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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПОТУЖНОСТЯМИ І ПОШИРЕНОСТЯМИ ТЕРИГЕННИХ 
ВІДКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ ОСАДОВОГО ЧОХЛА ПІВНОЧІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
(Представлено членом редакційної колегії д-ом геол. наук, проф. В. А. Нестеровським) 
Присвячено виявленню закономірностей, характерних для шарів осадової товщі, яка перекриває кристалічний фунда-

мент на півночі Українського щита, а на їхній основі й нових методів, які могли б застосовуватись у процесі регіональних 
досліджень, а також пошуку і розвідці родовищ осадових корисних копалин. Зокрема, досліджено статистичні залежності 
між середніми потужностями і поширеністю теригенних відкладів на прикладі двох територій, розташованих на Новоград-
ському блоці Волинського мегаблока і Фастівському блоці Росинсько-Тікицького мегаблока. Для цього застосовано метод 
парного кореляційного аналізу. Установлено різноманітні кореляційні залежності між цими показниками для всієї товщі,  
четвертинних і неогенових відкладів. Частина з них становить сильні та вельми сильні залежності. Виявлена така законо-
мірність: у порівняно добре відсортованих чи невідсортованих відкладах, кореляційний зв'язок між потужностями і пошире-
ністю завжди сильніший, ніж у всіх відкладів загалом, у тому випадку, коли вони становлять більшу частину об'єму осадової 
товщі, що досліджується. Таким чином, одним із головних чинників, які впливають на залежності між потужностями і поши-
реністю відкладів, є їхня відсортованість або невідсортованість. Інформація про наявність сильних кореляційних залежно-
стей між потужностями і поширеністю відкладів усієї осадової товщі чи її частини може робити більш змістовними 
літологічні та літолого-фаціальні карти в разі відображення поширення цих відкладів на них. У такому разі за областю по-
ширення породи можна щонайменше якісно оцінювати її середню потужність, а отже, і об'єм на відображеній на карті тери-
торії. Виявлена залежність може використовуватись при підрахунках прогнозних ресурсів деяких осадових корисних копалин 
на окремих родовищах, полях, зонах, районах їхнього поширення. У першу чергу це стосується корисних копалин, які стано-
влять окремі горизонти – це вторинні каоліни, керамзитові та бентонітові глини, буре вугілля тощо. У разі потреби з її 
допомогою можна підраховувати мінерагенічний потенціал по окремих топографічних аркушах, адміністративних і геомор-
фологічних районах тощо. Перспективним може бути дослідження кореляційних зв'язків між потужностями і поширеністю 
відкладів на інших мегаблоках Українського щита та в інших регіонах. 
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Постановка проблеми і формулювання цілей 
статті. Традиційно вважається, що потужність і пошире-
ність відкладів не можуть бути пов'язані між собою тіс-
ним кореляційним зв'язком. Головною підставою для 
такого погляду служать такі пов'язані між собою чинники:  

• денудаційні процеси. В їхньому результаті може 
бути знесена і перенесена частина осадової товщі, у та-
кому разі за наявності кількох шарів тієї чи іншої породи 
і при подальшому повному знесенні деяких з них чи їхніх 
частин може порушитися співвідношення середньої по-
тужності та поширеності породи. Якщо залягання шарів 
похиле, то наслідком денудації може стати знесення ча-
стини пласта за простяганням, у такому разі відношення 
потужності до поширеності зросте;  

• тектонічний режим. Однонаправлені висхідні чи 
низхідні тектонічні рухи, які потім змінюються протилеж-
ним напрямком руху. Такі коливання протягом геологіч-
ної історії, імовірно, були характерні для більшої частини 
земної поверхні; 

• седиментаційний і гідродинамічний режими конкре-
тної зони акумуляції; 

• рельєф земної поверхні. Улоговини чи підняття як 
на денній поверхні, так і на дні водойм різною мірою 
сприятливі для накопичення тих чи інших відкладів. Різ-
ними є площа, об'єм і конфігурація форм рельєфу; 

• різне походження відкладів. Вони є результатом дії 
самих різноманітних екзогенних процесів. Різним є харак-
тер, об'єм, середовище і швидкість перенесення відкладів; 

• зміна кліматичних умов. Наслідком цього може 
стати зміна агента перенесення, інтенсивність і характер 
вивітрювання тощо. 

Імовірно, саме ці погляди є головною причиною неу-
ваги літологів до вивчення залежностей між середніми 
потужностями і поширеністю відкладів. На теперішній 
час автору невідомі приклади практичного з'ясування та-
ких зв'язків на будь-яких територіях, і взагалі застосу-
вання кореляційного аналізу для вивчення осадового 
чохла Українського та інших кристалічних щитів. 

Осадовий чохол є важливою складовою в розподілі 
проявів і родовищ корисних копалин на Українському 

щиті (УЩ). До нього приурочені розсипи рудних мінера-
лів, шари керамзитових і бентонітових глин, вапняків, бу-
дівельних пісків, суглинків і глин, вторинних каолінів 
тощо. Установлення і знання закономірностей, характе-
рних для цієї товщі, може сприяти вибору напрямів по-
дальших геологорозвідувальних робіт на даній 
території, їхньому плануванню і позитивно впливати на 
якість при їхньому здійсненні. Це стосується, зокрема, і 
північної частини УЩ. Тому дана стаття присвячена ви-
явленню таких закономірностей, а на їхній основі й нових 
способів, які могли б застосовуватись при регіональних 
дослідженнях, а також пошуку і розвідці родовищ корис-
них копалин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потужно-
сті відкладів при дослідженнях седиментаційних проце-
сів використовуються в геології протягом багатьох 
десятиліть, із самого початку формування літології як на-
уки. Головним методом їхнього використання є палео-
тектонічний аналіз у геотектоніці, зокрема аналіз 
потужностей. Він використовується для вивчення історії 
тектонічних рухів, формування і подальших змін окремих 
структур земної кори, палеотектонічних і палеофаціаль-
них реконструкцій. Дозволяє кількісно оцінювати верти-
кальні амплітуди від'ємних коливальних рухів. Метод 
виконується на основі складання карт ліній рівних поту-
жностей, які часто зіставляються з картами фацій. Роз-
роблений В. В. Бєлоусовим (Белоусов, 1940; 1954) 
широкий аналіз можливостей методу виконаний Янши-
ним і Горецким (1965). Крім того, потужності осадових 
відкладів використовуються в аналізі фацій (літолого-
фаціальному аналізі), об'ємному методі (Ронов, 1949) та 
інших методах. Серед останніх праць можна відмітити 
(Тюленева и Сучков, 2012), в якій розглянуто розподіл 
потужностей осадів голоцену відповідно до рельєфу дна 
шельфу Чорного моря. 

Значення потужностей осадових порід і відкладів 
дуже часто використовуються у процесі статистичних 
досліджень осадових утворень. Хоч вони є однією із клю-
чових характеристик останніх, математичні залежності 
потужностей від інших величин, зокрема від їхньої поши-
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реності, досьогодні залишаються мало вивченими. При-
чиною цього, очевидно, є недостатнє поширення стати-
стичних методів у літології й седиментології на відміну 
від геохімії, геофізики, гідрогеології. Автору не знайомі 
праці, в яких цілеспрямовано були б розглянуто такі за-
лежності. Що стосується пошуку інших статистичних за-
лежностей цієї величини, то їх намагався виявити ще 
Вістеліус (1980). Зокрема, для виявлення зв'язку між по-
тужностями двох чи трьох осадових шарів, розташова-
них один за одним, ним запроновано використовувати 
коефіцієнт коваріації. В іншій праці Вістеліус (1961)  
замість колонки, що зображує розріз відкладів, аналізу-
валась крива, що відображає зміни арифметизованого 
складу порід по розрізу, і послідовність зміни потужностей 
шарів визначеного літологічного складу, що становлять ро-
зріз. Використання кореляційного і спектрального аналізів 
дозволило ідентифікувати серію німих розрізів і пока-
зати, що механізми шаронакопичення на різних ділянках 
можуть збігатися або відрізнятися за характером свого 
функціонування. 

Що стосується північної частини УЩ, то парні коефі-
цієнти кореляції між потужностями відкладів усього оса-
дового чохла і залежності їхніх потужностей з іншими 
величинами, такими як абсолютні відмітки денної повер-
хні, кристалічного фундаменту, потужність осадового чо-
хла, розглянуто у праці (Баран, 2016). 

Матеріали і методи. Північна частина УЩ досліджена 
на прикладі двох територій. Одна з них охоплює частину 
Новоград-Волинської морфоструктури в межах 6 аркушів 
масштабу 1 : 50 000 (М-35-43-Б, Г; 44-А, Б, В, Г), які в цен-
трі та північно-західній частині Новоградського блока Во-
линського мегаблока, друга – усю Північно-Роську 
морфоструктуру в межах Фастівського блока Росинсько-
Тікицького мегаблока УЩ (рис. 1). Перша територія дослі-
дження займає площу близько 1758 км2, друга – бли-
зько1935 км2. На УЩ відсутні території з настільки 
великою площею, на яких були б визначені грануломет-
ричні склади всіх осадових шарів у всіх свердловинах ла-
бораторним методом. Тому для перевірки методики, 
запропонованої в даній праці, визначення гранулометри-
чного складу базується лише на описах колонкових свер-
дловин, тобто є напівкількісним. Свердловини були 
пробурені попередниками ДП "Українська геологічна ком-
панія" у процесі геологознімальних робіт масштабів 1 : 
200 000 (Бухарев та ін., 1960; Жовинський та ін., 1961), 
1 : 50 000 (Лабузний та ін., 1988; Глухов та ін., 1989; Бо-
ндаренко та ін., 1979; Безверхній та ін., 1966; Кулик та 
ін., 1998; Мельничук та ін., 1962), геологічного дови-
вчення площі масштабу 1 : 200 000 (Мазур та ін., 2010), 1 
: 50 000 (Кулик та ін., 1996), а також пошукових робіт 
(Гейко та ін., 2011). Геологознімальні свердловини порі-
вняно із свердловинами будь-яких інших видів робіт най-
більш рівномірно розподілені по площі, тому переважно 
саме вони включені до статистичної вибірки. З вибірок ви-
ключалися свердловини, розташовані в значній близько-
сті до меж зазначених вище морфоструктур. Загальна 
кількість проаналізованих колонкових свердловин: Новог-
радський блок – 649, Фастівський блок – 655.  

Для встановлення існуючих у геологічній будові оса-
дових чохлів Новоградського і Фастівського блоків тен-
денцій і закономірностей в роботі досліджено зв'язки 
середніх потужностей різновидів відкладів усієї товщі, а 
також четвертинних і неогенових відкладів, з їхньою по-
ширеністю. Для цього застосовано метод парної лінійної 
кореляції, який ще іноді називають звичайною кореля-
цією. Палеогенові відклади мають незначне поширення 
на цих територіях, тому в даній праці не розглядаються. 
Більш давні осадові породи відсутні. Для класифікації 

уламкових порід у дослідженні застосована найбільш по-
ширена у Східній Європі протягом другої половини 
ХХ ст. десяткова метрична система, згідно з якою межі 
різновидів відкладів є такими: глини < 0,01 мм, алеврити 
0,01–0,1 мм, дрібнозернисті піски 0,1–0,25 мм, серед-
ньозернисті піски 0,25–0,5 мм, крупнозернисті піски 0,5-
1,0 мм, грубозернисті піски 1,0–2,0 мм, гравій 2,0–
10,0 мм, галька 10–100 мм, валуни > 100 мм. Супіски в 
даній роботі відповідають піскам глинистим алевритис-
тим, суглинки – алевритам піщанистим глинистим, піски 
тонкозернисті – алевритам крупнозернистим (0,05–
0,1 мм). До відносно добре відсортованих відкладів на-
лежали ті, що більше ніж на 90 % складені однією чи 
двома фракціями. 

Геологічна будова та геоморфологія території.  
Ділянки для дослідження обирались відповідно до гео-
логічних будов Волинського і Росинсько-Тікицького мега-
блоків та їхнього геоморфологічного районування. При 
цьому за основу взята тектонічна карта (Круглов та Гур-
ський, 2007). Згідно з нею Новоградський блок І порядку 
займає більшу частину Волинського мегаблока, простя-
гаючись у північно-східному напрямку (рис. 1). На пів-
денний схід від нього розташований Тетерівський блок 
того ж порядку. Докембрійський фундамент блока скла-
дений ультраметаморфічними породами шереметівсь-
кого і житомирського комплексів, серед яких 
зустрічаються останці метаморфічних порід тетерівської 
серії. Усі вони пронизані різного розміру магматичними 
тілами нарцизівського, букинського, городницького, ос-
ницького, кишинського і дайкового комплесів. Середня 
потужність осадового чохла, який майже повністю пере-
криває кристалічний фундамент, становить 9,7 м. 

Фастівський блок І порядку займає північну частину  
Росинсько-Тікицького мегаблока. На південь від нього роз-
ташований Уманський блок того ж порядку (Круглов та 
Гурський, 2007). Докембрійський фундамент блока складе-
ний ультраметаморфічними породами літинського, тетіїв-
ського, звенигородського, бердичівського, уманського і 
житомирського комплексів, пронизаними тілами сабарівсь-
кого і юрівського інтрузивних комплексів (Зюльцлє та ін., 
2005). Середня потужність осадового чохла, який перекри-
ває кристалічний фундамент, становить 32,6 м.  

Згідно з геоморфологічним районуванням обидві те-
риторії дослідження розташовані в межах Придніпров-
сько-Приазовської пластово-денудаційної цокольної 
височини. Перша територія займає частину Новоград-
Волинської воднольодовикової зденудованої, хвилястої, 
слаборозчленованої рівнини, яка є її складовою. Ця рів-
нина відповідає Новоград-Волинській морфоструктурі ІІІ 
порядку. Друга територія займає всю Північнороську ле-
сову акумулятивно-денудаційну розчленовану рівнину в 
межах Фастівського блока І порядку і відповідає Північ-
нороській морфоструктурі ІІІ порядку.  

На Новоград-Волинській морфоструктурі домінують 
абсолютні висоти від 198 до 212 м, максимальна стано-
вить 233 м, найбільш низька відмітка – 172,7 м у заплаві 
р. Случ. Рельєф морфоструктури значною мірою збіга-
ється з рельєфом поверхні кристалічного фундаменту. 
На ній присутня відносно велика кількість виходів крис-
талічних порід на денну поверхню, що відслонюються у 
долинах річок, міжріччях, утворюючи денудаційні форми 
рельєфу. Решта території перекрита осадовими відкла-
дами. Загальну монотонність рівнини порушують дрібні 
пониження, до яких приурочені заболочені ділянки, порі-
вняно густа (0,6–0,8 км/км2) гідрогеологічна мережа, а 
також піщані грядово-горбисті утворення. 

На Північнороській морфоструктурі амплітуда коли-
вань висотних відміток вододілів становить 72 м, від 
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205,0 до 277,0 м. Слабогорбиста поверхня рівнини успа-
дковує нахил поверхні кристалічного фундаменту і нахи-
лена на схід – північний схід. Поверхня вододілів 
переважно рівна, різною мірою розчленована долинами 
річок. Особливістю території є розвиток гідрографічної 

мережі переважно паралельного типу, де глибина врізу 
річок досягає 30–40 м, а також наявність чітко виражених 
улоговиноподібних понижень на вододільних ділянках 
(Зюльцлє та ін., 2005). 

 

 
Рис. 1. Оглядова схема північної частини Українського шита  

(Круглов та Гурський, 2007) згідно з контурами територій дослідження 
 
Осадові чохли обох територій складені відкладами че-

твертинної, неогенової та палеогенової систем. Четвер-
тинні відклади мають майже повсюдне поширення на 
першій території й повсюдне на другій. Вони залягають на 
різних гіпсометричних рівнях, відсутні лише на деяких ді-
лянках річок, а також найбільш еродованих вододілах. Не-
огенові відклади менш поширені, вони зі стратиграфічною 
і кутовою незгідностями залягають на породах кристаліч-
ного фундаменту, іноді палеогенових відкладах, перекри-
ваються четвертинними відкладами і тільки в одиничних 
випадках виходять на денну поверхню на Новоградсь-
кому блоці. Палеогенові відклади поширені локально, зі 
стратиграфічною і кутовою незгідностями залягають на 
породах кристалічного фундаменту та їхніх корах вивіт-
рювання, як правило, заповнюючи западини в них. 

Основний матеріал. Усі перераховані вище чин-
ники, що негативним чином впливають на залежності 
між потужностями і поширеностями відкладів, протягом 
геологічної історії діяли і на півночі УЩ, зокрема і на ви-
ділених для дослідження ділянках. Від палеогену до го-
лоцену, як вважається, на цій території змінювався 
клімат, зазнавали коливань вертикальні тектонічні рухи, 
відбувалися денудаційні процеси, а отже, змінювався і 
рельєф тощо. Слід відмітити, що УЩ, імовірно, є най-
більш сприятливою структурою цього типу для планомі-
рного і системного вивчення тенденцій і закономірностей 
осадового чохла кореляційним методом. Це обумовлено 
передусім такими чинниками, як невисока відслоненість 
і, як результат, покриття більш рівномірною мережею бу-
ріння, оскільки УЩ є порівняно значно доступнішим для 
бурової техніки, а також доступність необхідної інформа-
ції, оскільки більшість регіональних та інших робіт здійс-
нювались за державними проектами.  

У табл. 1 представлено ранжовані ряди осадових по-
рід за поширеністю на Новоградському блоці, які зустрі-
чаються більш ніж у 10 свердловинах, та їхні середні 

потужності. Крім зазначених у таблиці порід, на цій тери-
торії присутні ґрунтово-рослинні шари і техногенні відк-
лади – з відомих причин їх не включено до списків. 
Коефіцієнт парної кореляції за потужностями і поширено-
стями для всього осадового чохла становить 0,73. Най-
більш помітні відхилення від ранжованого ряду мають 
середні потужності найгірше відсортованих відкладів – су-
глинків (2,93 м), супісків (3,00 м), пісковиків (1,77 м), пере-
відкладених кір вивітрювання (2,57 м) (рис. 2). Пісковики 
включені до цієї категорії тому, що до них віднесені різно-
види з різною зернистістю – дрібнозернисті, тонко-дрібно-
зернисті та ін. Коефіцієнт кореляції окремо за групою 
псамітів і псефітів дещо вищий – 0,80. Ще трохи вищим 
він є за відносно добре відсортованими відкладами, до 
яких можна віднести глини, алеврити, піски тонко-, тонко-
дрібно-, дрібно-, дрібно-середньо-, середньо-, середньо-
крупно-, крупнозернисті, торф і валунно-галькові горизо-
нти, і становить 0,83 (рис. 3). Середні потужності тонкозе-
рнистих відкладів, до яких можна віднести глини, 
алеврити і тонкозернисті піски, мають практично функціо-
нальний зв'язок з їхньою поширеністю – коефіцієнт парної 
кореляції становить 1,00 (рис. 2). 

Характерним для відкладів Новоградського блока є 
те, що коефіцієнт парної кореляції окремо по четвертин-
них і неогенових породах менший, ніж по всьому осадо-
вому чохлу і становить, відповідно, 0,60 і 0,40 (табл. 1). 
Серед четвертинних осадків кореляція між тонкозернис-
тими відкладами відсутня, але по псамітах вища, ніж для 
всіх відкладів – 0,66 і ще вища по відносно добре відсо-
ртованих осадках – 0,71 (рис. 4). 

Серед неогенових відкладів блока парна кореляція 
по відносно добре відсортованих породах незначно пе-
ревищує кореляцію для всіх відкладів і залишається сла-
бкою – 0,42. Кореляція по групі псамітів сильна – 0,89 
(рис. 4). Кореляція по тонкозернистих відкладах не під-
лягає перевірці, оскільки кількість проявів тонкозернис-
тих пісків неогену не досягає навіть 10. 
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Таблиця  1  
Кореляція середньої потужності й поширеності відкладів на Новоградському блоці 

 

 
Рис. 2. Розподіл усіх відкладів Новоградського блока 

 

 
Рис. 3. Розподіл усіх відсортованих відкладів Новоградського блока 

 
Таким чином, для всієї товщі, четвертинних і неоге-

нових відкладів Новоградського блока проглядається 
така закономірність: парна кореляція для середніх поту-
жностей відносно добре відсортованих псамітів і всіх 
відсортованих відкладів з їхньою поширеністю завжди 
вища, ніж для всіх різновидів відкладів. Це може бути 
обумовлено тим, що відкладення цих утворень відбува-
лось у подібному гідродинамічному режимі, хоча і у різ-
ний час, тоді як для невідсортованих порід характерні 
більш різноманітні умови відкладення. 

У табл. 2 представлено ранжований ряд відкладів за 
поширеністю на Фастівському блоці, які зустрічаються бі-
льше ніж у 10 свердловинах, та їхні середні потужності. 
Не показано грунтово-рослинний шар і техногенні відк-
лади. Коефіцієнт парної кореляції за двома цими показни-
ками для відкладів усієї товщі становить 0,76. Найбільш 
помітні відхилення від ранжованого ряду мають середні 
потужності органічних і найгірше відсортованих утворень – 
супісків (3,79 м), викопних грунтів (2,44 м), пісковиків 
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Піски д/з 327 5,05  5,05 5,05 Піски д/з 303 4,34  4,34 4,34 Глини 116 4,36  4,36 
Піски д-с/з 204 4,99  4,99 4,99 Піски д-с/з 178 4,75  4,75 4,75 Піски д/з 52 5,81 5,81 5,81 
Суглинки 179 2,93    Суглинки 158 2,50    Алеврити 37 3,65  3,65 
Супіски 178 3,00    Супіски 157 2,84    Суглинки 34 3,76   
Глини 138 4,21 4,21  4,21 Піски с/з 90 5,28  5,28 5,28 Піски р/з 33 4,69   
Піски с/з 111 5,14  5,14 5,14 Піски р/з 65 4,23    Піски д-с/з 31 5,05 5,05 5,05 
Піски р/з 97 4,58    Піски т-д/з 48 2,55  2,55 2,55 Супіски 30 2,63   
Піски т-д/з 66 2,78  2,78 2,78 Алеврити 28 1,88 1,88  1,88 Піски с/з 24 3,71 3,71 3,71 
Алеврити 63 3,14 3,14  3,14 Глини 24 2,66 2,66  2,66 Піски т-д/з 16 2,08 2,08 2,08 
Піски с-к/з 33 2,96  2,96 2,96 Піски с-к/з 16 2,54  2,54 2,54 Піски с-к/з 15 3,40 3,40 3,40 
Пісковики р/з 18 1,77    Піски т/з 13 1,98 1,98  1,98      
Піски т/з 17 2,47 2,47  2,47 Торф 11 0,50   0,50      
Піски к/з 16 2,33  2,33 2,33 Вал.-гал.г. 10 1,35  1,35 1,35      
Торф 14 1,54   1,54            
Вал.-гал.г. 14 1,15  1,15 1,15            
Перев.к.в. 11 2,57               

r  0,73 1,00 0,80 0,83   0,60 0,14 0,66 0,71   0,40 0,89 0,42 
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(1,09 м), перевідкладених кір вивітрювання (5,30 м), а та-
кож деяких відсортованих – торфу (1,51 м), алевритів 
(5,75 м) і валунно-галькових горизонтів (0,30 м) (рис. 5). Ко-
ефіцієнт кореляції окремо по групі псамітів і псефітів ниж-
чий – 0,60. Незначно вищим він є по відносно добре 
відсортованих породах, до яких можна віднести глини,  
алеврити, піски тонко-, тонко-дрібно-, дрібно-, дрібно-

середньо-, середньо-, середньо-крупно-, крупнозернисті, 
валунно-галькові горизонти, торф та буре вугілля і стано-
вить 0,80. Середні потужності тонкозернистих відкладів, 
до яких можна віднести глини, алеврити і тонкозернисті 
піски, як і на Новоградському блоці, мають вельми  
сильний зв'язок з їхньою поширеністю – кофіцієнт парної 
кореляції – 0,95. 

 

 
Рис. 4. Розподіл усіх четвертинних відсортованих відкладів і неогенових відсортованих псамітів Новоградського блока 

 
Таблиця  2  

Кореляція середньої потужності і поширеності відкладів на Фастівському блоці 
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Суглинки 616 12,47    Суглинки 615 12,33    Глини 398 10,70  10,70 
Глини 421 10,59 10,59  10,59 Супіски 311 3,62    Піски д/з 210 6,09 6,09 6,09 
Піски д/з 351 5,88  5,88 5,88 Вик.грунт 237 2,44    Піски т-д/з 148 6,44 6,44 6,44 
Супіски 351 3,79    Піски д/з 201 3,68  3,68 3,68 Піски т/з 119 6,53  6,53 
Вик.грунти 237 2,44    Піски р/з 71 3,53    Супіски 78 2,59   
Піски т-д/з 191 6,35  6,35 6,35 Піски с/з 66 2,85  2,85 2,85 Піски р/з 42 2,22   
Піски т/з 162 5,75 5,75  5,75 Піски д-с/з 63 3,24  3,24 3,24 Пісковики 37 1,11   
Піски р/з 117 3,13    Глини 55 2,53 2,53  2,53 Піски д-с/з 33 4,25 4,25 4,25 
Піски д-с/з 99 3,70  3,70 3,70 Піски т-д/з 50 4,70  4,70 4,70 Вт.каолін 25 3,93  3,93 
Піски с/з 87 3,02  3,02 3,02 Піски т/з 40 2,78 2,78  2,78 Піски с/з 21 3,08 3,08 3,08 
Пісковики 43 1,09    Алеврити 34 6,15 6,15  6,15 Перев.к.в. 12 5,66   
Піски к-г/з 42 4,82  4,82 4,82 Піски к-г/з 30 3,89  3,89 3,89      
Алеврити 38 5,75 5,75  5,75 Вал.-гал.г. 20 0,42  0,42 0,42      
Піски г/з 38 4,23  4,23 4,23 Торф 18 1,51   1,51      
Вт.каоліни 36 3,31   3,31 Піски к/з 16 3,43  3,43 3,43      
Піски к/з 26 3,00  3,00 3,00 Піски с-к/з 11 4,40  4,40 4,40      
Гравій 23 3,99  3,99 3,99            
Піски с-к/з 21 4,32  4,32 4,32            
Вал.-гал.г. 21 0,30  0,30 0,30            
Торф 18 1,51   1,51            
Перев.к.в. 16 5,30               
Буре вуг. 14 2,58   2,58            

r  0,76 0,95 0,60 0,80   0,73 -0,76 0,13 0,11   0,83 0,90 0,96 
 

 
Рис. 5. Розподіл відкладів всієї товщі та відносно добре відсортованих відкладів Фастівського блоку 
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Коефіцієнт парної кореляції окремо по всіх четвер-
тинних і неогенових відкладах незначно відрізняється 
від подібного для всієї осадової товщі й становить, від-
повідно, 0,73 і 0,83 (табл. 2). Але слід зауважити, що для 
четвертинних відкладів кореляція практично відсутня, 
оскільки досить високий показник кореляції (0,73) дося-
гається виключно за рахунок суглинків. Без них кореля-
ція між потужностями і поширеностями четвертинних 
відкладів відсутня – 0,02. Серед четвертинних осадків 
кореляція між найбільш відсортованими осадками, а та-
кож псамітами, теж відсутня – відповідно 0,11 і 0,13. Між 
тонкозернистими відкладами кореляція сильна, але від'-
ємна (–0,76), тобто з набуттям більшої поширеності ці 
відклади мають усе меншу середню потужність.  

Слід відмітити, що кореляція між потужностями і по-
ширеностями невідсортованих четвертинних осадків 
Фастівського блока, до яких віднесені суглинки, супіски, 
викопні грунти і різнозернисті піски, є сильною і стано-
вить 0,88. Це єдиний випадок такої сильної кореляції у 
невідсортованих осадків, коли вони утворюють досить 
закономірний ряд зростання потужностей разом із поши-
реністю (рис. 6). 

Серед усіх неогенових відкладів Фастівського блока 
найбільші відхилення від лінійного тренду мають найгі-
рше відсортовані утворення – пісковики (1,11 м), пере-
відкладені кори вивітрювання (5,66 м), супіски (2,59 м), 
суглинки (2,03 м), різнозернисті піски (2,22 м) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Розподіл четвертинних невідсортованих і всіх неогенових відкладів Фастівського блока 

 
Серед цих же неогенових відкладів парна кореляція 

по відносно добре відсортованих породах перевищує ко-
реляцію для всіх відкладів, є вельми сильною і стано-
вить 0,96 (рис. 7). Дуже сильною є також кореляція по 
групі псамітів – 0,90. Кореляція по тонкозернистих відк-
ладах не підлягає перевірці, оскільки кількість проявів 
алевритів неогену не досягає навіть 10. 

Таким чином, як на Новоградському, так і на Фастів-
ському блоках присутні різні кореляційні зв'язки між се-
редніми потужностями і поширеністю відкладів – від 
відсутніх до функціональних, що досягають 1. Для всієї 
товщі, четвертинних і неогенових відкладів обох блоків 
простежується така закономірність: парна кореляція се-
редніх потужностей відкладів з їхньою поширеністю у 
відносно добре відсортованих відкладів вища, ніж для 
всіх відкладів. Отже, на обох блоках кореляційний зв'я-

зок досліджуваних величин різною мірою зростає для ві-
дносно добре відсортованих відкладів порівняно з усіма. 
Але це характерно тільки в тих випадках, коли відносний 
вміст відсортованих відкладів є більшим порівняно з не-
відсортованими (табл. 3). У цій таблиці відображено об'-
єми відносно добре відсортованих і невідсортованих 
четвертинних, неогенових і повних осадових товщ обох 
територій дослідження. До підрахунку не ввійшли грун-
тово-рослинний і техногенний шари, а також інтервали 
без керна. До відносно добре відсортованих відкладів 
віднесені глини, алеврити, усі різновиди пісків, крім різ-
нозернистих і нефракціонованих при описі, торфи, буре 
вугілля, а також грубозернисті піски та валунно-галькові 
відклади. До невідсортованих увійшли мули, суглинки, 
супіски, піски, вуглисті піски, різнозернисті піски, піско-
вики і перевідкладені кори вивітрювання, а на Фастівсь-
кому блоці ще й викопні грунти й опоки.  

 

 
Рис. 7. Розподіл всіх відносно добре відсортованих відкладів і відсортованих псамітів неогену Фастівського блока 

 
Таблиця  3  

Відносний вміст відносно добре відсортованих і невідсортованих відкладів 

Підраховані  
та непідраховані відклади 

Новоградський блок Фастівський блок 
Четвертинні 

відклади 
Неогенові 
відклади Усі відклади Четвертинні 

відклади 
Неогенові 
відклади Усі відклади 

Утворення, що не ввійшли  
до підрахунку, % 4,39 0,00 3,04 7,62 0,00 4,51 

Відносно добре відсортовані 
відклади, % 69,13 77,02 71,32 17,09 93,44 48,14 

Невідсортовані відклади, % 26,48 22,98 25,64 75,29 6,56 47,35 
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У четвертинних відкладів Фастівського блока, як за-
значалося вище, середні потужності практично не пов'я-
зані з їхньою поширеністю – це характерно для всіх цих 
осадків і псамітів, а у тонкозернистих відкладах кореля-
ція навіть від'ємна. Натомість ці четвертинні відклади є 
єдиним випадком сильної кореляції (0,88) між невідсор-
тованими осадками і значно більшого їхнього об'єму по-
рівняно з відсортованими (табл. 3). Вони становлять 
¾ усього об'єму – 75,29 %, на відміну від четвертинних 
відкладів Новоградського блока і неогенових відкладів 
обох блоків, вміст у яких невідсортованих осадків коли-
вається в інтервалі 6,56–26,48 %. Це пояснює відсут-
ність додатного кореляційного зв'язку між середніми 
потужностями і поширеністю відсортованих осадків у че-
твертинних відкладах Фастівського блока. 

Отже, як на Новоградському, так і на Фастівському 
блоці найважливішим природним чинником, який впли-
ває на кореляційну залежність між потужностями і поши-
реністю відкладів, є їхня відсортованість: порівняно 
добре відсортовані чи невідсортовані відклади завжди 
мають сильніший кореляційний зв'язок, ніж усі разом 
відклади, у тому випадку, коли вони становлять біль-
шість об'єму всієї товщі чи її частини. Під частиною ма-
ються на увазі четвертинні чи неогенові відклади. 
Причиною цього може бути різне середовище перене-
сення і відкладення осадків. Практично всі відносно до-
бре відсортовані відклади утворились у результаті 
досить інтенсивних гідродинамічних процесів. Середо-
вищем їхнього утворення була переважно вода і цей 
чинник їх об'єднує. Водночас значна частина невідсор-
тованих осадків має еолове походження. 

Практичне значення виявленої закономірності. 
Інформація про наявність сильних (0,7–0,9) і вельми си-
льних (0,9–1,0) кореляційних залежностей між серед-
німи потужностями і поширеністю відкладів може мати 
практичне застосування.  

Невід'ємною частиною багатьох регіональних і спеці-
алізованих геологічних робіт є побудова літологічних 
або літолого-фаціальних карт. Як відомо, ця графіка ві-
дображає поширення тих чи інших порід, осадків, серій, 
світ тощо. Як правило, ці карти мають оглядовий харак-
тер і не показують кількість чи об'єм корисних копалин. 
Такі характеристики передають карти корисних копалин, 
побудовані окремо або суміщені з геологічними картами. 
Для позначення кількісних і якісних характеристик кори-
сних копалин на таких картах використовуються окремі 
знаки для точок мінералізації, геохімічних аномалій, про-
явів і родовищ. При цьому кількісні харатеристики мо-
жуть нести знаки геохімічних аномалій і точок 
мінералізації. Значки родовищ передають тільки їхню 
крупність, тобто мають якісний характер. Інформація про 
виявлені кореляційні залежності між поширеністю і сере-
дніми потужностями осадових порід може робити більш 
інформативними і змістовними літологічні та літолого-
фаціальні карти. Наприклад, як відомо, вторинні каоліни 
є керамічною сировиною і мають ряд інших застосувань 
у галузях промисловості. При геологознімальних робо-
тах на Фастівському блоці в межах Північно-Роської мор-
фоструктури в неогенових відкладах було виявлено 
25 проявів вторинних каолінів, їхня середня потужність 
становить 3,93 м (табл. 2). Якщо раніше обриси цих по-
рід на літологічних картах характеризували тільки їхнє 
поширення, то тепер, за наявності інформації, що сере-
дні потужності відносно добре відсортованих відкладів 
неогену цієї території мають вельми сильну залежність з 
їхньою поширеністю (0,96), за поширеністю вторинних 
каолінів на картах можна щонайменше наближено оці-
нювати їхню середню потужність, а отже, і об'єм, за 

умови, що на карті присутні обриси поширення всіх  
неогенових відкладів та деяких інших різновидів. Крім 
того, за наявності таких чи дещо менших залежностей 
(напр., 0,7–1,0) на карти чи в умовних позначеннях мо-
жуть наноситись додаткові позначення, які інформувати-
муть про такі залежності. 

Якщо сильна кореляційна залежність між потужнос-
тями і поширеністю відкладів дозволяє судити про їхні об'-
єми, отже, вона може служити і допоміжним засобом при 
оцінюванні ресурсів пластових осадових корисних копа-
лин. Починаючи з 2007 р., Україна перейшла до міжнаро-
дної рамкової класифікації ООН родовищ корисних 
копалин (Рудько та ін., 2012, с. 34). Відповідно до чинного 
документа виділяються такі групи запасів і ресурсів кори-
сних копалин за ступенем геологічного вивчення і досто-
вірності: розвідані запаси, попередньо розвідані запаси, 
перспективні ресурси, прогнозні ресурси. Згідно з Поста-
новою (1997) і новою класифікацією "прогнозні ресурси – 
це обсяги корисних копалин, що враховують потенційну мо-
жливість формування родовищ певних геолого-промисло-
вих типів, що ґрунтуються на позитивних стратиграфічних, 
літологічних, тектонічних, мінерагенічних, палеогеографіч-
них та інших передумовах, установлених у межах перспе-
ктивних площ, де промислові родовища ще не відкриті". 
На прикладі неогену Фастівського блока є очевидним, що 
ця територія має стратиграфічні (приуроченість до пев-
ного стратиграфічного горизонту), літологічні (достатня 
потужність) та інші передумови для формування родовищ 
вторинних каолінів. Виявлена закономірність дозволяє 
оцінити об'єм, а отже, і ресурси вторинних каолінів на до-
слідженій території. Ця закономірність може бути переві-
рена на будь-якій території: топографічному аркуші, 
мінерагенічному районі, полі чи зоні, будь-де, де є мережа 
пробурених свердловин і встановлено речовинний склад 
корисної копалини.   

Осадова корисна копалина може не формувати окре-
мого фракційного (речовинного) шару, а бути тільки його 
частиною. Наприклад, на Новоградському блоці частину 
дослідженого шару глин становлять керамзитові глини. 
Не всі види глин придатні для виробництва керамзиту. У 
такому разі коефіцієнт кореляції між потужностями і по-
ширеністю відкладів може встановлюватися по шару ке-
рамзитових глин, решті глин або їхніх різновидах та 
інших відкладах. Так само, як і в разі із вторинними као-
лінами, при сильних і вельми сильних кореляційних зв'-
язках можна оцінювати і прогнозні ресурси керамзитових 
глин для будь-яких територій, якщо їхні значення не ма-
ють значних відхилень від загального тренду.  

На теперішній час у геологічній практиці не прийнято 
підраховувати прогнозні ресурси для топографічних ар-
кушів, геоморфологічних районів, адміністративних те-
риторій тощо. Причиною цього може бути не стільки 
відсутність доцільності, скільки відсутність достатньо на-
дійних і точних методів підрахунку. Хоч такі підрахунки 
можуть бути важливими, оскільки регіональні та пошу-
кові роботи часто окреслюються саме топографічними 
рамками, пластові корисні копалини можуть бути біль-
шою чи меншою мірою приурочені до певних геоморфо-
логічних районів тощо. Для визначення ресурсів шляхом 
запропонованого автором у цій праці методу на вказаних 
вище територіях може використовуватись такий, пред-
ставлений у роботі (Бергер и др., 1989) термін, як міне-
рагенічний потенціал. Авторами цієї праці він 
використовується як синонім ресурсів для їхньої оцінки 
за результатами дрібномасштабних геолого-геофізич-
них робіт масштабу 1 : 500 000 і дрібніше за самими за-
гальними особливостями будови і складу, недостатніми 
для оцінок прогнозних ресурсів за категорією Р3. Таким 
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чином, мінерагенічний (металогенічний) потенціал в  
їхньому розумінні включає в себе можливу кількість  
корисної копалини в сучасних і перспективних кондиціях, 
що міститься у надрах установлених запасів і прогнозних 
ресурсів. На наш погляд, цей термін можна використову-
вати і при оцінюванні запропонованим у статті методом, 
об'ємів пластових осадових корисних копалин для топо-
графічних аркушів, адміністративних територій тощо. 

У результаті дослідження можна зробити такі висновки: 
1. На півночі УЩ за силою зв'язків присутні різноманітні 

кореляційні залежності між середніми потужностями і по-
ширеністю різновікових теригенних відкладів, що перекри-
вають кристалічний фундамент. Частина з них становить 
сильні та дуже сильні залежності. Вони характерні тільки 
для даного конкретно взятого осадового басейну. 

2. Для всіх проаналізованих відкладів Новоградсь-
кого блока Волинського мегаблока і Фастівського блока 
Росинсько-Тікицького мегаблока характерна така зако-
номірність: у порівняно добре відсортованих чи невідсо-
ртованих відкладів кореляційний зв'язок між 
потужностями і поширенистю завжди сильніший, ніж у 
всіх разом відкладів, у тому випадку, коли вони станов-
лять більшу частину об'єму осадової товщі чи її частини. 
У такому разі менша за ступенем відсортованості група 
осадків знижує такі зв'язки, тобто переважно саме ці оса-
дки і породи мають найчастіші та найбільші відхилення 
від загального тренду. 

3. Кореляційні залежності між потужностями і поши-
реністю відкладів всієї осадової товщі чи її частини мо-
жуть робити більш змістовними літологічні та літолого-
фаціальні карти в разі відображення поширення цих від-
кладів на них. У такому випадку за областю поширення 
відкладу можна щонайменше якісно оцінювати його  
середню потужність, а отже, і об'єм на відображеній на 
карті території. 

4. Виявлені закономірності можуть служити допоміж-
ним способом при оцінці прогнозних ресурсів деяких 
осадових корисних копалин, але їх бажано перевірити 
для осадових товщ інших територій з використанням да-
них гранулометричних аналізів. Запропонований спосіб 
може бути застосований для окремих родовищ, полів, 
зон, районів поширення осадової корисної копалини. У 
першу чергу це стосується корисних копалин, які стано-
влять окремі горизонти – це вторинні каоліни, керамзи-
тові глини, буре вугілля тощо. У разі потреби з його 
допомогою можна підраховувати мінерагенічний потен-
ціал по окремих топографічних аркушах, адміністратив-
них і геоморфологічних районах тощо. 

Перспективним може бути дослідження кореляційних 
залежностей між потужностями і поширеністю відкладів 
на інших тектонічних структурах УЩ або ж окремих оса-
дових басейнах. Ця залежність може бути наявною для 
всіх чи одновікових відкладів на Волино-Подільській 
плиті, Дніпровсько-Донецькій западині та інших регіонах. 
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PATTERNS OF TIES BETWEEN THICKNESS AND SPREADING OF TERRIGENOUS SEDIMENTS  

ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN SHIELD IN THE NORTH 
 

This article focuses on identifying patterns typical for formations of sediment stratum that covers crystalline foundation in the north of Ukrainian 
shield, and on their basisfinding new methods that could be used during regional research, and also while exploring and prospecting sediment minerals 
fields. In particular, there are researches of statistical relations between average thickness and spreading of terrigenous sediments using the example of 
two territories situated on Novograd block of Volyn mega block and Fastiv block of Rosynsk-Tikytsk mega block. For this purpose, method of double 
correlation analysis was used. It was found out that there are various correlation connections between these indexes for the whole stratum, Quaternary 
and Neogene deposits. Part of them has strong and very strong relative connections. The following pattern was identified: in relatively well sorted or not 
sorted sediments correlational connection between thickness and spreading is always stronger than in all the sediments together in the case when they 
form the bigger part of sediment stratum volume or the volume of its researched part. Thus, one of the main factors that influence the correlational 
connections between thickness and spreading of all the sediment stratum or its part is their sorted or unsorted state. The information about existence of 
strong correlation connections between thickness and spreading of sediments of all the sediment stratum or its part can makegeological or 
sedimentological maps more substantial if they reflect spreading of these sediments. In this case according to the region of spreading of a sediment one 
can make at least qualitative evaluation of its average thickness, and thus its volume on the territory that is shown on the map. The identified pattern can 
be used while calculating projected resources of some minerals in some fields, zones, areas of their spreading. First of all, it concerns minerals that form 
separate horizons. They are secondary kaolin, expanded and bentonite clay, brown coal etc. With the help of this pattern one can calculate mineragenic 
potential in separate topographical sheets, administrative and geomorphological areas etc. The research of correlation connections between sediment 
thickness and spreading on the other mega blocks of Ukrainian shield and other regions may be perspective.  

Keywords: sediments, thickness, spreading, correlation, resources, minerals, shield. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МОЩНОСТЯМИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ ТЕРРИГЕННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА СЕВЕРА УКРАИНСКОГО ЩИТА 
 

Посвящено обнаружению закономірностей, характерных для слоев осадочной толщи, которая перекрывает кристаллический фунда-
мент на севере Украинского щита, а на их основе – и новых методов, которые могли бы использоваться при региональных исследованиях, 
а также поисках и разведке месторождений осадочных полезных ископаемых. В частности, рассмотрены статистические зависимости 
между средними мощностями и распространенностью терригенных отложений на примере двух территорий, расположенных на Новог-
радском блоке Волынского мегаблока и Фастовском блоке Росинско-Тикичского мегаблока. Для этого использован метод парного корреля-
ционного анализа. Установлены разнообразные корреляционные зависимости между этими показателями для всей толщи, четвертичных 
и неогеновых отложений. Часть из них составляет сильные и весьма сильные зависимости. Выявлена следующая закономерность: у сра-
внительно хорошо отсортированных или неотсортированных отложений корреляционная связь между мощностями и распространен-
ностью всегда сильнее, чем у всех вместе отложений, в том случае, когда они составляют большую часть объема осадочной толщи. 
Таким образом, одним из главных факторов, которые влияют на зависимости между мощностями и распространенностью отложений, 
является их отсортированность или неотсортированность. Информация о наличии сильных корреляционных зависимостей между мо-
щностями и распространенностью отложений всей осадочной толщи или ее части может делать более информативными литологиче-
ские и литолого-фациальные карты в случае отображения распространения этих осадков на них. В таком случае за областью 
распространения отложения можно качественно оценивать его среднюю мощность, а значит и объем на отображенной на карте терри-
тории. Обнаруженная зависимость может использоваться при подсчетах прогнозных ресурсов некоторых осадочных полезных иско-
паемых на отдельных месторождениях, полях, зонах, районах их распространения. В первую очередь это касается полезных ископаемых, 
которые составляют отдельные горизонты – это вторичные каолины, керамзитовые и бентонитовые глины, бурые угли и т.д. В случае 
необходимости с ее помощью можно подсчитывать минерагенический потенциал по отдельным топографическим листам, администра-
тивным и геоморфологическим регионам. Перспективным может быть исследование корреляционных зависимостей между мощностями 
и распространенностью отложений на других мегаблоках Украинского щита и других регионах. 

Ключевые слова: отложения, мощность, распространенность, корреляция, ресурсы, полезные ископаемые, щит. 
 
  


