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Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених 

частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, 
суть якої в поєднанні детальності, комплексності та інноваційної оновлюваності досліджень. Для вивчення відслонень 
докембрію розроблено метод магнітного сканування, для аналізу отриманих даних запропоновано порівняльний магнітний 
аналіз. Їх впровадження, продемонстроване на прикладі відслонень вздовж р. Південний Буг у Гайворонському районі, дозво-
лило доповнити та уточнити геологічну карту докембрійського фундаменту.  

 
Вступ. Стрімкий науково-технічний прогрес останніх 

десятиріч змінив методологічну основу геофізики. Ос-
новним методологічним принципом геофізики стає сис-
темний підхід як під час виконання геофізичних дослі-
джень (комплексування методів), так і під час інтерпре-
тації одержаних результатів (у системі з даними попе-
редніх досліджень) [6].  

Ознакою геологічного сьогодення є постійний бурх-
ливий розвиток техніки, наприклад, сучасні магнітомет-
ри і каппаметри GSM-19, POS2, KT-10 [9] мають надви-
соку чутливість, багатофункціональність, оснащеність 
GPS-навігаторами, рідкокристалічний дисплеями і т.ін. 
Це дозволяє швидко, економно, колективом у кілька 
чоловік отримувати високодетальні та високоточні дані і 
обробляти результати безпосередньо під час польових 
зйомок, створювати комплексні бази даних, багатопро-
фільні об'єкти ГІС (геоінформаційних систем) та ін. Все 
це є наслідком стану неперервного оновлення техніч-
них засобів, інженерних і комп'ютерних технологій. На 
нашу думку, склався третій принцип нової методології 
геофізики, так званий "принцип оновлення". Цей прин-
цип вимагає постійного осучаснення технічних, методи-
чних засобів та методології геофізики.  

Впровадження "принципу оновлення" нової методо-
логії геофізики у магнітометрію дає можливість викори-
стовувати її в тих напрямках, де раніше вона не засто-
совувалась. Стає можливим швидко і на великих пло-
щах виконувати детальну зйомку магнітного поля, та-
ким чином використовувати її не лише для дорозвідки 
чи на стадії експлуатації родовищ, а і для цілей геологі-
чного картування.  

У польовій наземній магнітометрії нові методологічні 
принципи геофізики ще не ввійшли у звичну практику. 
Польові геологічні і геофізичні роботи, польові магніто-
метричні роботи і лабораторні дослідження часто вико-
нуються відокремлено і сприймаються як окремі опера-
ції, результати яких потім штучно поєднуються. Ком-
плексність спостережень і аналізів у наземній магніто-
метрії, збереження просторового зв'язку точок спосте-
реження магнітного поля і місць розташування порід, 
для яких визначаються петрофізичні властивості, набу-
вають сьогодні особливого значення. Тому в останнє 
десятиліття виконується програма з довивчення раніше 
закартованих площ 1:200000 ГДП-200, для створення 
карт нового покоління потрібні нові детальні і комплекс-
ні дані [4]. Особливо потрібні системність і деталізація 
при вивченні складної структури докембрійського фун-
даменту, наприклад, у роботі вивчались Гайворонський 
і Гайсинський блоки Українського щита (УЩ). Тут доке-
мбрійський фундамент характеризується "битим" зна-
козмінним аномальним магнітним полем. Строкатість 
магнітного поля відображає високу диференціацію за 
магнітними властивостями гірських порід, їх петрогра-
фічний склад практично не має кореляції з розподілом 
магнітних властивостей за існуючими середньомасшта-
бними картами аномального магнітного поля Т.  

Пошук реального зв'язку аномального магнітного 
поля з геологічною будовою докембрійського фундаме-
нту сьогодні ускладнюється низкою причин. Над від-
слоненнями по берегах річок практично повсюдно не 
виконувалися магнітні спостереження ("білі плями" на 
картах Т, взагалі відсутні дані польової зйомки магніт-
ної сприйнятливості, каппаметрії). Навіть у місцях, де 
профілі вимірів проходять вздовж відслонень, мережа 
спостережень 250×50 м порівняно з розмірами закарто-
ваних тіл дуже розріджена. Сьогодні виникає проблема 
покриття детальною первісною магнітною зйомкою від-
слонень і інших територій по берегах річок. Важливою 
проблемою сьогодення є стан існуючої бази даних вна-
слідок низки причин. Втрачено частину документації і 
"кам'яного матеріалу" через руйнацію керносховищ і 
бібліотек у геологічних підприємствах. Ускладненоий 
або неможливий аналіз зв'язку координат місця відбору 
зразків з даними зйомки магнітного поля через їх шиф-
рування (карти фізичних полів наводяться у звітах без 
гідромереж, тоді як відбір зразків здебільшого викона-
ний за окомірними прив'язками геологів за місцевими 
ознаками, і т.ін.). Слід зауважити також, що відсутність 
фінансування геологічної галузі не дозволяє виконувати 
нове буріння і тому сучасні геологічні дані можуть 
отримуватися в основному на відслоненнях. 

Малоглибинна магнітометрія. Зв'язок морфології 
магнітного поля з реальною геологічною структурою 
порід кристалічного фундаменту природно вивчати на 
відслоненнях. А відтак це стає задачею малоглибинної 
геофізики. За визначенням А.К. Манштейна [2], мало-
глибинна геофізика це одне з нових науково-практичних 
напрямів геофізики, що займається вивченням припо-
верхневої частини земної кори (від одиниць до десятків 
метрів). Вона реалізується в основному у напрямках 
забезпечення інженерно-гідрологічних, екологічних, 
агрономічних робіт та при археологічних дослідженнях. 
Малоглибинна магнітометрія (МГМ) розширює діапазон 
застосування малоглибинної геофізики і може бути за-
діяна для вивчення геологічного структурування докем-
брійського фундаменту під час геологічного картування.  

Методи, що за змістом відповідають МГМ, уже викори-
стовуються в археології, педомагнітних дослідженнях, 
інженерній геології. Наземні магнітні зйомки, наприклад, в 
археології ведуться сучасними каппаметрами і магнітоме-
трами майже в неперервному режимі (2-5 вим/с в русі). У 
роботі [3] показано, що нестача детальності веде до зни-
ження інформативності одержаних даних (рис. 1).  

У роботі [3] (рис. 1) наочно показано, що неперервна 
зйомка значно підвищує інформативність магнітного 
поля порівняно зі зйомкою масштабу 1:5000. Вона до-
зволяє отримати додаткову інформацію і точніше вияв-
ляти геологічні структури. Якщо 50-ти метровий крок 
мережі зйомки зсунути на 25 м, то така зміна суттєво 
вплине на інтерпретацію результатів великомасштабної 
зйомки (рис. 1). Сказане обґрунтовує актуальність роз-
будови МГМ як підрозділу малоглибинної геофізики на 
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базі методологічних принципів комплексування методів, 
деталізації, потокового оновлення. 
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Рис. 1. Вимірювання магнітного поля на профілі: 

1 – вимірювання в русі, 2 – вимірювання на пікеті,  
3 – вимірювання на пікетах, що зсунуті на 25 м, за [5] 

 
Роботи з детального комплексного магнітометрич-

ного і геологічного вивчення відслонень гірських порід 
докембрію були розпочаті у планових дослідженнях 
науковцями геологічного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (роботи 
А.В. Сухоради, М.І. Гузія, С.А. Попова, М.М. Решетник 
та ін.). У цих дослідженнях визріла необхідність вве-
дення методології малоглибинної магнітометрії та роз-
робки методів МГМ, які були б пристосовані до вивчен-
ня структури докембрійських утворень, що близько під-
ходять до денної поверхні або відслонюються.  

Метод МС і ПМА. За методологією МГМ нижче по-
будовано метод магнітного сканування (метод МС). 
Термін "магнітне сканування" запозичений з англомов-
ної літератури [8] і означає послідовне зчитування маг-
нітної інформації (магнітного поля Т і магнітної сприй-
нятливості �) шляхом ультрадетальних зйомок. Зага-
льний опис методу МС наведений у роботі [5]. До нова-
цій методу МС відноситься: 

а) Використання міжметодної і внутрішньометодної 
комплексності і системності як при виконанні польових 
та лабораторних робіт, так і при геологічній інтерпрета-
ції одержаних даних; 

б) Використання системи GPS і створення бази да-
них згідно з вимогами ГІС; 

в) Введення в практику польових робіт сканування  
у комплексі з Т на відслоненнях (відкритих або з примі-
тивним покривом); 

г) Деталізація польових магнітних зйомок здійсню-
ється аж до неперервності зйомок (сканування). 

Поєднання зйомок Т і  у єдиному комплексі підви-
щує інформативність МГМ оскільки: 

 Оцифровані графіки і карти  дозволяють 
побачити структуру розподілу магнітних мінералів та 
областей їх високої концентрації у приповерхневому 
шарі на відслоненнях незалежно від фізіографії порід;  

 Польова зйомка  (каппаметрія) у комплексі з різ-
новисотною зйомкою Т дає можливість диференціюва-
ти породи за характером зміни  і Т, відокремлювати 
глибинні і приповерхневі джерела аномального магніт-
ного поля; 

 За значеннями  можливий простий обрахунок 
індуктивної намагніченості Іі, що необхідно для швидкої 
оцінки аномального магнітного поля;  

 Результати маршрутної зйомки  і Т є підґрунтям 
для обрання місць площадних обстежень та свідомого 
відбору зразків на магнітометричні обстеження. Лабо-
раторні дослідження відібраних таким чином зразків 
дозволяють поєднати у цілісний комплекс вивчення 
магнітних властивостей породи на різних рівнях (геоло-

гічного тіла, відслонення, зразка, мінералу) та розкрити 
зв'язок польової зйомки Т і  з речовинним складом 
і мікроструктурними особливостями породи.  

Магнітні мінерали в даному обсязі геологічного се-
редовища формують джерело, яке вирізняє (маркує) 
цей обсяг через надані йому (цим джерелом) магнітні 
властивості. Надалі таку частину геологічного середо-
вища, що вирізняється за специфікою своїх магнітних 
властивостей, називатимемо магнітним маркером ММ 
(цей термін без визначення введений у роботі [7]). Та-
ким чином, ММ визначається розподілом магнітних мі-
нералів та особливостями магнітних властивостей гір-
ської породи, що безпосередньо пов'язані із вміщуючим 
їх геологічним середовищем. 

Під час обробки даних магнітного сканування необ-
хідно враховувати, що можуть існувати певні розбіжно-
сті між результатами каппаметрії та лабораторними 
вимірюваннями . Вони природно виникають за умов 
неоднорідного розподілу магнітних мінералів, про що 
свідчить полімодальність розподілу .  

Крива ультрадетальної зйомки Т відображає як гли-
бинні, так і приповерхневі магнітні маркери (ММ). При де-
талізації магнітної зйомки приповерхневі джерела, на від-
міну від глибинних джерел, породжують "зубчасту" будову 
кривої Т, що характеризується підвищеною частотою ко-
ливань Тmax, Tmin і високим градієнтом. Внаслідок безпосе-
редньої близькості скануючого магнітометра до приповер-
хневих джерел магнітного поля, "сплеск" неоднорідності 
магнітних властивостей середовища по маршруту зйомки 
Т провокує відповідний "сплеск" у вигляді зубця на кривій 
Т. При неоднорідному розподілі магнітних властивостей 
при достатній деталізації зйомки Т виникає адекватна 
цьому розподілу "зубчаста" форма кривої Т. Вона харак-
теризується частою зміною max та min, великими градієн-
тами, перебігом амплітуд Т=Тmax-Tmin. 

У випадку неоднорідного приповерхневого магнітно-
го маркера (ММпр) "зубчастий" вигляд кривої Т створю-
ється диференційованістю магнітних властивостей 
ММпр. з різних причин, наприклад:  

 диференційований розподіл магнітних мінералів у 
кристалічних породах. Він добре діагностується за до-
помогою площадної деталізаційної зйомки   

 різна величина та хаотичний характер напрямку 
вектора залишкової намагніченості In.  

Ці причини можуть діяти разом, підсилюючи або по-
слаблюючи одна одну.  

Зубчасту криву Т можна представити сумою двох 
складових: Т=Тср+Тпр, де осереднена крива Тср відо-
бражає дію глибинних ММ та однорідних приповерхне-
вих джерел. Саме для згладжених, плавних графіків Т 
розроблені і працюють стандартні алгоритми і прийоми 
інтерпретації аномалій магнітного поля. В роботі пропо-
нується спрощена побудова Тср по середніх точках сто-
рін зубців між Тmax і Tmin (рис. 2).  

Порівняльний магнітний аналіз. Нові можливості 
методу магнітного сканування породжують нові засоби, 
прийоми обробки та структурно-геологічної інтерпрета-
ції магнітних властивостей. Зубчаста складова Тпр вка-
зується на кривій Т зубчастим коливанням навколо 
графіка Тср або графіком Тпр=Т-Тср, що зносить це коли-
вання на горизонтальну вісь. Зубчаста деталізаційна 
крива Т характерна для високометаморфізованих порід 
докембрію і може стати засобом структурно-
геологічного вивчення приповерхневого шару докемб-
рійського фундаменту. Зубчастість кривої Т схематично 
пов'язується з приповерхневою частиною її профільно-
го геологічного розрізу. Але насправді крива Тпр визна-
чається певним геологічним околом навколо цього роз-
різу. Цей окіл назвемо профільним приповерхневим 
магнітним маркером (профільний ММпр). Крива Тпр при-
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родно пов'язана як із структуруванням магнітних міне-
ралів, так і з вміщуючим їх геологічним середовищем 
даного профільного ММпр. Цей зв'язок дозволяє вико-
ристати зубчасту криву Т та її складову Тпр для аналізу 
геологічного середовища. На основі вивчення деталь-
ник кривих Т нами побудовано дієвий методичний засіб 
структурування докембрійського фундаменту – порів-
няльний магнітний аналіз (ПМА).  
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Рис. 2. Зміна форм зубців при переході від Т до Тпр: 

 1 – крива Т; 2 – усереднена крива Тср; 3 – крива Тпр=Т-Тср 

 
В історичному процесі творення та переробки гірсь-

ких порід докембрію магнітні мінерали та вміщуючі їх 
породи утворювалися та перетворювалися неповтор-
ним чином. Здається очевидним, що детальна крива Т 
при достатній протяжності маршруту зйомки і достатньо 
розвиненій зубчастості здатна відобразити індивідуаль-
ну неповторність магнітної і геологічної структури свого 
профільного ММпр. Відомо, що будь-який об'єкт реаль-
ного світу є індивідуальним і кожна його властивість 
має в деталях свої неповторні індивідуальні особливос-
ті, які вирізняються при детальному дослідженні. В ба-
гатьох випадках виявляється, що при достатньому рівні 
детальності навіть одна характерна властивість здатна 
створити "портрет" свого об'єкта настільки індивідуалі-
зований, що за ним стає можливим ідентифікувати цей 
об'єкт. Таким ідентифікатором може стати деталізована 
крива, що виражає характерну ознаку об'єкта. Якщо 
крива Т відображає цю неповторність, то вона стає іде-
нтифікатором свого профільного ММпр. Звідси випли-
ває, що схожість кривих Т пов'язана зі схожістю відпові-
дної геологічної ділянки. В роботі приймається істинним 
положення: достатньо протяжна та виразно зубчаста 
деталізаційна крива Т може бути ідентифікатором свого 
профільного ММпр. Істинність цього твердження підтве-
рджується конкретними прикладами структурно-
геологічних досліджень (див. нижче). Зі сказаного ви-
пливає висновок, який становить зміст евристичного 
методичного засобу – порівняльного магнітного аналізу 
(ПМА): подібним зубчастим деталізаційним кривим Т 
відповідають подібні профільні ММпр. Це спрощений 
висновок з експериментального досвіду схожих ситуа-
цій при структурно-геологічних дослідженнях. У ПМА 
розглядаються достатньо протяжні і виразно зубчасті 
деталізаційні криві Т1 і Т2 та відповідні ним профільні 
маркери ММпр1 і ММпр2. Стверджується: чим більша 
подібність кривих Т1 і Т2, тим вища ймовірність подібно-
сті профільних маркерів ММпр1 і ММпр2 за їх геологічною 
структурою. Очевидною є подібність кривих Т для пра-

лельно рознесених на малу відстань l маршрутів зйом-

ки Т, оскільки при малому l крива Т та її профільний 
маркер не встигають сильно змінитися. Однак перева-
гою деталізаційної зйомки Т є те, що вона дозволяє 
виділити певне геологічне утворення з посеред інших 
за його індивідуальними рисами, тобто ідентифікувати 

його. Якщо деталізаційна зубчаста крива Т ідентифікує 
свій профільний маркер, то виникає можливість дослі-
дити конкретно його простягання шляхом рознесення 
маршрутів зйомки Т або послідовним підбором марш-
рутів, на яких криві Т лишаються подібними. Можна 
знаходити виходи на поверхню U- та S-подібної складки 
за подібністю детальних "перерізів" аномалій магнітного 
поля (кривих Т вхрест простягання).  

У зв'язку з використанням подібності детальних кри-
вих Т у роботі застосовувався "інтуїтивно-візуальний" 
спосіб порівняння двох кривих Т1, Т2. Для перевірки 
подібності кривих Т1 і Т2 у цій роботі запропонована 
така технологія: 1) виділити значущі деталі обох кривих; 
2) побудувати графіки Т в однаковому форматі і суміс-
тити їх, максимально зближуючи подібні елементи (зу-
бці, Тmax, Tmin) та ін.; 3) оцінити візуально подібність 
індивідуальних властивостей, уявляючи поступовий 
перехід від однієї кривої до іншої; 4) оцінити загальні 
властивості – протяжність, максимальну амплітуду, за-
гальний тренд і ін.; 5 ) оцінити візуальну подібність кри-
вих Тпр=Т-Тср. Порівняння індивідуальних особливостей 
Т1 і Т2 зручно виконувати накладанням одного графіку 
на другий при їх максимальному зближенні і порівнюва-
ти деталі форми і площу між контурами кривих. Частко-
во на певних проміжках крива Т2 відносно Т1 буде видо-
змінена, зсунута, з невеличкими зазубринками, але в 
цілому має бути подібна. Якщо при цьому одна з двох 
подібних ділянок кривої Т буде нижча і більш розмита, 
то відповідний її ММ може вважатися більш заглибле-
ним (як це видно на рис. 3). 
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Рис. 3. Подібність детальних кривих Т, знятих по профілях 

на проміжках аб та вг (див. рис. 4); 
1 – крива Т1 на проміжку вг, 2 – крива Т2 на проміжку аб,  

3 – Тср для Т1, 4 – Тср для Т2, 5 – Тпр для Т1, Тпр для Т2 

 
Результати досліджень. Методами МГМ авторами 

вивчалися частини Гайворонського і Гайсинського бло-
ків УЩ, репрезентовані відслоненнями вздовж р. Пів-
денний Буг. Обраним ділянкам притаманна відсутність 
точок спостереження магнітного поля. Це, зауважимо 
ще раз, не дозволяє безпосередньо пов'язати поведінку 
магнітного поля, відображену на існуючих картах, зі 
структурно-геологічними особливостями відслоненої 
частини кристалічного фундаменту. До сказаного слід 
додати ще звичну ситуацію, коли відслонення гірських 
порід вивчаються геологічними методами, магнітні вла-
стивості вивчаються за зразками, а такі могутні засоби, 
як зйомка магнітного поля та зйомка  на відслоненнях 
(каппаметрія), залишаються незадіяними. Детальне 
картування магнітних характеристик для обраних тери-
торій важливе тому, що дозволяє встановлювати місце 
положення реальних джерел аномалій магнітного поля і 
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вивчати їх у природному заляганні. Це, на сучасному 
етапі розвитку геологічного картування, є одним із за-
вдань, поставлених перед ГДП-200 [4].  

Для демонстрування можливостей методичних засо-
бів МГМ покажемо результати досліджень, проведених 
по берегах р. Південний Буг між сс. Хащувате, Казавчин, 
Сальково. Сучасна геофізика вважає, що аномалії магні-

тного поля викликані ксенолітами гнейсів і кристалосла-
нців (рис. 4). Дослідження геологів Львівського націона-
льного університету імені Івана Франка під керівництвом 
Е.М. Лазько (А.А. Сіворонов, В.П. Кирилюк) у 70-і роки 
минулого століття описали існування прошарків магнети-
твміщуючих порід, що є маркерами ритмів. 

 
                                                                                         а) б)

 
Рис. 4. Фрагмент геологічної карти (за Р.Н. Довганем [1]) та карти Т:  

а) до, б) після проведення МС. 1, 2 – ізолінії нульового та позитивного Т в нТл, 3 – ендербіти, 4 – кристалосланці, 5 – гнейси,  
6 – залізисті породи, 7 – границі товщ із залізистими породами (за Е.М. Лазько), 8 – розломи, що проведені  

за геофізичними данними, 9 – відслонення з високим значенням 
 
Саме завдяки їх присутності виділяють залізорудог-

нейсову формацію Побузького комплексу. Хоча ці по-
роди, котрі будемо надалі умовно називати залізисті 
(варіюють за складом від магнетит-кварцового до маг-
нетит-саліт-гіперстен-гранат-кварцового), є знаковими, 
однак вони залягають у прошарках незначної потужнос-
ті і тому на існуючих картах масштабу 1:50000 відсутні 
("провалюються у мережу" карти). Окрім того, існують 
проблеми неузгодженості у польових описах і прив'яз-
ках, котрі можна продемонструвати на прикладі відсло-
нень у межах проміжків аб та вг, зображених на рис. 4б. 
Тут у польових щоденниках описано різні магнетитвмі-
щуючі породи, на правому березі магнетитові кристало-
сланці, на лівому – залізисті кварцити (А.А. Сиворо-
новим та Л.П. Барановою (під час картування у 80-і рр 
минулого століття) описано відслонення на лівому бе-
резі, В.П. Кирилюком – відслонення на правому березі). 
На карті фактматеріалів відслонення, що за описом у 
польових щоденниках відповідають вивченим методом 
МС відслоненням, вказані осторонь, так, що їх місце 
розташування не співпадає з місцем розташування 
аномалій Т. Все це раніше не дозволяло прив'язати 
аномалії магнітного поля до задокументованих у польо-
вих щоденниках залізистих порід.  

На ділянці між сс. Хащувате та Сальково була вико-
нана маршрутна каппаметрія, що визначила місця 
"сплеску" значень , позначених на рис. 4 цяточками. 
Зйомка Т дозволила виявити місця "сплесків" магнітно-
го поля над відслоненнями, що доповнило існуючу кар-
ту аномального магнітного поля, адже раніше тут по 
берегах р. Південний Буг точок зйомки Т не було (зйом-
ка виконана сумісно з Р.В. Хоменком). Виявлений мар-
шрутною зйомкою Т і  факт, що над відслоненнями з 
високою  виникають високоамплітудні позитивні ано-
малії Т, був якісно доведений площадною зйомкою на 
відслоненнях у межах проміжків аб та вг. Виконана 
площадна зйомка показала значну відповідність конту-
рів мікромагнітних аномалії Т контурам аномалій . Ви-
явилося, що градієнт Т по латералі над високомагніт-
ною зоною сягає 800 нТл/м. Після виконання зйомки Т 
на трьох висотах 0 м, 1 м, 1,5 м, було виявлено малу 
зміну Т по вертикалі (невеликий вертикальний граді-
єнт). Слабка реакція на висоту зйомки Т свідчить про 
значну вертикальну потужність джерела. Поєднання 
цих фактів приводить до висновку, що виявлені на від-

слоненнях властивості можуть бути однорідно подов-
жені вглиб. Фізичні властивості залізистих порід і ото-
чуючого середовища, вивчені на відібраних тут зразках, 
значно відрізняються: 10-3 од. СІ>10010-3 од. СІ, 
Іn>10 А/м, 1,5<фактор Кениксбергера<6,5 одиниць. Ма-
ршрутна зйомка Т показала візуальну подібність фраг-
ментів кривої Т на проміжках аб та вг (рис. 4).  

Звідси (за ПМА) випливає існування суцільного висо-
комагнітного тіла, котре перетинає русло і породжує єди-
ну високоамплітудну аномалію магнітного поля (рис. 4). 
Доведемо це: на рис. 3 демонструється подібність кри-
вих Т і безпосередньо (візуальна подібність кривих Т1 і 
Т2), і через Тпр=Т-Тср (криві Тпр1, Тпр2). За поведінкою Тср 
можна бачити також картину заглиблення подібних маг-
нітних маркерів один відносно одного. Наприклад, видно, 
що частина ММ на проміжку від літери а до б заглиблена 
на лівому березі (більше, ніж відповідна частина ММ на 
правому березі). На обох відслоненнях магнітні маркери 
мають неоднорідну структуру, магнітний матеріал розпо-
ділений нерівномірно і високомагнітні породи на поверхні 
відслонення виділяються у формі смуг і просмужків, інко-
ли розбудинованих. Магнітні аномалії  мають здебіль-
шого чітку межу переходу в оточуюче низькомагнітне 
середовище. В цілому, за ПМА випливає існування суці-
льного високомагнітного тіла, котре перетинає русло 
р. Південний Буг. Воно частково відслонюється на лівому 
та правому берегах і породжує єдину високоамплітудну 
аномалію Т (рис. 4). Цей висновок за ПМА підтверджу-
ється перевіркою складу порід. 

Мінералогічні дослідження (виконані Г.Г. Павловим , 
Ю.Л. Гасановим, співробітники геологічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка) зразків, відібраних на відслоненнях у межах промі-
жків аб та вг показали, що і тут, і там залягають однотипні 
гранат-кварц-магнетитові породи (до 50 % гранату, 30-
40 % кварцу і до 10 % магнетиту). Породи, навколо ММ, 
майже всі містять понад 40 % кварцу, плагіоклазу 25-40 %, 
буває присутнім ортопіроксен до 20 %. У деяких зразках 
добре діагностується лінійна орієнтація зерен як кварцу, 
так і магнетиту. За термомагнітним аналізом і рудною мік-
роскопією встановлено, що основним магнітним мінера-
лом є магнетит. Наведені дані доводять, що дійсно існує 
єдиний ММ, який переходить з одного берега на інший і 
породжує єдину протяжну аномалію Т.  
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Звичайно, існують і деякі відмінності (несуттєві для 
даного висновку) між породами, що складають ММ та 
відслонюються на протилежних берегах р. Південний 
Буг у межах проміжків аб та вг. Наприклад, для зразків 
з лівого берега чітко діагностується термомагнітним 
аналізом присутність піротину з температурою Кюрі 
Тq=300С. Піротин часто зустрічається в зернах дрібної 
ізометричної форми або в окислених зернах середньо-
го розміру і кутастої форми.  

Площадна зйомка Т підтвердила той факт, що ано-
малії магнітного поля тягнуться за межі відслонень. 
Аномалії Т мають невеликі розміри (кілька метрів) і 
складаються у низку, що простягається на північ. Це 
узгоджується із поведінкою аномального магнітного 
поля на існуючих картах і може свідчити про розбуди-
новану форму залягання їх джерел. 

Магнітне сканування вздовж лівого берега р. Півден-
ний Буг між сс. Казавчин та Сальково, де русло має суб-
широтну орієнтацію, дало нові дані. Виявилось, що зафі-
ксовані на карті Т дві аномалії на проміжках де та жз за 
своєю "тонкою" будовою є подібними (рис. 5).  
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Рис. 5. Подібність детальних кривих Т, знятих  
по профілях на проміжках де та жз (див. рис. 4): 

1 – крива Т1 на проміжку жз, 2 – крива Т2 на проміжку де 
 

А.А. Сівороновим у польових описах тут вказано 
присутність перешарувань залізистих порід, точне міс-
це їх відслонення було легко виявлене за результатами 
каппаметрії (де χ>40·10-3 од.СІ). Оскільки ці проміжки 
кривої Т подібні, за ПМА можуть бути подібними профі-
льні ММ. У північно-західному напрямку від проміжків де 
і жз простягаються ланцюжки аномалій, що очевидно 
створені продовженням профільних ММ. Вимірювання 
Т по паралельному профілю через 300 м від проміжку 
де підтвердило це припущення, оскільки криві Т вияви-

лись подібними. Висока подібність отриманих деталь-
них кривих Т на проміжках де та жз дозоляє припустити, 
що вони створені двома частинами одного тіла. Оскіль-
ки на геологічній карті на вивченому проміжку зображе-
ний розлом північно-західного простягання, то очевид-
но, що дві частини одного тіла були у цьому напрямку 
зміщені один відносно одного. 

Висновки. Започатковано введення малоглибинної 
магнітометрії (МГМ), яка базується на таких методоло-
гічних принципах, як детальність, системність, внутрі-
шньо- та міжметодне комплексування і оновлюваність 
(модернізація) способів досліджень. На методологічних 
засадах МГМ розроблений інформативний метод магні-
тного сканування (метод МС). Запропонований порів-
няльний магнітний аналіз (ПМА), який базується на по-
ложенні: при достатній детальності зйомок подібним 
кривим Т відповідають подібні за структурою геологічні 
розрізи. На прикладах (досліджені ділянки УЩ) доведе-
но, що методи МС та ПМА здатні значно підвищувати 
рівень структурно-геологічної інформативності магніт-
них властивостей гірських порід, знаходити і виправля-
ти неузгодженості та неточності в існуючих картах маг-
нітного поля і геологічних картах.  
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МАЛОГЛУБИННАЯ МАГНИТОМЕТРИЯ В ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ДОКЕМБРИЙСКОГО ФУНДАМЕНТА 

В этой работе обоснована необходимость применения комплекса детальных магнитометрических работ для обследования об-
наженных частей докембрийского фундамента. Предлагается применить новую методологию – малоглибинной магнитометрии, 
суть которой в сочетании детальности, комплексности и обновляемости исследований. Для изучения отложений докембрия разра-
ботан метод магнитного сканирования, для анализа полученных данных предложен сравнительный магнитный анализ. Их внедрение 
продемонстрировано на примере отложений вдоль реки Южный Буг в Гайворонском районе (Украина) позволило дополнить и уточ-
нить геологическую карту докембрийского фундамента. 
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SMALL DEEP MAGNETOMETRIC ON FIELD INVESTIGATION  
OF GEOLOGICAL STRUCTURE OF PRECAMBRIAN BASEMENT 

In this work the need for complex detailed magnetic survey work for part of the Precambrian basement outcrops. It is proposed to apply the 
new methodology – Small deep magnetometric, the essence of which is combined detail, complexity and innovation research. To study the 
outcrops of Precambrian magnetic scanning method developed for the analysis of the data suggested a comparative magnetic analysis. Their 
implementation demonstrated by outcrops along r. Southern Bug Haivoron region (Ukraine) allowed to amend and clarify the geological map of the 
Precambrian basement. 


