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перСпекТиви нафТогаЗоноСноСТі 
північно-Західної чаСТини 

 внуТріШніх фліШових покривів українСьких карпаТ

Вивчався крейдовий і палеогеновий фліш Дуклянсько-Чорногорського, Буркут-
ського, Магурського, Мармароського та Пенінського покривів, що в північно-захід-
ному секторі Українських Карпат біля кордонів з Польщею і Словаччиною (Лемків-
ський сегмент) відзначаються дуже похилими насувами. Просторово ці тектонічні 
одиниці розташовані в межах так званого гідротермального поля, у цілому не спри-
ятливого щодо присутності тут вуглеводнів у значних масштабах. Проте в ньому ви-
окремлені невеликі за площею ділянки з перевагою вуглеводнів у складі газів. Із ді-
лянками, що просторово тяжіють до Закарпатського прогину, слід пов’язувати пер-
спективи газоносності району.

ключові слова: внутрішні флішові покриви, гідротермальне поле, склад вільних 
газів, нафтогазоносність, перспективні ділянки, Закарпатський прогин.
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про ліТофлюїдоТермодинамічну СиСТему 
в геології і геохімії

Проаналізовано підходи дослідників до терміна «флюїдні системи» як прототи-
пу флюїдного середовища кристалізації мінералів, природно збережені релікти яко-
го – включення флюїдів, відображають особливості флюїдного режиму мінерало-
генезу породно-рудних комплексів. Наголошено, що термін «флюїд» характеризує 
основну властивість речовини середовища мінералогенезу, найважливішої субстан-
ції земної кори, – її найвищу мобільність, максимальну невпорядкованість структури, 
плинність, та охоплює як рідкий або газовий стан легколетких компонентів (газовий, 
водний розчин), так і розплав магматичної (силікатної, сольової, карбонатної) речо-
вини. Під флюїдним режимом автор розуміє фізико-хімічну природу, просторово-
часову послідовність прояву і мінливість параметричних характеристик флюїдів, 
тобто, усю сукупність фізико-хімічних та геологічних явищ і процесів, що зумов-



люють закономірні (дискретні, періодичні, еволюційні) зміни агрегатного стану, 
рТ-параметрів і складу флюїдного середовища кристалізації мінералів та їхніх ви-
значених (певних, конкретних) парагенезів. Наші багаторічні дослідження показа-
ли, що фізико-хімічна система флюїдного середовища мінералорудонафтидогенезу 
повинна охоплювати літоїдні (породні), флюїдні (генетичні) і термодинамічні (темпе-
ратура, тиск, концентрація) компоненти, які визначають масо-, тепло- й енергообмін 
між флюїдом та вмісною його породою. З огляду на це, таку фізико-хімічну систему 
ми визначаємо як «літофлюїдотермодинамічну» і вважаємо, що це визначення най-
повніше враховує всі відомі явища генерації, міграції, диференціації та акумуляції 
флюїдів, зокрема і вуглеводневих (вуглеводневмісних), у літосфері Землі. Прикладом 
літофлюїдотермодинамічної системи в надрах Землі – природному високоенерге-
тичному фізико-хімічному реакторі – є вуглеводнегенерувальна і мінералорудоутво-
рювальна система глибинного абіогенного високотермобарного флюїду.

ключові слова: включення в мінералах, флюїдні системи, флюїди, флюїдний 
режим, літофлюїдотермодинамічна система, літосфера Землі.
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енергія гіББСа уТворення компоненТів 
природного гаЗу в оСадових Товщах

Розглянуто основні способи розрахунку складу геохімічних систем, які знахо-
дяться в стані термодинамічної рівноваги. Показано, що основою для таких розра-
хунків є визначення енергії Гіббса кожного із компонентів системи за заданих тем-
ператур і тиску. Проведено аналіз способів визначення енергій Гіббса за стандарт-
ного тиску та в умовах, які реалізуються в межах осадової товщі. Відібрано рівняння 
стану для індивідуальних компонентів природного газу та розраховано їхні енергії 
Гіббса для теплових потоків у межах 40–100 мВт/м2 та глибин 0–20 км. Показано, 
що в діапазоні 2–6 км існує ділянка стабільності для вуглеводневих та невуглеводне-
вих компонентів природного газу.

ключові слова: енергія Гіббса, тепловий потік, природний газ, осадовий шар.
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геоТермічні умови 
Східного нафТогаЗоноСного регіону україни

Формування температурного режиму Дніпровсько-Донецької западини зумов-
люється величиною глибинного теплового потоку, структурно-тектонічними особли-
востями регіону, літологією осадового комплексу, розвитком у регіоні потужного 
комплексу хемогенних і вулканічних порід, а також гідрогеологічними умовами.

За результатами аналізу фактичного геотермічного матеріалу у свердловинах, 
отриманого під час проведення геофізичних досліджень, замірів температур при ви-
значенні геотермічних градієнтів та випробуванні продуктивних горизонтів, визна-
чено геотермічні параметри, що характеризують температурний стан порід і флюїдів 
різних тектонічних зон Східного нафтогазоносного регіону. Наведено схеми розпо-
ділу температур на глибинах 2000, 8000 м, середнього геотермічного градієнта, глибин 
залягання ізотерм 150 і 180 °С та проаналізовано закономірності розподілу геотерміч-
них параметрів. Встановлено латеральну зональність цих параметрів, виокремлено 
зони їхніх максимальних, середніх та низьких значень. Враховуючи особливості тек-
тонічної будови Дніпровсько-Донецького грабена, у міру занурення осадового комп-
лексу здійснюється поступова заміна нафтових родовищ нафтогазовими, а потім – 



газовими з північного заходу на південний схід. Геотермічні параметри характеризу-
ють геотермічну активність надр западини і дають змогу встановити її зональність, 
а також прогнозувати фазовий стан вуглеводневих систем на великих глибинах.

ключові слова: геотермічні параметри, термобаричні умови, середній геотер-
мічний градієнт, «фонові» регіональні температури, ізотермічна поверхня, фазовий 
стан вуглеводнів, Східний нафтогазоносний регіон.
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мармароСька Зона Скель 
у СТрукТурі українСьких карпаТ

Стаття 2. Тектоно-магматична позиція і погляди на структуру зони

Охарактеризовано тектоно-магматичну позицію Мармароської зони скель та ви-
значення її місця в загальній структурі Українських Карпат. Наведено історію ви-
вченості магматичних порід. На підставі опрацювання наявних літературних дже-
рел здійснено порівняльний аналіз поглядів на структуру і положення Мармароської 
зони скель у будові Карпатської споруди. Детально висвітлено основні риси геоло-
гічної будови і тектонічного районування зони.

ключові слова: Мармароська зона скель, тектоніка, насув, зсув, покрив, олісто-
строма, горст-антиклінорій, магматизм, офіолітовий комплекс.
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палео- Та СучаСні гідрогеологічні умови
 Більче-волиЦької Зони

 карпаТСької нафТогаЗоноСної провінЦії

На основі палео- та сучасних гідрогеологічних ознак встановлено просторово-
часовий механізм формування і збереження покладів газу та нафти в Більче-Воли-
цькій зоні Карпатської нафтогазоносної провінції.

Часовий інтервал припадає на останній цикл гідрогеологічного розвитку. Чин-
никами міграції водо-вуглеводневих сумішей із глибоких піднасувних структур Кар-



пат були геодинамічні та вторинні геостатичні навантаження, які проявилися про-
тягом динамо-елізійного етапу (пізній баден – по сьогодні), розвиток якого зумовили 
насувотворні рухи покривів. Розрахунки часу збереження покладів газових родовищ 
встановили, що їхній вік не перевищує 6 млн років.

Південно-західна спрямованість руху палео- та сучасних інфільтрогенних вод 
у поєднанні зі зворотною динамо-елізійною спричинили існування тут затиснутої 
між ними гідродинамічно зрівноваженої системи, яка вирізняється сприятливими 
умовами для формування і збереження покладів вуглеводнів.

З’ясовано пов’язаність п’єзомаксимумів із ділянками тектонічних порушень, 
головним чином, поперечних, що вказує на шляхи перетоків водо-вуглеводневих су-
мішей із глибоких горизонтів. Площі розвантаження (перспективні в плані пошуків 
нових покладів) обмежені локальними п’єзомінімумами на тлі регіональних гідро-
баричних полів. Сприятливими для локалізації вуглеводневих покладів є площі 
палеоп’єзомінімумів прирозломної частини Угерсько-Косівського блоку на межі зі 
Східноєвропейською платформою.

Результати бароосмотичного аналізу гідрогеологічних умов газових та нафто-
вих родовищ виявили бароосмотичні потоки молекул води в товщах глинистих по-
рід, їхні інтенсивності і напрями руху та взаємозв’язки з покладами.

ключові слова: Більче-Волицька нафтогазоносна зона, палеогідрогеологія, па-
леогеографія, палеогідрохімія, гідрогеохімія, палеогідродинаміка, елізія, інфільтра-
ція, бароосмос.
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про новий підхід 
до виЗначення ТеплоТворноСТі природного гаЗу, 

який поСТачаюТь СпоЖивачам,
Та його куБомеТроБаромеТрію 

Показано, що зміною тиску і температури природних газів у сховищах, газголь-
дерах, різних установках від гідратів вуглеводневих газів у їхньому складі можна 
відривати воду в потрібній концентрації, що створює її збільшену домішку в трубах 
і в підсумку впливає на кінцеву теплотворність палива. Запропоновано новий підхід 
до визначення теплотворності природного газу, який постачають споживачам, шля-
хом обґрунтування необхідності введення такої одиниці, як кубометробар (м3бар). 
Це сприятиме встановленню співвідношення теплотворності видобутого природного 
газу і газу, який постачається споживачам, тобто визначенню якості cпожитого газу.

ключові слова: природний газ, газогідрати, калорійність природного газу, кубо-
метробарометрія, закон Бойля–Маріотта, пара води, газолічильники.

Конституція України. Із змінами, внесеними згідно з Законом № 2222-ІУ від 8 груд-
ня 2004 року. (2006). Київ: Велес, с. 13.

Рудько, Г. І., Бондар, О. І., Ловинюков, В. І., Бакаржієв, А. Х., Григіль, В. Г., Хо-
мин, В. Р. ... Лагода, О. А. (2014). енергетичні ресурси геологічного середовища 
україни (стан та перспективи) (Т. 1–2). Чернівці: Букрек.

Сворень, Й. М., Наумко, І. М. (2006). Нова теорія синтезу і генезису природних вугле-
воднів: абіогенно-біогенний дуалізм. Доп. нан україни, 2, 111–116.



VII міЖнародна наукова конференЦія 
«геофіЗика і геодинаміка:

 прогноЗування Та моніТоринг геологічного Середовища»

Чергова VII Міжнародна наукова конференція на тему «Геофізика і геодинаміка: 
прогнозування та моніторинг геологічного середовища» відбулася в м. Львові в Кар-
патському відділенні Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України 24–26 ве-
ресня 2019 року.

Співорганізаторами конференції стали Національна академія наук (НАН) Укра-
їни, Карпатське відділення Інституту геофізики (КВ ІГФ) імені С. І. Субботіна НАН 
України, Національний університет (НУ) «Львівська політехніка», Українська нафто-
газова академія (УНГА), Наукове товариство імені Шевченка, Науково-технічна ком-
панія (НТК) «ДЕПРОІЛ ЛТД».

У науковому комітеті конференції: В. Максимчук, В. Старостенко, С. Вижва 
(співголови), В. Бахмутов, Л. Бешітіу, Л. Бріміх, О. Кендзера, В. Коболєв, М. Крас-
ножон, Е. Кузьменко, Р. Кутас, Д. Мулицький, М. Орлюк, М. Павлюк, О. Петров-
ський, К. Третяк, Д. Федоришин (члени), О. Сапужак (учений секретар).

Організаційний комітет у складі, головно, працівників КВ ІГФ імені С. І. Суббо-
тіна НАН України також очолив В. Максимчук.

Відкрив конференцію 24 вересня 2019 р. директор КВ ІГФ імені С. І. Субботіна 
НАН України, член-кореспондент НАН України В. Максимчук.

Учасників вітали: член-кореспондент НАН України Р. Кутас, академік НАН 
України Р. Кушнір, професор К. Третяк, професор О. Петровський.

На пленарних і секційних засіданнях почергово головували В. Максимчук, 
Р. Кутас, М. Орлюк, А. Назаревич, Д. Малицький, А. Гнип, Р. Кудеравець, П. Бодлак, 
О. Меньшов, С. Дещиця, О. Сапужак, Б. Ладанівський.

Програмою передбачалося виголошення 11 пленарних (на одному засіданні), 
31 секційної (на засіданнях п’яти секцій) і 21 стендової доповідей науковцями із про-
відних наукових центрів Румунії, Польщі та України, насамперед, Києва, Львова, Івано-
Франківська, Дніпра. Усього в роботі конференції взяло участь понад 80 учасників.

На пленарному засіданні 24 вересня були заслухані доповіді: «Геотектонічні 
умови дегазації Чорного моря» (р. кутас (доповідач – тут і надалі курсивом), ІГФ 
ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Дегазація мегазападини Чорного моря: струк-
турно-тектонічні і флюїдодинамічні аспекти» (В. Коболєв, ІГФ ім. С. І. Субботіна 
НАН України, Київ), «Gravity insights into dynamics of the Vrancea intermediate-depth 
seismic zone» (L. Besutiu, L. Zlagnean, M. Pomeran, Institute of Geodynamics of the 
Romanian Academy, Bucharest), «Вплив Волино-Оршанського протерозойського про-
гину на геологічну будову західного нафтогазоносного регіону України» (ю. круп-
ський1, І. Буштин2, 1Львівський національний університет (ЛНУ) ім. Івана Франка; 
2ТОВ «Західнадрасервіс», Львів), «Корово-мантійна(?) природа довгохвильової 
Центрально-Європейської магнітної аномалії» (М. Орлюк, І. Пашкевич, А. Марченко, 
А. Роменець, ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Контроль стану та опти-
мізація відбору залишків закачаного газу із Олишівського підземного сховища газу 
за результатами високоточних гравіметричних спостережень та створення постійно 
діючої 3D моделі» (О. Петровський1, Р. Шимко2, Р. Вечерик2, Т. Петровська1, А. Тра-
чук1, А. Бороздіна1, 1НТК «ДЕПРОІЛ ЛТД», Івано-Франківськ; 2АТ «УКРТРАНСГАЗ» 
НАК «Нафтогаз України», Київ), «Раціональний комплекс геофізичних методів до-
слідження карсту та супутніх процесів на Карпатських соляних родовищах» (е. кузь-
менко1, С. Багрій1, В. Максимчук2, О. Сапужак2, Т. Йосипенко3, С. Дучук3, Я. Шах-
нов4, В. Шахнова4, 1Івано-Франківський національний технічний університет нафти 
і газу (ІФНТУНГ); 2КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 3Західно-Укра-
їнська геофізична розвідувальна експедиція (ЗУГРЕ), Львів; 4ВАТ «Київ ЗНДІЕП», 



Київ), «Головний центр спеціального контролю як інструмент для забезпечення ви-
конання задач національної безпеки» (О. лящук, І. Толчонов, І. Корнієнко, Головний 
центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України, Городок), «Results of recon-
naissance studies at amber mining sites in various regions of the globe» (M. Yakymchuk1, 
I. Korchagin2, 1Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, 
Kyiv; 2Institute of Geophysics of NAS of Ukrainе, Kyiv), «Перспективи приросту вугле-
воднів за рахунок виділення пропущених газоконденсатнонасичених порід у склад-
нопобудованих неогенових відкладах (Д. Федоришин, О. Трубенко, С. Федоришин, 
Р. Маринчак, ІФНТУНГ), «Оцінка карстопровальної небезпеки геофізичними мето-
дами на території Стебницького калійного родовища» (О. сапужак1, В. Максимчук1, 
С. Дещиця1, Е. Кузьменко2, О. Романюк1, О. Підвірний1, В. Коляденко1, С. Багрій2, 
О. Сироєжко1, Б. Климкович1, О. Чоботок1, 1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, 
Львів; 2ІФНТУНГ).

На секційних засіданнях 25–26 вересня були представлені такі доповіді.
Секція 1 «вивчення глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори 

(геофізичні, геологічні, геодезичні та інші дослідження»: «Західноєвропейська плат-
форма, чи західна акреційна окраїна Східноєвропейської платформи?» (П. бодлак, 
В. Тимощук, КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Зіставлення пара-
метрів деформації земної поверхні з новітніми рухами земної кори» (М. Орлюк, 
М. Іщенко (ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Results of frequency-reso-
nance sounding of cross-section along profile crossing Ukrainian shield from north to south» 
(M. Yakymchuk1, I. Korchagin2, 1Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics 
and Geochemistry, Kyiv; 2Institute of Geophysics of NAS of Ukrainе, Kyiv), «Сезонні 
варіації швидкостей зміни координат GNSS-станцій та можливості їх врахування 
в регіональних геодинамічних дослідженнях» (С. Савчук, с. Доскіч, НУ «Львівська 
політехніка»), «Про терейнові особливості геодинаміки і сейсмічності Українських 
Карпат» (а. назаревич1, Л. Назаревич2, 1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, 
Львів; 2ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Відділ сейсмології Карпатського ре-
гіону (ВСКР), Львів), «Уточнення геотектонічної будови та прогнозування перспек-
тивних зон нафтогазоносності Коломийського та Слобідколіснянського палеови-
ступів за даними гравірозвідки» (с. анікеєв1, В. Максимчук2, 1ІФНТУНГ; 2КВ ІГФ 
ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Глибинна будова літосфери і нафтогазо-
носність Карпатського регіону України за комплексом геофізичних даних» (П. Ше-
ремета1, С. Слоніцька2, Ю. Ладиженський3, А. Назаревич4, Л. Назаревич5, І. Хавен-
зон1, Ю. Левкович6, М. Пилип’юк6, 1УНГА, Львів; 2Український державний геолого-
розвідувальний інститут, Київ; 3Інститут геологічних наук НАН України, Київ; 
4КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 5ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН Укра-
їни, ВСКР, Львів; 6ЗУГРЕ, Львів), «Визначення гідрогеологічних умов та динаміки 
засолення водоносного горизонту методом електрометрії» (с. багрій, Е. Кузьменко, 
У. Дзьоба, ІФНТУНГ).

Секція 2 «Геофізичні та сейсмологічні дослідження сейсмоактивних регіонів»: 
«Методологічні аспекти релокації вогнищ тересвинської серії 2015 р.» (а. Гнип, 
Д. Малицький (КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Сейсмотектонічні 
процеси в Закарпатському внутрішньому прогині та їх зв’язок з геофізичними по-
лями» (в. ігнатишин, А. Ігнатишин, М. Ігнатишин (ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН 
України, ВСКР, Львів), «Інструментальні спостереження на постійних мережах 
сейсмічного моніторингу АЕС України» (Ю. Андрущенко, О. лящук, І. Корнієнко 
(Головний центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України, Городок), «Струк-
турно-тектонічні та сейсмічні особливості південно-східної ділянки Закарпатського 
прогину» (е. козловський1, В. Тимощук1, Н. Пиріжок1, О. Грицай1, Л. Генералова2, 
1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 2ЛНУ ім. Івана Франка, Львів), 
«Сейсмічне мікрорайонування майданчика під будівництво резервуару ЛВДС «Бро-



ди» (і. сапужак1, С. Вербицький1, Д. Гринь2, О. Когут3 (1ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН 
України, ВСКР, Львів; 2ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ; 3ПП «Енерго-
проектсервіс», Львів), «Інструментальні дослідження сейсмоакустичного випромі-
нювання у геосередовищі» (с. кравець, Д. Малицький, А. Микита, М. Махніцький, 
КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Про характерні сценарії і меха-
нізми землетрусів Виноградівської сейсмогенної зони Закарпаття» (а. назаревич1, 
Л. Назаревич2 (1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 2ІГФ ім. С. І. Суббо-
тіна НАН України, ВСКР, Львів), «Визначення параметрів вогнища землетрусу для 
події 2017/09/02, яка відбулася в регіоні Айдахо (США) » (Д. Малицький1, О. Гри-
цай1, D. Mikesell2 (1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 2Environmental 
seismology laboratory at Boise State University, USA)

Секція 3 «сучасні технології геолого-геофізичного прогнозування геологічного 
середовища, пошуків родовищ нафти і газу та інших корисних копалин»: «Законо-
мірності розміщення покладів вуглеводнів у відкладах верхнього відділу юрської 
системи в межах зовнішньої зони Передкарпатського прогину (Косівсько-Угерська 
підзона)» (П. бодлак1, В. Бодлак2, М. Дорохов2, 1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН 
України, Львів; 2Львівське відділення УкрНДІгазу, Львів), «Використання даних 
гамма- та електричного каротажів у комплексній теоретико-емпіричній методиці 
прогнозування нафтогазоносності розрізів свердловин» (л. скакальська1, А. Наза-
ревич1, В. Косарчин2, 1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 2Львівський 
національний аграрний університет, Львів), «Integral assessment of oil and gas poten-
tial of four licensed blocks in the Dnieper-Donets basin» (M. Yakymchuk1, I. Korchagin2, 
1Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv; 2Institute 
of Geophysics of NAS of Ukrainе, Kyiv).

Секція 4 «Геофізичний моніторинг еконебезпечних природних та техногенних 
геологічних процесів»: «Аспекти методики геомагнітних вимірювань у обсерваторії 
«Аргентинські острови» з погляду сучасних вимог Intermagnet» (Ю. Отруба1, Є. на-
калов2, Є. Бріллінг3, 1Державна установа Національний антарктичний науковий центр 
МОН України, Київ; 2КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 3ІГФ ім. С. І. Суб-
ботіна НАН України, ВСКР, Львів), «Електромагнітна оцінка стану геологічного се-
редовища на ділянці магістрального газопроводу у зоні впливу шахтного поля «Хо-
тінь» (с. Дещиця, О. Сапужак, О. Романюк, О. Сироєжко (КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна 
НАН України, Львів), «Просторово-часовий моніторинг території рудника № 2 Стеб-
ницького калійного родовища» (К. Третяк, с. Петров, І. Брусак, НУ «Львівська полі-
техніка», Львів), «Магнетизм ґрунтів України. Розвиток досліджень 2019 (О. Меньшов, 
Київський національний університет (КНУ) імені Тараса Шевченка, Київ), «Застосу-
вання геофізичних методів для вивчення історичних пам’яток» (р. кудеравець, І. Чо-
боток, О. Сапужак, О. Романюк, В. Коляденко, КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН Укра-
їни, Львів), «Використання магніторозвідки для дослідження історичних пам’яток 
Пліснеського археологічного комплексу» (р. кудеравець1, І. Чоботок1, В. Шелеп2, 
А. Филипчук2, О. Меньшов3, 1КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів; 2Ко-
мунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного 
заповідника «Давній Пліснеськ», Львів; 3КНУ імені Тараса Шевченка, Київ).

Секція 5 «Методи математичного та фізичного моделювання і геоінформацій-
ні технології для обробки та інтерпретації геофізичних даних»: «Математичне моде-
лювання геофізичних полів у кусково-однорідних середовищах непрямими методами 
граничних та приграничних елементів» (Л. Журавчак1, н. Забродська2, 1НУ «Львів-
ська політехніка», Львів; 2КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Вико-
ристання сферичних функцій при моделюванні світлового забруднення атмосфери» 
(Ю. Семків1, Ю. Лук’янченко2, Л. Янків-Вітковська2, А. Білінський3, 1Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль; 2НУ «Львівська 
політехніка», Львів; 3ЛНУ ім. Івана Франка, Львів), «Відображення Хейлівських циклів 



сонячної активності у вікових варіаціях геомагнітного поля» (Т. сумарук, П. Сума-
рук (ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Алгоритм інтерпретації даних ви-
мірювання природної електромагнітної емісії» (а. сенчина, В. Коляденко (КВ ІГФ 
ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Методика та результати 3D моделювання 
спостережень методом електрорезистивної томографії для тіл довільної провідності» 
(О. сапужак, О. Сироєжко (КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «Гео-
електрична модель дамби хвостосховища у м. Стебнику за результатами експрес ана-
лізу даних зондувань становленням електромагнітного поля» (б. ладанівський, Л. Сав-
ків, О. Романюк (КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів).

Виставлено стенди належного наукового рівня і високого поліграфічного оформ-
лення, серед яких виокремимо: «Магнітомінералогічне обґрунтування намагніченос-
ті глибинних горизонтів літосфери Землі» (В. Друкаренко, М. Орлюк, О. Шестопа-
лова, ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Magnetic studies in the north-west 
part of Сarpathian foredeep» (V. Maksymchuk1, R. Kuderavets1, I. Chobotok1, O. Men-
shov2, Ye. Nakalov1, V. Myronyuk1, 1Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geo-
physics, NAS of Ukraine, Lviv; 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv), 
«Сейсмічність Марамурешського басейну з 1960 по 2015 роки» (В. Максимчук, 
Н. Пиріжок, КВ ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Львів), «До питання вивчення 
індукованої сейсмічності у промисловому Придніпров’ї» (П. Пігулевський1, В. Свис-
тун2, А. Бурлакова3, О. Тяпкін3, Л. Анісімова4, 1ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, 
Київ; 2Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика», Дніпро; 3Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро; 4Інститут проб-
лем природокористування та екології НАН України, Дніпро), «Леткі сполуки флюїд-
них включень і закритих пор порід як важливий показник флюїдонасиченості надр 
(на прикладі породно-рудних комплексів України)» (І. Наумко1, М. Братусь1, І. Зін-
чук1, Й. Сворень1, Н. Бацевич1, О. Вовк2, Г. Занкович1, Л. Редько1, Б. Сахно1, Ю. Бе-
лецька1, Л. Дручок1, З. Матвіїшин1, Л. Телепко1, Р. Бондар1, Т. Бринський1, М. Зубик1, 
Н. Сава1, В. Степанюк1, 1ІГГГК НАН України, Львів; 2Східноєвропейський націо-
нальний університет імені Лесі Українки, Луцьк), «Теоретичний розрахунок АЧХ 
геологічного середовища з використанням МСЕ для моделювання синтетичних сейсмо-
грам» (Б. Купльовський, Т. Брич, ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, ВСКР, Львів), 
«Природа Покотилівського магнітного мінімуму» (М. Орлюк, М. Бакаржієва, А. Мар-
ченко (ІГФ ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ), «Метод визначення напружено-
деформованого стану літосфери (А. Церклевич, О. Шило, Є. Шило (НУ «Львівська 
політехніка», Львів).

Видано збірник наукових праць «Геофізика і геодинаміка: прогнозування та мо-
ніторинг геологічного середовища» (під ред. В. Ю. Максимчука, Львів, 2019, 228 с.), 
який включає 74 статті.

Заключне пленарне засідання 26 вересня, у якому активну участь взяли Р. Ку-
тас, І. Наумко, О. Лящук, П. Шеремета, А. Назаревич, а підсумував В. Максимчук, 
було присвячене обговоренню матеріалів доповідей, загальній дискусії і прийняттю 
ухвали конференції. Дискусія стосувалася і підсумків роботи, і низки ще невирішених 
проблемних питань, і подальших конференцій, зокрема ювілейної восьмої, з нагоди 
30-річчя заснування КВ ІГФ імені С. І. Субботіна НАН України, запланованої на 
2021 рік. Усі, хто виступав, наголосили на масштабності тематичних напрямів кон-
ференції, значущості проведення таких конференцій та їхньої ролі в підготовці мо-
лодої наукової зміни як передумови стабілізації й оновлення геофізичної галузі, важ-
ливості публікації нових фундаментальних і прикладних результатів, необхідності 
посилення міжнародних наукових зв’язків з вирішення актуальних проблем геофі-
зичної науки, висловлювали подяку Оргкомітетові, насамперед, директору КВ ІГФ 
імені С. І. Субботіна НАН України, члену-кореспонденту НАН України В. Максим-
чуку і вченому секретареві О. Сапужаку, за добру організацію конференції, сприян-



ня доброму настроєві і насназі учасників та за зусилля, яких було докладено для 
проведення цього зібрання вчених на належному науковому і людяному рівнях!

У прийнятій ухвалі конференції оцінено вагомість внеску науковців і практи-
ків у розвиток фундаментальної геофізичної науки, підсумовано їхні наукові здобут-
ки на сучасному етапі, окреслено коло невирішених наукових завдань та запланова-
но проведення ювілейної VIIІ конференції 2021 року з нагоди 30-річчя заснування 
КВ ІГФ імені С. І. Субботіна НАН України.

Отож, до зустрічі 2021 року!

Доктор геологічних наук Ігор НаУмко

оСяйне 90-річчя 
профеСора ореСТа ілляровича маТковСького

17 листопада 2019 року відзначив свій ювілей – 90-річчя від уродин і 65-річчя 
наукової, педагогічної, організаторської та громадської діяльності – Орест Іллярович 
Матковський, гідний представник когорти викладачів кафедри мінералогії, поклика-
них професором Євгеном Лазаренком на початку 50-х років ХХ століття сіяти ро-
зумне й вічне на новоствореному з його ініціативи геологічному факультеті Львів-
ського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка.

Життєва стежина професора Ореста Матковського в осяйне 90-річчя простягну-
лася зі славної Терпилівки Підволочиського району на Тернопільщині й назавжди 
пов’язала його зі Львовом. Тут він знайшов свою долю в особі Ганни Олексіївни 
Сивої (Матковської), тут народилися його сини Юрко та Андрій і донька Наталка, 
онуки Орест та Анастасія, тут він досягнув вершин життєвої і наукової мудрості в 
рідних для нього стінах Франкового університету, у якому виріс від студента й аспі-
ранта до Заслуженого професора, завідувача кафедри мінералогії (1974–1999) і де-
кана геологічного факультету (1980–1996), тут віддав багато років інтелектуальній 
праці на професорсько-викладацьких посадах.

Широке коло наукових зацікавлень сприяло реалізації творчих планів визначного 
вченого-мінералога і педагога: захисту кандидатської і докторської дисертацій, отри-
манню вчених звань доцента і професора. Лауреат Державної премії УРСР у галузі 
науки і техніки, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений професор 
Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка, віце-президент 
Українського мінералогічного товариства (УМТ) і керівник Львівського відділення 
УМТ, Дійсний член і голова геологічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка – 
таким його знає наукова спільнота в Україні та поза за її межами, і це далеко не повний 
перелік його досягнень та звитяг. За тривалу й плідну наукову та науково-педагогічну 
працю професор Орест Матковський був удостоєний багатьох звань, премій, наго-
род, та найціннішим життєвим дороговказом він вважав – нести студентській моло-
ді не лише фахові знання, але й високу національну свідомість.

А розпочинався його науковий і творчий шлях із навчання в аспірантурі 
(1953–1956 рр.) за керівництва ректора університету, тоді ще члена-кореспондента 
АН УРСР, професора Євгена Лазаренка та захисту кандидатської дисертації на тему 
«Минералогия Осницкого комплекса Волыни» (1957 р.), яку рекомендували для де-
монстрації на міжнародній виставці кращих наукових праць молодих вчених у Брюс-
селі. Докторську дисертацію на тему «Минералогия и условия образования древних 
эндогенных комплексов Мармарошского массива (Восточные Карпаты)» захис-
тив 1975 р. Учене звання доцента йому присвоїли 1962 р., професора – 1977 р.



Багатогранною науковою діяльністю професора Ореста Матковського охопле-
но, насамперед, широке коло питань генетичної, регіональної, пошукової і прикладної 
мінералогії, типоморфізму мінералів родовищ корисних копалин України, зокрема 
в Українському щиті (камерні пегматити Коростенського Плутону, конгломерати Бі-
локоровицької структури) та Українських Карпатах (манганові, золото-поліметалеві 
родовища і рудопрояви). У його полі зору постійно перебували й важливі проблеми 
загальномінералогічного плану: основні поняття, стан та перспективи розвитку мі-
нералогії, мінералогічна кристалографія і типоморфізм мінералів, класифікація та тер-
мінологія окремих груп мінералів, взаємозв’язок конституції та властивостей міне-
ралів. Він запропонував визначення таких дискусійних понять мінералогії, як «акце-
сорний мінерал», «мінеральний вид», «різновид» тощо. Оригінальними стали підходи 
до кількісної оцінки термодинамічних параметрів окремих фацій метаморфізму по-
єднанням методів вивчення флюїдних включень у мінералах та за різними мінерало-
гічними термометрами і барометрами, а також до відтворення генетичних особливос-
тей процесів мінералогенезу методами комп’ютерного моделювання. Значну увагу 
було приділено творчості видатних учених сучасності: В. Вернадського, М. Бєлова, 
Є. Лазаренка, О. Поваренних, В. Соболєва, Д. Григор’єва, І. Шафрановського, галиць-
кого природодослідника І. Верхратського, а також аналізові історії розвитку мінера-
логії і кристалографії в Україні, геологічних наук, та особливо мінералогії, зокрема 
у Львівському університеті.

Усе це відображено в понад 570 наукових працях ученого (16 монографій, 3 під-
ручники, 2 навчальні посібники, 4 курси лекцій, 2 словники, 3 довідково-інформаційні 
та 2 літературно-публіцистичні видання, сотні статей з мінералогії і суміжних наук, 
багато з яких опубліковано за кордоном, низка рецензій, нарисів з історії науки) та 
в 16 наукових і науково-виробничих звітах. Серед найзначніших із них: «Акцессор-
ные минералы гранитоидов осницкого комплекса Волыни» (1956; 1958 – переклад 
японською мовою); «Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині» (спів-
автори – Є. К. Лазаренко, О. І. Матковський, О. М. Винар, В. П. Шашкіна, Г. М. Гнатів, 
1960); «Минералогия и петрография Чивчинских гор (Украинские Карпаты)» (1971); 
«Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни» (Е. К. Лазаренко, В. И. Пав-
лишин, В. Т. Латыш, Ю. Г. Сорокин, 1973; як співавтор розділу «Минералогическая 
характеристика»), «Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат» (М. П. Га-
бинет, Я. О. Кульчицкий, О. И. Матковский, А. А. Ясинская) у двох частинах (Ч. 1 – 
1976; Ч. 2 – 1977); «Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутных место-
рождений Закарпатья» (Б. В. Зациха, В. Н. Квасница, С. А. Галий, О. И. Матков-
ский, 1984); «Геохимия элементов главных подгрупп периодической системы 
Д. И. Менделеева» (П. М. Билонижка, О. И. Матковский, 1984); «Околорудные 
метасоматиты Закарпатья» (И. П. Щербань, Л. В. Копылова, Б. Г. Ремешило и др., 
1989); «Природные кристаллы Украины» (В. Н. Квасница, В. И. Павлишин, О. И. Мат-
ковский, 1990); «Минералы Украины. Краткий справочник» (1990); п’ятитомне ви-
дання «Минералы Украинских Карпат» («Мінерали Українських Карпат») («Простые 
вещества, теллуриды и сульфиды» (1990); «Оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, 
фториды» (1995); «Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органіч-
ні мінерали і мінералоїди» (2003), «Силікати» (2011), «Процеси мінералоутворення» 
(2014)); «Прикладна мінералогія» (О. І. Матковський, Б. І. Пирогов, 2002); «Генезис 
мінералів» (В. Павлишин, О. Матковський, С. Довгий, 2003, 2007); «Словник-
довідник ювелірного і колекційного каміння» (Р. Вовченко, О. Матковський, І. Баку-
менко, Л. Бохорська, О. Полубічко, 2006); «Основи мінералогії України» (О. Матков-
ський, В. Павлишин, Є. Сливко, 2009); «Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століт-
тя» (О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин, 2012); «Здобутки мінералогії в 
Україні. До 100-річчя Геологічної служби України та Національної академії наук 
України» (В. Павлишин, О. Матковський, С. Довгий, 2018). Учений є автором розді-



лу «Mineralogical Regions of the Ukrainian Carpathians» у науково-довідковій книзі 
«Minerals of the Carpathians» (видавництво «GRANIT» у Чехії, 2002 р.).

Високо оцінено і наукові здобутки професора Ореста Матковського. Це вирази-
лося в присудженні Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, обранні акаде-
міком АН Вищої школи України, почесним членом Всесоюзного й Українського мі-
нералогічних товариств, дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка, відзна-
ченні державними і міжвідомчими нагородами, почесними грамотами, дипломами та 
подяками. За участі і безпосереднього керівництва професора Ореста Матковського 
проведено чимало наукових нарад різного рівня з питань геологічної науки і освіти 
та актуальних проблем мінералогії. Він разом з учнями і колегами гідно представляв 
українську мінералогічну науку на міжнародних, всесоюзних і загальнодержавних 
форумах. З його ініціативи започатковано 1997 р. періодичні наукові читання імені 
академіка Євгена Лазаренка. Матеріали майже всіх наукових форумів опубліковані 
за його редакцією, окремими виданнями або на сторінках «Мінералогічного збірни-
ка». Неоцінимий його внесок у розвиток Львівської мінералогічної школи академіка 
Лазаренка, визнаної як в Україні, так і у світі.

Як талановитий педагог, професор Орест Матковський зустрічає свій ювілей у 
колі численних учнів і послідовників, яким він передав свої знання і досвід, а навзаєм 
отримав любов і щиру пошану. Вдячні учні, а серед них – і автори та численні пра-
цівники Інституту геології і геохімії горючих копалин (ІГГГК) НАН України, яких 
він повсякчас підтримував та дисертаційні праці яких опонував, досі черпають на-
снагу із його змістовних лекцій і наукових творінь, коректного стилю та шляхетного 
спілкування викладача зі студентами і колегами.

Виокремлюється і значуща науково-організаційна діяльність ювіляра як завіду-
вача кафедри мінералогії – у введенні нових курсів та спецкурсів, укладенні методич-
них рекомендацій, виданні циклів лекцій і навчальних посібників; декана геологічно-
го факультету – у розвитку і зростанні авторитету факультету, збереженні і підборі 
висококваліфікованого професорсько-викладацького і наукового потенціалу, створен-
ні та обладнанні науково-дослідних лабораторій, покращенні рівня викладання, зокре-
ма відкритті філії від кафедр загальної геології і мінералогії в ІГГГК НАН України, 
що ствердило важливість мінералогічних досліджень у науково-дослідних тематичних 
роботах Інституту, голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, офіцій-
ного опонента дисертаційних праць, головного редактора і члена редколегій наукових 
журналів та збірників, віце-президента УМТ і керівника його Львівського відділення.

З Орестом Ілляровичом приємно працювати, спілкуватися і відпочивати, він 
вдало поєднує наукові напрацювання, як от численні монографічні зведення, до при-
кладу, згадувана п’ятитомна монографічна праця «Мінерали Українських Карпат», 
у якій вагомий внесок і працівників ІГГГК НАН України, та систематичні видання 
«Мінералогічного збірника», із працею на городі і будівництвом дачних будинків, 
а зміна заняття для професора стає активним відпочинком.

Орест Матковський – ще й чудовий сім’янин. Разом із дружиною, Ганною Олек-
сіївною, яка нещодавно відійшла у Засвіти, – теж педагогом і довголітнім працівни-
ком кафедри філософії ЛДУ ім. Івана Франка, вони прожили довге життя, у якому 
були і радість, і горе.

Своє осяйне Господом 90-річчя ювіляр зустрічає сповнений фізичних та ду-
ховних сил, творчих задумів. І донині він активно працює на науково-педагогічній 
та організаторській ниві, роблячи вагомий внесок у вирішення фундаментальних і 
прикладних проблем мінералогічної науки. Як знаний науковець, педагог і керівник, 
здібний організатор навчального процесу і наукової роботи, гідний продовжувач спра-
ви учителя – академіка Євгена Лазаренка, професор Орест Матковський своїми зна-
ннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом заслужив авторитет і по-
вагу серед геологів та наукової спільноти. В усіх куточках нашої держави і поза її 



межами в спогадах випускників геологічного факультету – учнів ученого і педагога, 
завжди простежується теплота, любов та вдячність за життєву науку і добрі справи.

Майже чверть віку професор Орест Іллярович Матковський на посадах дека-
на геологічного факультету і завідувача кафедри мінералогії очолював підготов-
ку спеціалістів для всіх галузей геологічної науки як у колишньому СРСР, так і 
в Україні. І хоча все життя ювіляр пропрацював у Львівському університеті, час-
тинка його душі належить і колективові ІГГГК НАН України, у якому більшість ви-
сококваліфікованих працівників – випускники геологічного факультету, насамперед, 
кафедри мінералогії.

На завершення наголосимо на вражаючій людяності і простоті Ореста Ілляро-
вича, його доброзичливості, доступності, шляхетності та патріотизмові. А завдяки 
таким рисам, як мужність і сила волі, він вистояв і перед випробуваннями, які ста-
вило перед ним життя. Незважаючи на поважний вік, ювіляр перебуває в постійно-
му русі, а в час відпочинку тягнеться до землі – вона надає йому творчої наснаги й 
фізичних сил.

Таким молодим та завзятим зустрічає своє 90-річчя і вступає в наступні літа 
Орест Матковський. Його ім’я стало дороговказом для нас, його учнів і колег. Нехай 
же й надалі поруч з нами крокуватиме ця видатна особистість – Людина, Патріот, 
Громадянин, Учений, Педагог ...

Віншуючи зі Світлим днем поважного ювілею Ореста Ілляровича Матковсько-
го – гідного представника Львівської мінералогічної школи академіка Євгена Лаза-
ренка, разом з іншими його численними учнями і колегами в Україні та за її межами 
зичимо дорогому Вчителеві доброго здоров’я і довголіття в достатку й любові рід-
них та близьких, пошанівці друзів і колег, здійснення всіх задумів на ще довгій жит-
тєвій ниві в ім’я майбуття України!

З роси та води Вам, дорогий Оресте Ілляровичу! Многая і Благая Літа! 

академік НаН України, професор мирослав ПавлЮк,
доктор геологічних наук Ігор НаУмко,

кандидат геолого-мінералогічних наук андрій Побережський


