділена у відкладах нижньої частини верхньострийської
підсвіти (Скибова зона) [1, 3], а також у верхній частині урдинської (Свидовецька зона) [4] та в підошві
метовської світ Вежанського покриву [2]. Вік зони – ранній палеоцен, даній.
Зона Cruciplacolithus tenuis (NP2) встановлена у відкладах нижньої частини верхньострийської
підсвіти та у верхній частині стрийської світи (Скибова зона) [1, 3, 4]. Вік зони – ранній даній.
Зона Chiasmolithus danicus (NP3) виділена у відкладах нижньої частини верхньострийської
підсвіти [1, 3]. Зональна асоціація виділена у битківських верствах (Скибова зона), а також у верхній
частині березнянської світи (Дуклянська зона) [4]. Вік зони – даній.
Зона Ellipsolithus macellus (NP4) встановлена у відкладах самої верхньої частини
верхньострийської підсвіти і нижній частині яремчанського горизонту [1, 3] та у битківських верствах
(Скибова зона) [4]. Вік зони – пізній даній – ранній зеландій.
Зона Fasciculithus tympaniformis (NP5) виділена у яремчанському горизонті Скибового та в
гнилецькій світі Чорногорського [1,3], а також у метовській світі Вежанського і в сушманецькій світі
Монастирецького покривів. Вік зони – середній зеландій.
Зона Heliolithus kleinpellii (NP6) встановлена у відкладах яремчанського горизонту, у деяких
розрізах у самій нижній частині ямненської світи (Скибова зона) [1, 3], в метовській світі Вежанського і
в сушманецькій світі Монастирецького покривів. Вік зони – пізній зеландій – ранній танет.
Комплекс зони Discoaster gemmeus (NP7) виділений у верхній частині битківських верств
(Скибова зона) [4]. Вік асоціації – ранній танет.
Зона Heliolithus riedelii (NP8) встановлена у відкладах середньої частини ямненської (Скибова
зона) [1,3] та в метовській (Вежанський покрив) світах. Вік зони – пізній танет.
Зона Discoaster multiradiatus (NP9) виділена у відкладах верхній частини ямненської світи
Скибової зони [1, 3]. Вік асоціації - пізній танет.
Отже, в Карпатському регіоні встановлено повну послідовність нанопланктонних біохронозон,
що дозволяє обґрунтувати відносний вік та проводити надійні міжрегіональні кореляції палеоценових
флішових відкладів з суміжними регіонами та з підрозділами Міжнародних стратиграфічних шкал
(2004, 2012, 2016).
1. Андреева-Григорович А.С. Зональная стратиграфия палеогена юга СССР по фитопланктону
(диноцисты и нанопланктон) : автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук. Киев, 1991. 47 с.
2. Андрєєва-Григорович А.С., Гнилко О.М., Гнилко С.Р. Межа крейди – палеогену у відкладах
Вежанського покриву (зона Мармороських скель) Внутрішніх Українських Карпат. Матеріали ХХХІV
сесії УПТ. Київ, 2012. С. 66-67.
3. Григорович А.С. Микрофитопланктон меловых и палеогеновых отложений северного склона
Украинских Карпат. Бюл. Моск. о-ва испытатателей природы. Отд. геол. 1979. № 2. С. 83-98.
4. Романив А.М. Известковый наннопланктон меловых и палеогеновых отложений Украинских
Карпат. Киев : Наук. думка, 1991. 148 с.
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CALCAREOUS NANNOFOSSIL BIOZONATION OF THE PALEOCENE SEDIMENTS OF
THE UKRAINIAN CARPATHIANS
According to the analysis of our own and published materials, we characterized the features of
stratigraphic relations and patterns of spatial-temporal distribution of Calcareous nannofossils associations in
the Paleocene sediments of the Ukrainian Carpathians.
A complete sequence of Standard nannofossil zones ranging from NP1 to NP9 were established by
A.S. Andreeva-Grigorovich [1-3], A.M. Romaniv [4], I.S. Suprun (2018). As a result of these integrated
researches, the zonal division of the Paleocene deposits of the Carpathian of Ukraine was substantiated.
In the Carpathian region, the Paleocene is represented by the upper part of the Rusychan regional
stage and the lower part of the Karpiynian regional stage. This includes the upper member of the Stryi
Formation, Yamna Formation and their age contemporaneous on the southern slope (the lower parts of the
Metovska and Belovezhska Formations). Complete sections that comprise all Paleocene Calcareous
nannofossil biozones are established.
Biantholithus sparsus Zone (NP1). The zone is defined in the Ukrainian Carpathians region within in
the lower part of the Upper Stryi Formation [1, 3], upper part of the Urdinska Formation [4] and the basal part
of the Metovska Formation [2]. The age of the zone is Earliest Paleocene, Danian.
Cruciplacolithus tenuis Zone (NP2). The zone is established in the Carpathian Mountains – in the
lower part of the Upper Stryi subformation, upper part of the Stryi Formation [1, 3, 4]. The age of the zone is
lower Paleocene, Early Danian.
Chiasmolithus danicus Zone (NP3). The zone was defined in the Carpathian Mountains – within the
lower part of the Upper Stryi subformation [1,3], Bitkiv beds, upper part of the Bereznian Formation [4]. The
age of the zone is Danian.
Ellipsolithus macellus Zone (NP4). The zone was established in the several sections of the
Carpathian Mountains – within the uppermost part of the Upper Stryi subformation and the lower part of the
Yaremche horizon [1, 3], in the Bitkiv beds [4]. The age of the zone is upper Danian – Lower Selandian.
Fasciculithus tympaniformis Zone (NP5). The zone is defined in the Yaremche horizon, in the Gnilets
[1, 3], Metovska and Sushmanets Formations of the Ukrainian Carpathians. The age of the zone is middle
Selandian.
Heliolithus kleinpellii Zone (NP6). The zone is established in the Yaremche Formatio horizon and in
the lower part of the Yamna Formation [1, 3], and in the Metovska and Sushmanets Formations of the
Ukrainian Carpathians. The age of the zone is upper Selandian – Lower Thanetian.
Discoaster gemmeus Zone (NP7). It is defined in the upper part of the Bitkiv beds of the Carpathian
sections [4]. The age of the zone is lower Thanetian.
Heliolithus riedelii Zone (NP8). The zone is established in the middle part of the Yamnenska [1, 3]
and in the Metovska Formations of the Ukrainian Carpathians. The age of the zone is upper Thanetian.
Discoaster multiradiatus Zone (NP9). The assemblage of the zone was identified in the upper part of
the Yamnenska Formation of the Ukrainian Carpathians [1, 3]. The age of the zone is upper Thanetian.
Thus, in the Ukrainian Carpathians is established the complete sequence of Calcareous nannofossils
biozonations. The integrated biostratigraphy of the investigated sections enabled to perform a interregional
correlation of flysch Paleocene sediments with the regional stratigraphic units of the adjacent regions, and
the stage subdivisions of the International Stratigraphic Scales (2004, 2012, 2016).
1. Andreeva-Grigorovich, A. S. (1991). Zonal stratigraphy of the Paleogene of the south of the USSR on
phytoplankton (dynocists and nanoplankton). Abstract of the diss. … Dr. geol. sci. Kiev, 47 p. (in Russian).
2. Andreeva-Grigorovich, A. S., Hnylko O.M., Hnylko S.R. (2012). The Cretaceous – Paleogene boundary in
the Vezhana nappe (Marmoros zone) of the Inner Ukrainian Carpathians. Proceeding of the XXXIVth session
of the UPS. Kyiv, p. 66-67 (in Ukrainian).
3. Grigorovich, A. S. (1979). Microphytoplankton of the Cretaceous and Paleogene deposits of the northern
slope of the Ukrainian Carpathians. Bulleten Moscowskogo Obshchestva Ispytateley Prirody. Otd. geol.
No. 2, p. 83-98 (in Russian).
4. Romaniv, A. M. (1991). Calcareous nannofossils of the Cretaceous and Paleogene sediments of the
Ukrainian Carpathians. Kyiv: Naukova Dumka, 148 p. (in Russian).
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ ГОРОДАМИ ЧЕРНИГОВСКОГО И
ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Экономические расстояния – это временные и финансовые затраты на перемещение
наземным транспортом общего пользования между рядом городов и иных населённых пунктов.
Особенно
актуально
сравнение
экономических
расстояний
в
условиях
регулярных
пассажироперевозок через государственную границу. Учтены следующие виды наземного
транспорта: 1) пригородные поезда 6000-й нумерации, обозначаемые в Республике Беларусь как
«поезда региональных линий эконом-класса»; 2) рейсовые автобусы; 3) микроавтобусы туристических
агентств для обеспечения шоп-туров из Гомеля в г. Чернигов и г. Киев; 4) поезд «выходного дня»
Белорусской железной дороги № 856/855 по маршруту Гомель – Городня – Сновск.
Район исследования – Черниговское и Гомельское Полесье на территории севера Украины и
юго-востока Республики Беларусь, в т.ч. г. Славутич Киевской области.
Применены
основные
методы
географического
исследования:
сравнительный,
статистический, картографический. Отобраны города людностью от 100 тыс. жителей по обе стороны
государственной границы, а также отдельные малые города Украины и Республики Беларусь,
доступные для совершения беспересадочных регулярных поездок гражданами двух государств.
Таблица 1. Автобусное сообщение между крупными городами от 100 тыс. жителей на 01.03.2019 г.
Туда-обратно
Тариф рейсовым автобусом
Время на
Сообщение
Цель
покупки
BYN
USD
BYN
UAH
USD
Гомель – Чернигов
Гомель – Киев
Мозырь – Киев
Мозырь – Борисполь
и Жуляны

22

10,3

Шоп-тур

09:00 – 17:00

2
35
35

0,9
16,4
16,4

09:00 – 17:00
10:00 – 18:00
09:00 – 19:00

85,6

40

5 лет фирме
Шоп-тур
Шоп-тур
Аэропорты
Киева

Нет данных

16,1

120

7,5

35,1
33,9

290
338

16,4
15,8

Нет сообщения

Шоп-туры из других городов Гомельской области в Чернигов и Киев единичны и нерегулярны
[3, 4]. Главный мотив для организации шоп-туров – это сохраняющаяся разница в стоимости
получения отдельных товаров и оказания услуг в Черниговской, Киевской областях. Но индекс
потребительских цен на услуги пассажирского транспорта по Черниговской области в 2018 г. составил
109,5 % по отношению к декабрю 2017 г., а по Гомельской области – 104,1 %. При сохранении
подобной закономерности в течение нескольких лет будет сведена к минимуму целесообразность
поездок «выходного дня», в т.ч. между Гомелем и Черниговом.
Таблица 2. Пассажирское сообщение между соседними крупными и малыми городами, 01.03.2019 г.
В пути в 1 сторону, в среднем, ч:мин
Тариф полный в 1 сторону, USD
Гомель – Гомель – Жлобин – Чернигов – Гомель – Гомель – Жлобин – Чернигов –
Жлобин
Речица
Рогачёв
Славутич Жлобин
Речица
Рогачёв Славутич
6000-й
1:50
1:20
0:43
0:55
0,91
0,49
0,3
0,45
поезд
Автобус
1:52
1:00
0:37
0:55
3,6
1,8
0,9 - 1,2
1,68
Поезд Белорусской железной дороги «Гомель – Городня – Сновск» – это единственная
возможность добраться из Гомеля до северо-востока Черниговской области по субботам и
воскресеньям. Тариф на проезд – 5 USD по официальному курсу национальных банков на 01.03.19 г.
Выводы: 1) Во внутригосударственных сообщениях в Гомельской и Черниговской областях
наименьшие значения экономических расстояний – для поездов 6000-й нумерации [1, 2]; 2) при
межгосударственных сообщениях выгоднее ездить автобусом лишь по тарифной составляющей.
1. Расписание движения поездов Белорусской железной дороги. URL: https://rasp.rw.by/ru/ (дата
обращения – 02.03.2019).
2. Розклад руху приміських поїздів за напрямком / Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ
«Укрзалізниця». URL: http://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/ (дата звернення – 02.03.2019).
3. Шоп-тур в Чернигов из Гомеля / ИП Шенец Н.П. URL: http://лёгкаехаць.бел/shop-tur-v-chernigov (дата
обращения – 01.03.2019).
4. Шоп-туры Мозырь-Киев / МозырьТранс. URL: http://mozyr-kiev.by/ (дата обращения – 01.03.2019).
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ON THE ECONOMIC DISTANCES BETWEEN THE CITIES OF CHERNIGOV AND GOMEL
POLES`E (POLESIE)
Economic distances are the time and financial costs of moving by public transport between a number
of cities and other settlements. Actual comparison of economic distances in terms of regular passenger
traffic across the state border. Land transport types are taken into account: 1) suburban trains of the 6000th
numbering, denoted in the Republic of Belarus as “trains of regional economy class lines”, 2) regular buses,
3) minibuses of travel agencies for providing shop tours from Gomel to Chernigov and Kiev, 4) “weekend”
train of the Belarusian Railway No. 856/855 on the route Gomel – Gorodnya – Snovsk.
The research area is Chernigov and Gomel Poles`e in the territory of the North of Ukraine and the
South-East of the Republic of Belarus, including the city of Slavutich, Kiev region.
The main methods of geographical research are used: comparative, statistical, cartographic.
Selected cities with a population of 100 thousand inhabitants on both sides of the state border, as well as
individual small cities of Ukraine and the Republic of Belarus, available for direct visits by citizens of
two states.
Table 1. Communication by buses between major cities from 100 thousand inhabitants on 01.03.2019.
Round-trip
Tariff by regular bus
Communication
Purpose
Shopping time
BYN
USD
National currency
USD
22
10.3
Shop tour
09:00 – 17:00
Gomel – Chernigov
16,1 BYN; 120 UAH
7.5
Shop tour:
2
0.9
09:00 – 17:00
5 years firm
Gomel – Kiev
35
16.4
Shop tour
10:00 – 18:00 35.1 BYN; 290 UAH 16.4
Mazyr – Kiev
35
16.4
Shop tour
09:00 – 19:00 33.9 BYN; 338 UAH 15.8
Mazyr – Borispol and
85,6
40
Kiev airports
No data
No route
Zhulyanyi
Shop tours from other cities of the Gomel region to Chernigov and Kiev are rare and irregular [3, 4].
The main motive for organizing shop tours is the continuing difference in the cost of individual goods and
services in the Chernigov and Kiev regions. But the consumer price index for passenger transport services in
Chernigov region in 2018 was 109.5 % compared to December 2017, and in the Gomel region – 104.1 %. If
such a pattern is maintained for several years, the expediency of “weekend” trips, including between Gomel
and Chernigov.
Table 2. Passenger traffic between neighboring cities and towns, 01.03.2019.
On the way in one direction, on average, h:min
Tariff full 1 way, USD
Gomel –
Gomel –
Žlobin – Chernigov – Gomel – Gomel –
Žlobin – Chernigov–
Žlobin
Rečyca
Rahačoŭ
Slavutich
Žlobin
Rečyca
Rahačoŭ Slavutich
6000th
1:50
1:20
0:43
0:55
0.91
0.49
0.3
0.45
train
Bus
1:52
1:00
0:37
0:55
3.6
1.8
0.9-1.2
1.68
The train of the Belarusian railway "Gomel – Gorodnya – Snovsk" is the only way to get from Gomel
to the North-East of the Chernigov region on Saturdays and Sundays. But the fare is 5 USD at the official
rate of national banks on 01.03.2019.
Conclusions: 1) in domestic communications in the Gomel and Chernigov regions, the smallest
economic distances are for the 6000 th numbering of trains [1, 2]; 2) for interstate communications it is more
advantageous to travel by bus only according to the tariff component.
1. Schedule of the movement of the Belarusian railway. URL: https://rasp.rw.by/ru/ (appeal date –
02.03.2019). (in Russian).
2. Train timetables for directions / Regional branch of the "South-West railway" joint-stock company
"Ukraine railway". URL: http://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/ (appeal date – 02.03.2019). (in Ukrainian).
3. Shop tour to Chernigov from Gomel / Individual entrepreneur N. Shenetz. URL:
http://лёгкаехаць.бел/shop-tur-v-chernigov (appeal date – 01.03.2019). (in Russian).
4. Shop tours Mozyr-Kiev / MozyrTrans. URL: http://mozyr-kiev.by/ (appeal date – 01.03.2019). (in Russian).
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ONLINE МОНИТОРИНГ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РУД НА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ И
СЕРЕБРА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНВЕЙЕРАХ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»
Online мониторинг медьсодержащих полиметаллических руд на содержание серебра, меди и
других основных и сопутствующих балансовых компонентов сейчас является одной из самых
актуальнейших производственных задач для предприятий Горно-производственного (ГПК) и
Обогатительно-производственного комплексов (ОПК) ТОО «Корпорация Казахмыс».
Особую сложность поставленной задаче придают: а) широкий спектр месторождений,
разрабатываемых горными подразделениями ГПК: Жезказган, Жаман-Айбат; Нурказган, Кусмурын,
Акбастау, Абыз, Саякская группа, Конырат, Шатырколь; б) большая крупность руды (класс – 300 мм)
на технологических конвейерах; в) низкий уровень (1+ ppm) содержаний Ag, как одного из основных
сопутствующих компонентов в рудах (в Нурказгане, например, среднее содержание Ag всего 2,9 ppm);
г) отвальный шлак Балхашского медеплавильного завода (БМЗ) с очень сложной элементной
матрицей содержаний: Cu – до 1,15 %, Zn – до 6 %, Pb – до 0,7 %, Fe – до 47 %.
Метод исследований – рентгенофлуоресцентный. Для данного метода определение
столь низких содержаний серебра в крупнокусковатой руде – это чрезвычайно сложная
методическая задача.
Инструмент исследований – EDXRF (энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная)
рудоконтролирующая станция (РКС) РЛП-21Т (ТОО «Аспап Гео», Алма-Ата) с высокоскоростным
кремниевым дрейфовым детектором (SDD) большой площади, рентгеновской трубкой с торцевым
выходом излучения и самой современной высокоскоростной электроникой.
Места организации online контроля: Жезказганские обогатительные фабрики №1 и №2 (ЖОФ1 и ЖОФ-2, руды месторождений Жезказган и Жаман-Айбат), Карагайлинская ОФ (КОФ, Абыз,
Акбастау и Кусмурын), Балхашская ОФ (БОФ, Саякская группа, Конырат и Шатырколь), Нурказганский
подземный рудник (НПР, Нурказган). Список технологических конвейеров: №1А ЖОФ-1, №1Т и №2Т
ЖОФ-2, №2 и №2А БОФ, №4 КОФ, магистральный конвейер НПР. Определяемые элементы: Cu, Pb,
Zn, Ag, Cd, Fe (БОФ, ЖОФ-1, ЖОФ-2, КОФ); Cu, Pb, Zn, Ag, Мо, Fe (НПР). Технология проведения
online опробования руд: экспозиция единичного измерения – 1 сек; усреднение результатов
опробования: 20 единичных замеров (Cu, Pb, Zn, Fe), 40 единичных замеров (Ag, Cd) для РКС ЖОФ-1,
ЖОФ-2, БОФ; пятиминутные интервалы для РКС КОФ и НПР. Выдача результатов online опробования
– в виде сменных и суточных отчетов. С текущими результатами online контроля на РКС можно
ознакомиться всем специалистам корпорации, имеющим удаленный доступ к РКС.
В РКС РЛП-21Т, установленных на ЖОФ-1, ЖОФ-2, КОФ и НПР, реализован принцип: объекты
online контроля разные, типы руд разные, промышленные продукты переработки руд разные –
градуировка одна. В РКС РЛП-21Т применена по-объектная градуировка. Процедура выбора нужной
градуировки при обработке вторичных спектров производится автоматически в зависимости от
содержаний основных элементов (а также железа) и записей в весовых накладных.
По данным работы РКС РЛП-21Т на БОФ в декабре 2018 года средние содержания Ag (ppm)
по поставщикам руды составили: Конырат – 2,77 (слив БОФ – 2,88), Шатырколь – 3,70 (3,85), Саяк –
5,37 (5,59), Нурказган – 3,12 (3,25), шлак БМЗ – 7,57 (7,88). БОФ за месяц – 4,34 (4,52): σ=3,98 %.
Выводы:
1. Разработан, всесторонне апробирован и внедрен в производство аппаратурнометодический комплекс online контроля над содержаниями основных (Cu, Pb, Zn) и сопутствующих
(Ag, Cd, Мо) элементов в медьсодержащих полиметаллических рудах, поступающих на БОФ, ЖОФ1,2, КОФ, и добываемых НПР. Основу комплекса составляют EDXRF РКС РЛП-21Т.
2. Введены в эксплуатацию шесть РКС РЛП-21Т. Предприятия ГПК теперь обеспечены не
только достоверной и максимально полной информацией об элементном составе и содержаниях
основных и сопутствующих элементов в рудах, но и доказательной базой для аргументированного
отстаивания своих интересов по качеству поставленной руды при распределении сливного металла
обогатительных фабрик по истечении календарного месяца.
3. Сокращены пункты вагонного опробования ОТК на конусных дробилках ККД 1500/180
(БОФ), ККД 900/160 (ЖОФ-1) и ККД 1500/1800 (ЖОФ-2).
4. Впервые в Казахстане в масштабах огромного горного предприятия (ТОО «Корпорация
Казахмыс») на практике решена задача online определения содержаний основных (Cu, Pb, Zn) и, что
главное, сопутствующих (Ag, Cd, Мо) элементов при низких (1+ ppm) содержаниях Ag, Cd и 15+ ppm
Мо при крупности руды – 300 мм. Созданы все условия для управления качеством руд по содержанию
основных и сопутствующих (Ag в первую очередь, а также Cd и Mo) промышленных компонентов.
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ONLINE MONITORING OF COPPER CONTAINING ORES ON THE CONTENTS OF
COPPER AND SILVER ON TECHNOLOGICAL CONVEYORS OF LLP “CORPORATION
KAZAKHMYS”
Online monitoring of copper-containing polymetallic ores for the content of silver, copper and other
major and related balance components is now one of the most pressing production tasks for the
enterprises of the Mining and Production (MPC) and Processing and Industrial complex (PIC) of LLC
“Kazakhmys Corporation”.
A particular challenge to the task is given by: a) a wide range of deposits developed by mining units
of the MUC: Zhezkazgan, Zhaman-Aibat; Nurkazgan, Kusmuryn, Akbastau, Abyz, Sayak Group, Konyrat,
Shatyrkol; b) large size of ore (class – 300 mm) on technological conveyors; c) low level (1+ ppm) of Ag
content, as one of the major related components in ores (in Nurkazgan, for example, the average Ag content
is only 2.9 ppm); d) dump slag of the Balkhash Copper Smelting Plant (BCSP) with a very complex elemental
matrix of contents: Cu – up to 1.15 %, Zn – up to 6 %, Pb – up to 0.7 %, Fe – up to 47 %.
The research method is X-ray fluorescence. For this method, the determination of such low silver
contents in lump ore is an extremely difficult methodological task.
The research tool is EDXRF (energy dispersive X-ray fluorescence) ore monitoring station (OMS)
RLP-21T (LLC “Aspap Geo”, Alma-Ata) with a high-speed silicon drift detector (SDD) of a large area, an Xray tube with end radiation output and the most modern high-speed radiation electronics.
Places of organization of online control: Zhezkazgan concentrating factories number 1 and number 2
(ZHCF-1 and ZHCF-2, ores from the Zhezkazgan and Zhaman-Aibat deposits), Karagailinsky CF (KCF,
Abyz, Akbastau and Kusmuryn), Balkhash CF (BF, Sayak group, Konyrat and Shatyrkol), Nurkazgan
underground mine (NUM, Nurkazgan). The list of technological conveyors: №1А ZHCF-1, №1Т and №2Т
ZHCF-2, №2 and №2А BCF, №4 KCF, main pipeline of the NPR. Determined elements: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd,
Fe (BCF, ZHCF-1, ZHCF-2, KCF); Cu, Pb, Zn, Ag, Mo, Fe (NPR). Technology of online testing of ores:
single unit exposure – 1 sec; averaging the results of testing: 20 single measurements (Cu, Pb, Zn, Fe), 40
single measurements (Ag, Cd) for RCS ZhCF-1, ZhCF-2, BCF; five-minute intervals for PKC KCF and NUM.
Issuing the results of online testing – in the form of shift and daily reports. The current results of
online monitoring on the RCS can be viewed by all specialists of the corporation who have remote access
to the RCM.
The OMS RLP-21T installed at ZhCF-1, ZhCF-2, KCF and the NUM implements the principle: online
control objects are different, different types of ores, industrial products of ore processing are different – one
graduation. In the OMS RLP – 21T, object graduation is applied. The procedure for selecting the desired
calibration in the processing of secondary spectra is performed automatically, depending on the contents of
the main elements (as well as iron) and records in the weight invoices.
According to the work of the OMS RLP-21T at the BCF in December 2018, the average Ag content
(ppm) for ore suppliers was: Konyrat – 2.77 (BCF discharge – 2.88), Shatyrkol – 3.70 (3.85), Sayak – 5.37
(5.59), Nurkazgan – 3.12 (3.25), slag BMZ – 7.57 (7.88). BCF for the month – 4.34 (4.52): σ=3.98 %.
Conclusion:
1. Developed, comprehensively tested and introduced into production an instrumental-methodic
complex of online control over the contents of the major (Cu, Pb, Zn) and related (Ag, Cd, Mo) elements in
copper-containing polymetallic ores entering the BCF, ZHCF-1.2, KOF, and mined NUM. The basis of the
complex consists of EDXRF OMS RLP -21Т.
2. Six OMS RLP-21T were put into operation. GPC enterprises are now provided not only with
reliable and maximum complete information about the elemental composition and contents of the major and
related elements in ores, but also with an evidence base for reasoned advocacy of their interests in the
quality of the delivered ore during the distribution of drain metal of the processing plants after the
calendar month.
3. The points of carriage testing of Quality Control Department on cone crushers LCC 1500/180
(BCF), LCC 900/160 (ZhCF-1) and LCC 1500/1800 (ZhCF-2) were reduced.
4. For the first time in Kazakhstan, on the scale of a huge mining enterprise (LLC “Kazakhmys Corporation”),
in practice the problem of online determination of the contents of the major (Cu, Pb, Zn) and, most
importantly, related (Ag, Cd, Mo) elements at low (1 + ppm) Ag, Cd and 15+ ppm Mo contents with a 300
mm ore size. All conditions have been created to control the quality of ores according to the contents of the
major and related (Ag, first of all, as well as Cd and Mo) industrial components.
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КІНЕМАТИКА СУЩАНО-ПЕРЖАНСЬКОЇ ЗОНИ РОЗЛОМІВ
Сущано-Пержанська зона розломів (СПЗР) відома з початку минулого століття через наявність
в ній унікального рідкіснометалевого зруденіння. Розташована СПЗР в північно-західній частині
Українського щита (УЩ) і розділяє Волинський мегаблок та Волино-Поліський вулкано-плутонічний
пояс і в даний час розглядається як одна з розломних зон, що виникла в пізньому палеопротерозої,
одночасно з Горинською, Тетерівською та Немирівською, внаслідок зчленування двох древніх
мікроконтинентів – Феноскандії та Сарматії [1].
Зона витягнута в північно-східному напрямку (50-65°) і простежується в межах УЩ на відстань
понад 200 км при ширині до 3 км на флангах і до 8-10 км в середній частині.
З північного заходу СПЗР обмежена гранітоїдами осницького (PR1-IІ) комплексу з тілами порід
основного складу та останцями основних і кислих вулканітів клесівської серії. З південного сходу
розвинуті гранітоїди житомирського комплексу та гнейси тетерівської серії (PR1-I), а також (на півночі)
кварцито-пісковики овруцької серії. Гірські породи СПЗР характеризуються досить чіткою структурнотекстурною анізотропією. Розсланцювання і мілонітизація іноді досягають такої інтенсивності, що
раніш сприймалися за тонку стратифікованість (т.з. «сущанська світа»). У результаті проведених
польових тектонофізичних досліджень побудовано схему простягання структурно-текстурних
елементів (СТЕ) в межах СПЗР (рис., а).

Рис. Дослідження СТЕ в межах СПЗР розломів: а – тектонофізична схема простягання СТЕ, б –
приклад ешелонованого сколу, с. Хмелівка.
При досліджені були виділені сколи, які мають елементи залягання: простягання ПчСх від 40 до
60°, падіння на ПчЗх 88°. Ці сколи зустрічаються у відслоненнях по р. Уборть на ПчЗх околиці
м. Олевськ, а також на ПдЗх і Пч околиці с. Хмелівка та Сущани. Під сколи спостерігаються ліві і праві
S-Z-підвертання. Елементарні сколи об’єднуються в ешелоновані сколи (рис., б). Під сколи 54-60°
підвертаються і сколи 32-36° з падінням на ПчЗх під кутом 82°. L-скол цієї зони має такі ж самі
елементи залягання, що і осьова площина. R-скол має елементи залягання простягання ПчСх 34°,
падіння на ПчЗх 82° Вздовж зони сколювання, в процесі його формування проходили лівозсувні –
скидові рухи. Багатофазність розвитку СПЗР супроводжувалась формуванням різноорієнтованих зон
сколювання, відносний вік яких встановлюється за характером підвертань L та R-сколів. В порядку
зменшення віку виділені наступні зони сколювання та фази деформацій: Хмелівська – 140/88 (аз.
простягання 50°), Сущанська – 130/88 (аз. простягання 40°), Пержанська – 334/50 (аз. простягання
64°), Рудня-Хочинська – 345/42 (аз. простягання 64°), Лопатичська – 345/83 (аз. простягання 75°).
1. Гінтов О.Б., Орлюк М.І., Єнтін В.А., Пашкевич І.К, Мичак С.В., Бакаржієва М.І., Шимків Л.М.
Марченко А.В. Структура західної і центральної частин Українського щита. Спірні питання. Геофиз.
журн. 2018. Т. 40. № 6. С. 3-29.
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KINEMATIC OF THE SUSHCHANO-PERZHANSKA FAULT ZONE
Sushchano-Perzhanskafault zone (SPfZ) is famous sinec the last century for present in own of the
unique rare earth compound. SPfZ is situated in the North-Western part of the Ukrainian Shield and
separates Volyn megablock with Volyn-Podilsk volcanic-plutonic complex. For today it is considered as one
of fault zone that was shaped by late Palaeoproterozoic at same time with Horynska, Teterivska and
Nemyrivska zones by reason of junction of both Fenoscandia and Sarmatia micro-continents [1].
This zone prolongates in the north-east direction (50-65°) and traced within limits of Ukrainian Shield
on the length over the 200 km and wide up to 3 km on the flanks and up to 8-10 km in the middle part.
SPfZ devides the Osnitsk (PR1-IІ) granitiods with mafic bodies and mafic acidic effusive remnants of
the Klesiv age from the Zhytomyr complex (PR1-I) with Teteriv gneiss on the north-east and from quartzsandstones of the Ovr age on the north. SPfZ rocks are characterized by rather clear structural and texture
anisotropy. Schistosity and milonitization sometimes reach such intensity that they were previously perceived
as thin stratification (so-called "Sushchanska formation"). As a result of the conducted field tectonophysical
researches, the structure of the strike of structural and texture elements within the SPfZ (fig., a)
was constructed.

Fig. Structural and texture elements within SPfZ fractures: a – tectonophysical flow diagram of STE, b –
example of echelon chip (Khmelivka town).
Chips were detected with elements of occurrence: the strike is from 40 to 60° on the north-east and
drop is 88° on the north-west. These chips are found in the outcrops along the river Uboret on the north-west
in the vicinity of the Olevsk town, and also in the vicinity Khmelivka and Suschany villages on the south west
and north. Under the chips, there are left and right S- and Z- token turn. Elementary chips are combined into
echelon chips (fig., b). The 32-36 ° chips with strike on the north-west and drop at an angle of 82 ° are
turning under the 54-60° chips. The L-cleavage chip of this zone has the same elements of occurrence as
the axial plane. R-chip has 34° elements of occurrence of the strike on the north-east and 82° falling northeast. The lifts – thrust movements are passed along the area of the bark, in the course of its formation. The
multiphase development of the SPfZ was accompanied by the formation of various orientation scaling zones,
the relative age of which is determined by the nature of token turns of the L and R chips. The next chip
zones and deformation phases are distinguished in the order of decreasing age: Khmelnitska – 140/88
(strike is 50°), Suschanska – 130/88 (strike is 40°), Perzhanska - 334/50 (strike is 64°), Rudnya-Khochynska
– 345/42 (strike is 64°), Lopatychska – 345/83 (strike is 75°).
1. Gintov O.B., Orliuk M.I., Yentin V.A., Pashkevych I.K, Mychak S.V., Bakarzhiieva M.I., Shymkiv L.M.,
Marchenko A.V. (2018). Struktura zakhidnoi i tsentralnoi chastyn Ukrainskoho shchyta. Spirni pytannia [The
structure of the western and central parts of the Ukrainian shield. Controversial issues]. Geofizicheskiy
Zhurnal, vol. 40, no 6, pp. 3–29. (in Ukraine).
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РІЗНОМАНІТТЯ ЛІТОДИНАМІЧНИХ БЕРЕГОВИХ СИСТЕМ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Берегова зона Світового океану складається з сукупності окремих ділянок, в межах яких
проявляється незалежний режим і бюджет прибережно-морських наносів. Відповідні утворення
представляють собою єдині складно розвинуті системи, які в спеціалізованій літературі отримали
назву як вздовжберегові літодинамічні [1].
В структурі будь-якої літодинамічної системи виділяються три складові частини:
1 – ділянка абразії берегової зони, в межах якої проявляються різноманітні процеси
руйнування та утворюється уламковий матеріал;
2 – ділянка транспорту прибережно-морських наносів, в межах якої відбувається рух
уламкового матеріалу;
3 – ділянка накопичення уламкового матеріалу, яка розташована в межах берегової зони.
Виділення відповідних утворень у єдину систему зумовлено наявністю вздовжберегового
потоку наносів, як важливого системоутворюючого процесу [1, 2].
За характером спрямування потоку речовини, існуючі берегові літодинамічні системи
поділяється на наступні: абразійні, акумулятивні і абразійно-акумулятивні [2]. В межах абразійних
систем потік речовини спрямований від берегової зони до підводного схилу, в межах акумулятивних
систем проявляється потік речовини, який рухається навпаки з підводного схилу до берегової зони.
Найбільш складними літодинамічними системами вважаються абразійно-акумулятивні, які
характеризуються спрямуванням потоку речовини як з підводного схилу до берегової зони, так і
вздовж берегу.
Азовське море характеризується незначною довжиною берегової смуги, але не зважаючи на
це, в межах його берегової зони існують всі типи літодинамічних берегових систем. Розвиток
відповідних утворень здійснюється в умовах тісного взаємозв’язку між геологічною будовою та
гідрологічним фактором [3, 4, 5].
Абразійні літодинамічні системи, в межах узбережжя Азовського моря, проявляються в
районах Керченського та Таманського півостровів, а також кутової частини Утлюцького лиману. В
межах півострівних абразійних систем, потік речовини характеризується піщаними фракціями, в той
час як в межах Утлюцького лиману проявляється піщано-мулистий потік. Відповідні особливості
потоків наносів знаходять своє відображення у морфологічному характері берегової зони.
Акумулятивні берегові системи характерні для району Арабатської стрілки, а також для
гирлових областей річок Дон та Кубань. Відповідні берегові системи розрізняються між собою за
характером речовини, яка накопичується. В межах Арабатської стрілки накопичується піщанодетритовий матеріал біогенного походження, в районах гирлових областей акумулюється мулистопіщано-детритовий матеріал алювіального та біогенного генезису [3, 4].
Абразійно-акумулятивні системи є не лише найскладнішими та поширеними утвореннями в
межах берегової зони Азовського моря, вони також характеризуються найбільш істотним
різноманіттям [1]. Так, в межах узбережжя даного моря проявляються два типи абразійноакумулятивних систем: конвергентні та дивергентні. Конвергентні системи характеризуються
наявністю двох зон абразії, від яких відходять вздовж берегові потоки наносів, спрямовані в один бік,
де відбувається формування специфічних акумулятивних форм. В межах Азовського моря відповідні
форми отримали назву – «коси азовського типу» та найбільш ярко виражені в межах північного та
північно-західного узбережжя [6].
Дивергентні системи характеризуються наявністю однією абразійної зони, від якої в
протилежні боки відходять потоки наносів, які формують дві акумулятивні форми. Відповідні системи
не мають широкого поширення в межах берегової зони Азовського моря та проявляються лише в
межах Єйського півострова, де сформована берегова система Довга-Камишеватська [4].
1. Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. Москва : Изд-во АН СССР, 1962. 710 с.
2. Шуйский Ю. Д. Проблема исследования баланса наносов в береговой зоне морей. Ленинград :
Гидрометиздат, 1986. 240 с.
3. Геология Азовского моря / под ред.Е. Ф. Шнюкова. Киев : Наук. думка, 1974. 247 с.
4. Мамыкина В. А., Хрусталев Ю. П. Береговая зона Азовского моря / за ред. О. К. Леонтьева.
Ростов н/Д : Изд-во Рост.ун-та, 1980. 174 с.
5. Давидов О. В., Котовський І. М. Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової
зони Херсонської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки.
Херсон, 2017. Вип. 6. С. 134-140.
6. Зенкович В.П. Берега Черного И Азовского морей. Москва : Географгиз, 1958. 371 с.
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DIVERSITY OF THE LITODYNAMIC COASTAL SYSTEMS OF THE AZOV SEA
The coastal zone of the World Ocean consists of a set of separate plots, within which the
independent regime and the budget of coastal-marine sediments are shown. The corresponding formations
are the only complexly developed systems, which in the specialized literature are called as longitudinal
litodynamic systems [1].
In structure of any litodynamic system there are three components:
st
1 is a zone of abrasion of the coastal zone, within which various processes of destruction appear
and fragments of material are formed;
2nd is a section of transport of coastal-marine sediments, within which the movement of clastic
material occurs;
3rd is an area of accumulation of fragile material, which is located within the coastal zone.
The isolation of the corresponding formations into a single system is due to the presence of a
longitudinal flow of sediment, as an important system forming factor [1, 2].
By the nature of the flow direction of matter, existing coastal litodynamic systems are divided into
abrasive, accumulative and abrasive-accumulative [2]. Within abrasive systems, the flow of matter is directed
from the coastal zone to the underwater slope, within the limits of accumulative systems, a flow of substance
that moves in the opposite direction from the underwater slope to the coastal zone is manifested. The most
complicated litodynamic systems are considered abrasive-accumulative, which are characterized by the
direction of the flow of matter both from the underwater slope to the coastal zone and along the coast.
The Azov sea is characterized by insignificant length of the coastal strip, but despite this, within its
coastal zone, there are all types of litodynamic coastal systems. The development of the corresponding
formations is carried out in the conditions of close interconnection between the geological structure and the
hydrological factor [3, 4, 5].
Abrasive litodynamic systems, within the limits of coast of the Azov sea, are manifested within the
limits of Kerch and Taman peninsulas, as well as the corner part of the Utliutskyi estuary. Within peninsular
abrasive systems, the flow of matter is characterized by sand fractions, while within the Utliutskyi estuary a
sandy-muddy stream appears. The corresponding features of sediment flows are reflected in the
morphological nature of the coastal zone.
Accumulative coastal systems are typical for the area of Arabatska Strilka, as well as for the mouth
regions of the Don and Kuban rivers. Appropriate coastal systems differ in nature of the accumulated
substance. Sand-detritus material of biogenic origin accumulates within Arabatska Strilka, mist-sand-detritus
material of alluvial and biogenic genesis accumulates within the areas of the mouth regions [3, 4].
Abrasive-accumulative systems are not only the most complex and widespread formations within the
coastal zone of the Azov sea, they are also characterized by the most significant variety [1]. Thus, within the
limits of the coast of this sea, there are two types of abrasive-accumulative systems: convergent and
divergent. Convergent systems are characterized by the presence of two zones of abrasion, from which
leave the coastal streams of sediment, directed to one side, where the formation of specific accumulative
forms occurs. Within the limits of the Azov sea, the corresponding forms were called "Azov-type spits" and
most pronounced within the Northern and North-Western coast.
Divergent systems are characterized by the presence of a single abrasive zone, from which in the
opposite sides departing flows of sediment, which form two accumulative forms. The corresponding systems
are not widespread within the coastal zone of the Azov sea and are manifested only within the limits of
Yeiskyi peninsula, where the Dovha-Kamyshevatska coast system is formed [4].
1. Zenkovich, V. P. (1962). Osnovy ucheniya o razvitii morskikh beregov [Doctrine basics of the development
of the sea shores]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 710 pp. (in Russian).
2. Shuyskiy, Yu. D. (1986). Problemy issledovaniya balansa nanosov v beregovoy zone morey [Problems of
the sediment balance research in the coastal zone of the seas]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 240 pp. (in
Russian).
3. Shnyukov, Ye. F. (1974). Geologiya Azovskogo morya [Geology of the Azov sea]. Kiev: Naukova dumka,
247 pp. (in Russian).
4. Mamykina V. A., Khrustalev, Yu. P. (1980). BeregovayazonaAzovskogomorya [The coastal zone of the
Sea of Azov].Rostov na Donu: IzdatelstvoRostovskogouniversiteta, 174 pp. (in Russian).
5. Davydov, O. V., Kotovsjkyj, I. M. ta in. (2017). Analiz tektonichnoji zumovlenosti gheomorfologhichnykh
umov bereghovoji zony Khersonsjkoji oblasti [Analysis of the tectonic dependence of the geomorphological
conditions of the coastal zone of Kherson region]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho
universytetu. Serija Gheoghrafichni nauky, no. 6, pp. 134-140. (in Ukrainian).
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СЕДИМЕНТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ «РІКА–МОРЕ» НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО
ПРИАЗОВ’Я
Система «ріка–море» є глобальним фільтром теригенного матеріалу, який потрапляє в океан з
континентів. Річкові та морські води різко відрізняються за складом та властивостями, в них міститься
значна кількість елементів та сполук в різноманітних формах. В процесі змішування річкова вода
зазнає складного впливу різних сорбентів, організмів, біофільтрації та інших характерних лише для
цієї області процесів. Це призводить до видалення майже всіх завислих речовин, багатьох металів,
органіки. Залежно від розмірів породоутворюючих частинок різняться ключові умови їх седиментації.
Головне значення для накопичення алевритів і псамітів має різке зниження швидкості потоку, тобто
фізичний аспект контактної зони, тоді як для пелітів притаманні властивості природних колоїдів, тому
головну роль в їх осадженні відіграє змішування прісної води з солоною, тобто хімічний аспект [1].
Седиментаційні процеси активізуються в районах зміни умов навколишнього середовища.
Саме до таких перехідних зон відноситься система «ріка–море». Тут змінюється низка характеристик
таких, як характер підстилаючої поверхні, швидкість та напрямок переміщення, хімічний склад води,
видовий склад біоти.
Періодичність та характер формування донного осаду в прибережній зоні залежать від
коливань рівня Світового океану. В гирлових ділянках річок випадає та накопичується як теригенний
матеріал, так і часточки, привнесені з моря, оскільки морське узбережжя є динамічно активною зоною.
Хвилеприбійні сили не лише перемішують принесений матеріал, але й виносять уже накопичені донні
осадки в гирлові частини рік, наприклад, під час потужних вітрів. Підтвердженням того, що в гирловій
ділянці накопичуються і материкові, і морські відклади виступає літологічний склад донних осадів. Так,
в пробах, відібраних в гирлі ріки Обитічна, присутні нашарування коричневих континентальних глин та
блакитних морських.
Зарегулювання річок призводить до скорочення обсягів твердого стоку за рахунок зменшення
швидкості течії та об’єму водного потоку. Тому в системі «ріка–море» зростає вплив діяльності
морських вод. З території Південно-Східної України малими річками Північного Приазов’я виносяться
мінерали важких фракцій, що становлять цінність для господарства. Зменшення обсягів твердого
стоку призводить до пониження концентрації важких мінералів в басейні седиментації. Натомість, в
пригирлових ділянках річок Обитічна, Солона, Берда в складі донних осадків збільшується відсоток
органічних решток морського походження. На прикладі Азовського моря цей процес відображається у
зміні гранулометричного складу (зростання псамітів). В якісному складі це виражається значною
часткою органогенних кальцитів в пробах донних осадків, відібраних на узбережжі та в місцях
впадіння річок. В першу чергу, зміни в кількості та якості седименту впливають на представників
біосфери, що спричиняє трансформацію видового складу аквальних флори та фауни [2].
Хвилеприбійні сили, погодні умови (сильні зливи, вітри) на фоні евстатичного підняття рівня
води в Азовському морі створюють сильний руйнівний механізм. Сучасні осадки узбережжя
Азовського моря є менш стійкими утвореннями, оскільки в їх складі домінує псамітова фракція
переважно детритового складу. Через це, внаслідок спільної дії зовнішніх чинників, в липні 2018 року
коса Обитічна зазнала значного розмиву.
На прикладі північного узбережжя Азовського моря показано, що антропогенний вплив (прямий
і опосередкований) призводить до нестабільності берегової лінії, скорочення площ пляжів та
виникнення необхідності в реалізації берегоукріплюючих проектів. Тому дослідження континентальноморських осадків та процесів їх формування мають не лише суто науково-теоретичну вагу, але й
практичне значення, особливо для гідроінженерів та екологів.
1. Лисицын А. П. Маргинальный фильтр океанов. Океанология, том 34, № 5, 1994. С. 735-747.
2. Szalinska E., Wilk P. Sediment quantity management in Polish catchment-river-sea systems – should we
care? Ekonomia i Srodowisko 3(66), 2018. P. 25-37.
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PROCESSES OF SEDIMENTATION IN THE “RIVER–SEA” SYSTEM ON THE EXAMPLE
OF THE NORTHERN AZOV SEA REGION
“River–sea” system is a global filter of matter that reaches to ocean from continents. River and sea
water have different compositions and properties, they consist of great amount of elements and varied
compounds. In the process of mixing, river water undergoes a complex influence of various sorbents,
organisms, biofiltration and a number of other processes specific only for this area. It causes an extraction of
majority of suspended and organic particles, a large amount of metals. The core conditions of sedimentation
are depended from size of rock-forming constituents. Deposition of aleurite and psammite mainly depend
from sharp decrease in the flow velocity, it is the physical aspect of the contact area. Pelite have the
properties of natural colloids, so the main role of their deposition plays the mixing of fresh and salt water, it is
the chemical aspect [1].
Processes of sedimentation are strongly developed in regions of environmental changes. “River–
sea” system belongs to transitional areas. A number of characteristics are changed here, such as the nature
of the underlying surface, the speed and direction of movement, the chemical composition of water, the
species composition of the biota.
The frequency and nature of the bottom sediment formation in the coastal zone depend on changes
in Global sea level. There are both the terrigenous material and the particles brought from the sea deposit
and accumulate in the mouth sections of the rivers, because the seacoast is a dynamically active zone.
Coastally-trapped waves mix the erodible catchment as well as carry out seabed sediment to the river
mouth, for example, during huge winds. The lithology of bottom sediments are the confirmation of
accumulation of both continental and marine sediment in the mouth area. Samples of bedsediment from the
Obytichna river mouth consist of alternating layers of brown continental clay and blue marine clay.
The river regulation leads to a decrease of sediment discharge due to the reducing the flow velocity
and the water capacity. Therefore, the influence of the activity of sea water increases in the “river–sea”
system. Economically valuable heavy minerals are carried out from territory of South-Eastern Ukraine by the
small rivers of the Northern Azov Sea region. Reduction of sediment yield causes decreasing concentration
of heavy minerals in the sedimentation basin. Instead, the part of organic remains with marine origin is
increased in the bottom sediments of the mouth of the Obytichna, Solona and Berda rivers. On example of
the Azov Sea, this process is shown by changes of granulometric composition (rise of psammite amount).
Qualitative composition has been changed to increasing an organogenetic calcites in the samples from the
coastline and river mouth. First of all, quantitative and qualitative changes of the sediment affect the
representatives of the biosphere, which causes the transformation of the species composition of aquatic flora
and fauna [2].
Coastally-trapped waves, weather conditions (huge rains and winds) with eustatic level rise of the
Azov Sea form a powerful destructive mechanism. The modern sediments of the Azov Sea coastline are less
resistant formation, because the psammite fraction of detrit is dominating in their compound. Therefore, in
July 2018, the Obytichna spit was significantly eroded due to the joint actionof external factors.
On example of the Azov Sea, we can see that the anthropogenic influence (direct and collateral)
causes the instability of the coastline, the reduction of beach areas and the need for organizing shorestrengthening projects. Therefore, the research of continental-marine sediments and processes of their
formation are important not only for scientists, but for hydraulic and environmental engineers too.
1. Lisitsyn, A. P. (1994). Marginal'nyy fil'tr okeanov [Marginal filter of oceans]. Okeanologiya, vol. 34, no. 5,
pp. 735-747. (in Russian).
2. Szalinska, E., Wilk, P. (2018). Sediment quantity management in Polish catchment-river-sea systems –
should we care? Ekonomia i Srodowisko, no. 3(66), pp. 25-37
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АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Однією із найбільш вагомих рис якості життя населення є раціональність його харчування.
Актуальність тематики полягає у географічному підході до вирішення 2-го глобального завдання
стратегії сталого розвитку України, яка дослівно звучить як: «Подолання голоду, досягнення
продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства».
Саме географічний підхід до аналізу факторів, що зумовлюють просторові відмінності у харчуванні,
дозволить комплексно підійти до вирішення даного завдання. Для статистичного вивчення
споживання продуктів домогосподарствами та визначення рівня їх добробуту використовують
«Класифікацію індивідуального споживання за цілями». За результатами аналізу відповідності
раціональним та мінімальним нормам споживання населенням основних груп продуктів встановлено,
що населення недоїдає практично по всім групам продуктів. Особливо катастрофічним є те, що з
половини груп продуктів не споживаються навіть їх об’єми за необхідними мінімальними нормами, що
значно впливає на стан здоров’я суспільства і відображає реальний стан продовольчої безпеки в
Україні. За результатами аналізу відповідності раціональним та мінімальним нормам споживання
населенням основних груп продуктів у регіонах України встановлено: 1) лише в 9 з 25
адміністративних одиниць споживання хлібу менше раціональних норм, у всіх інших населення
споживає більше норми; 2) в жодній з областей населення не споживає м’яса відповідно до
раціональних норм, а в 10 областях взагалі не виконуються навіть мінімальні норми споживання; 3)
раціональні норми споживання риби виконуються лише в 5 областях, а в 5 областях населення
споживає менше навіть за мінімальні норми; 4) в жодній з областей не виконуються навіть мінімальні
норми споживання молока, не кажучи вже про раціональні; 5) раціональні норми споживання яєць не
витримуються в жодній з областей, а в 14 областях споживання нижче навіть мінімальних норм; 6) у
всіх областях спостерігається перевищення раціональних норм споживання олії; 7) в жодній з
областей не задовольняється навіть мінімальний рівень споживання фруктів, ягід та горіхів;8)
раціональні норми споживання картоплі не виконуються в жодній з областей, мінімальні ж витримані лише в 5 областях;9) раціональні норми споживання овочів та баштанних не задовольняються в
жодному з регіонів, і лише в 16 областях задовольняються мінімальні норми; 10) лише в 5 областях
виконуються раціональні норми споживання цукру, а в 5 областях показники споживання менше навіть
за мінімальні (рисунок).

Рис. Об’єми споживання основних груп продуктів в областях України (кг(шт.)/рік).
У співвідношенні раціональності харчування міського і сільського населення встановлено, що в
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Запорізькій, Луганській, Львівській,
Одеській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях харчується краще міське населення, у
Вінницькій, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій,
Черкаській та Чернігівській областях – сільське, а у Волинській, Рівненській, Сумській та Харківській
областях рівень споживання практично однаковий. Тобто міське населення краще харчується
переважно в областях з потужними промисловими центрами, а сільське – в аграрних областях.
Однаковий рівень споживання мають північні периферійні області, де межі між сільським і міським
населенням досить сильно розмиті.
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ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCES IN NUTRITION OF THE POPULATION OF
UKRAINE
One of the most important features of the quality of life of the population is the rationality of its
nutrition. The urgency of the topic is the geographic approach to the solution of the 2nd global task of the
sustainable development strategy of Ukraine: "Overcoming hunger, achieving food security, improving
nutrition and promoting sustainable development of agriculture." It is a geographic approach to the analysis
of factors that determine the spatial differences in nutrition, will allow a comprehensive approach to solving
this problem. The "Classification of Individual Consumption by Purposes" is used to statistical research the
consumption of household products and determines their level of well-being. According to the results of the
analysis of compliance with rational and minimum standards of consumption by the population of the main
product groups, it was found that the population is under-dairy in almost all product groups. Particularly
disastrous is the fact that half of the product groups do not consume even the necessary minimum
standards, which greatly affects the health of society and reflects the real state of food security in Ukraine.
According to the results of the analysis of compliance with rational and minimum consumption standards of
the population of the main groups of products by regions of Ukraine, it was established that: 1) only 9 of the
25 administrative units of consumption of bread are less than rational norms, all other population consumes
more than normal; 2) in any area of the population does not consume meat in accordance with rational
norms, and in 10 regions in general, even the minimum standards of consumption are not fulfilled; 3) rational
consumption of fish is carried out only in 5 regions, and in 5 regions of the population consumes less even
for minimum norms; 4) in none of the areas even the minimum standards of milk consumption are not
fulfilled, not to mention rational; 5) rational consumption norms of eggs are not maintained in any of the
regions, and in 14 regions of consumption is lower than even the minimum standards, 6) in all areas excess
oil consumption rational norms; 7) in none of the regions even the minimum level of consumption of fruits,
berries and nuts is not satisfied; 8) rational norms of consumption of potatoes are not fulfilled in any of the
regions, the minimum are kept in 5 regions only; 9) rational norms of consumption of vegetables and melons
are not satisfied in none of the regions, and only in 16 regions are satisfied to minimum standards; 10)
rational standards of sugar consumption are fulfilled only in 5 regions, and in 5 regions consumption rates
are less than even minimal (figure).

Fig. Consumption volumes of main groups of products by the population of administrative units of Ukraine
(kg (pcs.) / year).
In the ratio of the rational nutrition of urban and rural population, it is established that the best urban
population is fed in Dnipropetrovska, Donetska, Zakarpatska, Kirovohradska, Zaporizka, Luhanska, Lvivska ,
Odeska, Ternopilska, Khersonska and Chernivetska regions, in Vinnytska, Zhytomyrskа, Kyivska, IvanoFrankivska, Mykolaivska, Poltavska, Khmelnytska, Cherkaska and Chernihivska regions - rural, and in the
Volynska, Rivnenska, Sumska and Kharkivska regions consumption is practically the same. That is, the
urban population is better off eating mainly in areas with powerful industrial centers, and rural areas – in
agrarian areas. The same level of consumption has northern areas where the boundaries between rural and
urban population are rather blurred.
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ПРОБЛЕМА “POST-MINING” НА ПРИКЛАДІ СОЛОТВИНА
Проблема “post-mining”, яка є актуальною для територій всіх видобувних підприємств,
особливо загострюється у випадках аварійного припинення гірничо-добувних робіт. Саме так ситуація
розвивалася на Солотвинському родовищі кам’яної солі (смт. Солотвино, Закарпатської обл.), де з
середини 1990-х років ускладнилися гірничо-геологічні умови розробки, що призвело до небезпечної
екологічної ситуації техногенного характеру, яка набула статусу надзвичайної ситуації державного
рівня у 2010 р. Зокрема, порушення ландшафту, його деградація в результаті неконтрольованого
розвитку карстово-суфозійних процесів, забруднення поверхневих та підземних вод створюють
загрозу транскордонного забруднення р. Тиси. На основі результатів попередніх досліджень оцінки
геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі з використанням побудованої
інтегральної геологічної моделі Солотвинської солянокупольної структури в рамках виконання
міжнародного проекту «Вдосконалення стратегії зниження ризиків стихійних лих в Закарпатській
області, Україна (англ. скорочена назва – ImProDiReT)», який виконується за підтримки Генерального
директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO),
розроблено схему зональності території cмт. Солотвино за рівнем прояву небезпечних геологічних
процесів, їх наслідками, яка слугуватиме основою для визначення ризиків залучення територій в
економічну діяльність, розробки схеми інструментального моніторингу та роботи з населенням.
Побудови виконано з використанням ГІС-додатків за розробленими, адаптованими та
удосконаленими авторськими методиками; було використано результати експресних досліджень
методом природних імпульсів електромагнітного поля Землі для оцінки сучасного напруженодеформованого стану гірничого масиву порід, визначення локальних неоднорідностей та прогнозу
розвитку небезпечних геологічних процесів і результати інтерферометричних досліджень [1, 2].
Виконаний комплекс досліджень дозволив прогнозувати розвиток деформацій солепородного масиву
з ризиком активізації зсувних деформацій по периферійних зонах шахтних полів і за межами зони
прогнозних осідань, в тому числі південних схилів гори Магура та південно-західної частини першої
надзаплавної тераси р. Тиси.
Відповідно до розробленої зональності виділено території з ранжованими ризиками проявів
низки небезпечних геологічних, техногенно-геологічних, гідрологічних процесів (просідання, провали,
активні карст та суфозія, схилова ерозія, паводки, повені, підтоплення, підвищення мінералізації
водоносних горизонтів, що використовуються для водопостачання, та ін.). Оцінено зони, що
охоплюють ділянки відкритих проваль над виробками шахт 7, 8, 9, поля карстових воронок, провалля
Мочар, рекреаційну територію Ельдорадо; фланги шахти 9; ділянки техногенних підземних споруд
(перш за все дренажних); територію озер, що сформувалися над старими гірськими виробками;
елементи інженерної інфраструктури (дамба, шляхопроводи); схил г. Магура; заплаву р. Тиса; зони
геологічних розломів різної глибини залягання, що пересікають та обмежують солянокупольну
структуру. Зони в межах поширення соляного покладу характеризуються проявами геологічних
процесів, як от карстові та карстово-суфозійні, що призводять до просідання поверхні, утворення
провалів, карстових та карстово-суфозійних воронок та ін.; вивчається вірогідність проявів
техногенних сейсмічних подій, розущільнення соляного масиву з втратою несучої спроможності.
Ерозійно-гравітаційні процеси, що прогнозуються за результатами супутникових спостережень на
схилах природних та техногенних об’єктів, можуть бути наслідком як метеорологічних явищ, так і
інтенсивного антропогенного освоєння території. Затоплення та підтоплення характерні для заплави
р. Тиси, інших поверхневих водотоків, зруйнованих дренажних споруд. Зони оцінено за рівнем проявів
небезпечних геологічних процесів, їх наслідками, перспективами відновлення територій і залучення в
економічну діяльність.
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POST-MINING PROBLEM: SOLOTVYNO CASE
The post-mining problem, which is relevant for the all mining enterprises territories, is particularly
acute in cases of emergency termination of mining operations. This is how the situation developed in the
Solotvyno rock salt deposit (v. Solotvyno, Transcarpathian region). At which point from the mid-90s at the
deposit started to accumulate problems that have led to a dangerous environmental technogenic situation
that has acquired the emergency status on the state level in 2010. In particular, destroying of the landscape,
its degradation as a result of uncontrolled salt karst development, contamination of surface and underground
water, threaten the cross-border contamination of the Tisza River. On the basis of previous studies results,
the estimation of the geoecological situation of the Solotvyno rock salt deposit using the constructed integral
geological model of the Solotvyno salt dome structure implemented within the international project
framework "Improving Disaster Risk Reduction in Transcarpathian Region, Ukraine, ImProDiReT” supported
by the European Commission Directorate General for European and Humanitarian Aid Operations (DGECHO), zoning scheme for v. Solotvyno area of hazardous geological processes and their consequences
have been developed, which will serve as a basis for determining the risks of involving studied area into
economic activity, as well as monitoring scheme development and public relations.
Constructions were performed using GIS applications, designed, adapted and improved authors
technique; results of express research using the natural pulses of the Earth's electromagnetic field to assess
the current stress-strain state of rock mass, to determine local heterogeneities and development of
dangerous geological processes forecast and results of interferometric studies [1, 2]. Completed research
complex allowed to predict the development of deformations of the salt rock mass along the peripheral zones
of the mine fields and beyond the forecast subsidence area, including the southern slopes of Mahura
Mountain and the Tisza River first floodplain terrace southwestern part with the risk of landslide
deformations activation.
According to the developed zoning, territories with ranked risks manifestations of a number of
hazardous geological, technogenic-geological, hydrological processes (subsidence, sinkholes, active karst
and suffusion, slope erosion, flood, flooding, flooding caused by groundwater, increased salinity of aquifers
used for water supply, etc.) were allocated. Evaluated zones covering open sinkhole areas over mine shafts
7, 8, 9, karst sinkholes areas, Mochar sinkhole, Eldorado recreational area; flanks of mine 9; man-made
underground structures (first of all drainage); territory of lakes, formed over the old mines; engineering
infrastructure elements (dam and roads); Mahura Mountain slope; Tisza River floodplain; zones of geological
faults of different depths, intersecting and limiting the salt-dome structure. Zones within the salt deposit
spreading are characterized by manifestations of geological processes, such as karst and karstic-suffusion,
which lead to surface subsidence, formation of sinkholes, karst and karstic-suffusion sinkholes, etc.; the
manifestations probability of man-made seismic events, the salt mass decomposition with the loss of bearing
capacity were studied. Erosion-gravity processes, forecasted by the results of satellite observations on the
slopes of natural and man-made objects, can be resulted by both meteorological phenomena and intensive
anthropogenic development of the territory. Flood and flooding are characteristic for the Tisza River
floodplain, other streamflows, and destroyed drainage facilities. The zones are evaluated according to the
level of the hazardous geological processes manifestations, their consequences, prospects for territory
recovery and involvement in economic activities.
1. Shekhunova S.B., Alekseenkova M.V., Siumar N.M., Stadnichenko S.M. (2015). The integrated
geological model of Solotvynо depression as a tool to assess geoecological sustainability of Solotvyn
rocksalt deposit. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences National Academy of
Sciences, v. 8, p. 233-250. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2015.146791. (in Ukrainian).
2. Yakovlev Ye.O., Shekhunova S.B., Alekseenkova M.V., Siumar N.M. (2016). Assessment of Complex
Stress-Strain State of the Solotvyno Salt Anticline Structure (Basing on Technique of Natural Pulse
Electromagnetic Field of the Earth). Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences
National Academy of Sciences, v. 9, p. 83-96. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144246. (in
Ukrainian).
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ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВЕЛИКОГАДОМИНЕЦЬКОГО РОДОВИЩА ПЕРВИННИХ КАОЛІНІВ («ДІЛЯНКА ВІННИЦЬКА»)
Велико-Гадоминецьке родовище первинних каолінів розміщене на території Житомирської
(Бердичівський район) та Вінницької (Козятинський район) областей. Площа родовища понад 700 га.
Родовище експлуатується спільним українсько-німецьким підприємством AKW Ukrainian Kaolin
Company (група Quarzwerke GmbH, ФРН).
Дослідження проводилися на «Вінницькій» ділянці родовища. Фактичним матеріалом
слугували дані структурно-літологічного розчленування 216 свердловин, пробурених у 1974-1975 рр.
Картографічні побудови здійснювалися в програмному середовищі ArcMap.
Геологічна будова Велико-Гадоминецького родовища обумовлена його розташуванням в
центральній частині Українського щита, де серед докембрійських порід переважають чуднівбердичівські граніти і мігматити. В їх товщі містяться ксеноліти гнейсів, а також прожилки і різних
розмірів тіла апліт-пегматоїдних гранітів. Родовище приурочене до вододілу між р. Гнилоп’ять і
р. Гуйва., що сприяло розвитку і збереженню кори вивітрювання [3].
У тектонічному відношенні родовище знаходиться у межах Бердичівського блоку. Ця велика
позитивна структура обмежується від суміжних блоків вузькими зонами зниженого гравітаційного поля
типу «жолобів», які відповідають глибинним розломам. Крім того, смуга меридіонального напрямку
зниженого гравітаційного поля, що характеризує внутрішньоблокову структуру – Глухівецький розлом,
що є контролюючим для родовищ Глухівецько-Турбівського каолінового району [1-3].
У профілі кори вивітрювання виділяють три зони: I – зона дезінтеграці; II – зона проміжних
продуктів вивітрювання; III – зона стійких продуктів вивітрювання.
Дані координат і опис свердловин, що
розкрили каолінову кору вивітрювання дали
змогу
створити
низку
цифрових
картографічних побудов, зокрема карти
поверхонь підошви і покрівлі покладу
первинних каолінів, карту потужності корисної
копалини
тощо.
Структурно-літологічна
модель досліджуваної території (рисунок) дала
цілісне уявлення про структуру родовища,
речовинний склад і розподіл корисної
копалини в межах родовища.
Поклад каолінів має пластоподібну
форму. Потужність змінюється від перших
метрів до 80 м, при середній 25 м. Найбільші
потужності корисної товщі (понад 30 м)
приурочені до ділянок з найнижчими (близько
235 м) абсолютними відмітками її підошви у
центральній частині ділянки. Абсолютні
відмітки покрівлі корисної копалини більшменш рівномірно знижуються від 280,2 м на
північному
сході до 245,0 м на південному
Рис. Потужність продуктивної товщі на ділянці
заході
(долина
струмка), узгоджуючись з
«Вінницька» Велико-Гадоминецького родовища.
теперішнім рельєфом. Мінімальні значення
відміток підошви каолінового покладу знаходяться у межах локальних зон підвищеної тріщинуватості
та дроблення кристалічних порід. На ділянках, де тріщин мало чи їх нема зовсім, потужність корисної
копалини різко зменшується. Острівний характер покладу на регіональному рівні є притаманним для
родовищ і проявів первинного каоліну у Глухівецько-Турбівському районі і, ширше, на всьому
Українському щиті.
1. Рудько Г.І, Озерко В.М., Шепель І.В. Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України /
за ред. Г.І. Рудька. – Київ – Чернівці: Букрек, 2015. 336 с.
2. Сонкин Л.С. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных в 1970-1977 гг. на ВеликоГадоминецком месторождении первичных каолинов. 1977.
3. Чупат Н.А. Звіт про геологічне вивчення надр «Геолого-економічна оцінка Велико-Гадоминецького
(ділянка Вінницька) родовища первинних каолінів Козятинського району Вінницької області України
(запаси станом на 1.06.2010 р.)». Київ, 2010.
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GEOLOGY ASPECTS AND STRUCTURAL-LITHOLOGICAL MODEL OF VELYKI
HADOMYNTSI PRIMARY KAOLIN DEPOSIT (“VINNYTSKA” AREA)
Velyki Hadomyntsi primary kaolin deposit is situated in Zhytomyr region (Berdychiv district) and
Vinnytsia region (Kozyatyn district). Deposit area is over 700 ha.
The deposit is operated by joint Ukrainian-German venture AKW Ukrainian Kaolin Company (group
Quarzwerke GmbH, Germany).
The exploration was done on the “Vinnytska” area of the deposit. Structural-lithological data of 216
wells, drilled in 1974-1975 was utilized as factual evidence. ArcMap software was used for cartographic
plotting.
Geological aspects of Velyki Hadomyntsi deposit are governed by its location in the central part of
Ukrainian Shield, where Chudniv-Berdychiv series granites and migmatites are dominating. These layers
contain xenoliths of gneisses and various sized runs of aplite-pegmatoid granites. The deposit’s position in
the interstream area between Hnylopyat and Huyva rivers was conductive to weathering crust development
and preservation [1].
Tectonically the deposit is situated inside the Berdychiv block. This big positive structure is
separated from neighbor blocks by narrow trench-shaped zones of decreased gravity field, which correspond
to deep faults. Beside those, there is a longitudinal band of decreased gravity, which marks inner structure –
Hlukhivtsi fault, which controls deposits of Hlukhivtsi-Turbiv kaolin region [1-3].
Three zones are distinguished in weathering crust profile: I – disintegration zone, II – zone of
transitional weathering products, III – zone of steady weathering products.
Coordinates and log data of the wells
which drilled in kaolin weathering crust
allowed to make series of
digital
cartographical plots, including maps of
bottom and ceiling surface of primary kaolin,
map of productive layer thickness etc.
Structural-lithological model of the area of
interest (figure) gave comprehensive insight
about structure of the deposit and mineral ore
distribution inside the field.
Kaolin deposit is bed-shaped. It’s
thickness varies from first meters to 80
meters, with an average of 25 meters.
Biggest values of layer thickness (over 30
meters) are confined to areas of lowest
absolute values (near 235 meters) of layer
bottom in the central part of deposit. Absolute
values of the ceiling of mineral ore body
decrease evenly to some extent from 280.2
meters on north-eastern side to 245.0 meters
on south-western side (in the spruit valley),
which is conformable to current relief. Minimal
values of mineral ore body bottom are
situated in local zones of increased fracturing
and parting of crystalline rocks. Thickness of
Fig. Productive strata thickness in “Vinnytska” area Velyki
mineral ore layer is rapidly decreased in
Hadomyntsi deposit.
areas with low amount of fractures or without
them. Island characteristic of deposit in the regional scale is inherent to primary kaolin deposits and
occurrences of Hlukhivtsi-Turbiv area and the Ukrainian Shield as well.
1. Chupat N. A. (2010). Geological survey report “Geological-ecomonic evaluation of Velyki Hadomyntsi
deposit of primary kaolin (area “Vinnytska”), Kozyatyn district, Vinnytsia region, Ukraine. (resources as at
01/06/2010)”. Kyiv. (in Ukraine).
2. Rudko H. I., Ozerko V. M., Shepel I. V. (2015). Geology and geological-economic evaluation of kaolin
depositis of Ukraine / edited by H.I. Rudko. — Kyiv – Chernivtsi: Bukrek, 336 p. (in Russian).
3. Sonkin L.S. (1977). Report of geological survey conducted in 1970-1977 in the Velyki Hadomyntsi deposit
of primary kaolin. (in Ukraine).
79

Ідеї та новації в системі наук про Землю

Шкуренко К.О., Кичань Н.В.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.
E-mail: sirius5@ukr.net

КОСМІЧНІ ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРИТІВ
Щодня на поверхню Землі випадає понад 1000 т космічної речовини [1]. Її дрібні частинки
згорають при проходженні земної атмосфери – це так звані метеори, але більші екземпляри
досягають поверхні і стають метеоритами.
Метеорити потрапляють на Землю, як правило, з поясу астероїдів. До них належать залізні,
залізо-кам’яні та кам’яні (хондрити та ахондрити). В останні десятиліття додалось ще два джерела
метеоритів – з поверхні Місяця та Марсу.
У 1980 році завдяки експедиціям в пустелі та Антарктиду і порівнянні знахідок зі зразками
місячних порід вперше було діагностовано місячні метеорити. Вони представлені, переважно,
базальтовими брекчіями, і подібні до земних базальтів. Як показали дослідження [2], всі місячні
метеорити були викинуті з поверхні Місяця протягом останніх 20 млн. років, але більша їх частина –
протягом останніх 100 тис. років. Опинившись на низькій орбіті Землі, вони поступово падали на її
поверхню.
Кам’яні метеорити SNC-групи (шерготити, накліти, шассіньїти) було діагностовано як
марсіанські. Від більшості інших ахондритів вони відрізняються такими характеристиками [4]:
меншим віком – близько 1300 млн. років для наклітів та шассіньїтів і 150-575 млн. років для
шерготитів,
близьким до марсіанського ґрунту ізотопним складом хімічних елементів,
наявністю ідингситу, смектитів, гідрооксидів заліза та карбонатів.
Відмінності у віці кристалізації, мінералогічні, хімічні та ізотопні характеристики марсіанських
порід та ґрунту, що отримані за допомогою інструментарію космічних апаратів [5], є основними
доказами марсіанського походження SNC-метеоритів [3]. Поки не доставлено на Землю і детально не
досліджено зразки порід з цієї планети, немає повної впевненості у марсіанському походженні SNCметеоритів.
В Міжнародному метеоритному каталозі нині зареєстровано понад 60,5 тисяч метеоритів, з
яких більше 350 місячних та приблизно 250, ймовірно, марсіанських.
1. Симоненко А.Н., Левин Б.Ю. Приток космического вещества на Землю. Метеоритика. 1972. Вып.
31. C. 45-56.
2. Gnos E. et al. Pinpointing the source of a lunar meteorite: Implications for the evolution of the Moon.
Science. 2004. no 305. pp. 657-659.
3. Nyquist L.E. et al. Ages and geologic histories of martian meteorites. Space Science Reviews. 2001. no.
96. Р. 105-164.
4. Treiman A.H. The naklite meteorites: Augite-rich igneous rocks from Mars. Chemie der Erde. 2005. no. 65.
pp. 203-270.
5. Treiman A.H., Gleason J.D., Bogard D.D. The SNC meteorites are from Mars. Planetary and Space
Science. 2000. Vol. 48, Issues 12-14. pp. 1213-1230.
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COSMIC SOURCES OF METEORITES
More than 1000 tons of cosmic matter falls on the Earth's surface every day [1]. It’s small particles
burn passing the Earth’s atmosphere – so-called meteors, but larger specimens reach the surface and
become meteorites.
Meteorites come on the Earth mostly from the asteroid belt. These are iron, iron-stone and stone
(chondrites and achondrites) meteorites. In recent decades, two more sources of meteorites – from the
surface of the Moon and Mars – have been added.
Lunar meteorites were first discovered and diagnosed in the 1980s, due to expeditions to deserts
and Antarctica and comparable found samples with lunar specimens. They are predominantly basaltic
breccias and similar to terrestrial basalts. Studies [2] have been shown that all lunar meteorites were thrown
out of the moons surface over the last 20 million years, but most of them were flooded over the past 100,000
years. They became in the low Earth orbit, and gradually fell on the Earth surface.
Stony meteorites of the SNC-group (shergrotite, naklite, chassignite) were diagnosed as Martian.
They differ from other achondrites by several features [4]:
• lesser age – about 1.300 million years for naklites and chassignites and 150-575 million years for
shergrotites,
• isotopic composition of chemical elements close to the Martian soil,
• the presence of iddingsite, smectite, iron hydroxides and carbonates.
Differences in age of crystallization, mineralogical, chemical and isotopic characteristics of Martian
rocks and soils, obtained using the spacecrafts instrumentation [5], are the main evidences of the Martian
origin of SNC meteorites [3]. Until we haven’t been brought and studied the rock samples from Mars we have
not been completely sure in the Martian origin of SNC meteorites.
More than 60.500 meteorites are registered now in the International Meteorite Catalog. More than
350 meteorites are lunar and nearly 250 possibly are Martian.
1. Simonenko, A. N., Levin, B. Yu. (1972). The influx of cosmic matter to Earth. Meteoritika. V. 31. pp. 45-56.
(in Russian).
2. Gnos, E. et al. (2004). Pinpointing the source of a lunar meteorite: Implications for the evolution of the
Moon. Science. no 305. pp. 657-659.
3. Nyquist L.E. et al. (2001). Ages and geologic histories of martian meteorites. Space Science Reviews. no.
96. pp. 105-164.
4. Treiman, A. H. (2005). The naklite meteorites: Augite-rich igneous rocks from Mars. Chemie der Erde. no.
65. pp. 203-270.
5. Treiman, A. H., Gleason, J. D., Bogard D.D. (2000). The SNC meteorites are from Mars. Planetary and
Space Science. Vol. 48, Issues 12-14. pp. 1213-1230.
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РОСЛИННІ
УГРУПОВАННЯ
НА
МІКРОСМУГАХ
ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ
ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЖЖЯ (НА ПРИКЛАДІ БУРЩІТСЬКОГО ВІДВАЛУ)
Техногенез на території Криворіжжя триває більше ніж 100 років. За цей час створено значну
кількість відвальних та кар’єрних ландшафтних комплексів [1]. Яскравим прикладом відвального
комплексу Криворізької ландшафтно-технічної системи є Бурщітський відвал. Бурщітський відвал
розташований на території Криворіжжя в Інгулецькому районі, поблизу с. Шевченко в долині річки
Інгулець, має такі географічні координати: 47°52'23"N, 33°20'0"E. Бурщітський відвал відноситься до
Новокриворізького гірничозбагачувального комбінату (НКГЗК), який в свою чергу належить до ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг». Відвал укладений пухкими розкривними породами кайнозою. Висота
Бурщітського відвалу 80 м, крутизна схилів 35-45º. Клімат місцезнаходження відвалу помірноконтинентальний. Середня температура січня –5ºС, середня температура липня +22ºС, а
середньорічна температура +9ºС. Найбільша кількість опадів випадає у червні-липні до 65 мм,
найменша у лютому-березні 28 мм, річна кількість опадів до 483 мм. У геологічній структурі
Бурщітського відвалу представлені такі шари – мікросмуги: Нижня - акумулятивна мікросмуга
структуризована кристалічними породами, які не задіяні розробками. Середня акумулятивно –
денудаційна мікросмуга представлена лесоподібними суглинками, а біля тераси річки Інгулець
присутні граніти. Верхня денудаційна мікросмуга, що відповідає верхній частині відвалу складена
розкривними суглинистими породами.
Дослідження проводилось протягом 2018 року, метою дослідження було прослідкувати як з
висотою змінюється рослинне угруповання на абсолютно «зміненому ландшафтному комплексі»
техногенного походження. Було визначено, що Бурщітський відвал, який повністю рекультивований,
має різноманітні рослинні угруповання. Бурщітський відвал сформовано у 1950-1960 рр. За цей
проміжок часу на відвалі поступово утворилися види рослинних угруповань, однак існує значна
кількість чинників, які гальмують розвиток рослинності на відвалі. Такі чинники як вік, геологічна
основа, крутизна схилів, різнонаправлені геоморфологічні процеси, різний ступінь та напрям
антропогенного навантаження, несприятливе розташування, мікрокліматичні та гідрогеологічні умови.
Польові дослідження було виконано за допомогою таких приладів: анемометр, барометр, термометр,
вимірювальна палиця – лінійка, гігрометр, компас, навігатор. За результатами дослідження отримано
детальний аналіз рослинного угруповання шарів – мікросмугам Бурщітського відвалу. Нижня
акумулятивна мікросмуга має абсолютні висоти від 35 м (у долині р. Інгулець) до 57 м. На висоті
35 м отримали показники: температура повітря +26ºС, вологість повітря 56 %, атм. тиск 1010 Па,
рослинне угруповання: очерет звичайний (Phragnites australis), буркун білий (Melilotus albus Medik),
келерія гребінчаста (Loeleria cristata), тонконіг вузьколистий (Poa stirolia), верба ламка (Salix ragilis),
деревій степовий (Achillea stepposa). На висоті 57 м, показники змінились: температура повітря
+27.2ºС, вологість повітря 52 %, атм. тиск 1002 Па, рослинне угруповання: клен ясенолистий (Acer
negundo), в’яз граблистий (Ulnus carpinifolia), тополя біла (Populus alba), пирій повзучий (Elytrigia
repens), костриця борозниста (Festura rupicola), ковила Лессінга (Stipa lessingiana). Абсолютні висоти
середньої акумулятивної-денудаційної мікросмуги становлять від 58 м до 66 м, температура
повітря +26.9ºС, вологість повітря 52 %, атм. тиск 998 Па, рослинне угруповання: лох вузьколистий
(Elaeagnus angustifolia), горошок мишачий (Vicia cracca), конюшина польова (Trifolium arvense), грицики
звичайні (Capsella burda – pastoris), робінія звичайна (Robinia hseudoacacia), житняк гребінчастий
(Agropyron pectinatun) на цій мікросмузі відбувається поступова зміна деревоподібної на рудеральну
рослинність. Верхня денудаційна мікросмуга має абсолютні висоти від 68 м до 80 м, температура
повітря+25.3ºС, вологість повітря 49 %, атм. тиск 996 Па, рослинне угруповання: полин звичайний
(Artemisia vulgaris), пирій повзучий (Elytrigia repens), тонконіг вузьколистий (Poa stirolia), буркун білий
(Melilotus albus Medik), келерія гребінчаста (Loeleria cristata), житняк гребінчастий (Agropyron
pectinatun), костриця борозниста (Festura rupicola), чина злаколиста (Lathyrus hissolia), еспарцет
піщаний (Onobryc hisarenaria).
У підсумку можна зазначити, що рослинне угрупування залежить від геологічної основи,
геоморфологічних процесів, мікроклімату, розміщення та висоти відвалу. Виявлено, що найбільша
сукупність рослинного угруповання зосереджена на нижній акумулятивній мікросмузі. Це пояснюється
наявністю вологи і більш сприятливих умов існування рослинності, порівнюючи з іншими
мікросмугами.
1. Ярков С.В. Ландшафтно-технічні системи Кривого Рогу: екологічні умови сингенезу. Фізична
географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії. 2008. № 56. С 246-254.
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PLANT COMMUNITIES ON THE MICROSTRIPS OF THE MINING LANDSCAPES (THE
EXAMPLE OF BURSHCHITSKYI TAILING)
Technogenesis on the territory of Kryvorizhzhia been lasting more than 100 years. During this time, a
significant number of excavation and quarry landscapes were created [1]. A bright example of the tailing
complex of the Kryvyi Rih Landscape Technical System is the Burshchitskyi tailing. The Burshchitskyi tailing
is located on the territory of Kryvyi Rih in the Inhuletskyi district near Shevchenko village in the valley of the
Ingulets river. It has the following geographic coordinates: 47°52'23"N, 33°20'0"E. The Burshchitskyi tailing
belongs to Novokryvorizkoho mining and processing combine (NKHZK), which in turn belongs to PJSC
"Arcelor Mittal Kryvyi Rih". A tailing consists of loose overburden Cenozoic formation. The height of the
Burshchitskyi tailingis 80 m, slope steepness is 35-45º. The climate of the tailing location is moderate
continental. The average January temperature is -5ºС, the average July temperature is +22ºС, and the
average annual temperature is +9ºС. The greatest amount of precipitation falls in June-July and is to 65 mm,
the lowest with 28 mm is in February-March, annual rainfall is up to 483 mm. In the geological structure of
the Burshchitskyi tailing, the following layers such as microstrips are presented: Bottom – an accumulative
microstrips tructurized by crystalline rocks that are not involved in the developments. The average
accumulation denudation microstrip is represented by forests-like loams, and also there are granites near the
terrace of the river Ingulets. The top denudation microstrip, which corresponds to the upper part of the tailing,
is comprised of overburden loamy rocks.
The research was conducted during 2018. The purpose of the research was to retrace how the plant
community changes in height at a completely "changed landscape complex"of anthropogenic origin. It was
determined that the Burshchitskyi tailing, which is completely reclaimed, has a variety of plant communities.
The Burshchitskyi tailing was formed in the 1950-1960. During this period of time, the types of plant
communities were gradually formed on the tailing, but there are a significant number of factors that inhibits
the development of vegetation on the tailing. There are such factors as age, geological basis, steepness of
slopes, heterogeneous geomorphological processes, different degree and direction of anthropogenic
loading, unfavorable location, microclimatic and hydrogeological conditions. Field investigate were performed
using such instruments as an anemometer, a barometer, a thermometer, a measuring stick – ruler, a
hygrometer, a compass and a navigator. Based on the results of the research, were gived a detailed analysis
of the plant community of the layers – the Burshchitskyi tailing microstrips. The bottom accumulative
microstrip has absolute altitudes of 35 m (in the valley of the Ingulets river) to 57 m. At an altitude of 35 m,
the indicators were obtained: air temperature was +26ºС, humidity was 56 %, atm. pressure was 1010 Pa,
plant community consisted of Phragnitesau stralis, white cane (Melilotus albus Medik), Loeleria cristata,
Thyme poultice (Poa stirolia), Salmonidae (Salix ragilis) and Aсhillea steppe (Achillea stepposa). At an
altitude of 57 m, the indicators changed: air temperature was +27.2°C, humidity was 52 %, atm. pressure
1002 Pa, plant community consisted of Asenolinia maple (Acer negundo), Grapeseed yarn (Ulnus
carpinifolia), Poplar alpine (Populus alba), Elytrigia repens, Festura rupicola and Stipa lessingiana. The
absolute heights of the average accumulation denudation microstrip range from 58 m to 66 m; air
temperature was +26.9°C, humidity was 52 %, atm. pressure was 998 Pa, plant community consisted of
Elaeagnus angustifolia, Vicia cracca, Trifolium arvense, Capsella burda – pastoris, Robinia hseudoacacia
and Aggregyren pectinatun. On this microstripa gradual change of tree-like ruderal vegetation occurs. The
top denudation microstrip has absolute altitudes from 68 m to 80 m; air temperature was +25.3°C, air
humidity was 49 %, atm. pressure was 996 Pa, plant community consisted of Artemisia vulgaris, Elytrigia
repens, Poia stirolia, White cloves (Melilotus albus Medik), Loelleria cristata, Combinum bran (Agropyron
pectinatun), Festura rupicola, Lathyrus hissolia, Sandstone sainfoin (Onobrychis arenaria).
As a result, it can be noted that the plant group depends on the geological basis, the
geomorphological processes, the microclimate, the location and height of the tailing. It was found that the
largest set of the plant group is concentrated on the bottom accumulative microstrip. This is due to the
presence of moisture and more favorable conditions for the existence of vegetation compared with other
microstrips.
1. Yarkov, S.V. (2008). Landshaftno-tekhnichni systemy Kryvoho Rohu: ekolohichni umovy synhenezu
[Landscape technical systems of Kryviy Rih: environmental conditions of syngenesis]. Physical Geography
and Geomorphology, no. 56, pp. 246-254. (in Ukrainian).
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕЙ-ПРОТЕРОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА: КАРЬЕРЫ
«ГЛУШКОВИЧИ» И «МИКАШЕВИЧИ», ПОСЕЩАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ-ГЕОЛОГАМИ
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В период прохождения общегеологической практики студенты изучают геологию
кристаллического фундамента юго-восточной части Беларуси, во время которой знакомятся с
технологией отработки карьеров; гидрогеологическими условиями, порядком проведения работ по
рекультивации, изучают петрографические разности раннепротерозойских гранитов, гранодиоритов,
диоритов, диоритовых порфиритов, аплитов и пегматитов (карьер «Микашевичи»), мигматитов
гранитного, гранодиоритового и диоритового состава, а также амфиболитов и гнейсов (карьер
«Надежды» и «Крестьянская Нива») в бортах карьеров и на отвалах, отбирают образцы.
На территории Беларуси доступны для изучения не только породы осадочного чехла, но и
породы кристаллического фундамента, выходящие на дневную поверхность в Гомельской области –
д. Глушкевичи, в Брестской области – г. Микашевичи. Месторождение Микашевичи (рисунок)
расположено в 3 км к северо-западу от одноименной железнодорожной станции. Карьер длиной
1,5 км, шириной 2,2 км, глубиной 140 м. Балансовые запасы по промышленным категориям
составляют 319706 тыс. м3. ПО «Гранит» отрабатывает месторождение карьерным способом,
горнотехнические условия благоприятные. Проектная мощность предприятия 10,1 млн. м3/год [1].

Рис. Карьер «Микашевичи».
Месторождение «Глушковичи» расположено на территории Украины и Беларуси, где выделяется
участок «Крестьянская Нива». Он находится в 0,4 км к юго-западу от д. Глушковичи. Запасы по
промышленным категориям составляли 8415 тыс. м3. Карьер «Крестьянская Нива» был открыт в
1975 году. Глубина карьера 60 м. Разработка ведется открытым способом. В 2 км юго-восточнее
д. Глушкевичи разведано месторождение облицовочного камня – карьер «Надежда». Мощность
вскрыши: средняя 2,7 м, максимальная минус 7 м [1]. Затронутые выветриванием и трещиноватые
породы могут быть использованы для производства щебня.
В ходе геологического изучения карьеров студенты могут наблюдать выходы грунтовых вод на
поверхность карьера, процессы биологического, физического и химического выветривания.
Общегеологическая (учебная) практика предусматривает расширение и углубление теоретических
знаний по общей геологии, овладение методическими приемами полевых исследований
геологических объектов, освоение приемов полевого изучения горных пород и породообразующих
минералов, приобретение навыков составления документации геологических наблюдений, ведения
записей и зарисовок в полевом дневнике, оформление коллекций геологических образцов.
1. Минерально-сырьевая база Гомельской области (состояние и перспективы развития) / Махнач А.А.
[и др.] / под ред. А.А. Махнача. Мн. Институт геохимии и геофизики НАН Беларуси, 2005. 208 с.
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GEOLOGICAL OBJECTS OF ARCHEAN-PROTHEROZOIAN AGE: CAREER
“GUSHKOVICHI” AND “MIKASHEVICHI”, VISITED BY THE GEOLOGICAL STUDENTS
DURING THE PASSAGE OF THE GENERAL GEOLOGICAL PROCESS
During the period of general geological practice, students study the geology of the crystalline
basement of the south-eastern part of Belarus, during which they get acquainted with the technology of
mining operations; hydrogeological conditions, procedures for reclamation work, study the petrographic
differences of Early Proterozoic granites, granites, granodiorites, diorites, diorite porphyrites, aplites, and
pegmatites (Mikashevichi quarry), granite migrants, granodiorite and diorite, as well as of the graphites, as
well as of the graphites, as well as of the graphitics, as well as of the graphitics, as well as of the graphitics,
and of the graphite, as well as of the graphitics, of the granite, granodiorite and diorite in the boards of
quarries and dumps, samples are taken.
On the territory of Belarus are available to study not only the rocks of the sedimentary cover, but the
rocks of the crystalline basement, emerging on the surface in the Gomel region – Glushkevichi village, in the
Brest region – Mikashevichi. The Mikashevichi deposit (figure) is located 3 km north-west of the railway
station of the same name. Quarry length1.5 km, width 2.2 km, depth 140 m. Balance reserves by industrial
categories are 319,706 thousand m3. ON "Granit" fulfills the field by the career method, mining and technical
3
conditions are favorable. The design capacity of the enterprise is 10.1 million m /year [1].

Fig. Mikashevichi career.
The “Glushkovichi” deposit is located on the territory of Ukraine and Belarus, where the
“Krestyanskaya Niva” site is allocated. It is located 0.4 km southwest of the village of Glushkovichi. Stocks by
3
industrial categories amounted to 8,415 thousand m . Career "Peasant Niva" was opened in 1975. The
depth of the mine is 60 m. The development is conducted by the open method. In 2 km south-east of the
village of Glushkevichi, the deposit of facing stone of the “Nadezhda” career was explored. Stripping
thickness: average 2.7 m, maximum minus 7 m [1]. Affected and weathering fractured rocks can be used to
produce rubble.
During the geological study of careers, students can observe the outflow of groundwater to the
surface of the career, the processes of biological, physical and chemical weathering. The general geological
(educational) practice provides for the expansion and deepening of theoretical knowledge of General
Geology, mastering the methodological techniques of field research of geological objects, mastering
techniques of field study of rocks and rock-forming minerals, acquiring skills for compiling documentation of
geological observations, recording and sketching in a field diary, designing collections geological samples.
1. Mineral and raw material base of the Gomel region (state and development prospects) (2005). Makhnach
A.A. [et al.] / ed. A.A. Makhnacha. Minsk: Institute of Geochemistry and Geophysics, National Academy of
Sciences of Belarus. 208 p. (in Russian).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СТЕБНИЦЬКОГО ГПР
Організація моніторингу екологічної безпеки Стебницького гірничопромислового району (ГПР)
узгоджується із Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на
період до 2030 року – забезпечення потреб у мінеральних ресурсах без ризику позбавлення майбутніх
поколінь забезпечення їх потреб.
Актуальність моніторингу Стебницького ГПР обумовлена техногенною дестабілізацією
геологічного середовища. Відповідно до Гірничого закону України, порушені під час розроблення
корисних копалин території та об’єкти необхідно привести у стан, безпечний для людей і майна та
придатний для господарського використання. Експертні оцінки стану довкілля свідчать про
необхідність застосування інформаційно-аналітичних технологій в управління, моделювання і
проектування екологічної безпеки Стебницького ГПР.
Мета полягає в інформаційному забезпеченні системи моніторингу трансформованих
ландшафтів гірничих виробок калійних мінеральних добрив Стебницького ГПР, отриманні, обробці i
зберіганні еколого-економічної інформації.
Завдання визначають взаємозв’язок семантичних даних про природно-техногенні
об’єкти, екологічно небезпечні процеси і явища – карстові провали і зсуви ґрунту, та стан
хвостосховища в цілому.
Методи дослідження ґрунтуються на системному узагальненні та систематизації
експериментальних даних, технологіях ландшафтного просторово-часового прогнозування екзогенних
геологічних процесів і карстових явищ.
Виклад основного матеріалу i обґрунтування отриманих результатів досліджень стосуються
комплексного використання сучасних iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних методів і технологій для
представлення екологічного, економічного і соціального базису сталого розвитку Стебницького ГПР.
Екологічна небезпека Стебницького ГПР обумовлена негативним впливом гірничо-видобувної
діяльності на довкілля. Потенційну небезпеку на території впливу підприємства створюють підземні
гірничі виробки, що є осередками утворення карсту, а також хвостосховище. За час видобутку калійної
руди відроблено кілька сотень камер, в результаті чого на двох рудниках утворено понад 30 млн. м3
пустот. Порожнини утворено на глибині від 90 до 370 м, їх довжина становить десятки кілометрів.
Порожнини розділені міжкамерними перегородками. Проникнення води в шахти призводить до
розмивання перегородок. Наслідком є просідання земної поверхні і активізація карстопровальних
явищ з швидким розвитком та високою інтенсивністю прояву, значними площами поширення та
глибиною, спостерігаються зсуви, обвали, осипи. В зоні впливу підземних порожнин розташовані
житлові будинки міста Стебник, високовольтні ЛЕП, водоканалізаційні мережі міст Дрогобича та
Трускавця, залізниця державного значення Київ-Трускавець, автомагістраль. Підземні виробки
сягають ІІ-ІІІ зони санітарної охорони курорту Трускавець. При руйнації відпрацьованих порожнин
можуть виникати техногенні землетруси до 7 балів, що може спричиняти пошкодження будівель в
містах Стебник, Трускавець та Дрогобич, руйнування хвостосховища.
Для забезпечення екологічної безпеки Стебницького ГПР доцільним є розроблення системи
моніторингу карстопровальних і зсувонебезпечних процесів. Пропонується автоматизована
інформаційно-аналітична система моніторингу в складі:
1. Мережа вібраційно-сейсмічних датчиків реєстрації зсуву ґрунту.
2. Інформаційно-аналітична система аналізу даних і прогнозування геодинамічних процесів.
3. Система сигналізації, оперативного повідомлення і реагування.
Використання геоінформаційних систем дозволяє оперативно прогнозувати розвиток
екзогенних геологічних процесів, забезпечувати управління ризиком можливих надзвичайних ситуацій
шляхом виконання функціональних задач:
- технолого-геофізичні;
- інформаційно-аналітичні;
- оперативно-управлінські.
Висновки і перспективи подальших досліджень передбачають розробку конструктивних заходів
забезпечення екологічної безпеки Стебницького ГПР. Завданням моніторингу є отримання
оперативної, геоекологічної, просторово-часової інформації про карстопровальні і зсувонебезпечні
процеси для попередження надзвичайних ситуацій, оцінки масштабів і наслідків, управління
екологічною безпекою Стебницького ГПР.
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THE INFORMATIONAL SUPPORT OF ENVIRONMENTAL SAFETY MONITORING SYSTEM
IN STEBNYK MID
The environmental safety of Stebnyk Mining Industrial District (MID) deals with the National Program
of the development of the mineral resources of Ukraine until 2030, it means to ensure the needs in mineral
resources without any risks of depriving future generations, ensuring their needs.
The importance of monitoring of Stebnyk MID is caused by the technogenic destabilization of the
geological environment. According to the Mining Law of Ukraine, the territories and objects that have been
violated during the development of minerals must be brought into a condition which is safe for people and
estate, and is suitable for economic use. The expert assessments of the environment evidence the need to
use information and analytical technologies for management, modeling and design of Stebnyk MID
environmental safety. Mining activity has a negative impact on the environment and leads to environmental
hazard of Stebnyk MID.
The aim is to provide with informational supply of the monitoring system of transformed landscapes
of mining workings of potassium mineral fertilizers in Stebnyk MID. And it is also important to obtain, to
process and to store the economical and environmental information.
The tasks determine the relation of semantic data deals with natural and man-made objects,
environmentally dangerous processes and phenomena. These are karst failures, landslides and the state of
the tailing dump.
The research methods are based on systematic generalization and systematization of experimental
data, technologies of landscape area – temporal forecasting of exogenous geological processes and karst
phenomena.
The main material presentation and the research results demonstrate the complex usage of modern
analytical informative methods and technologies to present the ecological, economical and social basis in
sustainable development of Stebnyk MID.
Mining create potential hazards on the enterprise territory. There are centers of formation of karst
failures and a tailing dump. Several hundred chambers were formed during the extraction of potassium ore.
As a result there are more than 30 million m3 of voids in both mines. The cavities are formed to a depth from
90 to 370 m, Their length is tens kilometers. The cavities are separated by partitions. The water penetration
into the mine leads to the erosion of the partitions. The consequences are the earth subsidence and the
activation of karst hollows. They evolve rapidly and manifest intensively by significant expansion areas and
depth. We observe landslides, mudslides, rockfalls there. There are buildings of Stebnyk city, high-voltage
transmission lines, water supply networks of Drohobych and Truskavets cities, the national railway KyivTruskavets, and the highway on the underground caverns influence zone. Underground workings cover the
2nd-3rd zone of the Truskavets resort sanitary protection. Waste cavities destruction can lead to technogenic
earthquakes up to 7 points, which can cause building damage in the cities of Stebnyk, Truskavets and
Drohobych, destruction of the tailings.
In order to ensure the environmental safety of Stebnyk MID, it is expedient to develop a landslide
hazard processes monitoring system. The proposed automated information monitoring system consisting of:
1. Vibration-seismic sensors network for landslides registration.
2. Information-analytical system of data analysis and forecasting of geodynamic processes.
3. Operational notification and response alarm system.
The use of geoinformation systems allows operatively to predict the development of exogenous
geological processes, provide risk management of possible emergencies by performing functional tasks:
- technological and geophysical;
- informational and analytical;
- operational and managerial.
The conclusions and perspectives of further research deals with the development of constructive
steps to ensure environmental safety of Stebnyk MID. The monitoring object is to obtain operative, geoecological, spatial and temporal information about karst and landslides to prevent emergencies and let us
evaluate their scale and consequences, to manage the ecological safety in Stebnyk MID.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУНКІВ СУЧАСНИХ СЦЕНАРІЇВ КАРТОГРАФІЧНОГО
ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Можливості сучасного геоінформаційного картографування дозволяють здійснювати
відображення результатів картографування у різних формах представлення, які мають свої переваги
та недоліки [1]. Оцінка деяких із них надала нам наступні результати.
Так, вже традиційний метод – створення векторних та растрових карт виділяється низкою
наступних переваг: тематична спрямованість подання інформації, що відображається у вигляді
обмеженої кількості показників; зображення тільки одного просторового рівня; концентрація уваги
користувачів на території картографування; формування загального уявлення про представлену
інформацію, просторову диференціацію даних в межах території, що картографується. До переваг
таких карт необхідно віднести можливість їх застосунку у паперовому та електронному вигляді.
Недоліками растрових та векторних карт є їх обмежена інформативність, що обумовлена
технічними особливостями створення, генералізацією, зображенням одного просторового рівня
картографування. Основним недоліком таких карт є відсутність доступу до атрибутивної інформації та
роботи із нею користувача.
Побудова веб-карт за допомогою різноманітних програмних рішень (бібліотеки Leaflet, Open
Layers), модулів (qgis2web) та ін. надає більші переваги. Насамперед, це створення
мультимасштабних, інтерактивних, динамічних карт (веб-карт), які, окрім картографічного зображення,
є носіями додаткової атрибутивної інформації про об’єкти та можуть характеризуватись як
інформаційно-аналітичні бази даних. До переваг таких карт варто віднести можливість локального
створення веб-карт (безпосередньо на десктопі), що відкриває доступ для їх редагування та зміни
вихідного коду карти. У процесі створення таких карт відбувається вибір не тільки їх змістовного та
тематичного наповнення, а й функціонального. У більшості випадків сучасної побудови таких
картографічних продуктів використовують Open Source, що не потребує додаткових фінансових
вкладень. Можливість використання таких творів у власних цілях без доступу до мережі Інтернет, їх
розміщення на сайтах здійснюється самим користувачем.
У той же час, використання такого сценарію має свої недоліки. Найголовнішою проблемою при
створенні таких карт є потреба у знаннях та навичках програмування. Зокрема, таких мов, як
Javascript, HTML, CSS. Кількість витраченого часу на створення та налаштування подібних карт
значно перевищує кількість часу, витраченого при використанні SaaS («програмне забезпечення як
послуга») та векторних карт. Функціональні елементи наповнення карти не завжди задовільнять усі
потреби користувачів, тому іноді потребують програмних до опрацювань. Розміщення та використання
карт у мережі Інтернет потребує фізичних ресурсів та додаткових матеріальних вкладень.
Розглядаючи можливість використання віддалених сервісів (SaaS), необхідно зазначити деяку
аналогію з попереднім сценарієм. Перевагами таких карт є їх інформативність, інтерактивність,
мультимасштабність та ін. Позитивними моментами такого сценарію є: швидкість створення і їх
налаштувань; наявність великої кількості прикладів; можливість використання вже наявних, готових
шаблонів для створення карт і додатків; готові функціональні рішення; наявність готових кольорових
схем; підбір способу відображення; редагування інформації на самому ресурсі; розміщення карт та
додатків на сервері, що надає можливість їх використання у будь-який час; відносна захищеність баз
даних від можливості її використання іншими користувачами. Готові картографічні рішення легко
адаптуються до розповсюдження та розміщення в Інтернет-мережі.
Однак, поряд із такими перевагами є і недоліки. Так, при створенні великих проектів, або ж
таких, які мають комерційну основу, виникає необхідність отримання ліцензії або передплати
тарифного плану програмного продукту. Існує обмеженість у виборі способів картографування,
функціонального наповнення. Мінусами даного сценарію також є: відсутність повного доступу авторів
до вихідного коду веб-карти та веб-додатків; неможливість їх використання при відсутності доступу до
мережі Інтернет. У випадку використання безкоштовних можливостей ресурсів іншим користувачам
надається доступ до баз даних та карт, як до публічної інформації.
Тому при виборі одного (декількох) із можливих сценарії потрібно враховувати як їх переваги,
так і недоліки, а також вимоги до кінцевого продукту, цільову аудиторію користувачів, перспективні
особливості використання та можливі матеріальні витрати.
1. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку / Л. Г.
Руденко та ін. Київ: Наукова думка, 2011. 104 с.
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EVALUATION EFFICIENCY OF USE MODERN APPLICATION SCENARIOS OF
CARTOGRAPHIC PRESENTATION
Possibilities of modern geoinformation mapping allow to display mapping results in different forms of
presentation, which have their advantages and disadvantages [1]. An assessment of some of them gave us
the following results.
Thus, the traditional method of creating vector and raster maps is distinguished by a number of
following benefits: the thematic direction of presentation information, which is displayed in the form of a
limited number of indicators; image of only one spatial level; concentration of users' attention in the mapping
area; forming a general idea of the information provided, spatial data differentiation within the mapping area.
The advantages of such cards include the possibility of their application in paper and electronic form.
Web maps construction with a variety of software applications (Leaflet libraries, Open Layers),
modules (qgis2web), etc. have provides benefits. First of all, it is the creation of multi-scale, interactive,
dynamic maps (web maps), which, apart from the cartographic image, are the bearers of additional
attributive information about objects and can be characterized as information-analytical databases. The
advantages of such maps include the ability to locally create web maps (directly on the desktop), which
opens up access to edit them and change the source code of the map. In the process of creating such maps
there is a choice not only of their content and tematic filling, but also functional. In most cases, the current
construction of such cartographic products uses Open Source, which does not require additional financial
investments. The ability to use such works for their own purposes without access to the Internet, their
placement on the sites is carried out by the user.
At the same time, the use of such a scenario has its disadvantages. The most important problem
when creating such maps is the need for knowledge and programming skills. In particular, they are
languages like Javascript, HTML, CSS. The amount of time spent on creating and configuring such maps
significantly exceeds the amount of time spent using SaaS and vector maps. Functional elements of the
maps content will not always satisfy all the needs of the users, so they sometimes need software revision.
Placing and using maps on the Internet requires physical resources and additional material investments.
Considering the possibility of software as a service (SaaS), it is necessary to indicate some analogy
with the previous scenario. The advantages of such maps are their information content, interactivity,
multiscale and others. Positive moments of such scenarios are: the speed of creation and their settings; the
presence of many examples; ability to use existing ready-made templates for creating maps and
applications; ready functional solutions; availability of finished color schemes; selection of display method;
editing information on the resource itself; placing maps and applications on the server, which enables them
to be used at any time; relative protection of databases from the possibility of its use by other users. Ready
mapping solutions are easily adaptable placement on the Internet.
However, along with such advantages there are drawbacks. So, when creating large projects, or
those that have a commercial basis, there is a need to obtain a license or subscription to the tariff plan of the
software product. There is a limit to the choice of mapping methods, functional content. The disadvantages
of this scenario also include: the lack of full access by authors to the source code of the web maps and web
applications; impossibility of their use in the absence of access to the Internet. In the case of using free
resource opportunities, other users have access to databases and maps as public information.
Therefore, when selecting one (several) of the possible scenarios you need to take into account both
their advantages and disadvantages as well as the requirements for the final product, the target audience of
users, future features of use and possible material costs.
1. Rudenko L. (ed) (2011). Gheoinformacijne kartoghrafuvannja v Ukrajini: konceptualjni osnovy i naprjamky
rozvytku [Geoinformation mapping in Ukraine: conceptual foundations and directions of development].
Kyiv.2011, 104 p. (in Ukrainian).
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ
СУБАЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ

НАКОПИЧЕННЯ

СВІТЛОСУММИ

В

Термолюмінесцентний метод (ТЛ-метод) визначення відносного та «абсолютного» віку
субаеральних відкладів ґрунтується на властивості кристалів накопичувати енергію радіоактивного
розпаду, а потім, при нагріванні, випромінювати її. Термолюмінесцентний ефект фіксується у вигляді
кривих термовисвічування за інтенсивністю піку або за площею, обмеженою кривою. Поділивши
величину накопиченої енергії на фонову радіоактивність породи, одержуємо значення, що
характеризує вік зразка. Молодші породи мають менші вікові показники, давніші – більші значення
вікового індексу. В якості палеодозиметрів можуть бути використані різні оптично прозорі мінералидіелектрики. Нас цікавлять мінерали, які могли б виступити в якості палеодозиметра, що накопичує і
зберігає впродовж тривалого часу вікову інформацію. Саме таким мінералом є кварц. Кварц – один з
найпоширеніших мінералів земної кори. Кристали кварцу мають певні структурні дефекти, які
характеризують достатню глибину пастки, для того, щоб метастабільний стан електронів зберігався
тривалий час [1]. Головна проблема з визначення віку плейстоценових порід ТЛ-методом полягає в
максимально точному обчисленні деякої величини (назвемо її віковим показником (T)), значення якої
буде прямо пропорційно часу утворення досліджуваних порід. Тому при визначенні віку
плейстоценових порід ТЛ-методом можна користуватися віковим показником, що представляє собою
вираз T

D
, де Т – час, D – накопичена зразком доза, Р – річна доза. Припустимо, що альфа, бета та
P

гамма-випромінювання протягом усього періоду захоронення утворюють у піщинках кварцу структурні
дефекти з постійною швидкістю ( V ). Тоді швидкість утворення радіаційних дефектів: V
(1)
E,
де

дозна чутливість мінералу, E потужність експозиційної дози гамма-випромінювання.
Нехай, швидкість анігіляції пропорційна n концентрації локалізованих електронів у кварці у

даний момент часу:

VA

k n,

(2)

де k коефіцієнт пропорційності, який являє собою константу швидкості анігіляції локалізованих
електронів. При насиченні швидкість утворення радіаційних дефектів буде дорівнювати швидкості їх
E
анігіляції:
(3)
V VA
E k n k
,
N
де N концентрація локалізованих електронів при насиченні.
Швидкість зміни концентрації локалізованих електронів буде дорівнювати першій похідній від
dn
E
концентрації локалізованих електронів:
(4)
V V
E
n.
A

dT

N

Отримали диференціальне рівняння (більш детально див. наступну статтю):
dn
E

E
n
N

(5)

dT .

Після інтегрування рівняння (5) маємо
E

dn

T
E

E
n
N

dn

E
n
N

z

N 1
dz
E z

N
dz
E

N
ln
E

E

E
n.
N

(6)

Взявши за верхню границю інтегралу n0 (накопичену концентрацію локалізованих електронів)
та за нижню границю nmin (залишкову після відбілювання концентрацію електронів), отримуємо:
T

N
ln
E

E

n
E min
N

ln

E

n
E 0
N

n
1 min
N
N .
ln
E 1 n0
N

(7)

Таким чином, ми отримали рівняння (7) для знаходження віку гірської породи.
1. Власов В.К., Куликов О.А. Радиотермолюминесцентный метод датирования рыхлых отложений.
Методическое пособие. Москва: Издательство Московского университета, 1988. 72 с.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE DYNAMICS OF ACCUMULATION LIGHT SUM IN
SUBAREAL DEPOSITS
The thermoluminescence method (TL-method) of determining the relative and "absolute" age of
subaerial deposits is based on the properties of crystals to accumulate energy of decay and to radiate it
during the heating. The thermoluminescence effect is fixed in the form of curves of thermal light, applying the
intensity of the peak or the area bounded the curve. Dividing the amount of accumulated energy to the
background radioactivity of the rock, we obtain the value, that characterizes the age of the sample. Younger
rocks have lower age indices, and older rocks have larger age indices. Different optically crystalline
minerals-dielectrics can be used as paleodezometers. We are interested in minerals, that could act as a
paleodosimeter, that accumulates and preserves the age-related information for a long time. Quartz is the
such a suitable mineral. Quartz is one of the most common minerals of the earth's crust. Crystals of quartz
have certain structural defects, that characterize a sufficient depth of the trap to ensure the saving of
metastable state of the electrons for a long time [1]. The main problem with determining the age of
Pleistocene rocks by the TL-method consists in accurately calculation of some value (let's name it as age
parameter (T)). The value of this parameter will be directly proportional to the time of formation of the
investigated rocks. Therefore, during the determining of the age of Pleistocene rocks by the TL-method, we
can use the age parameter. This parameter is represented by the expression: T

D
, where Т – time, D –
P

dose, that was accumulated by the sample, Р-annual dose. Apha, beta and gamma radiation during whole
burial period form structural defects with constant velocity ( V ) in quartz sand. Velocity of formation of
radiation defects is determined as:

V

(1)

E,

where
the sensivity of the dose of the mineral, E the capacity of the expositional dose of gamma
radiation. Let, the velocity of annihilation is proportional to the concentration of localized electrons in quartz
VA k n,
at the selected moment of time:
(2)
where k
coefficient of proportionality, k is the constant of the velocity of the of annihilation of localized
electrons. At saturation the velocity of formation of radiation defects will be equal to the velocity of their
E
annihilation:
(3)
V VA
E k n k
,
N
where N the concentration of localized electrons at saturation. The velocity of change of the concentration
of localized electrons will be equal to the first derivative from concentration of localized electrons:
dn
E
(4)
V V
E
n.
A

dT

N

We obtained the differential equation (look for more details in the next article):
dn
E
n
N

E

(5)

dT .

After the integration of equation (5) we have
E

dn

T
E

E
n
N

E
n
N

z

N
dz
E

dn

N 1
dz
E z

N
ln
E

E

E
n.
N

(6)

Taking the upper limit of the integral – n0 (accumulated concentration of localized electrons) and
taking the lower limit of the integral – nmin (residual concentration of electrons after whitening), we get:
T

N
ln
E

E

E

nmin
N

ln

E

E

n0
N

n
1 min
N
N .
ln
E 1 n0
N

(7)

So, we have found the equation (7) for the determination of the age of the rocks.
1. Vlasov, V. K., Kulikov, O. A. (1988). Radiotermolyuminestsentnyy metod datirovaniya rykhlykh otlozheniy
[Radiothermoluminescent method of dating soft deposits]. Moscow, 72 p. (in Russian).
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
ПІДЗЕМНИХ ВОД: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПОЛІГОНІ В
ЧОРНОБИЛЬСКОМУ «РУДОМУ ЛІСІ»
Виконано огляд гідрогеологічних досліджень на експериментальному полігоні Інституту
геологічних наук в чорнобильському «Рудому лісі» з визначення інфільтраційного живлення підземних
вод. Полігон розташований в межах надзаплавової тераси р. Прип’ять в 2,5 км на захід від
Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) в межах однойменного пункту поховання
радіоактивних відходів. Геологічний розріз складається з четвертинних еолових і алювіальних піщаних
відкладів. Глибина до рівня ґрунтових вод (РҐВ) складає 1-3 м (в залежності від сезону і місцевої
топографії поверхні). Поверхня ділянки покрита насадженнями сосни (переважно) і берези віком
близько 30 років [1].
Зазначені методи визначення інфільтраційного живлення підземних вод включали:
гідрофізичний метод [1], аналіз коливань РҐВ [2], гідрохімічний метод [3], ізотопне датування віку
підземних вод [4], математичне моделювання – калібрування регіональної планової [5] і профільної [4]
фільтраційних моделей із використанням програми MODFLOW. Для періоду 2000-2012 рр.
інфільтраційне живлення оцінюється в діапазоні 200-440 мм/рік (в середньому ~300). Осереднені
багаторічні (50-60 років) значення складають 180-220 мм/рік (Таблиця). Така різниця може бути
пов’язана із змінами поверхневого рослинного покрову після аварії на ЧАЕС.
Таблиця.
Оцінки
інфільтраційного
живлення
підземних
вод
експериментального
полігону «Рудий ліс».
Інфільтраційне
Використане
Метод
Період
Тип оцінки
живлення, мм/рік
джерело
Гідрофізичний метод
2001, 2003, 2004
Точкова
240-430 (сер. 310)
[1]
Аналіз коливань РҐВ
2000-2012
Локальна
210-440 (сер. 295)
[2]
Гідрохімічний
Середнє за 5-10 р.
Локальна
200-250
[3]
Калібрування
профільної
моделі
за
даними
Багаторічний
Регіональна
180-220
[4]
ізотопного
датування
(50-60 р.)
ґрунтових вод
Калібрування
планової
1990-2000
Регіональна
80-250
[5]
моделі згідно РҐВ
Виконано порівняння зазначених методів, зроблено висновки щодо їх експериментальних
особливостей, вимог до необхідних вхідних даних і параметрів, недоліків, обмежень і переваг.
Вважаємо, що з точки зору експериментальної простоти і ефективності, метод аналізу коливань РҐВ в
багатьох випадках (за умов відсутності порушень природного режиму РҐВ внаслідок антропогенних
впливів, впливу поверхневих водотоків) може бути рекомендований як оптимальний підхід до
визначення інфільтраційного живлення. Також бажаним вважаємо перехресне підтвердження
параметрів інфільтраційного живлення мінімум двома (або більше) незалежними методами.
1. Режим інфільтраційного живлення ґрунтових вод на ділянці чорнобильського “Рудого лісу” /
В.Ю. Саприкін та ін. Зб. наук. пр. Інституту геологічних наук НАН України. 2011. Вип. 4. С. 141-151.
2. Методика розрахунку інфільтраційного живлення ґрунтових вод і оцінки коефіцієнта водовіддачі
піщаних ґрунтів на основі аналізу коливань рівня ґрунтових вод / В.Ю. Саприкін та ін. Геол. журн. 2015.
№1. С. 89-98.
3. Bugai D., Tkachenko E., Van Meir N., Simonucci C., Martin-Garin A., Roux C., Le Gal La Salle C.,
Kubko Yu. Geochemical influence of waste trench no.22T at Chernobyl Pilot Site at the aquifer: Long-term
trends, governing processes, and implications for radionuclide migration. Applied Geochemistry (Special
Issue: Chernobyl). 2012. Vol. 27. pp. 1320-1338.
4. Оценка параметров водообмена подземных вод в ближней зоне ЧАЭС на основе данных
изотопного датирования и гидрогеологического моделирования / Д.А. Бугай и др. Геол. журн. 2010.
№4. С. 119-124.
5. Скальский А.С., Кубко Ю.И. Фильтрационные модели района ЧАЭС. Водообмен в
гидрогеологических структурах и Чернобыльская катастрофа. Т. 2. Моделирование водообмена и
миграции радионуклидов в гидрогеологических структурах / За ред. В. М. Шестопалова. Киев,
2001. C. 462-494.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF GROUNDWATER RECHEARGE
DETERMINATION: RESEARCH EXPERIENCE AT THE EXPERIMENTAL SITE IN
CHORNOBYL "RED FOREST"
An overview is presented of the hydrogeological researches on the estimation of groundwater
recharge that were carried out at the experimental site of the Institute of Geological Sciences in the
Chornobyl "Red Forest". The experimental site is located within the Prypiat river terrace at 2.5 km distance to
the west from the Chornobyl nuclear power plant, within the radioactive waste disposal area with the same
name. The geological cross-section consists of Quaternary eolian and alluvial sandy deposits. Depth to
groundwater water level is 1-3 m (depending on the season and local topography of the surface). The
surface is covered with pine (mostly) and birch plantations of about 30 years old [1].
The reviewed methods for estimating of groundwater recharge include: Darcy flow calculation
method [1], water table fluctuation analysis (WTF) [2], hydrochemical method [3], isotopic dating of
groundwater age [4], mathematical modeling – calibration of regional areal [5] and profile [4] groundwater
flow models based on MODFLOW. For the period of 2000-2012 the annual groundwater recharge is
estimated in the range of 200-440 mm/year. The mean long-term (50-60 years) values are 180-220 mm/year
(Table). Such difference may be due to changes in land use following the Chornobyl accident.
Table. Estimates of groundwater recharge for the experimental site "Red Forest".

2001, 2003, 2004
2000-2012
Average for ~5-10 years

Type of
estimate
Point
Local
Local

Groundwater
recharge , mm/year
240-430 (av. 310)
210-440 (av. 295)
200-250

Sourc
e
[1]
[2]
[3]

Long-term (50-60 years)

Regional

180-220

[4]

1990-2000

Regional

80-250

[5]

Method

Period

Darcy flow calculation
WTF analysis
Hydrochemical method
Profile flow model calibration
according
to
isotopic
groundwater dating
Areal
model
calibration
according to WTF

A comparison of these methods is carried out, conclusions about their experimental peculiarities,
input data and parameter requirements, pitfalls, limitations and advantages have done. From the point of
view of experimental simplicity and efficiency, the WTF analysis method in many cases (in the absence of
violations of the natural groundwater regime due to anthropogenic influences, influence of surface
watercourses etc.) may be recommended as the optimal approach estimation of groundwater recharge. It is
also desirable to cross-check the parameters of groundwater recharge by at least two (or more) independent
methods.
1. Saprykin V., Bugai D.A., Skalskyy A.S., Dzhepo S.P., Van Meir N., Kubko Yu., Simounucci C. (2011). The
infiltration recharge regime to groundwater at the Chernobyl “Red Forest” site. Collection of scientific works
of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine, vol. 4., pp. 141-151. (in Ukrainian).
2. Saprykin V.Yu, Bugai D.O., Skalskyy O.S., Kubko Yu.I., Simounucci C. (2015). Method for groundwater
recharge and specific yield coefficient estimation for sandy soils using water table fluctuation analysis.
Geological journal, no. 1., pp. 89-98. (in Ukrainian).
3. Bugai D., Tkachenko E., Van Meir N., Simonucci C., Martin-Garin A., Roux C., Le Gal La Salle C.,
Kubko Yu. (2012). Geochemical influence of waste trench no.22T at Chernobyl Pilot Site at the aquifer:
Long-term trends, governing processes, and implications for radionuclide migration. Applied Geochemistry
(Special Issue: Chernobyl), vol. 27, pp. 1320-1338.
4. Bugai D.A., Fourre E., Jean-Baptiste P., Dapoigny A., Baumier D., Le Gal la Salle C., Lancelot J.,
Skalskyy A.S., Van Meir N. (2010). Estimation of groundwater exchange at Chernobyl site using the data of
the isotope dating and hydrogeological modeling. Geological journal, no. 4, pp. 119-124. (in Russian).
5. Skalskyy A.S., Kubko Y.I. (2001). Filtration models of the Chornobyl NPP site. in Water exchange in
hydrogeological structures and Chernobyl catastrophe. Vol. 2. Modeling of water exchange and radionuclide
migration in hydrogeology structures. Kiev, pp. 462-494. (in Russian).
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ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ПРИ РОЗРОБЦІ
ГРАНІТНОГО КАР'ЄРУ
Родовище гранітів знаходиться в с. Кирилівка, Добровеличківського району Кіровоградської
області. Найближчі населені пункти с. Олексіївка, Пісчаний Брід, Любомирка, Кислиця. Районний
центр смт. Добровеличківка розташований в 15 км від родовища [1].
Кирилівське родовище гранітів розташовано в межиріччі річки Чорний Ташлик і її лівої притоки
річки Грузька, на лівому березі струмка Дерієва. Гідрогеологічні умови родовища характеризуються
водоносними горизонтами у відкладах піщаної товщі, а також тріщинуватої зони кристалічних порід.
Водоносні горизонти осадових утворень мають високу водоємкість [1].
Приймачем зворотних вод ЗАТ «Кіровоградграніт» Помічнянського кар’єру є річка Чорний
Ташлик, котра є лівою притокою р. Синюха (бас. Півд. Бугу). Воду використовують для технічного
сільськогосподарського водопостачання та зрощування. Стік Чорного Ташлику зарегульований
ставками, водосховищами [2].
Після усіх скидів стічних вод стан річки у цілому практично не змінюється: перевищення ГДК
спостерігається за показниками БСК5, ХСК, сульфати, залізо загальне, мідь, цинк та хром (VI).
Хімічний склад вод річки Чорний Ташлик і зворотних вод відрізняються, в зворотних водах
підприємства збільшилась концентрація заліза, хрому, міді, нікелю, хлоридів та відбулося незначне
збільшення концентрації нітратів.
Нітрити, залізо, хром, мідь, нікель мають ефект спільної дії (у цих показників 2 клас небезпеки і
вони нормовані за санітарно-токсикологічною лімітуючою ознакою шкідливості), тому при нормуванні
скиду нітритів зі зворотними водами необхідно врахувати вміст фтору у водах річки.
Розрахунок гранично допустимих скидів (ГДС) речовин в зливових водах підприємств
виконаний згідно рекомендацій [3], державного стандарту [4] та інших рекомендацій.
Основними домішками, що містяться в стоці з території підприємства, є грубо дисперсні
домішки, нафтопродукти, сорбовані, головним чином, на завислих речовинах, мінеральні солі і
органічні домішки природного походження.
Розрахунковий об’єм промислових стічних вод за випуском складає 350 тис. м3/рік.
Результати розрахунків нормативів ГДС забруднюючих речовин, які виводяться із зворотними
водами гранітного кар’єру в р. Чорний Ташлик (водами струмка Дерієва), показали наявність зверх
нормативного скиду заліза загального: допустимий – 44,8 г/год, фактичний – 83,2 г/год, допустима
концентрація – 0,14 мг/дм3, фактична – 0,26 мг/дм3. Маса виносу за рік за вмістом заліза в цілому не
перевищена тому, що розрахунковий допустимий річний об’єм відведення зворотних вод значно
перевищує фактичний.
Послідовність змінення фонової витрати вод в річці і кратності розводження стічних вод за
випуском наступна: фонова витрата рівна 0,18 м3/с, витрата стічних вод дорівнює 0,089 м3/с, кратність
розводження при повному змішуванні буде дорівнювати 3,0.
Висновки: Розрахунок антропогенної складової показує, що негативних домішок
антропогенного походження р. Чорний Ташлик не має. Це зумовлено тим, що біля досліджуваної
території не працюють великі заводи. Фоновий стан річки Чорний Ташлик не відповідає вимогам
санітарних норм, що встановлені для водних об’єктів комунально-побутового призначення:
спостерігається перевищення ГДК за ХСК, БСК5, сульфатом, залізом загальним, міддю, цинком та
хромом (VI). Інші показники в нормі. Після усіх скидів стічних вод стан річки у цілому практично не
змінюється: перевищення ГДК спостерігається за показниками БСК5, ХСК, сульфати, залізо загальне,
мідь, цинк та хром (VI). Хімічний склад вод річки Чорний Ташлик і зворотних вод відрізняються: в
зворотних водах підприємства збільшилась концентрація заліза, хрому, міді, нікелю, хлоридів та
відбулося незначне збільшення концентрації нітратів.
1. ЗАТ«Кіровоградграніт» URL: http//www.kgranit.com.ua (дата звернення 21. 11. 2018).
2. Яцик А. В. Малі річки України. Київ: Урожай. 1991. 294с.
3. «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у
водні об’єкти із зворотними водамис: База даних «Законодавство України». ВР України
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94/page (дата звернення 12. 11. 2018).
4. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених
пунктів України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02 (дата звернення 29.10.2018).
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EVALUATION OF TECHNOGENIC POLLUTION OF NATURAL WATERS AT THE
DEVELOPMENT OF A GRANITE CAREER
The granite deposit is located 1 km north Kyrylivka village, Dobrovelichkovsky district of the
Kirovohradska region.. The nearest settlements are villages Oleksiyivka, Pischany Brid, Lyubomyrka,
Kyslytsia. The District Center of the town Dobrovelichkovka is located 15 km from the deposit [1].
The Kyrylivskyi field of granites is located in the rivers between the rivers Chornyi Tashlyk and its left
tributary the Gruzka river on the left bank of the Deriiev stream. Hydrogeological conditions of the deposit are
characterized by the growth of aquifers in sediments of the sandy stratum, as well as the cracked zone of
crystalline rocks. The aquifers of sedimentary formations have high water capacity [1].
The receiver of return water of "Kirovogradgranit" JSC of the Pomichnansky career is the Chornyi
Tashlyk river, which is the left tributary of the river Synyukha (basin of Pivd. Bug). Water is used for technical
agricultural water supply and cultivation. The Chornyi Tashlyk river flowing off is regulated by ponds,
reservoirs [2].
After all discharges of sewage, the state of the river as a whole is practically unchanged: the excess
of the MPC is observed by the parameters BOC5, CCO, sulfates, common iron, copper, zinc and
chromium (VI).
The chemical composition of the Chornyi Tashluk river and the return water are different: the
concentration of iron, chromium, copper, nickel, chlorides in the return water of the enterprise is increased,
and there was a slight increase in the concentration of nitrates.
Nitrites, iron, chromium, copper, nickel have the effect of joint action (in these indicators, 2 classes of
danger and they are normalized with sanitary-toxicological limiting hazard characteristic), therefore, in the
normalization of the discharge of nitrites with the return water, it is necessary to take into account the content
of fluorine in the water of the river.
Calculation of the maximum permissible discharges (MPD) substances in the enterprise's discharge
water was executed in accordance with recommendations [3], state standard [4] and other
recommendations.
The main impurities contained in the stock from the territory are roughly dispersed
impurities, petroleum products, sorbed mainly on suspended matter, mineral salts and organic impurities of
natural origin.
The estimated volume of industrial waste water in the release is 350 thousand m 3 / year
The results of calculations of the norms of the MPD of pollutants that are deduced from the return
waters of the "Kirovogradgranit" JSC of the Pomichnjanskyi career near the Chornyi Tashlyk river (by Deriiev
stream) showed the presence of the over-normative discharges of iron in general: the permissible – 44.8 g /
year, the actual – 83,2 g / year, admissible concentration – 0,14 mg / dm3, actual – 0,26 mg / dm3. The mass
of removal for the year for common iron is not exceeded, since the estimated allowable annual volume of
drainage return water significantly exceeds the actual one.
The sequence of changing the background water flow in the river and the multiplicity of waste water
dilution at the release is as follows: the background flow is equal to 0.18 m 3 / s, wastewater flow is equal to
0.089 m3 / s, multiplicity of the dilution at full mixing will be equal to 3.0.
Conclusions: The calculation of anthropogenic component shows that there is no negative
anthropogenic composition in the Chornyi Tashlyk river. This is due to the fact that large factories do not
operate near the investigated area. The background state of the Chornyi Tashlyk river does not meet the
sanitary norms set for water bodies of communal and domestic use: there is an excess of the MPC on CCO,
BOC5, sulfates, common iron, copper, zinc and chromium (VI). Other indicators are normal. After all
discharges of sewage, the state of the river as a whole is practically unchanged: the excess of the MPC is
observed by the parameters BOC5, CCO, sulfates, common iron, copper, zinc and chromium (VI). The
chemical composition of the Chornyi Tashlyk river and the return water are different: the concentration of
iron, chromium, copper, nickel, chlorides in the return water of the enterprise increased, and there was a
slight increase in the concentration of nitrates.
1. "Kirovogradgranit" JSC URL: http://www.kgranit.com.ua (application date 21.11.2018). (in Ukrainian).
2. Jacyk. A. V. (1991). Small rivers of Ukraine.Kiev: Harvest. 294 p. (in Ukrainian).
3. "Instruction on the procedure for the development and approval of maximum permissible discharges
(MPD) of substances in water bodies with return water" / Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna
Rada of Ukraine URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-94/page (application date 12.11.2018).
4. Rules for sewage enterprises acceptance in communal and departmental sanitation systems of
settlements of Ukraine. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02 (application date 29.10.2018).
95

Ідеї та новації в системі наук про Землю

Василенко С.П.
Інститут геологічних наук НАН України. E-mail: svetlyk@gmail.com

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ РУДНИХ
РОЗСИПІВ ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ УЩ ТА ДДЗ

МІНЕРАЛІВ

КОМПЛЕКСНИХ

Українська розсипна субпровінція, що входить до складу Східноєвропейської провінції
характеризується чітко проявленою титаноцирконієвою спеціалізацією. Більша частина титанових
запасів сконцентрована в межах Придніпровської розсипної зони, в межах зони зчленування схилу
Українського щита (УЩ) та Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). В геолого-структурному відношенні
район дослідження має двоповерхову будову. Нижній поверх представлений докембрійським
фундаментом, а верхній – платформним чохлом. Фундамент представлений метаморфізованими
кристалічними утвореннями дуже складної внутрішньої будови, тоді як чохол – це горизонтально
залягаючі осадові відклади.
2
Ця зона має загальну площу близько 500 км , завширшки 50-120 км витягнута на відстань до
900 км уздовж північно-східного схилу УЩ, містить 15 родовищ і близько 40 рудопроявів важких
мінералів переважно у відкладах полтавської серії неогенового віку. Серед найвагоміших розсипних
об’єктів цієї зони – Самотканське, Мотронівсько-Аннівське, Вовчанське, Тарасівське, Зеленоярське,
Воскресенівське, Юріївське та інші родовища похованого прибережно-морського генезису [1]. Cередня
потужність рудовміщуючих відкладів зони становить близько 6 м; середній вміст важких мінералів
подекуди сягає 35 кг/м3 (рисунок).

Рис. Середній вміст мінералів важкої фракції, (%) Ti-Zr розсипів зони зчленування УЩ та ДДз [2].
Рудовміщуючі відклади зони представлені кварцовими пісками сірого, жовто-сірого, зрідка
темно-сірого кольорів, тонко- і дрібнозернистої розмірності з підвищеним вмістом важких мінералів –
ільменіту, рутилу, дистену, ставроліту, циркону, турмалін, монациту, андалузиту, віридину, шпінелю,
магнетиту, хроміту та інших. Проте, головними мінералами важкої фракції, що мають промислове
значення є ільменіт, рутил, циркон, дистен, силіманіт та ставроліт. Середній вміст рудних мінералів (в
пісках, кг/м3) наступний: ільменіту – 53,8% (43,7 кг/м3); рутилу – 15,8% (12,8 кг/м3); циркону – 8,2% (6,6
3
3
3
кг/м ); дистену – силіманіту 14,3% (11,6 кг/м ); ставроліту. 3,8% (3,1 кг/м ).
За розміром мінерали важкої фракції майже вдвічі дрібніше за зерна кварцу, середній діаметр
зерна (Md) в середньому дорівнює 0,078 мм. За гранулометричною характеристикою ці мінерали за
площею мають досить постійний розподіл. У порядку зменшення розмірів зерен рудні мінерали
розташовуються: турмалін, дистен-силіманіт, ставроліт, рутил, ільменіт, циркон.
Отже, зона зчленування схилу УЩ та ДДз являє собою область розвитку різновікових
архейських і нижньопротерозойських комплексів. До того ж, ця територія протягом цілих періодів
геологічного часу знаходилася у межах дії поясу гумідного клімату, що призвело до формування
потужних кір вивітрювання каолінового типу, звідки в подальшому вивільнялися основна маса рудних
мінералів.
1. Василенко С.П., Свивальнева Т.В., Кравченко Е.А. Опыт использования цифрового структурнолитологического моделирования для россыпей тяжелых минералов. Виртуальные и реальные
литологическое модели: Материалы Урал. литолог. совещ. и Молодеж. шк. по литологии,
г. Екатеринбург, Россия, 21-24 октября 2014. Екатеринбург, 2014. С. 29-32.
2. Ремезова Е.А., Василенко С.П., Свивальнева Т.В. та ін. Условия накопления циркона в титанциркониевых месторождениях Приднепровской россыпной зоны Украины. Вестник Воронежского
Университета, Серия: Геология. 2014. Вып. 3. С. 79-84.
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SOME FEATURES OF ORE MINERALS CONCENTRATION OF COMPLEX PLACERS
WITHIN THE SUTURE ZONE (UKRAINIAN SHIELD AND DNIPROVSKO-DONETSKA
DEPRESSION)
The Ukrainian placer sub-province, which is part of the Eastern European province, is characterized
by a clearly defined titanium-zirconium specialization. Most of the titanium reserves are concentrated within
the Near Dnieper placer zone, within the suture zone of the joining of the Ukrainian Shield (US) slope and
the Dniprovsko-Donetska depression (DDd). An investigated area has a two-story geological structure. The
lower floor is represented by the Precambrian foundation, and the upper one is a platform cover. The
basement is represented by metamorphosed crystalline formations of a very complex internal structure,
whereas the cover is represented by horizontally deposited sedimentary deposits.
2
This area has a total area of about 500 km , a width of 50-120 km elongated to a distance of 900 km
along the northeastern slope of the US, contains 15 deposits and about 40 ore occurrences of heavy
minerals, mainly in the deposits of the Poltava series (Neogene). Among the most important placers in this
zone are Samotkanske, Motonivsko-Annivske, Vovchanske, Tarasivske, Zelenoiarske, Voskresenivske,
Yuriivske and other deposits of buried coastal-marine genesis [1]. The average thickness of the orebearing deposits of the zone is about 6 m; the average of heavy minerals content sometimes reaches 35
3
kg/m (figure).

Fig. The average content of heavy fraction minerals (%) of Ti-Zr placers in the suture zone US and DDd [2].
The ore-bearing deposits of the area are represented by quartz sand of gray, yellow-gray,
occasionally of dark gray color, fine-grained and fine-grained dimensions with high content of heavy minerals
– ilmenite, rutile, distanum, staurolite, zircon, tourmaline, monazite, andalusite, viridine, spinel, magnetite,
chromite and others. However, the main minerals of a heavy fraction with industrial significance are ilmenite,
rutile, zircon, distan, silimanite and staurolite. The average contents of ore minerals (in sands, kg/m 3) are:
ilmenite – 53.8 % (43.7 kg/m3); rutile – 15.8 % (12.8 kg/m3); zirconium – 8.2% (6.6 kg/m3); distan-syllimanite
14.3% (11.6 kg/m3); staurolite 3.8% (3.1 kg/m3).
Heavy fraction minerals by the size are twice smaller than the quartz grains, average Md is about
0.078 mm. According to the granulometric characteristic, these minerals in the area have a fairly constant
distribution. In order to reduce the grains size, the ore minerals are located: tourmaline, distan-silimanite,
staurolite, rutile, ilmenite, zircon.
Thus, the suture zone of the US slope and the DDd is an area of development of multi-age Archean
and Lower-Proterozoic complexes. In addition, this territory during the entire periods of geological time was
within the boundaries of the belt of humid climate, which led to the formation of thick kaolin weathering. The
bulk of ore minerals were released later from the weathering crust.
1. Vasylenko S.P., Svivalneva T.V., Kravchenko E.A. (2014). The experience of using digital structurallithologic modeling for heavy mineral dispersions. Virtual and real lithological models: Materials Ural. litholog.
meeting and Youth litholog. school, г. Yekaterinburg, Russia, 21-24 Oct 2014. Yekaterinburg. pp. 29-32. (in
Russian).
2. Remezova E.A., Vasylenko S.P., Svivalneva T.V., Yaremenko О.V. (2014). Conditions of zircon
accumulation in titanium-zirconium deposits in the Dnieper alluvial zone of Ukraine. Vestnik Voronezhskogo
Universiteta. Ser. Geologiya, iss. 3, pp. 79-84. (in Russian).
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ВИЗНАЧЕННЯ
НАПРЯМІВ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
МЕТРОПОЛІСНОГО РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

РОЗВИТКУ
КИЇВСЬКОГО
ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО

В останні десятиліття у наукових дослідженнях все ширше та активніше використовуються
матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), як джерел отримання інформації про земну
поверхню. Особливо активно ДЗЗ використовуються при вивченні урбанізаційних процесів, зокрема
при дослідженнях динаміки забудови населених пунктів. Дані ДЗЗ мають низку переваг у
дослідженнях просторового розвитку населених пунктів, а саме: оперативність, об’єктивність та
незалежність одержуваної інформації на значні за площею території; на відміну від статистичних,
несуть інформацію про реальний стан розвитку населених пунктів на чітко визначений момент часу;
доступність інформації (наприклад знімки Landsat знаходяться у відкритому доступі для науковців);
охоплення значного часового проміжку (з 70-х років ХХ ст. і по наш час); висока швидкість обробки
супутникових даних з допомогою ГІС- технологій методами автоматизованої обробки даних;
дозволяють здійснювати дослідження не контактуючи безпосередньо з територією дослідження.
Все це робить дані ДЗЗ доволі ефективним та корисним методом, особливо при дослідженнях
на значних за площею територіях та практично відсутній статистичній інформації, яка б відображала
урбанізацію.
У своєму дослідження ми використали дані ДЗЗ для дослідження Київського метрополісного
регіону (КМР). Цей регіон є потужним соціально-економічним центром, справляє значний вплив на
прилеглу територію та утворює цілісний у функціональному відношенні метрополісний регіон. КМР
охоплює як міські поселення, так і міжміський простір, які знаходяться в зоні метрополісного впливу та
тісно взаємопов’язані. Визначення динаміки та векторів територіального розвитку цього регіону є
важливим науковим завданням. На нашу думку, на основі виявлення змін у розвитку забудованих
територій в різні часові проміжки можна виявити сучасні межі забудови КМР, вектори його
територіального розвитку та основні напрямки урбанізаційних процесів.
Таким чином, за даними ДЗЗ протягом 1976-2016 рр. нами було визначено забудовані
території та основні вектори територіального розвитку КМР. Не вдаючись в методичні аспекти роботи,
ми хочемо сфокусувати увагу на результатах дослідження.
Протягом 1976-2016 рр. постійно збільшувалася площа забудованих територій, особливо в м.
Київ та його приміській зоні, і у 2002 р. фізичні межі суцільної забудови Києва вже суттєво вийшли за
адміністративний кордон міста. У 2016 р. спостерігається найбільша площа суцільної міської
забудови, що об’єднала низку міст та сіл навколо Києва. Фактично сформувалося високоурбанізоване
ядро, навколо якого активно розвивається КМР.
Якщо розглянути зміни меж суцільної забудови Києва в числових показниках, то за
досліджуваний період, суцільна забудова Києва зросла більше як в 1,6 рази з 323 км2 у 1976 р. до 509
км2 в 2016 р. В адміністративних межах забудовані площі збільшилися на 21 %. А за
адміністративними кордонами Києва площа суцільної забудови зросла аж на 120 км2 (на 1001 %) з
12,6 км2 у 1976 р. до 132 км2 у 2016 р. Тобто, можемо констатувати, що близько 26 % Києва фізично є
частиною міста, а фактично знаходиться за його адміністративними межами.
Порівнявши зміни суцільної забудови (високо урбанізованого ядра) КМР за 1976-2016 роки
нами були виділені основні вектори та напрями зміни забудованих площ. Зокрема, найпотужнішим
вектором росту суцільної забудови Києва є південно-західний. Дещо меншою мірою виділяються
північний, південний та північно-східний вектори. Також спостерігається значне зростання рівня
забудови у приміських поселеннях Києва, особливо у тих, які знаходяться вздовж важливих
транспортних артерій (Бориспіль, Бровари, Ірпінь, Буча). Варто зауважити, що основним чинником, що
лімітує розростання високоурбанізованого ядра КМР є лісові масиви та природоохоронні об’єкти,
відсутність яких і визначила потужність південно-західного вектору його росту.
Суцільна забудова, що вийшла за адміністративні межі Києва отримала переважно
поселенську функцію, перетворивши все ще самостійні населені пункти в «спальні райони» Києва. В
найближчій перспективі це зумовить низку серйозних соціально-економічних проблем та потенційно
може створити конфліктні зони на контактних ділянках високоурбанізованого ядра.
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DETERMINATION OF DIRECTIONS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE KYIV
METROPOLITAN REGION ACCORDING TO THE EARTH REMOTE SENSING DATA
In recent decades, Earth remote sensing data have become more and more widely used in scientific
research as sources of information on the Earth's surface. Particularly actively data remote sensing are used
in the study of urbanization processes, in particular, in research on the dynamics of human settlements
development. Advantages of using Earth remote sensing data in research of territorial development of
settlements: promptness, objectivity and independence of information, gathered for large-scale areas;
representing information about real situation in settlement development in a certain moment of time, unlike
statistical data; availability of data (for example – Landsat snapshots are in open access for scholars); data
has been collected since 1970-s, covering a significant period of time; high speed of satellite data processing
using GIS-technologies and automated methods; providing a possibility to research without a direct contact
with the object territory.
All this makes the remote sensing data a fairly effective and useful method, especially for reseaches
in large areas of the area, and virtually no statistical information that reflects urbanization.
In our research, we used the Earth remote sensing data to explore the Kyiv metropolitan region. This
region is a powerful socio-economic center, metropolis strongly influences the surrounding area, forming
functionally integrated metropolitan region. Kyiv metropolitan region covers both urban settlements and
interurban space, which are located in the area of metropolitan influence and are closely interconnected. The
definition of the dynamics and vectors of the territorial development of this region is an important scientific
task. In our opinion, based on the discovery of changes in the development of built-up areas at different time
intervals it is possible to identify the modern boundaries of the Kiev metropolitan region's development of the
vectors of its territorial development and the main directions of urbanization processes.
According to the remote sensing data during 1976-2016, we defined the built-up areas and the main
vectors of the territorial development of the Kyiv metropolitan region. Without going into the methodological
aspects of the work, we want to focus on the results of the research.
During 1976-2016 the area of built-up areas constantly increased, especially in the city of Kyiv and
its suburban area, and in 2002 the physical boundaries of Kyiv's continuous development have already
significantly left the administrative boundary of the city. In 2016 there is the largest area of continuous urban
development, which united a number of cities and villages around Kyiv. In fact, a highly urbanized core was
formed, around which the Kyiv metropolitan region is actively developing.
If we consider changes in the boundaries of Kyiv's continuous development in numerical figures, for
2
the analyzed period, the total building of Kyiv has increased more than 1.6 times from 323 km in 1976 to
2
509 km in 2016. Within the administrative boundaries, the built-up areas increased by 21 %. But on the
administrative boundaries of Kyiv, the area of continuous development increased by as much as 120 km 2 (by
1001 %) from 12.6 km 2 in 1976 to 132 km2 in 2016. That is, we can state that about 26 % of Kyiv physically
is part of the city, but actually located outside its administrative boundaries.
Comparing the changes in the dense building (highly urbanized core) of the Kyiv metropolitan region
for 1976-2016 years, we have identified the main vectors and directions for changing the built-up areas. In
particular, the most powerful vector for the growth of the dense building in Kyiv is the southwest. To a lesser
extent, the northern, southern and northeastern vectors are allocated. There is also a significant increase in
the level of development in the suburban settlements of Kyiv, especially those located along important
transport arteries (Boryspil, Brovary, Irpin, Bucha). It should be noted that the main factor limiting the growth
of the highly urbanized core of the Kyiv metropolitan region is forest arrays and nature conservation objects,
the absence of which has determined the power of the southwestern vector of its growth.
The dense building, which went beyond the administrative boundaries of Kiev, received a mainly
settled function, turning still separate settlements into "sleeping areas" of Kyiv. In the near future, this will
lead to a number of serious socio-economic problems and potentially can create conflict zones on the
contact areas of a highly urbanized core.
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РЕЧОВИННИЙ
СКЛАД
ОЛІГОЦЕН-МІОЦЕНОВОЇ
ХАРКІВСЬКОГО РОЗСИПНОГО РАЙОНУ

ТИТАНОНОСНОЇ

ТОВЩІ

В результаті багаторічної праці оконтурена територія Харківського розсипного району,
виявлено і розвідано Краснокутське титан-цирконієве родовище, визначені нові рудні поля та розсипи,
уточнено їх контури та перспективність. У міру виконання робіт і накопичення фактичного матеріалу
уточнювалися уявлення про умови утворення розсипів важких мінералів і перспективи їх пошуків.
Романов І.С. визначав приуроченість найбільш багатих розсипів до піщаних порід верхньої
частини розрізу середнього горизонту полтавської серії, які сформовані в кінці трансгрегресивного та
на початку регресивного етапів розвитку морського басейну. Однак, в останні роки виділяють дві
продуктивні товщі, що вміщують розсипи важких мінералів, з яких верхня товща становить інтерес у
глибині залягання, підвищеній концентрації мінералів, потужності, ресурсах і запасах.
Верхня продуктивна товща включає рудні і вміщуючі піски середньоновопетрівської підсвіти
(нижній-середній міоцен). Нижня продуктивна товща представлена пісками сиваської підсвіти
берецької світи (верхній олігоцен). На думку Шапіро О.П., Добровольської Т.А., Зайченко Д.В.,
Бочай Л.В. та інших геологів, які вивчали цей розсипний район, більшість проявів розсипів, ділянок і
рудних полів, а також Краснокутське родовище приурочено до нижньої продуктивної товщі, що залягає
в сиваській підсвіті. Однак, деякі геологи (Соловіцький В.М., Возгрін Б.Д., Петренко Н.І. та ін., 1994)
вважають, що формування єдиного родовища на північно-східному борту ДДЗ (Краснокутського) має
ранньо-середньоміоценовий вік. Воно залягає серед піщаних порід середньоновопетрівської підсвіти.
Для
кращого
розуміння
приналежності розсипів складено
схему зіставлення олігоценових і
міоценової
піщаних
порід
Харківського
розсипного
району
(рисунок). З неї видно, що те, що
раніше належало до верхньої
частини сиваської підсвіти або
верхньої
частини
середнього
горизонту полтавської серії, зараз є
середньою
частиною
новопетрівської світи. Таким чином,
продуктивний шар, що вміщає
основну масу розсипів Харківського
розсипного району, має вже не
олігоценовий,
а
молодший
–
міоценовий вік.
Хоча уявлення про час
формування продуктивної товщі, яка
вміщує багаті розсипи, у різних
геологів неоднозначне, їх, проте,
об'єднує
однакова
думкa
про
літологічний склад цих розсипів і
майже
однакові
умови
їх
формування. За низкою зовнішніх
ознак і положенням у розрізі
свердловин,
вони
впевнено
проводять
їх
кореляцію
на
великих
Рис. Стратиграфічна схема олігоцен-міоценової товщі за
площах,
здійснюють
підрахунок
даними різних дослідників.
прогнозних ресурсів і виділяють
перспективні ділянки.
1. Романов И.С. Геология и условия образования циркониево-титановых россыпей ДнепровскоДонецкой впадины. Киев. Наук. думка, 1976. 174 с.
2. Титановые и титано-циркониевые розсыпи Украинской ССР / гл. ред. Н. П. Семененко, отв. ред. М.
Ф. Веклич. Киев. 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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MATERIAL COMPOSITION OF OLIGOCENE-MIOCENE TITANIUM STRATA OF KHARKIV
PLACER REGION
As a result of many years of work, the territory of the Kharkiv placer region is outlined, the
Krasnokutsk titanium-zirconium deposit was discovered and explored, new ore fields and placards were
identified, their contours and perspectives were specified. As the work was carried out and the actual
material was accumulated, the ideas of the conditions for the formation of heavy mineral deposits and the
prospects for their searches were clarified.
Romanov I.S. determined the affinity of the richest placers to the sands rock of the upper section of
the middle horizon of the Poltava series, which were formed at the end of a transgresive and at the
beginning of the regressive stages of the development of the marine basin. However, in recent years, there
are two productive strata that can accommodate the placement of heavy minerals, of which the
upper stratum is of interest in depth of occurrence, increased concentration of minerals, power, resources
and reserves .
The upper productive strata includes ore and captive sands of the Middle Novi Petrivtsi subsuite
(Lower-Middle Miocene). The lower productive strata is represented by the sands of the Sivash subsuite
Beretska suite (Upper Oligocene). According to Shapiro O.P., Dobrovolska T.A., Zaychenko D.V.,
Bochey L.V. and other geologists who researched this placer region, most of the manifestations of placers,
areas and ore fields are confined to the lower productive strata that lies in the Sivash subsuite. However,
some geologists (Solovitsky V.M., Vozhrin B.D., Petrenko N.I., et al., 1994) believe that the formation of a
single deposit on the northeast side of the Dnieper-Donetsk depression (Krasnokutsk deposit) has an EarlyMiddle Miocene age. It lies among the sandy rocks of the Middle Novi Petrivtsi subsuite.
For a better understanding of the
belongings of the placers, the scheme of
the Oligocene and Miocene sandy rocks
of the Kharkiv placer region was
compiled (figure). It shows that what
formerly belonged to the Upper part of
the Sivash subsuite or upper part of the
Middle horizon of the Poltava series is
Middle part of the Novi Petrivtsi suite
now. Thus, the productive layer, which
holds the bulk of the placer of the
Kharkiv placer region, is no longer
Oligocene, and the younger is Miocene
age.
Although the idea of the time of
formation of a productive strata, which
contains rich placers, is varied in
different geologists, they nevertheless
combine the same opinion about the
lithological composition of these placers
and the almost identical conditions for
their formation. According to a number of
external signs and the position in the
section of wells, they confidently carry
out their correlation on large areas, carry
out the calculation of projected
resources and allocate promising areas.
Fig. Stratigraphic scheme of Oligocene-Miocene strata
according to different researchers.
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 p. (in Russian).
2. Titanovye i titano-cirkonievye rozsypi Ukrainskoj SSR [Titanium and titanium-zirconium rods of the
Ukrainian SSR] (2002), Kiev. 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 p. (in Russian).
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ГЕОЛОГІЯ ТА УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ СОЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
Незважаючи на тривалий період вивчення соленосних порід та значний обсяг первинної
геологічної інформації залишається ще багато невирішених проблем щодо геологічної будови,
особливостей залягання та первинних умов осадконакопичення цих відкладів в межах зони
зчленування південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДз) та північно-західного
занурення Донецької складчастої споруди (Дсс).
Згідно сучасного тектонічного районування [1] зона зчленування південно-східної частини ДДз
та північно-західного занурення Дсс приурочена до тектонічних структур ІІ порядку: південно-східної
центрикліналі осьової зони, перехідної (Близнюківсько-Шевченківського структурного вузла) й
моноклінальної зон північної прибортової та моноклінальної (Близнюківська) й відкритої монокліналі
південної прибортової зон Дніпровського грабену.
У розрізі верхнього девону ДДз виділяють дві соленосні формації: верхньофранську (нижня
соленосна товща) і нижньофаменську (верхня соленосна товща). В межах зони зчленування
розповсюджена лише верхньофранські соленосні відклади. До недавнього часу, крайнім пунктом
встановлення девонської (франської) солі на південному сході вважалася Слов’янська структура.
Хоча, ще М.Л. Левенштейн у 1959 р. висловлював припущення про наявність соленосних відкладів
девону під кам’яновугільними породами Дсс. На сьогоднішній день, даними буріння девонська сіль
підтверджена в межах області розповсюдження солянокупольних структур. На досліджуваній території
виділяється 5 солянокупольних структур з різним рівнем протикання вищезалягаючих порід:
Берекський, Бантишівський, Новодмитрівський, Бригадирівський та Адамівсько-Бугаївський. Глибини
залягання соленосних порід девону коливаються від 66,0 м (св. Адамівсько-Бугаївська А-9405) до
960,0 м (св. Новодмитрівська 601). Розкриті свердловинами на солянокупольних структурах відклади
девону літологічно представлені галотектокінетично зміненою світло-сірою, напівпрозорою кам’яною
сіллю з прошарками аргілітів, алевролітів, пісковиків, ангідритів та вулканогенно-осадової брекчії.
Також, даними буріння підтверджено наявність верхьофранської соленосної формації в
крайових частинах западини, де потужність сольових пачок значно скорочується. В межах північної
прибортової зони кам’яна сіль девонського віку зафіксована на Червонооскольській структурі
(св. Червонооскільська 10, гл .2580-2682 м).
Нижньопермська соленосна формація представлена соленосною (микитівська та слов’янська
світи ассельського ярусу) та калієносно-магнієносною (краматорська світа сакмарського ярусу)
субформаціями [2]. Соленосна субформація поширена в межах перехідної частини північної
прибортової зони та в південно-східній центрикліналі, за винятком низки антиклінальних структур:
Червонооскольської структури, Дружківського валу, Берексько-Троїцького пасма. Калієносномагнієносна субформація – в межах західних стабільних депресій: Райсько-Калинівській синкліналі
Кальміус-Торецької та Черкасько-Часов’ярській й Комишевахсько-Лиманській синкліналях
Бахмутської котловин.
В межах перехідної зони соленосна субформація залягає на глибинах 1600-1800 м потужністю
50-250 м та представлена переважно карбонатно-сульфатно-теригенним, зрідка карбонатносульфатно-галітово-теригенним літокомплексами. В межах південно-східної центрикліналі глибини
залягання змінюються від 0-5 м в межах апікальних частин антикліналей та крайових частинах
басейну до 1500 м та більше в межах синкліналей. В центральних частинах Комишувасько-Лиманської
і Черкасько-Часовоярської синкліналей про глибини залягання можна робити висновок лише
опосередковано за даними РП МСГТ. В межах Бахмутської улоговини субформація представлена
карбонатно-сульфатно-галітовим літокомплесом, а її потужність може сягати понад 1000 м.
Калієносно-магнієносна субформація залягає на глибинах від 200 м, а її повна потужність
викрита лише в крайових частинах синкліналей та становить до 500 м. Субформація представлена від
теригенно-сульфатного до калійно-сульфатно-галітового літокомплексів.
Отже, в межах зони зчленування відмічається значний вплив соляного тектогенезу на
формування контурів формацій та їх гіпсометричних планів, а саме – солянокупольних
структур, що й обумовило формування зон виклинювання, заміщення або розмиву окремих
стратиграфічних горизонтів.
1. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України / Голов. ред. П.Ф. Гожик. Київ: Логос,
2013. Т.1. 637 с.
2. Тектонічна карта України. М 1:200000. Пояснювальна записка. / Круглов С.С., Арсірій Ю.О.,
Веліканов В.Я та ін. Київ: УкрДГРІ, 2007. 96 с.
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GEOLOGY AND CONDITIONS OF OCCURRENCE OF SALT FORMATIONS OF THE
SUTURE ZONE OF THE DNIPRO-DONETS DEPRESSION AND THE NORTH-WEST
DONBAS
Despite the long period of research of salt rocks and a considerable amount of primary geological
information, there are remain many unresolved problems with regard to the geological structure, the features
of the occurrence and the primary conditions of sediment accumulation of these deposits within the suture
zone of the South-Eastern part of the Dnieper-Donets depression (DDd) and North-West immersion Donetsk
folded structure (Dfs).
According to the modern tectonic division into districts [1] suture zone of the south-eastern part of the
DDd and North-West immersion Dfs is dated to tectonic structures of the II order: the South-Eastern
centricline of the axial zone, the transitional (Blyznyukivsko-Shevchenkivska structural zone) and the
monoclinal zones of the northern floodplain and monoclinal (Blyznyukivska) and open monoclinals of the
southern dipper zone of the Dniprovskyi graben.
In the section of the Upper Devonian (DDd) two salt formations are distinguished: the rock- and Ksalt bearing Upper Frasnian and the rock-salt bearing Lower Famenian. Upper Frasnian formation forms a
salt structures (salt dome, pillows, walls and) with various levels of piercing. In the researched territory, 5 salt
domes: Berekskyi, Bantyshchivskyi, Novodmitrivskyi, Brygadyrivskyi and Adamivsko-Bugayevskyi. Depths of
occurrence of the Devonian salt rocks range from 66.0 m (Adamivsko-Bugayevska well no. A-9405) to
960.0 m (Novodmytrivska well no. 601). Devonian deposits are lithologically represented by gray rock salt
with layers of argillites, siltstones, sandstones, anhydrite and volcanogenic sedimentary breccia.
Lower Permian salt formation (LPSF) is represented by the rock salt subformation (Sakmarian stage,
Mykytivska and Slovyanska suites) and K-Mg salt subformation (Asselian stage, Kramatorska suites) [2]. In
the suture zone of South-Eastern part of the Central graben of the Dnipro-Donets depression and the
northwest immersion of the Donetsk folded structure rock salt subformation is distributed within the
transitional part of the Northern cutoff part and South-Eastern centroclinal, apart from some anticline
structures (Chervonooskolska, Druzhkivska, Bereksko-Troitska), K-Mg salt – in the western stable
depressions: Kalmius-Toretska (Raysko-Kalynivska syncline) and Bakhmutska basins (CherkaskoChasovoiarska and Komyshuvasko-Lymanska synclines). The rock-salt subformation, which is up to 1600 m
thick, is represented by the alternated layers of rock-salt (up to 75 m thick), limestones, mudstones, marls,
anhydrites and halopelites. The K-Mg-salt subformation, up to 200 m thick, is composed of rock-salt with
anhydrites, salt-siltstones, sandstones and halopelites, as well as K-Mg- and Mg-salt seams.
Within the suture zone, significant influence of salt tectogenesis on the formation of the contours of
the basin and its hypsometric plans, namely, the salt domes structures, has been observed, which caused
the formation of zones of replacement or erosion of individual stratigraphic horizons.
1. Gozhyk, P. F., Semenenko, V. M., Maslun, N. V. and etc. (2013). Stratyhrafiia verkhnoho proterozoiu ta
fanerozoiu Ukrainy [Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine]. Kyiv: Logos, 637 p.
(in Ukrainian).
2. Kruglov, S. S., Arsiriy, Yu. O., Velikanov, V. Ya. and etc. (2007). Tektonichna karta Ukrainy. M 1:200000.
Poiasniuvalna zapyska. [Tectonic map of Ukraine. M 1: 200000. Explanatory note]. Kyiv: UkrSGRI, 96 p. (in
Ukrainian).
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ВІДСКАНОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНОСТІ ГАБРО
Раціональні методи дослідження якості природного облицювального каменю дозволять
знизити його собівартість і підвищити якість. В якості об`єкту дослідження вибрана декоративність
каменю на Кам’янобрідському родовищі габро.
Якість блочної сировини визначається дефектністю, енергоємністю обробки, декоративністю і
корозійною стійкістю виробів, що будуть вироблені з неї. Для визначення цих параметрів порівнюємо
якість полірованої плитки.
Найбільш доцільним буде використання зразків декоративного каменю розмірами не менше
4 см. Для підготовки зразків ми пропонуємо використовувати шліфувальну машину з відрізним диском
максимально допустимого діаметру 230 мм. В результаті, можемо отримати зразки розміром
80х80 мм. Зразок даного розміру дозволить з високим ступенем надійності оцінити основні якісні
характеристики каменю.
Зразки для порівняння взяті з різних ділянок родовища. Відстань між місцями відбору проб в
межах від 10 м до 35 м. Було відібрано 6 зразків (рисунок), перед дослідженням їх попередньо
відполіровано.

Рис. Відскановані зображення зразків габро для виконання досліджень.
Обробка отриманих проб полягала в скануванні відібраних зразків за допомогою сканера.
Отримані зображення передавалися в програму MdiStone, де в кольоровій системі RGB за допомогою
накладання маски визначалися відносні площі зони рівномірно чорного забарвлення. Отримані
наступні результати у відсотках:
зразок 1 – 40 %;
зразок 2 – 20 %;
зразок 3 – 45 %;
зразок 4 – 43 %;
зразок 5 – 27 %;
зразок 6 – 30 %.
Різновиди природного каменю слід вибирати не лише виходячи з естетичних міркувань, але і з
урахуванням його фізико-технічних характеристик, мінералогічного складу та з урахуванням
різноманітних включень.
За допомогою запропонованої методики можна виявити різноманітні включення та кількісно
встановити ступінь прояву різноманітних дефектів.
Критерієм оцінки ступеня декоративності є рівномірне чорне забарвлення, так як ступінь
чорноти габро визначає ринкову вартість каменю та основні естетичні показники виробів з нього. Тому
рекомендуємо впровадження комп’ютерної обробки відсканованих зображень, з метою аналізу і
надання експертної оцінки щодо придатності каменю для облицьовування.
1. Бакка М.Т., Ремезова О.О., Криворучко А.О. Визначення показників кольору та геометричних
характеристик текстури облицювального каменю. Сборник научных трудов Национального горного
университета. 2004. Т.1, №19. C. 23-30.
2. Бакка М. Т., Іськов С. С. Методика складання планів у ізолініях якісних показників покладів
декоративного каменю при їх геометризації. Вісник ЖДТУ: технічні науки. 2005. №1 (32). C. 155-158.
3. Галета О. Л. Оцінка декоративності якості гірничих порід при геолого-розвідувальних роботах на
родовищах Українського щита: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геолог. наук: 04.00.11.
Інститут геохімії, 2001. 19 с.
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COMPUTER PROCESSING OF
DECORATIVENESS OF GABBRO

SCANNED

IMAGES

FOR

DETERMINING

The rational methods of researching the quality of natural facing stone will allow bringing down its
prime cost and improve quality. Stone decorativeness at Kamianobridskyi field of gabbro is chosen as an
object of research.
The quality of a block of raw material is determined by the presence of defects, the energy
intensity of the process, as well as decorative and corrosion resistance of products wares that will be
produced from it.
The most expedient is the meaning of samples of a decorative stone in sizes about 4 cm. We
recommend to use the grinder with a cutting disc of a maximum permissible diameter of 230 mm for
preparation of samples. As a result, we can get the size of samples of 80x80 mm. A sample of this size will
allow a high degree of reliability to evaluate the main qualitative characteristics of the stone.
Samples for this comparison are taken from different fields of the deposit. The distance between
sampling points is in the range from 10 m to 35 m. There were 6 samples selected; these samples were
preliminary polished before research (figure).

Fig. Scanned images of samples of gabbro for research.
Mentioned above samples were further processed with a scinti scanner. Obtained images were
processed with MdiStone program; relative areas of a zone of uniformly black color were determined in RGB
colour system by means of mask imposition. The results are in percentage below:
sample 1 – 40 %;
sample 2 – 20 %;
sample 3 – 45 %;
sample 4 – 43 %;
sample 5 – 27 %;
sample 6 – 30 %.
The varieties of natural stone should be chosen not only taking into account the aesthetic reason but
also physical and technical descriptions of stone, its mineralogical composition and various inclusions.
By means of the offered methodology it is possible to educe various inclusions and estimate the
degree of defectiveness.
The criterion for determining the degree of decorativeness of a stone is its uniform black coloring.
Both, the degree of blackness of gabbro and basic aesthetic indexes of wares made from it determine a
market value of stone. Therefore, we recommend to introduce computer processing of scanned images for
analysis and expert estimation of stone in relation to its facing properties.
1. Bakka M.T., Remezova O.O., Kryvoruchko A.O. (2004). Vyznachennia pokaznykiv koloru ta
heometrychnykh kharakterystyk tekstury oblytsiuvalnoho kameniu. Sbornyk nauchnykh trudov
Natsyonalnoho hornoho unyversyteta, vol. 1, no. 19, pp. 23-30. (in Ukraine).
2. Bakka M. T., Iskov S. S. (2005). Metodyka skladannia planiv u izoliniiakh yakisnykh pokaznykiv
pokladiv dekoratyvnoho kameniu pry yikh heometryzatsii. Visnyk ZhDTU: tekhnichni nauky, no. 1(32),
pp. 155-158. (in Ukraine).
3. Haleta O. L. (2001). Otsinka dekoratyvnosti yakosti hirnychykh porid pry heoloho-rozviduvalnykh robotakh
na rodovyshchakh Ukrainskoho shchyta. (PhD Thesis), Heolohiia metalevykh i nemetalevykh korysnykh
kopalyn, p. 19. (in Ukraine).
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ТА
ВПЛИВ
ТЕКТОНІЧНИХ
ТА
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД У КРИСТАЛІЧНИХ
ТРІЩИНУВАТИХ ПОРОДАХ ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Роль підземних вод у вирішенні завдань питного водопостачання важлива. Обґрунтування
водозбагаченості кристалічних порід є складним завданням. Природні запаси підземних вод зони
тріщинуватості незначні. Водозбагаченість кристалічних порід різко зростає в зонах тектонічних
порушень з відкритою тріщинуватістю. За літературними даними, зони тектонічних порушень
характеризуються значеннями коефіцієнтів фільтрації, які можуть досягати до 228 м/добу [1]. Тому
необхідно для оцінки експлуатаційних ресурсів підземних вод у кристалічних породах враховувати
інформацію про тектонічні особливості.
В геоструктурному відношенні район робіт приурочений до центральної частини Українського
щита (УЩ). За особливостями будови нижнього структурного поверху територія досліджень належить
до Росинсько-Тікицького мегаблоку мігматит-амфіболового типу. Зазначений мегаблок має витягнуту
субпрямокутну форму і складається з Фастівського, на півночі, та Уманського, на півдні, блоків.
Жашківський район дослідження повністю входить до Уманського блоку, який відокремлений від
Фастівського блоку Немирівським розломом. Іншими розломами першого порядку, які відмежовують
Росинсько-Тікицький мегаблок від сусідніх є: Бузький, Тальнівський, Ядлово-Трактемирівський.
На основі даних геофізичної зйомки масштабу 1:25 000 виконано аналіз тектонічної будови
Жашківського району. Виділяється дві субперпендикулярні зони тектонічних розломів, які
контролюють річкову долину Торч та деякі її притоки. Сумарна протяжність субвертикальної зони
складає близько 10 км, а субгоризонтальної – близько 6 км. Ширина зон розломів коливається в
межах 500-700 м. Про наявність динамічних тектонічних умов у минулому свідчить і складна
геологічна будова кристалічного фундаменту – пістрявість петрографічного складу, часто літологічна
неузгодженість відкладів чи навіть їх «перевернутість». Як очікувано, зони підвищеної
водозбагаченості витягнуті вздовж долин дрібних річок і контролюються тектонічно
послабленою зоною.
На докембрійському фундаменті території досліджень залягає малопотужний осадовий чохол,
представлений піщано-глинистими породами переважно неоген-четвертинного віку. Водовміщуючі
піски незначної потужності підстилаються в основному каоліновими глинами (максимальною
потужністю 30 м) чи глинистою корою вивітрювання – ці відклади виступають водотривом. У районі
досліджень річка Торч розтинає осадовий чохол і кору вивітрювання фундаменту до масивних
кристалічних порід. В долинах малих річок, численних приток річки Торч, осадовий чохол теж
значною мірою розмитий річковими потоками і має малу потужність, а подекуди осадові відклади
зовсім відсутні.
Характер гідрогеологічних умов Жашківського району в цілому відповідає характеру
гідрогеологічних особливостей УЩ – підземні води тріщинуватої зони кристалічних порід майже на
всій території поширення є основним, а іноді і єдиним джерелом водопостачання. Також кристалічні
породи фундаменту району досліджень характеризуються досить нерівномірною водозбагаченістю.
Виявлено райони, де питомі дебіти деяких сусідніх свердловин відрізняються у декілька разів. Це
пояснюється наявністю тектонічних порушень, існуванням опущених чи припіднятих тектонічних блоків
і т.д. Ділянки з підвищеною водозбагаченістю розвинуті значно рідше порівняно з ділянками із
зниженою водозбагаченістю.
На основі даних про тектонічну будову, відносні ступені тріщинуватості кристалічних порід та їх
обводненість, потужність осадового чохла та інше здійснено районування території за зонами
водопровідності – як основи для побудови геофільтраційної моделі району дослідження.
1. Шестопалов В. М., Лялько В. И., Огняник Н. С. Водообмен в гидрогеологических структурах
Украины: Водообмен в естественных условиях. Киев: Наук. думка, 1989. 288 с.
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INTERRELATION AND THE INFLUENCE OF TECTONIC AND HYDROGEOLOGICAL
PECULIARITIES ON THE FORMATION OF GROUNDWATER STORAGE IN CRYSTALLINE
CRACKED ROCKS OF ZHASHKIVSKYI DISTRICT
The role of groundwater in solving drinking water supply problems is important. Justification of water
capacity of aquifers of crystalline rocks is a difficult task. The natural reserves of underground waters in the
area of fracture are insignificant. The water capacity of aquifers of crystalline rocks increases sharply in
zones of tectonic discontinuities with open fractures. According to the literature data, zones of tectonic
discontinuities are characterized by values of hydraulic conductivity, which can reach up to 228 m / day [1].
Therefore, it is necessary to take into account information about tectonic features to evaluate the
groundwater resources in crystalline rocks.
From the geostructural geology view, the area of research subject is located in the Сentral part of the
Ukrainian shield (USh). According to the structural features of the lower structural floor, the research area
belongs to the Rosynsko-Tikytskyi megablock of amphiboles-type migmatite. This megablock has an
elongated rectangular shape and consists of Fastivskyi, in the north, and Umanskyi, in the south, blocks. The
Zhashkivskyi research area is entirely part of the Umanskyi bloc, which is separated from the Fastivskyi
block by the Nemyrivskyi fault. Other faults of the first generation, which separate the Rosynsko-Tikytskyi
megablock from the neighboring ones are: Buzkyi, Talnivskyi, Yadlovo-Traktemyrivskyi.
On the basis of geophysical data (1:25 000 scale), an analysis of the tectonic structure of the
Zhashkivskyi region was performed. There are two sub-perpendicular zones of tectonic faults that control the
Torch valley and some of its tributaries. The total length of the sub-vertical zone is about 10 km, and the
subhorizontal – about 6 km. The width of fault zones varies in the range of 500-700 m. The presence of
dynamic tectonic conditions in the past also shows the complicated geological structure of the crystalline
basement – mixed character of the petrographic composition, often lithologically changeable deposits or
even their "overturnness ". As expected, zones of increased water capacity are elongated along the valleys
of small rivers and controlled by a tectonically weakened zone.
The low-thickness sedimentary cover of the research area lays on the Precambrian foundation,
represented by sandy-clay rocks, mostly Neogene-Quaternary age. Water-bearing sands of insignificant
power are basically laid up with kaolin clay (maximum capacity 30 m) or clay weathering crust – these
deposits serve as a confining bed. In the area of research Torch river breaks the sedimentary cover and the
waste mantle of the massive crystalline rocks. In the valleys of small rivers, numerous tributaries of the Torch
river, the sedimentary cover is also largely ravined by river flows and has low thickness, and sometimes
there are no deposits at all.
The nature of the hydrogeological conditions of the Zhashkivskyi research area as a whole
corresponds to the nature of the hydrogeological characteristics of the USh – underground waters of the
fractured zone of crystalline rocks in almost the whole territory of distribution are the main, and sometimes
the only source of water supply. Also, crystalline rocks of the research area are characterized by a rather
uneven abundance of water. The areas where specific capacity some of the neighboring wells differ several
times are identified. This is due to the presence of tectonic discontinuities, the existence of lowered or raised
tectonic blocks, etc. Areas with high water capacity are much less developed than in areas with reduced
water capacity.
Using the tectonic structure data, also data about the relative degrees of the crystalline rocks
fractures and their water abundance, the thickness of the sedimentary cover, etc., the zoning of the territory
by the zones of transmissibility was carried out. These results were used as the basis for constructing the
geofiltration model of the research area.
1. Shestopalov, V. M., Lyalko, V. I., Ognyanik, N. S., (1989). Water exchange in hydrogeological structures
of Ukraine: Water exchange in natural conditions. Kiev: Naukova Dumka, 288 p. (in Russian).
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МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ
Екологічна поведінка людини на початкових етапах її формування має відповідати принципу
«не нашкодь», а на найвищому – «збережи та віднови». Тому головним завданням екологічного
виховання та формування екологічної поведінки є проходження цього етапу людиною за короткий
проміжок часу з максимально ефективним опануванням норм, стандартів і принципів. Отже,
основними методами, які стимулюють екологічну поведінку населення є економічні та правові.
Для контролю екологічної поведінки необхідно знати основні юридичні закони, які регулюють
відносини між людиною та природою. Конституція є найважливішим джерелом екологічного права в
державі. В ній зазначено, що громадяни повинні раціонально використовувати природні ресурси,
здійснювати заходи щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів,
негативному впливу на стан довкілля [3]. Закони України дають змогу будь-якому українцю отримати
знання про дбайливе ставлення до повітря, ґрунтів, річок, флори і фауни.
Економічний механізм охоплює дві групи регуляторів екологічної поведінки населення. Перша
з них примушує обмежувати еколого-деструктивну діяльність забруднювачів середовища. Друга –
спонукає суб’єктів господарювання поліпшувати стан довкілля, активізуючи природоохоронну
діяльність виробників товарів і послуг у розвинутих країнах [1]. Економічний механізм, який існує в
Україні більше орієнтований на регулятори екологічної поведінки, що обмежують природоруйнівну
діяльність. Проте вітчизняний метод «батога» до природокористувачів ніяк не впливає на їх
зацікавленість щодо дотримання норм екологічного законодавства та зменшення забруднення
довкілля [2]. Даний механізм не стимулює поширення екологічно безпечних технологій, обмежує
впровадження екологоорієнтованих інновацій у виробництво та не спонукає до природоохоронної
діяльності. Екологічна політика держави може опиратися на потужний вплив засобів масової
інформації, що властиво моделям раціональної поведінки (програми уряду Великобританії) [6].
Важливим механізмом екологічної поведінки є екологічна освіта. У більшості країн світу
екологія стала обов’язковою дисципліною як у школах, так і вищих навчальних закладах. Екологічна
підготовка фахівців та підвищення культури спілкування людини з природою мають важливе державне
значення, адже покликані дати відповідь на соціально-економічні, еколого-економічні та геополітичні
питання [4].
У жовтні 2018 року Верховна Рада прийняла Стратегію державної екологічної політики України
до 2030 року. Вона базується на Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і 17 Цілях
сталого розвитку ООН. У пріоритетах державної політики має бути охорона навколишнього
середовища, громадяни мають розглядати усі сфери свого життя крізь екологічну призму, а бізнес –
використовувати екологічно безпечні технології у процесі виробництва.
Цілі Стратегії включають: формування у суспільстві екологічних цінностей та засад сталого
споживання і виробництва; забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України;
забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного
розвитку України; удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного
управління; зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров’я населення до соціально
прийнятного рівня [5].
1.Веклич О. О., Бугас В. В. Потрібен «євроремонт» економічного механізму екологічного регулювання
[Електронний ресурс]: Вісник Національної академії наук України. 2006. № 3, с. 49-57. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_3_4.
2.Дідух В. Р. Економічні механізми реалізації державної екологічної політики [Електронний
ресурс]: Державне будівництво. 2008. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_15.
3.Конституція України :офіц. текст. Київ : КМ, 2014. 94 с.
4.Лукашенко Т.Ф., Малишев В. Екологічна освіта в Україні: психолого-педагогічні основи формування
екологічних знань [Електронний ресурс]: Освіта регіону. Політологія, психології, комунікації. 2011. № 1,
с. 257-266. Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/416.
5.Рада схвалила стратегію екологічної політики України до 2030 року [Електронний ресурс]:
Інформаційне агенство УНІАН. Режим доступу: https://www.unian.ua/ecology/10300791-rada-shvalilastrategiyu-ekologichnoji-politiki-ukrajini-do-2030-roku.html.
6. Philip K. Lehman, Geller E. Scott (2004) Behavior analysis and environmental protection:
accomplishments and potential for more. Behavior and Social Issues (electronic journal), vol. 13., no. 1, pp.
13-32. Retrieved from: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/bsi/article/view/33.
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MECHANISMS OF STIMULATION OF ECOLOGICAL BEHAVIOR OF THE POPULATION
The ecological behavior of the person at the initial stages of his formation should correspond to the
principle of "no harm", and at the highest one – "save and restore". Therefore, the main task of
environmental education and the formation of environmental behavior is the passage of this stage by a
person in a short period of time with the most effective capture of norms, standards and
principles. Consequently, the main methods that stimulate the ecological behavior of the population are
economic and legal.
To control environmental behavior, you need to know the basic legal laws that govern the
relationship between man and nature. The Constitution is the most important source of environmental law in
the state. It declares that citizens should use natural resources rationally, take measures to prevent spoilage,
pollution, depletion of natural resources, and negative impact on the state of the environment [3]. The laws of
Ukraine make it possible for any Ukrainian to get knowledge about the careful attitude to the air, soils, rivers,
flora and fauna.
The economic mechanism covers two groups of regulators of environmental behavior of the
population. The first of them makes it difficult to limit the ecological and destructive activity of pollutants in the
environment. The second one encourages business entities to improve the state of the environment,
activating the environmental activities of producers of goods and services in developed countries [1]. The
economic mechanism that exists in Ukraine is more oriented towards regulators of environmental behavior
that limits environmental degradation activities. However, the domestic method of "whip" to environmental
users in no way affects their interest in complying with the norms of environmental legislation and reducing
environmental pollution [2]. This mechanism does not stimulate the spread of environmentally sound
technologies, restricts the introduction of environmentally-friendly innovations in production and does not
encourage environmental activities. Environmental policy of the state can be based on the powerful influence
of the media, which is inherent in models of rational behavior (programs of the Government of Great
Britain) [6].
An important mechanism of environmental behavior is environmental education. In most countries,
ecology has become a compulsory discipline both in schools and in higher educational establishments.
Ecological training of specialists and raising the culture of communication between man and nature have a
great national importance, since they are intended to respond to socio-economic, ecological-economic and
geopolitical issues [4].
In October 2018, the Verkhovna Rada adopted the Strategy of the State Environmental Policy of
Ukraine until 2030. It is based on the Association Agreement between Ukraine and the European Union and
17 United Nations Sustainable Development Goals. The priorities of state policy should be environmental
protection, all spheres of citizens' lifeshould be seen through the environmental prism, and business must
use environmentally friendly technologies in the process of production.
The objectives of the Strategy include: the formation of environmental values and principles of
sustainable consumption and production in society; ensuring sustainable development of natural resources
potential of Ukraine; ensuring the integration of environmental policy in the decision-making process as to
the socio-economic development of Ukraine; improvement and development of the state system of
environmental management; reducing ecological risks of ecosystems and health of the population to a
socially acceptable level [5].
1. Veklych, O. O., Buhas, V. V. (2006). Potriben ”yevroremont” ekonomichnoho mekhanizmu ekolohichnoho
rehulyuvannya. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny (electronic journal), vol. 3, pp. 49-57.
Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_3_4. (in Ukrainian).
2.Didukh, V. R. (2008). Ekonomichni mekhanizmy realizatsiyi derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky. Derzhavne
budivnytstvo (electronic journal), vol. 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_15. (in
Ukrainian).
3.Konstytutsiya Ukrayiny (2014), Kyiv. pp. 94. (in Ukrainian).
4. Lukashenko, T., Malyshev, V. (2011). Ekolohichna osvita v Ukrayini: psykholoho-pedahohichni osnovy
formuvannya ekolohichnykh znan. Osvita rehionu. Politolohiya, psykholohiyi, komunikatsiyia (electronic
journal), vol. 1., pp. 257-266. Retrieved from: http://social-science.com.ua/article/416. (in Ukrainian).
5. Informatsiyne ahenstvo UNIAN (2018). Rada skhvalyla stratehiyu ekolohichnoyi polityky Ukrayiny do 2030
roku. Retrieved from: https://www.unian.ua/ecology/10300791-rada-shvalila-strategiyu-ekologichnoji-politikiukrajini-do-2030-roku.html. (in Ukrainian).
6. Philip, K., Lehman, Geller, E. Scott (2004). Behavior analysis and environmental protection:
accomplishments and potential for more. Behavior and Social Issues (electronic journal), vol. 13., no. 1, pp.
13-32. Retrieved from: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/bsi/article/view/33.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВІДКЛАДІВ НИЖНЬОЇ ПЕРМІ В
МЕЖАХ
ПІВДЕННО-ХРЕСТИЩЕНСЬКОЇ
ПЛОЩІ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ
ЗАПАДИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕЙСМІЧНОГО АТРИБУТИВНОГО АНАЛІЗУ
Тематика виявлення неструктурного або неантиклінального
типу пасток [3] в даний час набуває все більшої актуальності як в
світі, так і в Україні. При цьому успішність пошуків та розвідки
родовищ нафти і газу даного типу безпосередньо пов‘язана з
використанням
аналізу
сейсмічного
хвильового
поля
та
фільтраційно-ємнісних
властивостей
гірських
порід.
Дана
методологія широко представлена в сучасних публікаціях та досягла
певного технологічного розвитку за останні роки [1, 2]. У межах
дослідження авторами було розглянуто застосування технологій
визначення нафтогазоперспективності відкладів нижньої пермі
(картамиської
світи)
для
Південно-Хрестищенської
площі
Дніпровсько-Донецької
западини.
Вона
представлена
строкатокольоровими аргілітоподібними, піщаними глинами і
Рис. Карта розподілу значень аргілітами з прошарками сильно глинистих, слюдистих алевролітів,
атрибуту Sum of magnitude.
вапняків і пісковиків товщиною до 17 м, які залягають пластами і
лінзами. Горизонт відбиття Vа відповідає підошві відкладів картамиської світи нижньої пермі (Р 1kt). В її
межах присутні три газоносні продуктивні горизонти А-6, А-7 та А-8 відповідно до випробувань
свердловин та даних геофізичних досліджень свердловин. Вони характеризуються невитриманістю по
площі, утворенням лінзовидних піщанистих тіл та пов’язані з галогенезом. Для вивчення таких об‘єктів
та надання рекомендацій на буріння свердловин традиційно використовуються структурні геологічні
моделі. Проте, застосування прямих індикаторів наявності вуглеводнів (різноманітних характеристик
сейсмічного хвильового поля), літологічної класифікації та фільтраційно-ємнісних властивостей
гірських порід виявилося доволі корисним та інформативним. Для цього авторами було розроблено
класифікацію нижньопермських відкладів за літологією та фільтраційно-ємнісними властивостями із
залученням процесу Surface attributes програмного пакету Petrel, у рамках якого було проведено тести
для низки атрибутів. Обчислення сейсмічних атрибутів виконано у часовому вікні 300 мс вище
відбиваючого горизонту Vа. Результат обчислення атрибутів віднесений до поверхні відбиваючого
горизонту Vа. Всі атрибути, що приймали участь у тестуванні, певним чином характеризують форму
сигналів хвиль сейсмічного зображення. У результаті проведених досліджень одним з найбільш
інформативних виявився атрибут Sum of magnitude. Розподіл значень цього атрибуту для площі
дослідження наведено на рисунку. Аномалії підвищених значень атрибуту Sum of magnitude добре
корелюються також з аномаліями атрибутів Sum of energy, RMS amplitude, Average envelope та
іншими, що є детекторами зон з підвищеною інтенсивністю відбитої сейсмічної хвилі. Ефективність
такого підходу обумовлена тим, що відбиття від пластів газонасиченої гірської породи або породи з
низькими значеннями акустичного імпедансу характеризуються значно більшими амплітудами
порівняно із хвилями, відбитими від пластів, насичених нафтою або водою. Аналіз розподілу
сейсмічного атрибуту Sum of magnitude для нижньопермських відкладів показав, що товща
характеризується чітко вираженими зонами підвищених значень зазначеного атрибуту. Натомість, у
приштокових зонах, які є першочерговими об’єктами вивчення при традиційному структурному підході
та подальшого закладання нових свердловин, даний атрибут фіксує невеликі значення параметру.
На думку авторів, це може означати наявність в цій товщі літологічних пасток вуглеводнів
більш віддалених від штокової зони, які представлені лінзами пісковиків з підвищеними
колекторськими властивостями. В такому разі поєднання структурного підходу та залучення нових
методів прогнозу дають можливість виокремлення нових нафтогазоперспективних об’єктів, які
потребують більш детального вивчення та в майбутньому можуть бути залучені у подальшу розробку.
1. Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах cходу України / С.А. Вижва та ін.
Вісник Київського університету. Геологія. 2018. № 80. С. 28-33.
2. Chopra S., Castanga J.P. AVO. SEG Investigation in Geophysics Series. 2014. № 16, pp.15-20.
3. Проблема поисков залежей нефти и газа в неантиклинальных ловушках на рубеже веков /
Н.С. Окнова та ін. Нефтегазовая геология на рубеже веков. 1999. т.1. С. 207-216.
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PROSPECTS OF OIL AND GAS IN THE LOWER PERMIAN SEDIMENTS IN THE
PIVDENNO-KHRESTYSHCHENSKA AREA OF THE DNIEPER-DONETS BASIN WITH THE
USE OF SEISMIC ATTRIBUTES
The search of nonstructural or non-anticlinical type of traps [3]
is now becoming more and more relevant both in the world and in
Ukraine. At the same time, the success of prospecting and exploitation
of oil and gas deposits of this type is directly related to the use of the
seismic wave field analysis and filtration and capacitive properties of
rocks. This methodology is widely represented in modern publications
and has achieved some technological development in recent years [1,
2]. In this research, the authors considered the application of
technologies for oil and gas prospect determination in the lower
Permian sediments (Kartamyska formation) for the PivdennoKhrestyshchenska area of the Dnipro-Donets basin. The Kartamyska
formation is represented by argillite, sandy clay and layers of mica
siltstones, limestones and sandstones up to 17 m thickness. These
Fig. The map of attribute Sum of rocks represented by layers and lenses. Reflection horizon Va
corresponds to the bottom of the Kartamyska formation of the lower
magnitude distribution.
Permian (P1kt). Within it there are three gas-bearing productive
horizons A-6, А-7 and А-8 in accordance to the tests of wells and well log analysis data. The productive
horizons characterize by instability distribution, the formation of lenticular bedding and associate with
halogenesis. Structural geological models are traditionally used to study such objects and provide guidance
for drilling wells. However, the use of direct indicators of the hydrocarbons presence (various characteristics
of the seismic wave field), lithological classification and filtration and capacitive properties of rocks proved to
be useful and informative. For this purpose, the authors developed a classification of Lower Permian
sediments for lithology and filtration-capacitive properties, with the involvement of the Petrel Crude Surface
attributes process, which tested for a number of attributes. The calculation of seismic attributes is performed
in a time window of 300 ms above the reflecting horizon Va. The result of the calculation of attributes is
attributed to the surface of the reflecting horizon Va. All the attributes that participated in the test in a certain
way characterize the shape of wave signals of the seismic image. As a result of the research one of the most
informative was the attribute Sum of magnitude. The distribution of the values of this attribute for the survey
area is shown in figure. The anomalies of the increased values of the Sum of magnitude attribute also
correlate well with the anomalies of the Sum of energy attributes, the RMS amplitude, the Average envelope,
and others, which are detectors of high intensity reflected seismic waves zones. The effectiveness of such
an approach is due to the fact that the reflection from the layers of gas-saturated rock or rock with low values
of acoustic impedance are characterized by much higher amplitudes than the waves repelled from the
sediments saturated with oil or water. The analysis of the seismic attribute Sum of magnitude has shown that
the thickness is characterized by clearly expressed zones of elevated values of the specified attribute.
Instead, in the salt dome zone, which are the primary objects of study under the traditional structural
approach and the subsequent laying of new wells, this attribute captures small values of the parameter.
According to the authors, this may indicate the presence in this stratum of lithological traps of
hydrocarbons more distant from the salt dome zone, which are represented by lenses of sandstones with
increased reservoir rock properties. In this case, the combination of a structural approach and the use of new
forecasting methods will enable the identification of new oil and gas prospects that require more detailed
study and, in the future, may be involved in further exploitation.
1. Vizhva, S.A., Solovyov, I.V., Kruglik, V.M., Lisny, G.D. (2018). Forecasting of zones of high porosity in clay
rocks of Ukraine. Bulletin of Kyiv University. Geology. 2018. Vol. 80, pp. 28-33. (in Ukrainian).
2. Chopra, S., & Castanga, J.P. (2014). AVO. Tulsa, United Kingdom: SEG Investigation in Geophysics
Series. Vol.16, pp. 15-20.
3. Oknova, N. S., Trushkova, L.Ya., Zharkov, A.M., Samsonov, B.V., Mazurina, M. M. (1999). The problem of
exploration of oil and gas deposits in non-anticlinal traps at the turn of the century. Oil and gas Geology at
the turn of the century. Vol.1, pp. 207-216. (in Russian).
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ФОРАМІНІФЕРИ КОНЬЯЦЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ І УМОВИ
ЇХ ІСНУВАННЯ
На території Північної окраїни Донбасу на початку коньяцького віку відбулося невелике
короткочасне обміління моря [1] і підняття острівної частини Донбасу. З настанням екваторіальної
трансгресії, відновилося інтенсивне карбонатонакопичення. Тут формуються мергельно-крейдові
відклади з високим вмістом СаСО3 (до 97 %) [5]. Донбас вкритий спокійним морським басейном з
водами нормальної солоності, помірної температури, відкрите море глибоке з мулистим дном [1, 3, 5].
Гідродинамічні і геохімічні умови коньяцького моря були майже однаковими з туронськими.
Ранньоконьяцький час. В білій, писальній крейді встановлена асоціація форамініфер більш
різноманітна, ніж туронська, розміри черепашок крупніші, їх стінка прозора. Зникає багато широко
поширених туронських видів. Вперше з’являється нова родина Eouvigerinidae – рід Eouvigerina, а
також нові види Stensioeina praeexculpta, Osangulаria whitei whitei, Gavelinella kelleri,
G. praeinfrasantonica, Eouvigerina cretacea, Reussella kelleri, Dicarinella coronata. Визначені бентосні:
аглютиновані – Ataxophragmium (2 види), Heterostomella (1), Arenobulimina (1), Gaudryina (1),
Spiroplectammina (1), Verneuilina (1); секреційні – Gavelinella (5), Stensioeina (3), Praebulimina (2),
Reussella (2), Eouvigerina (2), Brotzenella (1) рідко, Cibicides (1), Cibicidoides (1), Osangulаria (1),
Globorotalites (1), Valvulineria (1), Gyroidinoides (1), Eponides (1), Robulus (1). Відмічаються в значній
кількості планктонні види – Marginotruncana (2), Dicarinella (2), Heterohelix (1), Hedbergella (1).
Присутній теплолюбивий вид Cibicides polyrraphes [2]. Існує велика подібність Reussella kelleri з видом
сучасних тропічних морів – R. aff. spinulosa. Вид Gavelinella ammonoides зустрінутий в сучасних морях
на глибинах від 7 до 2700 м [4].
Середньо-пізньоконьяцький час. Систематичний склад угруповання форамініфер з білої,
писальної крейди характеризується появою нових коньяк–маастрихтських видів. Це пов’язано з
незначними змінами палеогеографії басейну, гідродинамічного режиму і седиментаційної обстановки.
Цим пояснюється генетична близькість форамініфер даних під’ярусів з видами сантону. З’являються
нові види з великими розмірами особин Spiroplectammina embaensis, Gavelinella infrasantonica, G.
costulata і скульптуровані черепашки G. thalmanni, Stensioeina emsherica, невідомі з більш давніх
відкладів. Тут визначені бентосні аглютиновані види – Ataxophragmium (2), Spiroplectammina (2),
Gaudryina (1), Verneuilina (1); секреційні – Gavelinella (7), Eponides (3), Valvulineria (2), Stensioeina (2),
Globorotalites (2), Sitella (1), Osangulаria (1), Gyroidinoides (1), Cibicidoides (1), Praebulimina (1),
Frondicularia (1), Planularia (1). Планктонні – Heterohelix (1), Marginotruncana (1), Praeglobotruncana (1)
та ін. Рід Valvulineria є теплолюбивим. Вид Spiroplectammina rosula (присутній з середньопізньоконьяцького по ранньомаастрихтські комплекси) морфологічно схожий на S. biformis з сучасних
холодноводних басейнів [2]. Рід Eponides (Охотське, Берінгове моря) відмічений на глибинах 361575 м [4]. Вид G. costulata свідчить про значні глибини моря [2, 4]. Розвивались великі
іноцерами Volviceramus involutus [1, 3], за усним визначенням В.М. Нероденка цей вид зустрінуто у
відкладах розрізу.
Зміни коньяцьких форамініфер у розрізі Північної окраїни Донбасу свідчать про зміну умов
морського середовища. Для комплексів характерний значний розвиток представників бентосних родин
Ataxophragmiidae (Ataxophragmium), Buliminidae (Reussella), Bolivinitidae (Eouvigerina), i частково
Discorbidae (Valvulineria, Stensioeina), Cibicididae (Cibicides), родів Gavelinella і Eponides тощо. Кількість
планктонних двокілевих форм зменшується. Зникають туронські види. В ранньому коньяку вперше
з’являється нова родина Eouvigerinidae. В коньяцький час присутня велика кількість представників
теплолюбивих родів Reussella, Valvulineria, Marginotruncana, Dicarinella, але вже відмічена поява
холодноводних видів.
1. Бланк М.Я. Історія розвитку північної окраїни Донбасу у верхньокрейдовий час. Геол. журн. Т. ХХІ,
вип. 4. Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. С. 14-21.
2. Липник Е.С. Фораминиферы сантон-маастрихтских отложений северо-восточной части ДнепровскоДонецкой впадины и условия их обитания. Геол. журн. 1986. Т. 46, № 3. С. 103-109.
3. Савчинская О.В. Условия существования позднемеловой фауны Донецкого бассейна. Москва :
Наука, 1982. 132 с.
4. Саидова Х.М. Экология фораминифер и палеогеография дальневосточных морей СССР и северозападной части Тихого океана. Москва : Изд-во АН СССР, 1961. 232 с.
5. Якушин Л.М. Палеогеографічні особливості формування верхньокрейдової товщі окраїн Донбасу.
Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць ІГН НАН
України. П.Ф. Гожик (відпов. ред.) Київ : Нора-прінт, 2007. С. 177-180.
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FORAMINIFERS OF CONIACIAN SEDIMENTATIONS OF THE NORTHERN OUTSKIRTS
OF DONBAS AND CONDITION OF THEIR EXISTENCE
On the territory of the Northern outskirts of Donbas, at the beginning of the Coniacian age, a brief
shallowing of the sea occurred [1] and raised the island part of Donbas. With the offensive of equatorial
transgression, intensive carbonate precipitation sedimentation continued. Marly-chalky sedimentations are
formed here with high maintenance of СаСО3 (to 97 %) [5]. Donbas is covered by a calm marine pool with
waters of normal salinity, moderate temperature, a high sea is deep and has silty bottom [1, 3, 5].
Hydrodynamic and geochemical conditions of the coniacian sea were almost the same with Turonian.
Early Coniacian time. In the white chalk, the foraminifera association is more diverse than the
Turonian, the size of the seashells is larger, their wall is transparent. Many widespread Turonian species
disappear. A new family Eouvigerinidae appears for the first time – genus Eouvigerina, and also new species
Stensioeina praeexculpta, Osangulаria whitei whitei, Gavelinella kelleri, G. praeinfrasantonica, Eouvigerina
cretacea, Reussella kelleri, Dicarinella coronata. Defined benthos: agglutinated – Ataxophragmium (2
species), Heterostomella (1), Arenobulimina (1), Gaudryina (1), Spiroplectammina (1), Verneuilina (1);
secretion – Gavelinella (5), Stensioeina (3), Praebulimina (2), Reussella (2), Eouvigerina (2), Brotzenella (1)
seldom, Cibicides (1), Cibicidoides (1), Osangulаria (1), Globorotalites (1), Valvulineria (1), Gyroidinoides
(1), Eponides (1), Robulus (1). Plankton species are found to a large extent – Marginotruncana (2),
Dicarinella (2), Heterohelix (1), Hedbergella (1). There is a heat-loving species Cibicides polyrraphes [2].
There is a great similarity between Reussella kelleri and species of modern tropical seas – R. aff. spinulosa.
The species Gavelinella ammonoides is found in modern seas at depths from 7 to 2700 m [4].
Medium-Late Coniacian time. The systematic composition of the group of foraminifers from white
chalk is characterized by the emergence of new Coniacian–Maastrichtian species. This is due to minor
changes in the paleogeography of the basin, hydrodynamic regime and sedimentation conditions. This
explains the gentemic proximity of the foraminifera of these substages with Santonian species. New species
with large sizes of Spiroplectammina embaensis, Gavelinella infrasantonica, G. costulata and sculptured
shells of G. thalmanni, Stensioeina emsherica, unknown in more ancient sediments, appear. Here benthic
agglutinated species are identified – Ataxophragmium (2), Spiroplectammina (2), Gaudryina (1), Verneuilina
(1); secretion – Gavelinella (7), Eponides (3), Valvulineria (2), Stensioeina (2), Globorotalites (2), Sitella (1),
Osangulаria (1), Gyroidinoides (1), Cibicidoides (1), Praebulimina (1), Frondicularia (1), Planularia (1).
Planktonic – Heterohelix (1), Marginotruncana (1), Praeglobotruncana (1) and others. The genus Valvulineria
is heat-loving. The species of Spiroplectammina rosula (present from the Middle-Late Coniacian to the Early
Maastrichtian complexes) morphologically similar to S. biformis from modern cold-water basins [2]. The
genus Eponides (Okhotske, Bering sea) was noted at depths of 36–1575 m [4]. The species G. costulata
indicates significant depths of the sea [2, 4]. The large inocerams of Volviceramus involutus [1, 3] were
developed, oral definition of V.M. Nerodenka says this species is found in the sediments of the incision.
Changes Coniacian foraminifers in the section of the Northern outskirts of the Donbas indicate a
change in the conditions of the marine environment. For the complexes characteristic development of
representatives of benthic families Ataxophragmiidae (Ataxophragmium), Buliminidae (Reussella),
Bolivinitidae (Eouvigerina) and partly Discorbidae (Valvulineria, Stensioeina), Cibicididae (Cibicides), genera
Gavelinella and Eponides etc. The number of planktonic twokeels forms decreases. Turonian species
disappear. In Early Coniacian a new family Eouvigerinidae appears for the first time. In Coniacian time there
are a large number of representatives of heat-loving genera Reussella, Valvulineria, Marginotruncana,
Dicarinella, but the appearance of cold-water species was already noted.
1. Blank M.Ja. (1961). History of the development of the northern outskirts of the Donbas in the Upper
Cretaceous. Gheol. zhurn. ХХІ, vol. 4. Kyiv: Akademiji nauk Ukrajinsjkoji RS, pр. 14-21. (in Ukraine).
2. Lipnik E.S. (1986). Foraminifera Santon-Maastrichtian deposits of the north-eastern part of the DnieperDonets depression, and the conditions of their habitat. Geol. zhurn. vol. 46, no 3, pр. 103-109. (in Russian).
3. Savchinskaya O.V. (1982). Conditions for the existence of the Late Cretaceous fauna of the Donets Basin.
Moscow: Nauka, 132 р. (in Russian).
4. Saidova H.M. (1961). Ecology of foraminifera and paleogeography of the Far Eastern seas of the USSR
and the north-western part of the Pacific Ocean. Moscow: AN SSSR, 232 р. (in Russian).
5. Yakushin L.M. (2007). Paleogeographical features of the formation of the Upper Cretaceous of the
outskirts Donbas. Paleontologhichni doslidzhennja v Ukrajini: istorija, suchasnyj stan ta perspektyvy: Zb.
nauk. pracj IGhN NAN Ukrajiny. P.F. Ghozhyk (vidpov. red.) Kyiv: Nora-print, pр. 177-180. (in Ukraine).
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЖЕРЕЛ
УТВОРЕННЯ
ТА
РОЗРАХУНОК
ВИКИДІВ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ ПРОЦЕСАХ ПЕРЕСИПАННЯ НА КАР’ЄРАХ
Територія Помошнянського кар'єра ЗАТ «Кіровоградграніт» знаходиться в районі села
Кирилівка Добровеличківського району Кіровоградської області
Відстань від джерел викидів гірничодобувного виробництва кар'єра до кордону найближчої
житлової забудови села Олексіївка становить понад 1000 м, мінімальна відстань від джерел
виробництва щебеню на дробильно-сортувальних ділянках (ВЩДСД) до села Кирилівка – 750 м.
За санітарною класифікацією, санітарно-захисна зона від джерел гірничодобувного
виробництва підприємства, з урахуванням проведення підривних робіт на кар'єрі, становить 1500
метрів (клас І А) [1].
Помошнянський кар'єр ЗАТ «Кіровоградграніт» спеціалізується на видобутку природного
каменю (граніту) вибуховим способом в кар'єрі і ВЩДСД.
Бурові роботи виконуються буровим верстатом швидкісного буріння Atlas Copco ROC-860 HC,
оснащеним установкою очищення, ефективністю близько 85 %. У процесі роботи в атмосферне
повітря викидається пил неорганічний, що містить діоксид кремнію (SiO2) 70-20 %.
Масовий вибух проводиться 4 рази на рік за допомогою вибухових речовин. В результаті
вибуху гірська порода подрібнюється до розмірів, що дозволяють транспортувати гірничу масу
автотранспортом. Під час масового вибуху в атмосферне повітря викидаються азоту оксиди, вуглецю
оксиди, пил неорганічний, що містить SiO2 70-20 %. Велика потужність виділень зумовлює значне
забруднення атмосфери, проте тривалість емісії невелика (в межах 10 хв), тому дані викиди
відносяться до залпових.
Під час пересипання і подрібнення гірської маси і щебеню в атмосферне повітря викидається
пил неорганічний, що містить SiO2 70-20 %.
Щебінь різних фракцій надходить на відкриті склади щебеню і відсіву у фракціях: відсів – до 2
мм і до 5 мм; щебінь – 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. В межах розміщення відкритих складів
щебеню відбувається їх формування: пересипання з конвеєрів, переміщення їх після накопичення за
допомогою бульдозерів, а також відвантаження на транспортні засоби споживачів. При виконанні всіх
цих робіт в атмосферне повітря викидається пил неорганічний, що містить SiO2 70-20 %, а також
продукти згоряння палива в двигунах техніки, яка використовується при цьому – оксиди азоту, оксид
вуглецю, вуглеводні.
Стандартне пилогазоочисне обладнання на підприємстві відсутнє.
Основними виробництвами, що виділяють в атмосферу забруднюючі речовини, є
гірничодобувне та дробильно-сортувальнє виробництво, а також робота кар'єрної техніки і транспорту
безпосередньо на проммайданчику підприємства, які здійснюють бурові, вантажно-розвантажувальні,
транспортні та інші роботи, що забезпечують технологічні процеси у кар'єрі.
Виконано розрахунок викидів на підставі методик наведених у посібниках [2, 3].
Річна кількість гірської маси, що переробляється – 388,5 тис. тон.
Для розрахунку розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин застосовується коефіцієнт
усереднення величини викидів щодо 20-ти хвилинного інтервалу. З урахуванням короткочасності робіт
із завантаження бункера (до 2 хв.) КОСР=10. Величина максимально-разового викиду від джерела
складе 0,1200 г/с.
Висновки та рекомендації: технологічне обладнання, яке експлуатується на
проммайданчику, в цілому відповідає діючим санітарно-гігієнічним нормам і вимогам. Значне зниження
обсягів викидів неорганічного пилу, що містить SiO2 70-20 %, від джерел основного виробництва
можна забезпечити за умови застосування зрошення гірничої маси при дробленні, а також при
забезпеченні пило зниження і при перевезенні гірничої маси автосамоскидами з кар'єру на
подрібнювально-сортувальне виробництво.
1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: ДСП №173-96. Збірник
важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Київ, 1996. Т.5. Ч.1. С. 8-93
2. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности
строительных материалов ЗАО «НИПИОТСТРОМ». Новороссийск, 2000. 28 с.
3. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу
вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля. ВНИИОСуголь. Пермь, 1990. 42 с.
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CHARACTERISTICS OF SOURCES OF GENERATION AND CALCULATION OF
EMISSIONS OF POLLUTING SUBSTANCES BY PERFORMANCE PROCESSES IN
QUARRIES
The territory of the Pomoshnianskyi quarry of "Kirovohradgranit" JSC is located near the village of
Kyrylivka, Dobrovelichkivsky Dobrovelychkivskyi district of Kirovohradska region.
The distance from the emission sources of mining production to the nearest residential building of
Oleksiivka is over 1000 m, the minimum distance from the sources of the production of crushed stone in the
crushing and screening areas to the village of Kyrylivka is 750 m.
According to the sanitary classification, the sanitary protection zone from the sources of the
enterprise's mining industry, taking into account the explosive works carried out in the quarry, is 1.500
meters (class IA) [1].
Pomoshnianskyi quarry "Kirovohradgranit" JSC specializes in the extraction of natural stone (granite)
in an explosive way in a quarry and produces gravel on a crushing and sorting section.
The drilling works are performed by the Atlas Copco ROC-860 HC drilling rig equipped with a
cleaning unit with an efficiency of about 85 %. During operation, inorganic dust is discharged in the air
containing silicon dioxide (SiO2) 70-20 %.
A mass explosion is carried out 4 times a year with the help of explosives. As a result of the
explosion, the rock is crushed to sizes which allow the transportation of mountain mass by road. During the
mass explosion, nitrogen oxides, carbon oxides, and inorganic dust containing SiO 2 70-20% are emitted into
the air. The high power of emissions causes significant pollution of the atmosphere, but the duration of
emissions is small (within 10 minutes), so the emissions data are volley.
During the overpacking and crushing of rock mass and gravel inorganic dust is discharged into the
air containing SiO2 70-20 %.
Rubble of different fractions comes to the open warehouses of crushed stone and withdrawal by
fractions: withdrawals – up to 2 mm and up to 5 mm; crushed stone – 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm, 4070 mm. Within the framework of the placement of open warehouses of crushed stone, their formation occurs:
overpacking from conveyors, their movement after accumulation with the help of bulldozers, as well as
shipment to vehicles of consumers. When performing all these works, inorganic dust is released into the
atmosphere, containing 70-20 % SiO2, as well as products of combustion of fuel in engines of machinery,
which is used in this case – nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons.
There is no standard dust-cleaning equipment at the enterprise.
The main pollutant emissions into the atmosphere are mining and crushing and sorting, as well as
the work of the quarry machinery and transport directly to the industrial site of the enterprise engaged in
drilling, loading and unloading, transport and other works that provide technological processes in the quarry.
The calculation of emissions was made on the basis methods given in the works [2, 3].
The annual amount of processed rock mass is 388.5 thousand tons.
To calculate the dispersion of the pollutants in the atmosphere, the averaging factor of the amount of
emissions is applied to the 20-minute interval, taking into account the short duration of work on loading
hopper (up to 2 min.) KOSR=10. The maximum single discharge from the source will be 0.1200 g/sec.
Conclusions and recommendations: the technological equipment, which is operated on the
industrial site, in general meets the current sanitary and hygienic standards and requirements. Significant
reduction of volumes of inorganic dust containing SiO2 70-20 %, from the sources of the main production
can be ensured under the condition of application of irrigation of the rock mass during crushing, as well as in
the provision of dust suppression and the transport of mines by dump trucks from the quarry to crushing and
sorting production.
1. Minregion (1996). Derzhavni sanitarni pravyla planuvannya ta zabudovy naselenykh punktiv [State
sanitary rules of planning and development of settlements] Particleboard № 173-96. Collection of important
official materials on sanitary and anti-epidemic issues. Kyiv. Т.5. Part 1, pp. 8-93. (in Ukrainian).
2. Metodycheskoe posobye po raschetu vybrosov ot neorhanyzovannykh ystochnykov v promyshlennosty
stroytelnykh materyalov (2000). [Methodical manual on the calculation of emissions from unorganized
sources in the industry of building materials]. CJSC "NIPIOTSTROM". Novorossiysk. (in Russian).
3. Otraslevaya metodyka rascheta kolychestva otkhodyashchykh, ulovlennykh y vybrasyvaemykh v
atmosferu vrednykh veshchestv predpryyatyyamy po dobyche y pererabotke uhlya. (1990). [Sectoral
methodology for calculating the amount of offsets, captured and released into the atmosphere of harmful
substances by enterprises producing and processing coal]. VNIIOSugol. Perm. (in Russian).
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ГРАФІТ В ПОРОДАХ ПЕТРООСТРІВСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Петроострівська ділянка в структурному плані приурочена до Братського синклінорію в межах
Інгулецького блоку Українського щита, витягнута у північно-західному напрямку вздовж зони
Звенигородського розлому. Металогенічна спеціалізація Петроострівської ділянки обумовлена
наявністю проявів золота (Мостове, Михайлівське), танталу та супутніх рідкісних металів (Вись,
Мостове, Копанки).
Породи значною мірою збагачені графітовою мінералізацією. При досить значних кількостях
мінерал присутній у складі графітових гнейсів, різноманітних скарноїдів, супроводжує золоторудні
асоціації, в розсіяній формі наявний в гранітоїдах, включаючи пегматити, а також часто приурочений
до зон окварцювання, біотитизації та сульфідизації. Нерідко графіт перебуває у зростках або асоціює
з молібденітом, льолінгітом, піритом, арсенопіритом, іноді містить включення самородного бісмуту,
мінералів тантал-ніобієвої групи (Pисунок). Окрім згаданих асоціацій, в породах простежується стійка
кварц-графітова та апатит-графітова асоціація. Згідно геофізичних даних (Північгеологія, 2007) до
ділянок поширення графітової мінералізації в породах фундаменту тяжіє золоте зруденіння.

а)

б)

в)

Рис. Мінеральні асоціації графіту з піритом (а), льолінгітом (б), молібденітом (в).
Попереднє дослідження графітвмісних порід Петроострівської ділянки дозволяє припустити
часову та просторову кореляцію між накопиченням вуглецю та металів. Роль вуглецю в накопиченні
металів визначатиметься подальшими дослідженнями. До цієї ролі належать: транспортування,
осадження, створення сприятливих фізико-хімічних умов для локалізації зруденіння. При формуванні
рудної мінералізації вуглець може виконувати каталітичні та адсорбційні функції, брати участь в
метасоматичному дифузійному обміні між розчином та вмісними породами [1].
Відомо, що за певних умов, особливо проявах зонального метаморфізму та тектонічної
активності, вуглецьвмістні відклади можуть накопичувати в собі золото, молібден, вольфрам, ванадій,
платину та інші елементи [1, 2, 3]. На території Українського щита графітвмісні породи супроводжують
значну кількість родовищ та проявів рудних корисних копалин. Подальше вивчення графіту ділянки є
важливим з точки зору походження рудної мінералізації (рідкіснометалевої та благородної) та
розширення критеріїв пошуку рудних корисних копалин.
1. Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок,
Український щит) / Н.М. Лижаченко та ін. Мінералогічний журнал. 2017. № 39. С. 17-29.
2. Лижаченко Н.М., Курило С.І. Ймовірна роль карбону в формуванні золоторудної мінералізації.
Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2018):
матеріали V Міжнародного геологічного форуму, 18-23 червня 2018 р. м. Одеса: Київ, УкрДГРІ, 2018.
С. 210-213.
3. Dissanayake C., Rupasinghe M. Gold-graphite association in granulite terrains for ore genesis. Chemical
Geology. 1992. Vol. 97. pp. 265-272.
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GRAPHITE IN THE ROCKS OF THE PETROOSTRIV ORE FIELD
The Petroostriv ore field is located in the Bratskyi syncline structure within the Ingul megablock of the
Ukrainian Shield, prolongate on north-west along the Zvenygorodska fault zone. The occurrence of gold
(Mostove, Mykhailivske), tantalum and related rare metals (Vys, Mostove, Kopanky) are located within
ore field.
The rocks are enriched with graphite mineralization. The mineral is wide spread in graphite gneisses
and various scarnoids. The graphite accompanies the gold association. In the dispersed form is presented in
granitoids, including pegmatite, quartz, micaschist and sulphide zones. Graphite is found in association with
molybdenite, lollingitе, pyrite, arsenopyrite, sometimes includes native bismuth, minerals of tantalum-niobium
group (figure). In addition to this graphite-bearing association, a quartz-graphite and apatite-graphite
association can be observed in rocks. According to geophysical data (Pivnichgeologia, 2007) gold
mineralisation closely related to areas of graphite mineralization in the rocks of the Precambrian basement.

а)

b)

c)

Fig. Mineral associations of graphite with pyrite (a), lollingite (b), molybdenite (c).
In the preliminary investigated samples of graphite-bearning rocks of the Petroostriv ore field can be
seen time relation and spatial correlation between the accumulation of carbon and metals. The role of carbon
in the accumulation, transportation, deposition (by forming of favorable physical and chemical conditions of
localization) of metals will be determined by further research. In the formation of ore mineralization carbon
can perform catalytic and adsorption functions as well as support the metasomatic cation exchange between
the fluids and the rocks [1].
It is known that under certain conditions, especially in the conditions of zonal metamorphism and
tectonic activity, graphite-bearning rocks can accumulate gold, molybdenum, tungsten, vanadium, platinum
and other elements [1, 2, 3]. Graphite-bearning metamorphic rocks in the territory of the Ukrainian Shield
take part in the geological structure of many types of deposits and ore occurrences. Further study of graphite
is important in the point of view of the origin of ore mineralization (rarely metallic and noble) and expanding
the criteria for the search of ore minerals.
1. Lyzhachenkо, N. М., Bondarenko, S. М., Kurylо, S.І., Syоmka, V. О., Grinchenko, O. V. (2017).
Zolotorudna mineralizacia v skarnah Bandurkivskogo projavu (Ingulskyi megablok, Ukrainskyi Shyt) [Gold
mineralization in the skarns of the Bandurka ore occurrence (Ingul Megablock, Ukrainian Shield)].
Mineralological journal, vol. 39, pp. 17-29. (in Ukrainian).
2. Lyzhachenkо, N. М., Kurylo, S. I. (2018). Imovirna rol karbony u formuvanni zolotorudnoi mineralizacii.
[The possible role of carbon in the formation of gold mineralization]. Proceedings of the V International
Geological Forum "Actual problems and prospects for the development of geology: science and production"
(Ukraine, Odessa, June 18-23), Kyiv: UkrDGRI, pp. 210-213. (in Ukrainian).
3. Dissanayake, C., Rupasinghe, M. (1992). Gold-graphite association in granulite terrains for ore genesis.
Chemical Geology, vol.97, рp. 265-272.

117

Ідеї та новації в системі наук про Землю

Стародубець К.М.1, Глонь В.А.2, Подоба В.О.3, Малишев О.М.4
Інститут
геологічних
наук
НАН
України.
E-mail:
(1)
(2) vitaliyglon@gmail.com, (3) valdemarinqus@gmail.com, (4) dyku4@ua.fm

КОМПЛЕКСНІ
СТАГГТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

НА

starodubets.kirill@ukr.net,

ТЕРИТОРІЇ

ЗАХІДНОГО

На основі комплексу структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень (СТАГГД),
авторами вперше було проведено геологічні роботи на Жденіївській площі (Воловецький район
Закарпатської області), Ілемківсько-Лолинській площі (Долинський та Рожнятівський райони ІваноФранківської області) та Південно-Буцівській площі (Мостиський та Самбірський райони
Львівської області).
Жденіївська площа (100 км2) в геотектонічному відношенні розташована в північно-західній
частині Бітлянської підзони Кросненської (або Сілезької) зони складчастих Карпат, під насувом
Дуклянського покрову. В нафтогазоносному відношенні Жденіївська площа знаходиться на північному
заході Карпатської нафтогазоносної області (НГО), в межах якої відомі дрібні родовища нафти та
численні нафтопрояви на поверхні, в шурфах і свердловинах.
2
Ілемківсько-Лолинська площа (180 км ) згідно з тектонічним районуванням приурочена до
Скибової зони Складчастих Карпат. В нафтогазоносному відношенні Ілемківсько-Лолинська площа
знаходиться в межах Карпатської НГО, де відкрито Стрільбицьке та Східницьке нафтові родовища.
2
Південно-Буцівська площа (240 км ) згідно з тектонічним районуванням приурочена до
центральної частини Крукеницької западини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину.
Південно-Буцівська площа розташована в межах Більче-Волицького нафтогазоносного району
Передкарпатської НГО і межує з Хідновицьким газовим родовищем. Безпосередньо в межах
Крукеницької западини, на даний час, встановлено промислову газоносність надгіпсового
(верхньобаденсько – нижньосарматського) поверху.
Мета дослідження полягає у наступному:
Прогнозування нафтогазоносності перспективних ділянок на основі виявлення сучасних
геодинамічно активних розломних зон підвищеної проникності, що впливають на умови формування
(зберігання) покладів вуглеводнів і визначають шляхи міграції до земної поверхні різних за складом
флюїдів, в тому числі прямих вуглеводневих індикаторів.
Геологічні задачі дослідження наступні:
- геоструктурні дослідження для визначення структурно-тектонічної позиції району робіт та
регіональних закономірностей розломно-блокової тектоніки на основі узагальнення, систематизації та
аналізу існуючої геолого-геофізичної інформації;
- морфоструктурний аналіз та структурно-неотектонічне дешифрування космофотоматеріалів
для виявлення неотектонічно активних порушень, вивчення їх морфоструктурних ознак та форм їх
відображення на аеро- та космофотознімках;
- виконання польових еманаційних (радон, торон), атмогеохімічних (водень, гелій, вуглекислий
газ, вільнівуглеводні) і термометричних досліджень для визначення ступеню сучасної геодинамічної
активності та проникності тектонічних порушень (визначення температури підґрунтового шару породи
на глибині до 1м, відбір проб та вимірюванняконцентрацій радону і торону в підґрунтовому повітрі на
глибині до 1 м, відбір проб та визначення вмісту гелію, водню, вуглекислого газу, вільних вуглеводнів у
підґрунтовому повітрі на глибині до 1 м);
- обробка та інтерпретація результатів польових досліджень із використанням спеціалізованої
апаратури та обчислювальних програм.
Результати досліджень:
За результатами проведених досліджень проаналізована геологічна будова та
нафтогазоносність районів досліджень, зіставлено матеріали геолого-геофізичних досліджень з
результатами дешифрування космознімків, побудовані схеми розподілу температурного показника та
еманаційних показників, що включають: радон, торон, водень, гелій, вуглекислий газ та метан з його
гомологами, виконано порівняння кореляційних таблиць та виділених факторів (що дало можливість
зробити припущення про спільні шляхи міграції для різних газових компонентів на кожній з площ
дослідження), і як заключний та основний результат – виконано прогноз стосовно перспективності
кожної з досліджуваних ділянок.
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COMPLEX STAHGR RESEARCH ON THE TERRITORY OF WESTERN OIL AND GAS
REGION OF UKRAINE
Based on the complex of structural-thermal-atmo-hydrogeological and geochemical research
(STAHGR), the authors first performed geological works on Zhdeniivska area (Volovetskyidistrict of the
Zakarpatska region), Ilemkivsko-Lolynska area (Dolynskyi and Rozhniativskyi districts of Ivano-Frankivska
region) and the Pivdenno-Butsivska area (Mostyskyi and Sambirskyi districts of Lvivskyi region).
2
From a geotectonic viewpoint, Zhdeniivska area (100 km ) located in the North-Western part of the
Bitlianska subzone of the Krosnenska (or Silezka) zone of the folded Carpathians, under the top of
Duklianskyi cover. In the oil and gas sector, Zhdeniivska square is located in the North-West of the
Carpathian oil and gas region, within which there are known small oil deposits and numerous oil seepage on
the surface, in prospecting pit and wells.
The Ilemkivsko-Lolynska area (180 km 2) according to the tectonic zoning associated with the
Skybova zone of the Folded Carpathians. In the oil and gas region, the Ilemkivsko-Lolynska area is located
within the Carpathian oil and gas region, where the Strilbytske and Skhidnytske oil fields are open.
2
Pivdenno-Butsivska (240 km ) area, according to tectonic zoning is associated with the Central part
of the Krukenytska depression of the Bilche-Volytska zone of the Precarpathian Trough. Pivdenno-Butsivska
area is located within the Bilche-Volytske oil and gas region of the Precarpathian oil and gas region and
borders the Khidnovytske gas field. Currently, within the limits of the Krukenytsky depression, have been
proven commercial productivity of the upper gypsum floor.
The purpose of the research is to:
Forecasting of oil and gas potential of promising areas on the basis of detection of modern
geodynamical active fault zones of high permeability influencing the conditions of formation (storage) of
deposits of hydrocarbons and determine the ways of migration to the earth's surface different in composition
of fluids, including direct hydrocarbon indicators.
Geological tasks of the research are as follows:
- geostructural investigations for the determination of the structural and tectonic position of the
district of work and regional patterns of fault-block tectonics on the basis of generalization, systematization,
and analysis of existing geological and geophysical information;
- morphostructural analysis and structurally-neotectonics satellite image interpretation for the
detection of neotectonically active violations, the study of their morphostructural features and the forms of
their reflection on aerial and satellite images;
- execution of field investigation: emanation (radon, thoron); atmogeochemical (hydrogen, helium,
carbon dioxide, free hydrocarbons); thermometric studies to determine the degree of modern geodynamic
activity and permeability of tectonic disturbances. Determination of the temperature of the subsoil layer of the
rock at depths up to 1 m, sampling and measurement of concentrations of radon, thoron, helium, hydrogen,
carbon dioxide, free hydrocarbons in subterranean air at depths up to 1 m;
- processing and interpretation of field research results using specialized equipment and
computing programs.
Research results:
According to the results of the researches, the geological structure and oil and gas content of the
research areas were analyzed. Geological and geophysical research materials were compared with the
results of satellite image interpretation. The schemes of distribution of the temperature index and the
emanation indicators were created, including radon, thoron, hydrogen, helium, carbon dioxide and methane
with its homologs. Comparison of correlation tables and selected factors (which made it possible to make
assumptions about common migration routes for various gas components on each of the research areas),
and as the final and main result – the forecast was made regarding the prospects of each of the
researched areas.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ ДЛЯ
ПОШУКУ ПРОЯВІВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ
Однією із основних теоретичних основ застосування даних супутникових зйомок для пошуків
родовищ вуглеводнів є виявлення спектральних проявів міграції нафти і газу з глибинних покладів до
поверхні Землі і впливу на рослинний покрив [1].
Тісний взаємозв’язок рослин із середовищем живлення ґрунтами і підземними водами
визначає формування геоботанічних аномалій, що відображають аномальні прояви газових,
гідрохімічних, бактеріальних і літохімічних складових геологічного середовища [2]. Властивість
рослинності пристосовуватися до навколишнього середовища дає можливість використовувати її
спектральні характеристики для встановлення відхилень умов зростання даної рослинності відносно
фону. Пригнічення рослинності в першу чергу впливає на утримання хлорофілу в листі рослин і
позначається на їх спектральних властивостях.
Застосування адаптивних спектральних індексів дозволяє виявити відхилення спектрів
рослинних покривів над покладами газу та використовувати їх як індикатор наявності покладів.
Адаптивний спектральний індекс (AdoptiveSpectralIndex – ASI) може визначатися за оптимальними
довжинами хвиль, які розраховуються виходячи з умови максимального модуля різниці між
значеннями індексів для еталонних точок на ділянках, де газова продуктивність підтверджена
бурінням (сигнал) ASI та для ділянок без покладів вуглеводнів (фон) [3].
Також в ході виконання досліджень було встановлено, що в місцях аномально високих
концентрацій газоподібних вуглеводнів в ґрунті значення вегетаційних індексів положення червоного
краю (Red Edge Position – REP) і наземного хлорофільного індексу (Terrestrial Chlorophyll Index – MTCI)
зменшуються порівняно з їх значеннями для фонової ділянки за межами родовища.
При проведеному аналізі нафтових родовищ у 13 випадках з 20 відзначається зниження
індексу ASI в межах родовища в порівнянні із їх значеннями поза його межами, що відповідає
ймовірності 65 % розпізнавання індексу ASI як спектральної аномалії, яка відповідає наявності
покладів на дослідній ділянці. Індекс MTCI у 16 випадках із 20 продемонстрував пониження в межах
покладу нафти, з ймовірностю 80 % розпізнати спектральну аномалію за цим індексом, що відповідає
міграції нафти на даній площі. В той час як індекс NAVI в 12 випадках з 20 продемонстрував
пониження значення, що робить його недостовірним індикатором покладів нафти.
1. Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин / За ред. В. І. Лялька і М. О. Попова. Київ,
2017. 219 с.
2. Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / Под ред. В.И. Лялько и М.А. Попова. Киев:
Карбон-Лтд, 2012. 436 с.
3. Применение адаптивных спектральных индексов для поиска залежей углеводородов с
использованием материалов космической съемки и наземного фотометрирования / Якимчук В. Г.,
Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю. Украинский журнал дистанционного зондирования Земли. 2016.
№10. 10-16 с.
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PROSPECTS FOR THE USE OF SPECTRAL INDEXES ACCORDING TO REMOTE
SENSING DATA FOR THE SEARCH OF MANIFESTATIONS OF OIL AND GAS
One of the theoretical basics for the use of satellite data for exploration for hydrocarbon deposits
have identifying spectral manifestations of oil and gas migration from the depth of occurrence to the Earth's
surface and its influence on vegetation[1].
The close connection of plants with the environment of their nutrition by soils and groundwater
determines the formation of geobotanical anomalies, which reflect the anomalous manifestations of the gas,
hydrochemical, bacterial and lithochemical components of the geologic environment [2]. The ability of
vegetation to adapt to the environment makes it possible to use its spectral characteristics to determine
deviations of the maturation conditions of given vegetation relative to the background. Suppression of
vegetation primarily affects the retention of chlorophyll in the leaves of plants, and is indicated on their
spectral properties.
The use of adaptive spectral indices makes it possible to identify deviations of the plant cover
spectra over gas deposits, and use them as an indicator of the presence of deposits. The adaptive spectral
index (ASI) can be determined by the optimal wavelengths, which are based on the condition of the
maximum modulus of the difference between the index values for the reference points in the areas where
gas productivity is confirmed by drilling (signal) ASI and for areas without hydrocarbon deposits [3].
The research also found that in places of abnormally high concentrations of gas-like hydrocarbons in
the soil, the values of the vegetation indices of the Red Edge Position (REP) and Terrestrial Chlorophyll
Index (MTIC) decrease compared with their values for the background area outside the field.
The analysis of oil fields in 13 cases out of 20 shows a decrease in the ASI index within the field,
compared with their values outside of it, which corresponds to a 65 % probability of recognizing the ASI
index as a spectral anomaly, which corresponds to the presence of deposits in the investigated area. The
MTCI index in 16 cases out of 20 showed a decrease within the limits of oil deposits, which corresponds to
the probability of 80 % to recognize the spectral anomaly behind this index, which corresponds to the oil
migration in this area.While the NAVI index in 12 cases out of 20 showed a decrease in value, which makes
it an unreliable indicator of oil deposits.
1. Lyalka, V. I. and Popov, M. (2017). Suchasni metody dystancijnogo poshuku korysnyx kopalyn [NOVEL
REMOTE SENSING METHODS FOR MINERALS PROSPECTING] Kyiv, (in Ukrainian).
2. Lyalko, V. I. and Popov, M. A. (2012). Sputnikovyie metodyi poiska poleznyih iskopaemyih [Satellite
search methods for minerals] Kiev. Carbon-ltd. (in Russian).
3. Yakymchuk, V. G., Sukhanov, K. Yu., Porushkevich, A. Yu. (2016). Primenenie adaptivnyih spektralnyih
indeksov dlya poiska zalezhey uglevodorodov s ispolzovaniem materialov kosmicheskoy semki i nazemnogo
fotometrirovaniya [Use of adaptive spectral indices for the search of hydrocarbon deposits using space
survey materials and ground-based photometrics]. №10, pp. 10-16. (in Russian).
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МІНЕРАЛОГІЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ УТВОРЕНЬ, РОЗБУРЕНИХ ПОШУКОВОЮ
СВЕРДЛОВИНОЮ КЛЕНОВА-1 (ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА)
В березні 2018 року, буровою бригадою, Філії бурового управління «Укрбургаз» ПАТ
«Укргазвидобування», було закінчено буріння пошукової свердловини Кленова-1. Бригада виконала
умови геолого-технічного наряду та підняла 5 метрів керну із забою свердловини, що знаходився в
кристалічних породах на глибині 2630 м. Даний матеріал був переданий в Інститут геохімії, мінералогії
та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР), НАН України для детального комплексного вивчення.
Варто згадати, також, що пошукова свердловина Кленова-1 пройшла продуктивні газові горизонти
башкирського ярусу кам’яновугільної системи, які після перфорації дали приплив природнього газу.

а)
б)
Рис. Керн із забою свердловини Кленова-1 (а) та знімок породи у відбитих електронах (б).
Візуально керн представлений переважно рожевими гранітоїдами із меланосомовими прожилками
(рис., а). На даний момент в ІГМР НАН України зроблено аналіз породотвірних та акцесорних
мінералів на рентгеноспектральному мікроаналізаторі JEOL-733, результати якого наведені у таблиці.
Таблиця. Мінерали, ідентифіковані в керні з забою свердловини Кленова-1.
Гранітоїд
Меланосома
Породотвірні мінерали
1
Кварц 10 %
Кварц 5 %
2 Олігоклаз 45-50 % Альбіт 40-45 %
3
КПШ 5-10 %
4
Біотит 5 %
Біотит 5-10 %
Вторинні мінерали
5
Хлорит 10 %
Хлорит 20-25 %
6
Епідот 10 %
Епідот 10-15 %
Акцесорні мінерали (1-5 %)
7
Титаніт
8
Циркон
9
Апатит
10
Пірит
11
Халькопірит
12
Халькозин
13
Борніт
14
Уранініт
На зображенні (рис., б) у відбитих електронах чітко видно як хлорит проростає по плагіоклазі, а
епідот, в свою чергу, проростає по хлориті та біотиті, що є ознакою вторинних процесів, таких як
метаморфізм зеленосланцевої фації.
Попередньо можна зробити висновки, що в забої пошукової свердловини Кленова-1 залягають
плутонічні породи середнього складу, породотвірні мінерали яких зазнали сильних вторинних змін за
рахунок зеленосланцевої фації регіонального метаморфізму. Присутність мінералів міді та урану,
швидше за все, є наслідком накладених гідротермальних процесів.
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MINERALOGY OF PRECAMBRIAN FORMATIONS DRILLED BY THE EXPLORATION
WELL KLENOVA-1 (DNIPRO-DONETS BASIN)
In March 2018, the drilling team, the Drilling Department of “Ukrburgaz”, Branch of the Affiliated
Company “Ukrgasdobycha”, completed the drilling of the Klenova-1 exploration well. The drilling team
fulfilled the conditions of the geological and technical order and lifted 5 meters of core from a slaughter of a
well located in crystalline rocks at a depth of 2630 m. This material was transferred to the M.P. Semenenko
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation (IGMOF), NAS of Ukraine for a detailed
comprehensive study. It is worth mentioning also that the exploration well of Klenov-1 passed the productive
gas horizons of the Bashkir tier of the Carboniferous system, which, after perforation, gave an inflow of
natural gas.

a)
b)
Fig. The corefrom the slaughter of the well Klenova-1 (а) and the picture of rock in reflected electrons (b).
Visually, the core is represented mainly by pink granitoids with melanosome veins (fig., a). At the
moment, in the IGMOF NAS of Ukraine conducted an analysis of rock-forming and accessory minerals on Xray spectral microanalyser JEOL-733, the results of which are given in the table.
Table. The identified minerals from the core of the well Klenova-1.
Granitoid
Melanosome
Rock-formingminerals
1
Quartz 10%
Quartz 5%
2 Oligoclase 45-50%
Albit 40-45%
3
Fsp 5-10%
4
Biotite 5%
Biotite 5-10%
Secondary minerals
5
Chlorite 10%
Chlorite 20-25%
6
Epidote 10%
Epidote 10-15%
Accessory minerals (1-5%)
7
Titanite
8
Zircon
9
Apatity
10
Pyrite
11
Chalcopyrite
12
Chalcosin
13
Bornit
14
Uraninite
The image in the reflected electrons clearly shows (fig., b), as chlorite sprouts in plagioclase, and the
epidote, in turn, sprouts along chlorite and biotite, which is a sign of secondary processes, such as
metamorphism of the green-shale facies.
Previously we can conclude that in the slaughter of the Klenova-1 exploration well lie plutonic rocks
with intermediate composition, and the rock-forming minerals have undergone strong secondary changes at
the expense of the green-shale facies of regional metamorphism. The presence of minerals of copper and
uranium is likely to be the result of imposed hydrothermal processes.
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ДЕФОРМАЦІЙНІ ТА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД В УМОВАХ
НЕРІВНОМІРНИХ ОБ’ЄМНИХ НАПРУЖЕНЬ
Вплив накладеного всебічного стиснення спричиняє зміну пружних, пластичних і міцнісних
властивостей гірських порід [1]. Характерні для тривісного нерівномірного стиснення види руйнування
порід сколом і зрізом, коли тріщини загального руйнування перетинають зерна полікристалічного тіла,
названі транскристалічним руйнуванням, на відміну від інтеркристалічного руйнування, що
відбувається лише на границях зерен. Останній вид руйнування характерний для стадії незворотньої
деформації більшості гірських порід, що передує процесу загального їх руйнування [4].
У більшості випадків незворотня деформація порід поєднує два типи деформації
міжзернового ковзання з розвитком мікротріщинуватості і внутрішньокристалічного, що переважно має
розвиток лише при високому тиску. Аналіз розвитку тріщиноутворення в пісковиках показав [3], що
незворотня деформація пісковиків здійснюється за рахунок розвитку, головним чином, міжзернових
тріщин і зміщень на контактах зерен і супроводжується переорієнтуванням глинистих мінералів
цементу і уламкового матеріалу за рахунок повороту, а іноді – згинання окремих пластинок слюд.
Переорієнтування сприяє утворенню та росту міжзернових тріщин, що роз'єднують зерна і
цементуючу масу, їх розкриттю і розриву.
Незворотня деформація пісковиків починається з двійникування кристалів кальциту, що
складають цемент цих порід і розвитку внутрішньокристалічних тріщин. В результаті двійникування
зерен цементу утворюються канали, пори і розриви суцільності зерен кальциту. Зерна ж кварциту
зберігають в основному свою цілісність. Таким чином, деформаційний процес в даному випадку
зачіпає найбільш слабкі структури, якими є тут зерна кальциту і границі зерен.
Явище розпушення і збільшення об’єму при незворотній деформації, головним чином,
спричиняються одночасним формуванням міжзернових мікророзривів (мікротріщин) і мікрозсувів на
границях зерен. Мікротріщини відриву формуються переважно вздовж напрямку дії максимального
головного напруження. В результаті злиття цих мікропорушень формуються макроскопічні площини
зсуву, за якими здійснюється процес незворотньої деформації.
Оскільки для більшості гірських порід в процесі пластичної деформації характерна здатність до
розущільнення (при переважному розвитку деформації міжзернового механізму) в умовах
нерівномірного всебічного стиснення, стає інтерес аналізу змін їх колекторських властивостей. Як
випливає з проведених досліджень [1], в результаті деформації при нерівномірному напруженому
стані в породах відбувається утворення додаткової деформаційної пустотностності. Ефект
розущільнення порід під дією напружень може бути настільки значним, що він повністю знімає
ущільнення порід, спричинене дією ефективних напружень, а в низці випадків може навіть збільшити
пустотність в 1,5-2 рази. На процес формування пустотності в природних умовах великий вплив мають
процеси розчинення і вилуговування хімічно нестійких елементів. Так, наприклад, в органогенних
вапняках відзначені максимальні величини деформаційного приросту пустотності [2]. Розущільнення
структури порід в процесі незворотньої деформації повинно сприяти і зростанню проникності порід.
Дослідження впливу деформаційних процесів на фільтраційно-ємнісні характеристики глибоко
залягаючих порід-колекторів особливо доцільно проводити з огляду їх перспективності на наявність
покладів нафти та газу.
1. Павлова Н.Н. Деформационные и коллекторские свойства горных пород: монография. Москва:
Недра, 1975. 240 c.
2. Смехов Е.М. Проблема трещинных коллекторов нефти и газа и методы их изучения. Труды
ВНИГРИ. 1968. Вып. 264. Ленинград: «Недра». 179 с.
3.
Ставрогин
А.Н.,
Юрель
Г.Н.,
Тарасов Б.Г.
Механические,
фильтрационные и
петрографические свойства выбросоопасных и невыбросоопасных песчаников Донбаса. ФТПРПИ.
1986. Вып. №2. С. 11-18.
4. Jokobori T. An Interdisciplinary Approach to Fracture and Strength of Solids. Wolters-Noordhoff .
Scientific. Publications LTD. Groninger. 1965.
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DEFORMATION AND STRENGTH PROPERTIES OF ROCKS UNDER UNEVEN
VOLUMETRIC STRESSES
The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength properties
of rocks [1]. The typical types of rocks destruction for triaxial uneven compression by chipping and cutting,
when common fractures intersect grains of a polycrystalline body, called transcrystalline destruction, unlike
intercrystalline destruction, which occurs only along the grain boundaries. The last type of destruction is
typical for the stage of irreversible deformation of most rocks, preceding the process of their general
destruction [4].
In most cases, the irreversible deformation of rocks combines two types of deformation ‒
intergranular slip with the development of micro-fracturing and intracrystalline, mainly has the development
only at high pressure. Analysis of fracturing in sandstones showed [3] that the irreversible deformation of
sandstones is due to the development of intergranular fractures and displacements along grain contacts with
reorientation of clay minerals of cement and detrital material due to the turning, and sometimes flection of
separate mica pieces. Reorientation contributes to the formation and growth of intergranular fractures,
separating grains and cementing mass ‒ their opening and breaking.
The irreversible deformation of sandstones begins with the twinning of calcite crystals that compose
the cement of these rocks and the development of intracrystalline fractures. As a result of twinning of cement
grains canals, pores and discontinuities of calcite grains are formed. Grains of quartzite save its integrity.
Thus, the deformation process in this case affects the weakest structures, which here are the grains of
calcite and the grains boundaries.
The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is
mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-fractures and micro-faults along grain
boundaries. The micro-fractures of break are formed mainly along the direction of the maximum main stress
action. As a result of the merger of these micro dislocations, macroscopic fault planes are formed and
irreversible deformation occurs.
As the most rocks in the process of plastic deformation are characterized by the ability to
deconsolidate (with the predominant development of the deformation of the intergranular mechanism) under
conditions of uneven all-round compression, it is interesting to analyze the changes in their
collector properties.
According to the conducted research [1], as a result of deformation, an additional (to the initial)
deformation voids are formed in rocks under uneven stress. The effect of rocks deconsolidation (+ i)under
the action of stresses can be so significant that it completely removes the rocks consolidation, caused by the
effective stresses еф (
еф), and in some cases may even increase the volume of voids in 1,5-2 times.
The process of voids formation under natural conditions is greatly influenced by the processes of
dissolution and leaching of chemically unstable elements. For example, the maximum values of the
deformation voids increase are noted in organogenic limestones [2]. Decompaction of the rock structure in
the process of irreversible deformation should also contribute to the growth of rock permeability.
Investigation of the deformation influence on the filtration-capacitive characteristics of deep-lying
reservoir rocks is particularly desirable in view of its oil and gas prospects.
1. Pavlova N.N. (1975). Deformation and reservoir properties of rocks. Moscow: Nedra, 240 p. (in Russian).
2. Smekhov E.M. (1968). (ed.) The problem of oil and gas fractured reservoirs and methods for studying
them. Lenynhrad, issue 264, 179 p. (in Russian).
3. Stavrogin A.N., Yurel G. N., Tarasov B. G. (1986). Mechanical, filtration and petrographic properties of
outburst and non-hazardous sandstones of Donbas, №2, pp. 11-18. (in Russian).
4. Jokobori T. (1965). An Interdisciplinary Approach to Fracture and Strength of Solids. Wolters-Noordhoff.
Scientific Publications LTD, Groninger.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ПЕГМАТИТІВ
СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНИМИ ОЗНАКАМИ

ВОЛИНСЬКОГО

РОДОВИЩА

ЗА

Провідну роль у визначенні декоративності письмового пегматиту відіграє його текстура, а
саме, розмір і форма кристалів кварцу, їх взаємне розташування в мікрокліні та
контрастність малюнку.
Розмір кварцу в графічних пегматитах Волинського родовища змінюється в широких межах від
40 мм до 5 мм і менше.
Форма кристалів кварцу може бути спіральна, клиноподібна, пластинчаста, стрижнева,
точкова. Часто в межах одного зразка спостерігається наявність перехідних зон, тобто зміна форми
кристалів кварцу і зменшення їх кількості до повного зникнення.
Найбільшу декоративність мають пегматити з орієнтуванням кварцу в польовому шпаті з
певною впорядкованістю, тобто створюється чіткий малюнок у вигляді древніх письмен.
На контрастність малюнку впливає колір кварцу і польового шпату. Так, колір кварцу
змінюється від світло-сірогclearpuctureимчастого до чорного, а польового шпату – від бежевого до
темно-коричневого. Найбільший контраст створює бежевий та світло-рожевий польовий шпат з
димчатим кварцом та моріоном.
На основі отриманих результатів графічні пегматити Волинського родовища за стуктурнотекстурними ознаками можна об’єднати в наступні групи (таблиця):
Таблиця. Групи графічних пегматитів.
Група

Структурно-текстурні характеристики
Колір
Форма кристалів
польового
кварцу
шпату

Колір
кварцу

20-40 мм і
більше

Спіральна з
переходом в
пластинчасту із
нечіткими
розмитими межами

Світлорожевий

Коричневий

2

10-20 мм

Гострокутна,
клиноподібна, що
нагадує древні
письмена

Бежевий

Коричневий

3

5-10 мм

Пластинчаста, з
частковим
малюнком

Світлобежевий

Світлосірий

до 5 мм

Стрижнева до
голчастої, з
радіальнопроменевим
розташуванням

Бежевий

Чорний

1

4
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CLASSIFICATION OF GRAPHIC PAGMATITES OF VOLYN DEPOSIT BY THE
STRUCTURAL-TEXTURAL OBSERVATIONS
The leading role in determining the decorative characterustics of the graphic pegmatite their texture
plays, namely, the size and shape of crystals of quartz, their relative positioning in the microcline and the
contrast of the picture.
The size of quartz in the graphic pegmatites of the Volyn deposit varies widely from 40 mm to 5 mm
or less.
The shape of crystals of quartz can be spiral, wedge-shaped, lamellar, rod, point. Often, within the
same sample, there is the presence of transition zones, that is the change in the shape of crystals of quartz
and the decrease in their number until complete disappearance.
Pegmatites with the orientation of quartz in feldspar with a certain orderliness are the most
decorative, that is, a clear picture in the form of ancient writings is created.
The contrast of the picture is influenced by the color of quartz and feldspar. So, the color of quartz
varies from light gray and smoky to black, and feldspar - from beige to dark brown. The greatest contrast is
created by beige and light pink feldspar with chestnut quartz and moryon.
On the basis of the obtained results, graphic pegmatites of the Volyn deposit on the structural and
texture grounds can be grouped into the following groups (table):
Table. Groups of graphic pegmatites.
Structural texture characteristics
Dimensions
of crystals of
quartz

Form of crystals of
quartz

The color of
the feldspar

Quartz color

1

20-40 mm
and more

Spiral with a transition to
a plate with fuzzy
blurred boundaries

Light pink

Brown

2

10-20 mm

Slow, wedge-shaped,
reminding of ancient
writings

Beige

Brown

3

5-10 mm

Plate, with partial
pattern

Light beige

Light gray

4

up to 5 mm

Rod to needle, with
radial radiant location

Beige

Black

Group

General view
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ГЕНЕЗИС НЕФЕЛІНІВ З МАЛІНЬЇТІВ ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ
Маліньїти вважаються лужними інтрузивними породами. Вперше маліньїт було описано біля
озера Пооба Лоусоном в 1896 році. Так він описав їх як незвичні породи, які варто було б віднести до
нефелінових сієнітів, але вони мають надто незвичний хімічний склад. Власне нефелін присутній у
вигляді великих свіжих зерен, що розташовані серед ранніх кумуляційних фаз, що може означати
формування нефелінів одночасно з лужними фельдшпатоїдами. Також нефелін знайдений у вигляді
видовжених проростань в лужних фельдшпатоїдах [5]. На території України також було знайдено
подібну породу.
Покрово-Киріївський масив лужних порід, містить інтрузії лужних порід – маліньїтів, ювітів і
нефелінових сієнітів. Згідно з останніми дослідженнями [3, 4], ці породи мають дискретний склад.
Головні породоутворювальні мінерали маліньїтів з Покрово-Киріївського масиву (%): калішпат – 30-35;
нефелін – 25-30 та клінопіроксен – 20-30.
Майже всі мінерали маліньїтів утворюють складні пойкілітові проростання. Дрібні (частки
міліметра) кристалики нефеліну утворюють рясні пойкілітові включення в інших мінералах. Також було
виявлено, що на відміну від маліньїтів озера Пооба, маліньїти Покрово-Киріївського масиву
вважаються інтрузивною породою, а однією з відмінностей між ними є морфологія кристалів нефеліну.
Дрібні зерна нефелінів в лужних породах не рідкісні. Порівнюючи нефеліни з маліньїтів та
маліньїтоподібних порід слід звернути увагу на рисчоррити Хібінського масиву. Їх головною
відмінністю є пойкілітова структура, а саме включення зерен нефеліну та меланократових мінералів в
великі кристали калієвих польових шпатів (КПШ). Так вкраплення нефелінів підрозділяють на три
основні типи: 1) пойкілітові вростки в КПШ, 2) дрібні зерна в проміжках між кристалами польового
шпату та 3) мікропегматитових зростань з польовим шпатом (симплектитах) [1, 2]. Як видно з опису,
морфологічно вони подібні до нефелінів з маліньїтів Покрово-Киріївського масиву. Однак
відрізняються за хімічним складом, а саме низьким вмістом заліза. Слід також відзначити, що
дослідники рисчорритів вважають, що ці породи є продуктом постмагматичних процесів. Тобто
пойкілітові нефеліни в лужній маліньїтоподібній породі дають чітке формулювання, що порода
змінена, постмагматична. Але не у випадку Покрово-Киріївських маліньїтів. Не менш важливим
фактором є наявність в нефелінах заліза. Так в лужних породах, схожих за складом до маліньїтів,
вміст заліза не перевищує 1 %, в той час, як в маліньїтах Покрово-Киріївського масиву вміст досягає
(подекуди) 3 %. Наявність заліза в складі нефеліну підтверджується численними мікрозондовими
аналізами [3]. Особливості морфології нефелінів з Покрово-Киріївського масиву можуть наштовхнути
на думку про умови формування мінеральних зерен. Згідно з даними геотермометра видно, що
маліньїти є інтрузивними породами, але лишається питання про процеси, що призвели до
формування саме таких мінеральних зерен нефеліну. Припущення з цього приводу з’явились після
ознайомлення з роботою Таттла та Сміта [6] які за допомогою чотирьох ізотермічних, ізобарних
діаграм проілюстрували можливі стійкі відношення в системі нефелін – кальсиліт – кварц. Згідно однієї
з них, за температури нижче, ніж максимум нефелін-кальсилітового сольвуса, але вище за сольвус
альбіту – КПШ, можливе стійке співіснування лейциту, кальсилітового твердого розчину та
нефелінового твердого розчину. Таким чином, маліньїти Покрово-Киріївського масиву відрізняються
від описаних раніше порід. А однією з важливих особливостей є пойкілітова структура нефелінів.
Можна припустити заміщення нефеліном продуктів розпаду лейциту в процесі хімічного обміну в
твердому розчині.
1. Костылева-Лабунцова Е.Е., Боруцкий Б.Е., Соколова М.Н., Шлюкова З.В., Дорфман М.Д., Дудкин
О.Б., Козырева Л.В. Минералогия Хибинского массива монография. Москва : Наука, 1978. 228 с.
2. Костылева-Лабунцова Е.Е., Боруцкий Б.Е., Соколова М.Н., Шлюкова З.В., Дорфман М.Д., Дудкин
О.Б., Козырева Л.В. Минералогия Хибинского массива. монография Москва : Наука, 1978. 585 с.
3. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералого-петрологічні
особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, Україна). Мінералогічний журнал.
2016, №2, т. 38. С. 52-71.
4. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Кушнір С.В. Нефелінові сієніти ПокровоКириївського масиву (Приазов’я, Україна). Мінералогічний журнал. 2017, №2, т. 39. С. 29-45.
5. Roger H. Michell., R. Garth Platt (1979). Nepheline-Bearing Rocks From the Poohbah Lake Complex,
Ontario: Malignites and Malignites. Lakehead Univ; Thunder Bay, Ontario, Canada: Pub. Dept. Geol.
6. Smith J.V., Tuttle O.F. (1957). The Nepheline-kalsilite system: X-ray data for crystalline phases. American
Journal of Science (United States of America). vol. 255, pp. 282-305.
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GENESIS OF NEPHELINE OF MALIGNITES FROM POKROVO-KYRIIVO MASSIF
Malignites are considered alkaline intrusive rocks. Malignites was first described at Lake Pooba by
Lawson in 1896. He described them as unusual rocks i.e nepheline syenites, but they have a very unusual
chemical composition. Nepheline itself is present in the form of large fresh grains, located among the early
sedimentation phases, which may mean the formation of nephelines simultaneously with alkaline
feldspathoids. Nepheline is also found in the form of elongated intergrowth in alkaline feldspars [5].
The Pokrovo-Kyriivo massif of alkaline rocks, located in the junction zone of the Azov megablock
with the folded massif of Donbas, contains intrusions of alkaline rocks – malignites, juvites and nepheline
syenites. According to recent researches [3, 4], these rocks have a discrete composition. The main rockforming minerals of malinites from the Pokrovo-Kyriivo massif (%): feldspars – 30-35; nepheline – 25-30 and
clinopyroxene – 20-30.
Almost all the minerals of malignites form poikilite intergrowth. Small (fractions of a millimeter)
nepheline crystals form abundant poikilite inclusions in other minerals. It was also found that, unlike the
malignites of Lake Pooba, the malignites of the Pokrovo-Kyriivo massif are considered intrusive rocks, and
one of the differences between them is the morphology of nepheline crystals. Small grains of nepheline in
alkaline rocks are not rare. Comparing nepheline from malignites and malignite-like rocks, one should pay
attention to rischororites from the Khibin massif. The main difference is poikilitic structure, namely the
inclusion of grains of nepheline and melanocratic minerals in large crystals of feldspars. Thus, the
disseminations of nepheline are divided into three main types: 1) poikilitic ingrown into feldspars, 2) fine
grains in the spaces between feldspar crystals and 3) micropegmatite intergrowth with feldspar
(symplectites) [1, 2]. As can be seen from the description, morphologically, they are similar to nepheline from
the malignites of the Pokrovo-Kyriivo massif. However, difference in chemical composition is in the low iron
content. The researchers of rischorrites suppose that these rocks are the product of post-magmatic
processes. That is, poikilitic nephelines in alkaline malignite-like rock give a clear statement that the rock is
modified, post-magmatic. But not in the case of the Pokrovo-Kyriivo malignites. An equally important factor is
the presence of iron in nepheline. So in alkaline rocks, similar in composition to malignites, the iron content
does not exceed 1 %, while in malinites of the Pokrovo-Kyriivo massif, the content reaches (sometimes) 3 %.
The presence of iron in the composition of nepheline is confirmed by numerous microprobe analyzes [3]. The
peculiarities of the morphology of nepheline from the Pokrovo-Kyriivo massif may give rise to an idea about
the conditions for the formation of mineral grains. According to the geothermometer, it is clear that the
malignites are intrusive rocks, but the question remains about the processes that led to the formation of just
such mineral grains of nepheline. Assumptions on this score appeared after familiarizing with the work of
Tattle and Smith [6]. They using four isothermal, isobaric diagrams illustrated possible stable relationships in
the nepheline – calsilite – quartz system. According to one of them, at a temperature lower than the
maximum of nepheline-calsilitic solvus, but higher than the solvus of albite-feldspar, the stable coexistence
of the leucite-calcylitic solid solution and the nepheline solid solution is possible. Thus, the malignites of the
Pokrovo-Kyriivo massif differ from the previously described rocks. One of the important features is the
poikilitic structure of nepheline. That nepheline replaces the decomposition products of leucite in the process
of chemical exchange in a solid solution.
1. Kostsleva-Labuntsova E.E., Borutskyi B.E., Sokolova M.N., Shliukova Z.V., Dorfman M.D., Dudkyn O.B.,
Kozыreva L.V. (1978). Myneralohyia Khybynskoho massyva. Moscow: Nauka, (in Russian).
2. Kostsleva-Labuntsova E.E., Borutskyi B.E., Sokolova M.N., Shliukova Z.V., Dorfman M.D., Dudkyn O.B.,
Kozyreva L.V. (1978). Myneralohyia Khybynskoho massyva. Moscow: Nauka, (in Russian).
3. Kryvdik S.H., Hatsenko V.O., Lunov E.S., Vyshnevskyi O.A., Kanunikova L.I. (2016). Mineralohopetrolohichni osoblyvosti malinitiv Pokrovo-Kyriivskoho masyvu (Pryazovia, Ukraina). Mineralogical Journal
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НЕБЕЗПЕКА ЗСУВІВ І ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЇЇ КОНТРОЛЮ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Виникнення гравітаційних процесів у межах схилів на міських територіях спричиняє
пошкодження, руйнування і знесення техногенних об'єктів, будівель і споруд. Досвід використання
схилових територій для забудови показав, що часто загрози зрушення породних мас відбуваються на
схилах, на яких немає виражених форм зрушень або вони візуально не спостерігаються [1-4]. Тому
проблема зсувів переростає в ширшу проблему схилів. Небезпека зсувів залежить від морфології і
геологічної будови схилу, обсягу ґрунтової маси, залученої в рух, величини та швидкості зміщень,
руйнівної енергії – енергії, яка виділяється при цьому.
Необхідно враховувати етапність, циклічність, ритмічність і сезонність розвитку процесів на
схилі. Інженерні заходи із закріплення схилів найбільш доцільно проводити в період мінімальної
кількості атмосферних опадів. Стабілізація схилу безпосередньо перед зсувами вимагає значних
обсягів робіт, а в деяких випадках може виявитися неефективною.
Зміни коефіцієнта стійкості схилу і
його основного значення є тими, на які
слід орієнтуватися при оцінці стійкості
схилу, а також його чутливості до дії
провокуючих подій. Крім його значення
граничної рівноваги (F=1) і коефіцієнта
безпеки (F=1+a) виділяємо також поріг
чутливості (F=1+b, b<a), тобто зниження
коефіцієнта стійкості, при якому схил
чутливий до дії провокуючих подій [2].
Графіки залежності коефіцієнта
стійкості схилу від основних параметрів,
що змінюються при виконанні заходів з
інженерної підготовки території на схилах
приведено на рисунку.
Для оцінки небезпеки і прийняття
рішень щодо захисту необхідно вирішити
3D завдання, де перш за все визначати
область і обсяги ґрунтів, залучених в рух
на схилах. Наземна небезпека і методи
управління розрізняються для різних
функціональних зон міських територій.
Заходи,
інженерно-захисні
чи
інженерно-будівельні, які плануються для
проведення на схилі або поблизу нього,
або при використанні підземного простору
в зонах впливу схилів не повинні [3, 4]:
порушувати
режим
підземного
і
поверхневого
стоків,
спричиняти
локальні
Рис. Графіки залежності коефіцієнта стійкості схилу від
основних параметрів, що змінюються при виконанні підвищення рівня підземних вод або
перерозподіл
сформованих
заходів з інженерної підготовки території на схилах.
шляхів фільтрації
і
стоку;
давати
додаткове надходження води на схил; створювати додаткові статичні і динамічні навантаження в
зонах можливих гравітаційних зсувів порід; погіршувати зовнішній ландшафтно-архітектурний вигляд
ділянки; сприяти активізації процесів вивітрювання, ерозії, суфозії, розмиву.
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GEOscientific Cartographyand Information System. Bologna, Italy, June 12th-15th V. 1. 2012. P. 78-79.
3. Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины. Киев : Наук. думка,
1992. 256 с.
4. Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ). Київ :
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LANDSLIDES HAZARD
ON URBAN TERRITORIES

AND

THE

MAIN

RULES

OF

ITS

CONTROL

The occurrence of gravitational processes within slopes on urban territories causes damages,
destruction and demolition of man-made object, buildings and structures. The problem of landslides is the
problem of slopes always. The landslides hazard depends on morphology and geological structure of a
slope, climatic factors, mass volume involved into movement, distance of shift and its velocity, on energy that
discharges by forces developing, also the state of receiving zones and objects located there [1-4].
It is necessary to take into account the staging, cyclicity, rhythmicity and seasonality of the
development of processes on the slope. Experience has shown that it is most appropriate to carry out
measures during the period of minimum
amount of atmospheric precipitation. Slope
stabilization just before the landslides
requires significant volumes of work and in
some cases may be ineffective.
For the estimation of hazard and
decision-making on protection it is
necessary to solve 3D tasks, where first of
all to determine the area and volume of soils
involved in the movement on the slopes.
The landside hazard and control methods
differ for different functional zones of urban
territories.
Changes in factor of stability and its
basic meaning are on which it is necessary
to be guided at an estimation of stability of a
slope and its sensitivity in relation to action
of provoking events. Besides its meaning of
limit equilibrium (F=1) and of a safety factor
(F=1+a) we single out also threshold of
sensitivity (F=1+b, b<a), the decrease of
factor of stability up to which a slope is
sensitive to action of provoking events [2].
The dependence of the slope
stability factor on the main parameters that
change when carrying out activities for
engineering preparation of the territory on
the slopes is in figure.
Fig. The dependence of the slope stability factor on the
Slope
stabilization
or
civil
main parameters that change during the engineering
engineering measures should not [3, 4]: to
preparation of the territory on the slopes.
disturb the regime of underground and
surface runoff, to cause local increase of
groundwater level or redistribution of formed filtration and runoff routes; to give an additional water flow to a
slope; to create additional static and dynamic loads in the zones of possible gravitational displacements of
rocks; to deteriorate the external landscape and architectural appearance of the site; to promote the
activation of weathering, suffusion, erosion.
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