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Викладено результати літолого-фаціального аналізу відкладів майкопського нафтогазоносного ком-
плексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів. Встановлено три фації осадонакопи-
чення (прибережно-морська, лагунно-затокова та морська) та виділено 10 основних літотипів порід. Побу-
довано літолого-фаціальні карти планорбелового, молочанського, керлеутського та верхньомайкопського 
горизонтів.  

Ключові слова: майкопські відклади, український сектор акваторій Чорного та Азовського морів, літо-
лого-фаціальний аналіз, літотипи порід, літолого-фаціальні карти. 

 
Изложены результаты литолого-фациального анализа отложений майкопского нефтегазоносного 

комплекса украинского сектора акваторий Черного и Азовского морей. Определены три фации осадконако-
пления (прибрежно-морская, лагунно-заливная и морская) и выделены 10 основных литотипов пород. Пост-
роены литолого-фациальные карты планорбелового, молочанского, керлеутского и верхнемайкопского гори-
зонтов. 

Ключевые слова: майкопские отложения, украинский сектор акваторий Черного и Азовского морей, 
литолого-фациальный анализ, литотипы пород, литолого-фациальные карты. 

 
Results of lithofacies analysis for the sedimentary rocks of the Maykop petroleum-prone formation in the 

Ukrainian part of the Azov and Black seas are summarized. It has been recognized three sedimentation environ-
ments (near shore-littoral, lagoonal-estuary and open marine ones) and 10 basic rock lithotypes. Lithofacies maps 
for the Planorbellian, Molochanian, Kerleutian and Upper Maykopian horizons have been compiled. 

Key words: Maykop sediments, Ukrainian part of the Azov and Black seas, lithofacies analysis, rock litho-
types, lithofacies maps. 
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Вступ. За останнє десятиліття у відкладах 
майкопської серії відкритий ряд нових нафто-
вих і газових родовищ у Південному нафтога-
зоносному регіоні України. Більшість цих ро-
довищ зосереджено в українському секторі ак-
ваторій Чорного й Азовського морів. Пошук і 
розвідку таких родовищ значно ускладнено че-
рез високий ступінь латеральної й вертикальної 
неоднорідності майкопських відкладів, що зу-
мовлено літолого-фаціальною зональністю ба-
сейну й циклічністю процесу седиментації, а 
також різноманіттям типів пустотного простору 
навіть у межах одного літотипу.  

Стає зрозумілим, що визначальним факто-
ром обґрунтування напрямків пошуків і розвід-
ки резервуарів у майкопських відкладах є літо-
лого-фаціальна зональність. Виявленню остан-
ньої й присвячена дана публікація. 

 
Матеріал та методи дослідження. Вихід-

ними даними для даної публікації слугували 
матеріали буріння та дослідження 106 парамет-
ричних та пошуково-розвідувальних свердло-
вин українського сектора акваторії Чорного та 
Азовського морів, дослідження кернового ма-
теріалу (більше 500 зразків), геофізичні дослі-
дження свердловин (ГДС) та результати геоло-
гічної інтерпретації даних сейсморозвідки. 

Методи дослідження: літолого-фаціаль-
ний аналіз, аналіз даних ГДС та геолого-проми-
слової інформації, циклостратиграфічний ана-
ліз та кореляція розрізів свердловин, грануло-
метричний та текстурний аналізи, літолого-
петрографічні методи, метод палеогеографіч-
них реконструкцій. 

 
Обговорення результатів. Літолого-фаці-

альний аналіз є головним методом вивчення 
осадового чохла «закритих» басейнів. Голов-
ними завданнями аналізу є розчленування та 
кореляція відкладів на основі гранулометрич-
ного та текстурного аналізів, інтерпретації гео-
фізичних даних та виділення фацій осадкона-
копичення. Проведений авторами літолого-
фаціальний аналіз відкладів майкопу грунтува-
вся на комплексному застосуванні результатів 
літологічних методів (гранулометричного та 
текстурного аналізів), електрометричних моде-
лях [1], ієрархічній шкалі циклів осадконакопи-
чення [2, 3], розрахованих коефіцієнтах неод-
норідності [4] та дисперсій автокореляційних 
рівнянь [5, 6]. На основі факторного аналізу [7] 
та визначення вірогідностей обґрунтовуються 
інформативні методи ГДС для визначення літо-
лого-фаціальних умов осадонакопичення. 

Аналіз проведено в декілька стадій. На пе-
ршій стадії з'ясовувалися умови формування 
осадового розрізу й прогнозувався можливий 
характер перетворення осадків. Для цього про-
водився детальний пошаровий камеральний 
опис розрізів за керновим матеріалом з визна-
ченням типу порід, їх структур і текстур, міне-
ральних включень, решток фауни й флори, сту-
пеня їх збереженості. Виявлялися особливості 
чергування шарів різного складу, типи контак-
тів і закономірності будови товщ.  

В лабораторних умовах за допомогою пет-
рографо-літологічних методів вивчалися: склад 
порід і включень, ступінь обкатаності уламків, 
гранулометричний склад, коефіцієнт сортуван-
ня порід (So).  

По рештках флори й фауни, літологічним 
дослідженням породи, що включали визначен-
ня за текстурою, за складом, за забарвленням, 
досліджувані інтервали відносилися до певної 
фаціальної групи. 

В рамках виділеної фаціальної групи від-
повідно до типу діаграм потенціального опору 
(ПО) порід і гамма-каротажу (ГК), формою їх 
просторового розвитку, літологічними й струк-
турно-текстурними особливостями порід роз-
роблялися електрометричні моделі фацій [1] з 
прогнозом обстановок седиментації.  

Мікроскопічне вивчення порід в шліфах 
проводилося відповідно до загальноприйнятої 
схеми опису породи. При визначенні літолого-
петрографічного складу порід автори дотриму-
вались класифікації Л.Б. Рухіна [8]. Для визна-
чення речовинного складу осадових уламкових 
порід застосовувалась трикутна діаграма В.Д. 
Шутова [9].  

При описі керну досліджувалися склад по-
роди, розмірність зерен, текстура, різні вклю-
чення. Вивчення гранулометричного складу 
порід проводилося в шліфах за допомогою по-
ляризаційного мікроскопу. 

На основі отриманих даних було проведе-
но розчленування олігоцен-нижньоміоценового 
породного комплексу в розрізах свердловин 
території дослідження на літолого-стратигра-
фічні горизонти: планорбеловий, молочансь-
кий, керлеутський та нижньоміоценовий (верх-
ньомайкопський). Проведено їх кореляцію в 
межах території дослідження. 

Для кожного горизонту визначені фації 
осадонакопичення та основні літотипи порід. 

На основі аналізу та узагальнення геолого-
геофізичних даних, з використанням інформа-
тивних методів ГДС для визначення літолого-
фаціальних умов осадонакопичення, проведено 
оцінку параметрів глинистості та піщанистості 
для олігоцен-нижньоміоценових відкладів в 
розрізах свердловин. Визначено характерні па-
раметри для основних фацій осадконакопичен-
ня та літотипів порід. На основі факторного 
аналізу зроблено кількісний прогноз літолого-
фаціальних характеристик. Проведено вертика-
льне літолого-фаціальне розчленування розрі-
зів. Встановлено високу ступінь латеральної й 
вертикальної неоднорідності майкопських від-
кладів, що зумовлена літолого-фаціальною зо-
нальністю басейну й циклічністю процесу се-
диментації. 

Встановлено, що розріз олігоцен-нижнього 
міоцену (майкопу) утворюють 10 основних  
літотипів та їх різновиди, що відносяться до 
трьох фацій осадонакопичення: 

Прибережно-морської: 
- піски різнозернисті, переважно дрібно- і 

середньозернисті та алеврити з малопотужними 
прошарками глин; 
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- піски, слабозцементовані пісковики та 
алеврити з підпорядкованою кількістю алевро-
літів глинистих та глин; 

- алевроліти та алевроліти глинисті; 
- алевроліти глинисті з прошарками глин; 
Лагунно-затокової: 
- тонке перешаровування алевролітів, але-

вролітів глинистих з глинами та глинами алев-
ритовими; 

- тонке перешаровування глин, глин алев-
ритових з алевролітами глинистими; 

Морської: 
- глини алевритові з прошарками алевролі-

тів та пісковиків; 
- глини алевритові; 
- глини та глини алевритисті; 
- глини.  
Отже, розріз олігоцен-нижнього міоцену 

(майкопу) на території дослідження представ-
лено теригенними (літотипи 1-4), глинистими 
(літотипи 7-10) та теригенно-глинистими (літо-
типи 5-6) породами. Дослідженнями встанов-
лено, що частка теригенних порід становить 
39,0 % об’єму олігоцен-нижньоміоценової 
(майкопської) товщі, частка глинистих – 25 %, 
частка теригенно-глинистих – 36 % (рис. 1).  

Серед теригенних порід переважає літотип 
алевролітів глинистих з прошарками глин, який 
становить 14,5 % об’єму олігоцен-нижньоміо-
ценової (майкопської) товщі. Частка інших по-
рід наступна: алевролітів та алевролітів глинис-

тих – 13,1 %, пісків, слабозцементованих піско-
виків та алевритів, з підпорядкованою кількіс-
тю алевролітів глинистих та глин – 6,1 % та 
пісків різнозернистих, переважно дрібно- і се-
редньозернистих, та алевритів з малопотужни-
ми прошарками глин – 5,2 %. 

Серед глинистих порід переважає літотип 
глин алевритових з прошарками алевролітів, 
який становить 17,5 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі. Частка інших 
порід наступна: глин алевритових – 11,0 %, 
глин та глин алевритистих – 7,5 % та глин – 
1,0 %. 

Серед теригенно-глинистих порід перева-
жає літотип тонкого перешаровування алевро-
літів, алевролітів глинистих з глинами та гли-
нами алевритовими, який становить 19,0 % 
об’єму олігоцен-нижньоміоценової (майкопсь-
кої) товщі. Частка літотипи тонкого перешаро-
вування глин, глин алевритових з алевролітами 
глинистими становить – 17,0 %. 

Акваторія Чорного моря. Північно-захід-
ний шельф 

Розріз олігоцен-нижнього міоцену (майко-
пу) на території північно-західного шельфу Чо-
рного моря представлено теригенними (літоти-
пи 1-4), глинистими (літотипи 7-10) та териген-
но-глинистими (літотипи 5-6) породами. Ре-
зультати досліджень свідчать, що частка тери-
генних порід становить 35,0 % об’єму олігоцен-
нижньоміоценової (майкопської) товщі, частка 

 

 
Літотипи: 1 – піски різнозернисті, переважно дрібно- і середньозернисті та алеврити  

з малопотужними прошарками глин; 2 – піски, слабозцементовані пісковики та алеврити,  
з підпорядкованою кількістю алевролітів глинистих та глин; 3 – алевроліти та алевроліти глинисті; 
4 – алевроліти глинисті з прошарками глин; 5 – тонке перешаровування алевролітів, алевролітів 
глинистих з глинами та глинами алевритовими; 6 – тонке перешаровування глин, глин алеврито-

вих з алевролітами глинистими; 7 – глини алевритові з прошарками алевролітів;  
8 – глини алевритові; 9 – глини та глини алевритисті; 10 – глини 

Рисунок 1 – Співвідношення основних літотипів порід в розрізі олігоцен-нижньоміоценового 
комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів 
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глинистих – 24 %, частка теригенно-глинистих 
– 41 % (рис. 2). 

Серед теригенних порід переважає літотип 
алевролітів глинистих з прошарками глин, який 
становить 12,5 % об’єму олігоцен-нижньоміоце-
нової (майкопської) товщі. Частка інших порід 
наступна: алевролітів та алевролітів глинистих 
– 9,3 %, пісків, слабозцементованих пісковиків 
та алевритів, з підпорядкованою кількістю але-
вролітів глинистих та глин – 6,8 % та пісків рі-
знозернистих, переважно дрібно- і середньозе-
рнистих, та алевритів з малопотужними проша-
рками глин – 6,8 %. 

Серед глинистих порід переважає літотип 
глин алевритових з прошарками алевролітів, 
який становить 11,4 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі. Частка інших 
порід наступна: глин алевритових – 7,0 %, глин 
та глин алевритистих – 4,7 % та глин – 0,9 %. 

Серед теригенно-глинистих порід перева-
жає літотип тонкого перешаровування алевро-
літів, алевролітів глинистих з глинами та гли-
нами алевритовими, який становить 21,0 % 
об’єму олігоцен-нижньоміоценової (майкопсь-
кої) товщі. Частка літотипи тонкого перешаро-
вування глин, глин алевритових з алевролітами 
глинистими становить – 20,0 %. 

Прикерченський шельф Чорного моря 
Розріз олігоцен-нижнього міоцену (майко-

пу) на території Прикерченського шельфу Чор-
ного моря представлено теригенними (літотипи 
1-4), глинистими (літотипи 7-10) та теригенно-
глинистими (літотипи 5-6) породами. Результа-
ти досліджень свідчать, що частка теригенних 
порід становить 16,8 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі, частка глинис-
тих – 55,9 %, частка теригенно-глинистих – 
27,2 % (рис. 3).  

Серед теригенних порід переважає літотип 
алевролітів глинистих з прошарками глин, який 
становить 9,0 % об’єму олігоцен-нижньоміоце-
нової (майкопської) товщі. Частка інших порід 
наступна: алевролітів та алевролітів глинистих 
– 5,0 %, пісків, слабозцементованих пісковиків 
та алевритів, з  підпорядкованою кількістю але-
вролітів глинистих та глин – 1,8 % та пісків рі-
знозернистих, переважно дрібно- і середньозе-
рнистих, та алевритів з малопотужними проша-
рками глин – 1,0 %. 

Серед глинистих порід переважає літотип 
глин алевритових з прошарками алевролітів, 
який становить 22,5 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі. Частка інших 
порід наступна: глин алевритових – 22,3 %, 
глин та глин алевритистих – 9,3 % та глин – 
1,7 %.  

Серед теригенно-глинистих порід перева-
жає літотип тонкого перешаровування глин, 
глин алевритових з алевролітами глинистими, 
який становить 15,7 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі. Частка літоти-
пи тонкого перешаровування становить алевро-
літів, алевролітів глинистих з глинами та гли-
нами алевритовими – 11,5 %. 

Акваторія Азовського моря  
Розріз олігоцен-нижнього міоцену (майко-

пу) акваторії Азовського моря представлено 
теригенними (літотипи 1-4), глинистими (літо-
типи 7-10) та теригенно-глинистими (літотипи 
5-6) породами. Результати досліджень свідчать, 
що частка теригенних порід становить 52,7 % 
об’єму олігоцен-нижньоміоценової (майкопсь-
кої) товщі, частка глинистих – 19,6 %, частка 
теригенно-глинистих – 27,7 % (рис. 4).  

Серед теригенних порід переважає літотип 
алевролітів та алевролітів глинистих, який ста-
новить 24,7 % об’єму олігоцен-нижньоміоцено-

 
Умовні позначення див. на рис. 1 

Рисунок 2 – Співвідношення основних літотипів порід в розрізі олігоцен-нижньоміоценового 
комплексу північно-західного шельфу Чорного моря  
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вої (майкопської) товщі. Частка інших порід 
наступна: алевролітів глинистих з прошарками 
глин – 21,4 %, пісків, слабозцементованих піс-
ковиків та алевритів, з підпорядкованою кількі-
стю алевролітів глинистих та глин – 5,0 % та 
пісків різнозернистих, переважно дрібно- і се-
редньозернистих, та алевритів з малопотужни-
ми прошарками глин – 1,7 %. 

Серед глинистих порід переважає літотип 
глин алевритових з прошарками алевролітів, 
який становить 7,9 % об’єму олігоцен-нижньо-
міоценової (майкопської) товщі. Частка інших 
порід наступна: глин алевритових – 4,7 %, глин 
та глин алевритистих – 6,0 % та глин – 1,0 %. 

Серед теригенно-глинистих порід перева-
жає літотип тонкого перешаровування алевро-

 
Умовні позначення див. на рис. 1 

Рисунок 3 – Співвідношення основних літотипів порід в розрізі олігоцен-нижньоміоценового 
комплексу Прикерченського шельфу Чорного моря 

 

 
Умовні позначення див. на рис. 1 

Рисунок 4 – Співвідношення основних літотипів порід в розрізі олігоцен-нижньоміоценового 
комплексу акваторії Азовського моря 
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літів, алевролітів глинистих з глинами та гли-
нами алевритовими, який становить 15,3 % 
об’єму олігоцен-нижньоміоценової (майкопсь-
кої) товщі. Частка літотипи тонкого перешаро-
вування глин, глин алевритових з алевролітами 
глинистими становить – 12,4 %. 

Розглянуто питання палеогеографічних 
умов формування порід у олігоцен-нижньоміо-
ценовий (майкопський) час [10-12]: 

- за динамогенетичною діаграмою альфа-
гама Г.Ф. Рожкова [10], відклади майкопу мо-
жуть характеризуватися як морські та прибере-
жно-морські; 

- для визначення генетичної приналежності 
досліджуваних порід за гранулометричними 
параметрами, авторами залучені узагальнення 
Г. Фюхтбауэра й К. Мюллера, що описані  
Г.В. Крашенінніковим і ін. [7]. Виходячи із цих 
узагальнень, за значеннями коефіцієнтів відсо-
ртованості й асиметрії, відклади майкопської 
серії можна віднести до відкладів морського 
мілководдя. 

В результаті проведеного аналізу з реконс-
трукції палеогеографічних обстановок утво-
рення відкладів горизонтів олігоцен-нижнього 
міоцену (майкопу) можна зробити наступні 
узагальнення: 

- у олігоцені-нижньому міоцені на дослі-
джуваній території в мілководному нормально 
солоному басейні теригенні осади формували 
гряди бар'єрних островів. В мірі зростання ба-
р'єрних островів широкі ділянки басейну відо-
кремлювалися від моря, формуючи лагуни й 
затоки. На лагунні умови осадонакопичення 
вказують структурно-текстурні ознаки порід 
(темне забарвлення, включення одного типу 
порід в іншій – лінзи дрібнозернистого піску в 
глинах, прошарки глин у пісках, погане сорту-
вання матеріалу), невелика кількість залишків 
бентосу, як у якісному, так і в кількісному від-
ношенні, наявність численних слідів мулоїдів, а 
також низький гідродинамічний режим; 

- в межах досліджуваної території в оліго-
цен-нижньоміоценову епоху формування від-
кладів відбувалося в прибережно-морській та 
морській обстановках в різних фаціальних умо-
вах – від мілководної морської затоки (перева-
жно глинисто-алевритові породи) до літоралі 
(алевропелітові осади й лінзовидні шари алев-
ролітів та пісковиків). В районі сучасних моно-
кліналей у цей час утворювалися переважно 
алевроглинисті осади літоралі з шарами й лін-
зами піщаних осадків барів, валів і обмілин. 

Використовуючи загальноприйняті мето-
дики [13-15], побудовано 4 літолого-фаціаль-
них карти по горизонтах олігоцен-нижньоміо-
ценового (майкопського) комплексу в межах 
українського сектору акваторій Чорного та 
Азовського морів – планорбеловому, молочан-
ському, керлеутському та верхньомайкопсько-
му (рис. 5-8). 

Висновки 
 
- Проведено літолого-фаціальний аналіз 

відкладів олігоцен-нижньоміоценового нафто-
газоносного комплексу; 

- реконструйовоно палеогеографічні об-
становки осадконакопичення в майкопський 
час; 

- показано, що в межах досліджуваної те-
риторії в майкопський час формування відкла-
дів відбувалося в прибережно-морській та мор-
ській обстановках в різних фаціальних умовах – 
від мілководної морської затоки (переважно 
глинисто-алевритові породи) до літоралі (алев-
ропелітові осади й лінзовидні шари алевролітів 
та пісковиків); 

- встановлено високу ступінь латеральної й 
вертикальної неоднорідності майкопських від-
кладів, що зумовлено літолого-фаціальною зо-
нальністю басейну й циклічністю процесу се-
диментації; 

- встановлено, що розріз олігоцен-ниж-
нього міоцену (майкопу) утворюють 10 основ-
них літотипів та їх різновиди: піски різнозерни-
сті, переважно дрібно- і середньозернисті, та 
алеврити з малопотужними прошарками глин; 
піски, слабозцементовані пісковики та алеври-
ти, з підпорядкованою кількістю алевролітів 
глинистих та глин; алевроліти та алевроліти 
глинисті; алевроліти глинисті з прошарками 
глин; тонке перешаровування алевролітів, але-
вролітів глинистих з глинами та глинами алев-
ритовими; тонке перешаровування глин, глин 
алевритових з алевролітами глинистими; глини 
алевритові з прошарками алевролітів та піско-
виків; глини алевритові; глини та глини алев-
ритисті; глини; 

- охарактеризовано вміст виділених літо-
типів порід в розрізах свердловин на північно-
західному та Прикерченському шельфах Чор-
ного моря та в акваторії Азовського моря; 

- побудовано 4 літолого-фаціальних карти 
по планорбеловому, молочанському, керлеут-
ському та верхньомайкопському горизонтах 
олігоцен-нижньоміоценового (майкопського) 
комплексу в межах українського сектору аква-
торій Чорного та Азовського морів; 

- отримані результати будуть використані 
надалі у геологорозвідувальних роботах на на-
фту та газ. 
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