
В. А. Іщенко 

ГЕОЛОГІЯ 
 З ОСНОВАМИ 

ГЕОМОРФОЛОГІЇ 



Міністерство освіти і науки України 
Вінницький національний технічний університет 

В. А. Іщенко 

ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Електронний конспект лекцій 
комбінованого (локального та мережного) використання 

Вінниця 
ВНТУ 
2020 



УДК 55 
      І-98 

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького 
національного технічного університету Міністерства освіти і науки 
України (протокол № 12 від 24.06.2020 р.) 

Рецензенти: 
В. Г. Петрук, доктор технічних наук, професор 
А. П. Ранський, доктор хімічних наук, професор 
О. О. Ткачук, кандидат біологічних наук, доцент 

Іщенко, В. А. 
І-98 Геологія з основами геоморфології : електронний конспект лекцій 

комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний 
ресурс] / Іщенко В. А. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 68 с. 

ISBN 978-966-641-821-3     (PDF) 
В конспекті лекцій викладено основи курсу геології, зокрема закономірності 

розвитку та існування земної кори, роль геологічних процесів в історичному 
розвитку Землі, а також особливості гірських порід і мінералів, антропогенний 
вплив на геологічне середовище, питання його охорони і раціонального 
використання. Конспект лекцій призначений для студентів, аспірантів і 
викладачів екологічних спеціальностей та для широкого загалу фахівців, 
пов’язаних з проблемами раціонального природокористування, охорони 
довкілля й екологічної безпеки. 

УДК 55 

ISBN 978-966-641-821-3     (PDF) © ВНТУ, 2020 



3 

ЗМIСТ 
 

ВСТУП .................................................................................................................. 5 
ЛЕКЦIЯ 1  ПРЕДМЕТ ГЕОЛОГIЇ. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI  
ПРО ЗЕМЛЮ ....................................................................................................... 6 

1.1 Науковi основи геологiї ............................................................................. 6 
1.2 Iсторiя розвитку геологiї ........................................................................... 7 
1.3 Формування Землi та її будова ................................................................. 8 
1.4 Хiмiчний склад Землi ............................................................................... 11 
1.5 Еволюцiя земної кори .............................................................................. 12 

ЛЕКЦIЯ 2  МIНЕРАЛИ .................................................................................... 13 
2.1 Форми мiнералiв ...................................................................................... 13 
2.2 Фiзичнi властивостi мiнералiв ................................................................ 16 
2.3 Класифiкацiя мiнералiв ........................................................................... 19 

ЛЕКЦIЯ 3  ГIРСЬКI ПОРОДИ ......................................................................... 19 
3.1 Поняття гiрських порiд ............................................................................ 19 
3.2 Магматичнi гiрськi породи ..................................................................... 20 
3.3 Осадовi гiрськi породи ............................................................................ 22 

ЛЕКЦIЯ 4  ПРИРОДНI ГЕОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ ........................................ 24 
4.1 Ендогеннi процеси ................................................................................... 24 

4.1.1 Магматизм ....................................................................................... 24 
4.1.2 Вулканiзм ........................................................................................ 25 

4.2 Екзогеннi процеси .................................................................................... 26 
4.2.1 Вивiтрювання .................................................................................. 26 
4.2.2 Геологiчна дiяльнiсть вiтру ........................................................... 26 
4.2.3 Геологiчна дiяльнiсть поверхневих вод ....................................... 27 
4.2.4 Геологiчна дiяльнiсть пiдземних вод у водi ................................ 27 
4.2.5 Геологiчна дiяльнiсть озер i болiт ................................................ 28 
4.2.6 Геологiчна дiяльнiсть морiв та океанiв ........................................ 28 

ЛЕКЦIЯ 5  ГЕОЛОГIЧНI СТРУКТУРИ. ТЕКТОНIКА ................................ 29 
5.1 Рухи земної кори ...................................................................................... 29 
5.2 Тектонiчнi деформацiї ............................................................................. 29 
5.3 Лiтосфернi плити...................................................................................... 32 
5.4 Землетруси ................................................................................................ 35 

ЛЕКЦIЯ 6  ГIДРОГЕОЛОГIЯ .......................................................................... 37 
6.1 Поняття пiдземних вод ............................................................................ 37 
6.2 Класифiкацiя пiдземних вод ................................................................... 38 
6.3 Хiмiчний склад пiдземних вод ................................................................ 40 



4 

ЛЕКЦIЯ 7 ГЕОЛОГIЧНА БУДОВА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ.  
КОРИСНI КОПАЛИНИ .................................................................................... 42 

7.1 Особливостi земної кори, на якiй розташовується  
територiя України .................................................................................... 42 

7.2 Тектонiчне районування територiї України .......................................... 42 
7.3 Геологiчна будова Вiнницької областi .................................................. 44 
7.4 Кориснi копалини ..................................................................................... 45 
7.5 Геолого-розвiдувальнi методи ................................................................ 47 

ЛЕКЦIЯ 8  IСТОРИЧНА ГЕОЛОГIЯ .............................................................. 48 
8.1 Завдання iсторичної геологiї ................................................................... 48 
8.2 Методи вiдносної геохронологiї ............................................................. 49 
8.3 Методи абсолютної геохронологiї ......................................................... 50 
8.4 Методи вiдтворення рухiв земної кори ................................................. 52 
8.5 Геологiчна iсторiя Землi .......................................................................... 53 

ЛЕКЦIЯ 9  ОСНОВИ ГЕОМОРФОЛОГIЇ ...................................................... 54 
9.1 Поняття i структура геоморфологiї ........................................................ 54 
9.2 Чинники i процеси формування рельєфу .............................................. 56 
9.3 Класифiкацiя рельєфу .............................................................................. 57 
9.4 Закономiрностi формування планетарних форм рельєфу Землi ......... 60 
9.5 Рельєф материкових платформ i пiдводних окраїн материкiв ............ 61 

ЛЕКЦIЯ 10  РАЦIОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА 
ГЕОЛОГIЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ................................................................. 63 

10.1 Антропогенний вплив на геологiчне середовище .............................. 63 
10.2 Вплив гiрничо-добувної промисловостi .............................................. 64 
10.3 Вплив землеробства ............................................................................... 65 
10.4 Вплив будiвництва i експлуатацiї рiзноманiтних промислових, 

комунальних та iнженерних споруд .................................................... 65 
10.5 Будiвництво i експлуатацiя лiнiйних комунiкацiй ............................. 66 

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ ................................................................................... 67 
 

 



5 

ВСТУП 
 

Метою дисциплiни «Геологiя з основами геоморфологiї» є дослiдження 
будови, складу та iсторiї верхньої твердої оболонки Землi – земної кори, а 
також вивчення основних груп гiрських порiд i мiнералiв, рiзноманiтних 
явищ та процесiв, якi вiдбуваються в надрах нашої планети. 

Головне завдання дисциплiни «Геологiя з основами геоморфологiї» 
полягає в тому, щоб надати студентам знання про закономiрностi розвитку 
та iснування земної кори, про роль геологiчних процесiв в iсторичному 
розвитку Землi, а також особливостi гiрських порiд i мiнералiв. Зважаючи 
на те, що сьогоднi дедалi збiльшується антропогенний вплив на геологiчне 
середовище, питання його охорони i рацiонального використання стає все 
бiльш важливим. 

Необхiднiсть вивчення цiєї дисциплiни зумовлена тим, що майбутнi 
екологи повиннi розумiти важливiсть вивчення геологiчних процесiв для 
збереження безпечного навколишнього середовища, а також знати 
закономiрностi розвитку Землi для гармонiйного спiвiснування з 
природою. 

Курс базується на знаннях з географiї, ландшафтної екологiї, 
бiогеохiмiї, ґрунтознавства, загальної екологiї та iн.  

Знання з дисциплiни «Геологiя з основами геоморфологiї» необхiднi 
при вивченнi в подальшому дисциплiн «Екологiчна безпека», 
«Ресурсоенергозбереження», «Моделювання i прогнозування стану 
довкiлля», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище». 

Пiсля вивчення дисциплiни «Геологiя з основами геоморфологiї» 
студенти повиннi знати: 

• основнi етапи розвитку Землi; 
• властивостi мiнералiв; 
• основнi групи гiрських порiд та їх особливостi;  
• головнi геологiчнi процеси, якi вiдбуваються на планетi; 
• поширення та особливостi залягання корисних копалин; 
• методи визначення вiку гiрських порiд; 
• рельєфоутворювальнi фактори. 
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ЛЕКЦIЯ 1  ПРЕДМЕТ ГЕОЛОГIЇ. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI  
ПРО ЗЕМЛЮ 

 
1.1 Науковi основи геологiї 
Термiн «геологiя» походить вiд грецьких слiв: «gео» – Земля i «1ogos» 

– поняття, вчення, наука. Отже, геологiя – це комплекс наук про будову i 
розвиток Землi. Однак, Землю також вивчають геодезiя, географiя, 
астрономiя, геохiмiя, геофiзика. Вiдмiннсть геологiї полягає в тому, що 
вона дослiджує надра Землi. Основне завдання геологiї – вивчення будови i 
складу та iсторiї розвитку Землi, насамперед її верхньої оболонки – 
лiтосфери. 

З накопиченням вiдомостей про Землю геологiя поклала початок 
багатьом близьким наукам: петрографiї, мiнералогiї, геоморфологiї, 
динамiчнiй геологiї, геотектонiцi, iсторичнiй геологiї, палеонтологiї, 
геохiмiї, геофiзицi тощо. 

Основнi геологiчнi науки:  
• петрографiя – вивчає склад, будову, походження i умови залягання 

гiрських порiд; 
• мiнералогiя – вивчає фiзичнi властивостi i хiмiчну природу 

мiнералiв, тобто природних хiмiчних сполук, якi мiстяться в земнiй 
корi; 

• геотектонiка – вивчає рухи i будову земної кори, форми залягання 
шарiв гiрських порiд; 

• iсторична геологiя – вивчає геологiчну iсторiю Землi вiд най-
давнiших часiв до сучасної епохи, виявляє послiдовнiсть змiн, якi 
вiдбувалися протягом iснування планети; 

• динамiчна геологiя – вивчає процеси, якi змiнюють земну кору i 
вигляд Землi в цiлому; 

• палеонтологiя – наука про давнi викопнi органiзми, їх будову, 
розвиток, географiчне поширення в рiзнi перiоди iсторiї Землi;  

• геоморфологiя – вивчає форми рельєфу земної поверхнi, його 
виникнення i розвиток; 

• палеогеографiя – вивчає фiзико-географiчнi умови, якi були на 
поверхнi Землi в минулi геологiчнi епохи; 

• вчення про кориснi копалини – дослiдження походження, 
закономiрностей поширення та форм залягання корисних копалин; 

• iнженерна геологiя – вивчає гiрськi породи земної кори, при-
датнiсть їх для будiвництва рiзних споруд; 

• гiдрогеологiя – вивчає умови залягання води в земнiй корi, її склад, 
походження i властивостi. 

Геологiя має зв’язок з хiмiєю, географiєю, ботанiкою, зоологiєю та 
iншими природничими науками. Вона є базою для спецiальних 
географiчних дисциплiн: фiзичної географiї, загального землезнавства, 
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геоморфологiї тощо. Геологiя має велике значення у вивченнi еволюцiї 
географiчної оболонки. Дослiдження родовищ рiзних видiв корисних 
копалин є необхiдним для глибокого розумiння економiчної географiї. 
Взаємозв’язок геологiї i хiмiї полягає у вивченнi хiмiчного складу земної 
кори, властивостей, походження, використання природних хiмiчних 
сполук – мiнералiв. Дослiдження мiнералiв розкриває суть хiмiчних 
процесiв, що вiдбуваються в природi i їх можна вiдтворити в лабораторних 
умовах. Крiм того, надровi багатства є основним джерелом сировини для 
хiмiчної промисловостi. Палеонтологiя, окремий роздiл геологiї, що вивчає 
iсторiю виникнення та розвитку органiчного свiту за скам’янiлими 
рештками, пов’язаний з бiологiєю. З iншого боку, дослiдження умов життя 
сучасних рослинних i тваринних органiзмiв допомагає геологам точнiше 
вiдтворювати палеогеографiчнi умови минулих перiодiв iсторiї Землi. 

1.2 Iсторiя розвитку геологiї 
Накопичення вiдомостей про Землю i виникнення геологiї як науки 

зумовлене практичною дiяльнiстю людини, пошуками корисних копалин. 
Зростання потреб у корисних копалинах змушувало людей вести їх 
пошуки. Так поступово люди набували досвiду, збагачувалися 
геологiчними знаннями. Проте як самостiйна наука геологiя виникла 
порiвняно недавно, близько 250 рокiв тому. Розглянемо етапи розвитку 
геологiї. 

Перший етап – донауковий (до 14 ст.). Вiн характеризується 
поступовим накопиченням спостережень i фактiв, першими спробами їх 
аналiзу та узагальнень. 

Другий етап (15–17 ст.) у розвитку геологiї починається в епоху 
Вiдродження i пов’язаний з iменами видатних учених цiєї епохи Леонардо 
да Вiнчi, Георго Агрiколи та iн. Перший, працюючи на будiвництвi iри-
гацiйних споруд, дiйшов висновку, що дiлянки суходолу, на яких ведеться 
будiвництво, в минулому були морським дном, оскiльки в гiрських 
породах, з яких вони складаються, є чимало решток морських органiзмiв, – 
тобто на поверхнi Землi вiдбуваються змiни. Агрiкола склав першi 
посiбники з мiнералогiї, гiрничої справи та металургiї. Закiнчення 17 та 
початок 18 ст. є часом значного зростання попиту на рiзнi кориснi 
копалини, а, вiдповiдно, i розвитку гiрничої справи, нагромадження нових 
наукових фактiв про будову земної кори. 

Третiй етап (18 – перша половина 19 ст.) визначається 
становленням геологiї як науки. Вирiшальну роль у розвитку геологiї на 
цьому етапi вiдiграла розробка палеонтологiчного методу визначення 
вiдносного вiку гiрських порiд англiйським вченим В. Смiтом. До цього 
часу належить також зародження палеонтологiї та iсторичної геологiї як 
самостiйних наук. 
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Четвертий етап (вiд другої половини 19 ст.) розвитку геологiї 
ознаменувався виникненням i розвитком вчення про платформи. На 
пiдставi цього вчення та iнших наукових досягнень геологiя остаточно 
формується як наука. З геологiї видiляється низка самостiйних наук: 
iсторична геологiя, тектонiка тощо; вдосконалюються старi та виникають 
новi методи дослiджень.  

Починаючи з 50-60-х р. 20 ст. геологiя характеризується новим етапом 
свого розвитку. Науково-технiчний прогрес надав геологiї набагато бiльше 
можливостей для пiзнання будови i розвитку земної кори. 

1.3 Формування Землi та її будова 
За найпоширенiшою гiпотезою iз згусткiв газових туманностей 

сформувалося Сонце, а пiд дiєю його гравiтацiї i обертання матерiал, який 
обертався навколо нього, перетворювався на планети, однiєю з яких є 
Земля. Наша планета має форму геоїду (сплюснута на полюсах, i менше – 
на екваторi), середнiй радiус – 6371 км. 

Планета Земля складається iз земної кори, мантiї та ядра. Земна кора – 
верхня тверда оболонка Землi. Вона має неоднакову товщину. 

Розрiзняють два типи кори: континентальний та океанiчний. 
Континентальний тип характеризується середнiми потужностями близько 
35–40 км, максимальним значенням потужностей вiдповiдають високогiрнi 
райони (понад 70 км пiд Гiмалаями).  

Континентальна кора складається з гiрських порiд осадового, 
магматичного або метаморфiчного походження. Осадовi породи 
утворилися шляхом вiдкладання речовини на сушi або осадження її у 
водному середовищi. Вони лежать шарами, що змiнюють один одного. Пiд 
осадовими породами знаходиться шар гранiту. Вiн утворився внаслiдок 
виверження i застигання магми у товщi земної кори в умовах високих 
температур i тиску. Це – магматична порода. Наступний за гранiтом шар 
земної кори – базальтовий. Базальт також магматичного походження. 
Метаморфiчнi породи формуються внаслiдок перетворення осадових i 
магматичних порiд пiд дiєю високих температур i тиску на великих 
глибинах. Шари гiрських порiд часто бувають переплутанi, зiм’ятi у 
складки, розiрванi. Це вiдбулося в результатi зсувiв земної кори, тому 
далеко не скрiзь можна спостерiгати строгу послiдовнiсть, при якiй за 
молодшим шаром розташовується бiльш давнiй.  

Океанiчна кора, як i континентальна, також характеризується 
тришаровою будовою, проте вона рiзко вiдрiзняється вiд континентального 
типу як за загальною потужнiстю, так i за складом. Перша суттєва 
вiдмiннiсть полягає у тому, що в розрiзi океанiчної кори вiдсутнiй 
гранiтно-гнейсовий шар, а її потужнiсть змiнюється вiд 5 до 12 км, 
становлячи в середньому 6–7 км проти 33–40 км континентальної кори. 
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Взаємодiя двох основних типiв кори вiдбувається по-рiзному. Для 
узбереж Атлантичного, Iндiйського, Пiвнiчного Льодовитого океанiв 
характерне поступове виклинювання в межах континентального схилу. У 
цьому випадку океанiчна кора контактує з континентальною в зонi 
пiднiжжя континентального схилу. Такий тип перехiдних зон називають 
атлантичним. Зовсiм iншу картину спостерiгають на захiдному узбережжi 
Тихого океану. Тут видiляють субконтинентальний i субокеанiчний 
перехiднi типи кори. 

Субконтинентальний тип кори вiдрiзняється вiд континентального 
меншою потужнiстю i нечiтко вираженою поверхнею Конрада. Цей тип 
кори пов’язують з острiвними дугами i окраїнами материкiв. Потужнiсть 
кори становить 20–30 км. Субокеанiчний тип земної кори приурочений до 
улоговинних частин окраїнних та внутрiшньоконтинентальних морiв з 
глибиною понад 2 км. За складом вiн схожий на океанiчний тип, але 
вiдрiзняється вiд останнього потужнiшим осадовим шаром (до 10 км i 
бiльше). Має потужнiсть до 25 км. Субконтинентальнi i субокеанiчнi 
дiлянки дна океанiв зчленованi мiж собою зонами розломiв.  

 

 
Рисунок 1.1 – Будова земної кори:  

1 – осадовий шар, 2 – гранiтний шар, 3 – базальтовий шар, 4 – мантiя 
 
Пiд земною корою, до глибини майже 3000 км, лежить мантiя. Нiхто 

нiколи не бачив її. Ученi припускають, що вона складається переважно з 
магнiю, залiза та свинцю i має дуже високу температуру – вiд 1000 °С на 
поверхнi до 3500 °С у нижнiй частинi. Мантiя складається iз 3 частин – 
верхньої, середньої i нижньої.  
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Верхня мантiя простягається до глибини вiд 410 до 650 км. Вважають, 
що речовина в цьому шарi перебуває в станi часткового розплавлення, має 
знижену в’язкiсть, пластичнiсть. Цей шар називають астеносферою. 
Астеносфера вiдiграє вирiшальну роль у тектонiчних процесах, в цiй зонi 
спостерiгають осередки землетрусiв, зароджуються магматичнi розплави. 
Земна кора разом iз надастеносферним шаром верхньої мантiї становлять 
лiтосферу Землi – єдиний жорсткий шар, який нiби «плаває» в пластичнiй 
астеносферi. Її товщина сягає 50–70 км пiд океанами, 100–200 км пiд 
материками. 

Середня мантiя простягається до глибини 1000 км, за складом вона 
принципово не вiдрiзняється вiд верхньої. Нижня мантiя (кам’яна) має 
потужнiсть майже 2000 км.  

 

 
Рисунок 1.2 – Будова Землi 

 
Ядро Землi – поки що загадка для науки. З певною ймовiрнiстю можна 

говорити про його радiус – 3500 км, температуру – 4000–5000 °С, хiмiчний 
склад – переважно залiзо та нiкель. Ядро складається iз зовнiшнього i 
внутрiшнього. Речовина у зовнiшньому ядрi перебуває в розплавлено-
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рiдкому станi. Нижня межа його становить 4980 км. Внутрiшнє ядро 
вiдповiдає серцевинi Землi i має радiус 1250 км. Вважають, що речовина 
перебуває тут у твердому станi, напевно, близькому до розплаву. 

Встановлено, що температура гiрських порiд iз глибиною зростає. В 
середньому на кожнi 33 м вглиб Землi стає теплiше на 1 °С. Збiльшення 
температури вiдбувається, головним чином, за рахунок розпаду 
радiоактивних елементiв, що входять до складу ядра. 

 
1.4 Хiмiчний склад Землi 
Найпоширенiшими елементами в земнiй корi є кисень, силiцiй та 

алюмiнiй, на їх частку припадає 82,58 % маси всiєї земної кори. Залiзо, 
натрiй, калiй, магнiй i кальцiй становлять ще 15,16 %. Частка решти 
елементiв у земнiй корi становить лише 2,26 % (табл. 1.1). Крiм дев’яти 
основних хiмiчних елементiв, десятими частками процента обчислюється 
вмiст у земнiй корi Тi (0,52 %), С (0,46 %), Мn (0,12 %), S (0,11 %),  
Сl (0,2 %). Решта елементiв представлена в земнiй корi сотими, тисячними 
та мiльйонними частками процента 

 
Таблиця 1.1 – Хiмiчний склад земної кори 

Елемент 

Вмiст хiмiчних елементiв, % 

за Кларком  
(1924 р.) 

за Виноградовим  
(1962 р.) 

за Роновим  
i Ярошевським 

(1976 р.) 
Кисень 49,52 49,13 46,50 

Силiцiй 25,75 26,00 25,70 

Алюмiнiй 7,51 7,45 7,65 

Залiзо 4,70 4,20 6,24 

Кальцiй 3,29 3,25 5,79 

Натрiй 2,64 2,40 1,81 

Магнiй 1,94 2,35 3,23 

Калiй 2,40 2,35 1,34 

Водень 0,88 1.00 0,16 
 

Елементи, що становлять мiзерну частку земної кори, тобто 
трапляються в природi нечасто, називають рiдкiсними. 

Cереднiй склад Землi (табл. 1.2) в цiлому оцiнюють переважно за 
аналiзами метеоритiв, використовуючи також геофiзичнi данi, зокрема 
щодо змiн щiльностi iз глибиною. Допускається подiбнiсть хiмiчного 
складу планет земної групи, а отже, i можливiсть оцiнити на пiдставi 
складу метеоритiв хiмiчний склад внутрiшнiх геосфер Землi. 
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Таблиця 1.2 – Хiмiчний склад Землi 

Елемент 
Вмiст хiмiчних елементiв, % 

за Ферсманом (1930 р.) за Мейсоном (1978 р.) 

Кисень 27,71 29,50 
Залiзо 39,76 34,60 
Силiцiй 14,53 15,20 
Магнiй 8,69 12,70 
Сiрка 0,64 1,93 
Нiкель 3,46 2,39 
Кальцiй 2,32 1,13 
Алюмiнiй 1,79 1,09 
Решта 1,10 1,49 

 
Порiвняння даних стосовно хiмiчного складу земної кори i Землi в 

цiлому виявляє, насамперед, рiзке пiдвищення в другому випадку частки 
важких елементiв – залiза та нiкелю, що може вказувати на залiзо-
нiкелевий склад ядра Землi. 

 
1.5 Еволюцiя земної кори 
Iснують кiлька гiпотез еволюцiї земної кори: 
1. Гiпотеза змiни об’єму Землi. На раннiх стадiях вiдбувалось 

перiодичне розширення i стиснення Землi. В епохи розширення 
утворюються розломи, iнтенсивно проявляється магматизм, переважають 
вертикальнi рухи кори. В епохи стиснення формуються складчастi гiрськi 
системи. 

2. Концепцiя фiксизму. Вважається незмiнним, зафiксованим взаємне 
розташування континентiв протягом геологiчної iсторiї Землi. Для 
пояснення розвитку планети фiксисти надають перевагу вертикальним 
рухам, майже вiдкидаючи можливiсть бiльш-менш суттєвих 
горизонтальних перемiщень блокiв кори чи лiтосфери. 

3. Гiпотеза мобiлiзму. На днi рифтових долин у серединно-океанiчних 
хребтах перiодичнi виверження базальтової лави призводять до розсування 
блокiв лiтосфери, постiйного формування нових дiлянок океанiчного дна. 
Вiдбувається це таким чином: порцiя базальтової лави, виливаючись через 
центральну трiщину на днi рифтової долини, розтiкаєтеся по дну долини i 
застигає. Нова порцiя лави розламує застиглу пластину базальту, 
розсуваючи дно по обидва боки вiд осi рифту, i також застигає в трiщинi, 
утворюючи нову базальтову пластину. Процес багаторазово повторюється, 
нарощуючи в такий спосiб океанiчну кору по обидва боки вiд рифту. Тому 
зрозумiло, що наймолодша кора має бути на днi рифтової долини i 
поступово старiти в напрямку континентiв. 
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ЛЕКЦIЯ 2  МIНЕРАЛИ 
 
Мiнералами називаються природнi хiмiчнi сполуки або самороднi хiмiчнi 

речовини, утворенi внаслiдок складних фiзико-хiмiчних процесiв у надрах 
Землi чи на її поверхнi. Це саме тi первiснi «цеглинки», з яких побудована 
Земля. Їх налiчують понад 2000, а з рiзновидами – понад 6000, хоча найбiльше 
поширення мають лише декiлька сотень так званих «породоутворювальних» 
мiнералiв. У природi мiнерали трапляються найчастiше в твердому виглядi, 
хоча вiдомi також рiдкi та газоподiбнi мiнерали. 

Переважна бiльшiсть твердих мiнералiв – це кристалiчнi утворення i 
лише незначна кiлькiсть їх – аморфнi. Кристалiчнi форми мiнералiв вивчає 
наука кристалографiя. Як вiдомо, будова кристалiв характеризується 
закономiрним розташуванням у просторi складових частинок (атомiв, 
iонiв, молекул), в аморфних речовин елементарнi частинки 
розташовуються хаотично. Елементарнi частинки в кристалiчних 
мiнералах утворюють так званi кристалiчнi решiтки, якi визначають їхнi 
основнi властивостi. 

Бiльшiсть мiнералiв у породi утворюють мiкрокристалiчнi агрегати, 
зернистi маси тощо. I лише в деяких випадках, за сприятливих умов 
рiвномiрного надходження однорiдної речовини до кристала, що росте, 
можуть утворюватися правильнi багатогранники. 

 
2.1 Форми мiнералiв 
У природi мiнерали перебувають у найрiзноманiтнiших формах. 

Потрібно зазначити, що поодинокi кристали (монокристали), трапляються 
порiвняно нечасто. Набагато частiше мiнералогiя має справу зi зростками 
кристалiв. Скупчення кристалiв називають агрегатами. За формою 
мiнеральнi агрегати подiляються на кристалiчнi, секрецiї, конкрецiї, 
дендрити, натiчнi форми, зернистi i землистi. 

Серед кристалiчних агрегатiв видiляють друзи i щiтки.  
Друзи – це скупчення кристалiв рiзного розмiру на спiльнiй основi. 

Виникають при кристалiзацiї мiнеральної речовини iз розчинiв, що 
циркулювали по трiщинах чи в пустотах гiрських порiд.  

Щiтки – зростки дрiбних кристалiв на спiльнiй основi. 

 
Рисунок 2.1 – Друзи мiнералу 
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Рисунок 2.2 – Щiтки мiнералу 
 

Секрецiї утворюються при заповненнi мiнералами порожнин у породi. 
Для них часто характерною є концентрична будова, яка вiдбиває 
стадiйнiсть мiнералоутворення. Процес заповнення порожнини 
мiнеральною речовиною iде вiд периферiї до центра. Дрiбнi секрецiї (до  
10 мм у дiаметрi), повнiстю заповненi мiнералами, називають 
мигдалинами. 

 

 

Рисунок 2.3 – Секрецiя 
 
Конкрецiї – це сферичнi чи бiльш-менш округлi тiла з радiально-

променистою будовою всерединi. Формуються внаслiдок вiдкладання 
мiнеральної речовини навколо будь-якого центра кристалiзацiї. На вiдмiну 
вiд секрецiй, вiдкладання речовини спрямоване вiд центра до периферiї. 
Дрiбнi конкрецiї зi шкаралупчастою будовою називаються оолiтами. 
Оолiтова будова характерна для руд алюмiнiю, залiза, марганцю (боксит, 
сидерит, лiмонiт), для деяких вапнякiв. 
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Рисунок 2.4 – Конкрецiя мiнералу 
 
Дендрити – деревоподiбнi, плоскi, у виглядi плiвок агрегати, якi 

утворюються на стiнках трiщин порiд чи мiнералiв. Такi форми утворюють 
самороднi елементи – срiбло, мiдь, золото. Характернi також для оксидiв 
марганцю, залiза. Яскравий приклад – дендрити льоду на вiкнах у мороз. 

 

 

Рисунок 2.5 – Дендрити мiнералу 
 

В печерах часто трапляються натiчнi форми мiнеральних агрегатiв – 
сталактити i сталагмiти. Утворюються вони при повiльному стiканнi 
розчинiв, якi швидко кристалiзуються. Сталактити ростуть згори донизу 
(звисають зi стелi печери), сталагмiти – назустрiч їм, наростаючи на днi 
порожнини). 
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Рисунок 2.6 – Сталактити i сталагмiти 
 

Зернистi агрегати – це скупчення зерен одного чи кiлькох мiнералiв. 
Залежно вiд розмiру зерен видiляють грубозернистi (з дiаметром зерен 
понад 5 мм), середньозернистi (1–5 мм) i дрiбнозернистi агрегати (до  
1 мм). Зернистi агрегати властивi багатьом мiнералам – пiриту, галенiту, 
апатиту. 

Землистi агрегати – це пухкi борошнистi маси приховано-
кристалiчної структури, легко розтираються руками, їх кристали 
розрiзняються лише за допомогою мiкроскопа. До них належать такi 
мiнерали як каолiн, лимонiт тощо. 

 
2.2 Фiзичнi властивостi мiнералiв 
Для визначення мiнералiв у польових чи лабораторних умовах 

потрібно навчитися чiтко встановлювати їхнi основнi дiагностичнi ознаки 
– фiзичнi та деякi хiмiчнi властивостi. Це дає змогу з достатньою 
достовiрнiстю визначити найпоширенiшi мiнерали не тiльки у великих 
зразках, але й у разi наявностi їх у породах у виглядi невеликих вкраплень, 
уламкiв тощо. Основними дiагностичними фiзичними ознаками мiнералiв є 
їх колiр, блиск, прозорiсть, твердiсть, спайнiсть, злам, густина. Рiдше ви-
користовують магнiтнiсть, смак, запах тощо. 

Колiр мiнералiв визначається їх хiмiчним складом, кристалiчною 
структурою, домiшками. Розрiзняють колiр мiнералiв у суцiльному станi i 
в порошку. Оскiльки лише порiвняно невелика кiлькiсть мiнералiв має 
постiйне забарвлення, а багато мiнеральних видiв рiзнобарвнi, надiйнiшою 
ознакою є колiр порошку мiнералу, або його риска. Колiр риски визнача-
ють, потерши мiнералом об поверхню фарфорової пластинки. Наприклад, 
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колiр риски рiзнобарвного флюориту завжди бiлий. Колiр риски можна 
визначити лише для порiвняно м’яких мiнералiв. Отже, для кожного 
мiнералу встановлюють, за можливостi, двi характеристики – колiр його в 
суцiльному станi, який визначається вiзуально, i колiр риски. 

Блиск мiнералiв зумовлений вiдбиттям свiтла вiд їхньої поверхнi. За 
блиском мiнерали подiляються на двi групи. До першої належать мiнерали 
з металiчним чи напiвметалiчним (металоподiбним) блиском. Металiчний 
блиск нагадує блиск поверхнi металу. Так блищать самороднi метали, 
сульфiди, деякi оксиди (пiрит, галенiт, золото, магнетит тощо). 
Напiвметалiчний блиск (тьмяний металiчний) характерний, наприклад, для 
графiту. Другу, численнiшу, групу утворюють мiнерали з неметалiчним 
блиском: 

• алмазний блиск – дуже сильний, характерний, для прозорих та 
напiвпрозорих мiнералiв (алмаз, сфалерит); 

• скляний блиск нагадує блиск поверхнi скла, дуже поширений 
(кальцит, галiт, кварц на гранях кристалiв); 

• жирний блиск – поверхня мiнералу здається нiби змащеною жиром, 
чи покритою жирною плiвкою (нефелiн, кварц на зламi); 

• перламутровий блиск нагадує блиск внутрiшнiх поверхонь 
черепашок деяких молюскiв (слюда, гiпс); 

• шовковистий блиск буває в мiнералiв, якi утворюють голчастi чи 
волокнистi агрегати (азбест, селенiт); 

• восковий блиск мають деякi мiнерали з аморфною будовою 
(кремiнь). 

Окремi мiнерали, зокрема тi, що утворюють землистi агрегати, взагалi 
не блищать, у цьому разi їх блиск характеризують як матовий (пiролюзит, 
лимонiт). 

Крiм здатностi вiдбивати свiтло, мiнерали мають i здатнiсть 
пропускати свiтло – прозорiсть. За цiєю ознакою видiляють мiнерали 
прозорi, напiвпрозорi (як матове скло) i непрозорi. До останнiх належать 
мiнерали з металiчним блиском. Однак майже всi мiнерали, за винятком 
самородних, прозорi або просвiчуються у дуже тонких зрiзах.  

Твердiсть залежить вiд особливостей кристалiчної структури 
мiнералiв. Нiмецький мiнералог Моос запропонував десятибальну шкалу, в 
якiй мiнерали групуються вiдповiдно до їх вiдносної твердостi. Шкалу 
назвали його iм’ям – шкалою Мооса або мiнералогiчною шкалою твердостi 
(табл. 2.1). Вона складається з 10 мiнералiв-еталонiв, з яких кожний 
наступний, тобто мiнерал з вищим порядковим номером, завдає подряпин 
кожному попередньому. Мiнерали з однаковими значеннями твердостi не 
дряпають один одного. 

Мiнерали з твердiстю 1–2 за шкалою Мооса умовно вважаються 
м’якими, з твердiстю вiд 3 до 6 – середньої твердостi i вище 6 – твердими. 
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Таблиця 2.1 – Твердiсть мiнералiв за шкалою Мооса 

Мiнерал-еталон твердостi Твердiсть Додатковi дiагностичнi ознаки 

Тальк 1 Дряпається нiгтем 
Гiпс 2 Те саме 
Кальцит 3 Дряпається мiдною монетою 
Флюорит 4 Легко дряпається ножем 
Апатит 5 Важко дряпається ножем 
Ортоклаз 6 Дряпається напильником 
Кварц 7 Дряпає вiконне скло 
Топаз 8 Легко дряпає кварц 
Корунд 9 Легко дряпає топаз 
Алмаз 10 Не дряпається нiчим 

 
Спайнiстю називають здатнiсть мiнералiв розколюватися чи 

розщеплюватися уздовж певних площин, паралельних граням кристала, якi 
називають площинами спайностi. Вони здебiльшого гладенькi, блискучi, 
утворюються внаслiдок неоднакових сил зчеплення мiж певними плоскими 
сiтками кристалiчної решiтки кристала. 

Розрiзняють такi ступенi спайностi: 
• цiлком досконала – мiнерал розщеплюється пальцями на окремi 

гладенькi пластини (слюди, гiпс, тальк); 
• досконала – мiнерал вiд легкого удару розколюється в одному чи 

кiлькох напрямках з утворенням рiвних гладеньких поверхонь 
(кальцит, галiт, галенiт); 

• середня – внаслiдок удару утворюються окремi уламки, обмеженi 
рiвними i нерiвними поверхнями (польовi шпати); 

• недосконала – в разi розколювання переважають уламки з 
нерiвними поверхнями (апатит, берил, олiвiн); 

• цiлком недосконала – всi уламки мають нерiвнi поверхнi (кварц, 
магнетит), тобто в цьому разi спайностi немає зовсiм. 

Для мiнералiв з недосконалою чи цiлком недосконалою спайнiстю 
важливою дiагностичною ознакою може слугувати злам, тобто характер 
поверхнi уламкiв, на якi мiнерал розколюється внаслiдок удару. 
Найпоширенiшими видами зламу є: 

• раковинистий – гладенька випукла поверхня з концентричною 
ребристiстю, що нагадує черепашку деяких молюскiв (кварц); 

• занозливий – характерний для стовпчастих чи волокнистих агрегатiв 
деяких мiнералiв на поперечному сколi (рогова обманка, азбест); 

• землистий – нагадує поверхню ґрунту (лимонiт); 
• схiдчастий (рiвний) – з характерними схiдцеподiбними виступами 

(галенiт); 
• зернистий. 



19 

Деяким мiнералам властивi також такi ознаки, як магнiтнiсть – 
здатнiсть дiяти на магнiтну стрiлку (магнетит), смак (галiт – солоний, 
сильвiн – гiркуватий), запах (фосфорити при тертi, сiрка при горiннi), 
жирнiсть на дотик (тальк), гнучкiсть (слюди), горючiсть (слюди). 

З хiмiчних ознак дiагностичне значення має реакцiя з 10 %-им 
розчином хлоридної кислоти i розчиннiсть у водi. Реакцiю з 10 %-им 
розчином НС1 (або зi столовим оцтом) дають мiнерали групи карбонатiв 
(скипання). Деякi мiнерали (галiт, сильвiн) можуть повнiстю або частково 
розчинятися в дистильованiй водi. 

 
2.3 Класифiкацiя мiнералiв 
Всi мiнерали подiляються на такi групи за хiмiчним складом: 
• силiкати: кварц, халцедон, опал, олiвiн, тальк, мусковiт, каолiнiт, 

лабрадор; 
• карбонати: кальцит, магнезит, доломiт, сидерит, малахiт; 
• фосфати: апатит, фосфорит; 
• сульфати: ангiдрид, гiпс, барит; 
• сульфiди: пiрит, галенiт, халькопiрит; 
• оксиди: гематит, магнетит, лимонiт; 
• галогенiди: галенiт, флюорит; 
• самороднi елементи: сiрка, графiт, алмаз. 

 
 

 
ЛЕКЦIЯ 3  ГIРСЬКI ПОРОДИ 

 
3.1 Поняття гiрських порiд 
Гiрськi породи – це мiнеральнi агрегати, якi утворюють самостiйнi 

геологiчнi тiла, що становлять земну кору. Породи, складенi багатьма 
мiнералами, називають полiмiнеральними – це бiльшiсть гiрських порiд. 
Породи, складенi одним мiнералом – мономiнеральнi. Наприклад, вапняк, 
складений кальцитом; кварцит, складений кварцем. Полiмiнеральнi породи 
– це, наприклад, гранiт, складений кварцем, польовими шпатами, бiотитом 
та iншими мiнералами. Серед мiнералiв, якi формують породи, прийнято 
видiляти основнi, або породоутворювальнi (найчастiше польовi шпати, 
кварц, рогова обманка, олiвiн, слюди) i другоряднi, або акцесорнi, тобто тi, 
що мiстяться в породах у невеликих кiлькостях у виглядi домiшок 
(найчастiше апатит, хромiт, магнетит, циркон, iльменiт тощо). 

Будову породи характеризують поняття структури i текстури. 
Структура породи визначається її внутрiшнiми особливостями i 

характеризується ступенем кристалiчностi, розмiрами зерен, їхньою 
формою, спiввiдношеннями мiж ними. 
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Текстура – це зовнiшнi ознаки породи, зумовленi взаємним 
розмiщенням її складових частин i способом заповнення простору. 

За походженням всi гiрськi породи подiляються на магматичнi, осадовi 
i метаморфiчнi. 

Магматичнi породи утворюються внаслiдок кристалiзацiї природних 
силiкатних розплавiв (магми). 

Осадовi породи утворюються на поверхнi Землi за рахунок руйнування 
ранiше утворених порiд.  

Метаморфiчнi породи формуються з магматичних чи осадових пiд 
дiєю рiзних глибинних чинникiв: високих температур i тискiв, 
гiдротермальних розчинiв i газiв, якi видiляються з магматичного 
розплаву. 

В земнiй корi магматичнi i метаморфiчнi породи займають 90 %, а 
осадовi породи розташовуються безпосередньо на поверхнi землi. 

 
3.2 Магматичнi гiрськi породи 
Утворення великої рiзноманiтностi магматичних гiрських порiд є 

наслiдком, по-перше, охолодження i кристалiзацiї магми в товщi земної 
кори, а також, по-друге, охолодження i застигання лави в умовах земної 
поверхнi. Породи, якi утворюються в першому випадку, називають 
глибинними (iнтрузивними), в другому – виверженими (ефузивними). Рiзнi 
умови утворення спричиняють рiзну будову цих порiд. Умови вистигання 
магми на глибинi i на поверхнi Землi дуже вiдрiзняються. Глибиннi породи 
формуються в умовах високого тиску, повiльного i рiвномiрного 
вистигання. У цьому випадку утворюються щiльнi, масивнi породи типу 
гранiту або габро. Виверженi породи формуються при низьких тиску i 
температурi, швидкiй вiддачi тепла. При цьому часто виникають породи iз 
високою пористiстю (базальт, пемза). 

У кожної iнтрузивної породи є її ефузивний аналог, тобто порода, 
тотожна за хiмiчним i мiнералогiчним складом i вiдмiнна вiд неї лише за 
структурою та текстурою, якi визначаються швидким застиганням магми 
на поверхнi Землi чи на невеликiй глибинi. 

В магматичних породах розрiзняють такi структури: 1) зернистi (на 
фонi однорiдної нерозкристалiзованої основної маси видiляються окремi 
зерна мiнералiв, типовi для глибинних порiд); 2) напiвкристалiчнi 
(складенi дрiбними зернами мiнералiв, якi не розрiзняються неозброєним 
оком); 3) склуватi (виникають внаслiдок швидкого застигання лави, 
подiбні до скла, типовi для вивержених порiд).  

Типовими текстурами магматичних порiд є: 
• пориста – характеризується наявнiстю пор i виникає внаслiдок 

швидкого застигання лави, з якої видiляються газоподiбнi продукти; 
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• смугаста – утворюється в тих випадках, коли пори чи порожнини в 
породi заповнюються вторинними мiнералами; 

•  флюїдальна – видiляються чiтко вираженi слiди течiї лавового потоку 
тощо. 

Всi магматичнi породи за вмiстом кремнезему подiляються на кислi, 
середнi, основнi та ультраосновнi (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 – Класифiкацiя магматичних порiд 
Ступiнь 

кислотностi 
породи 

(вмiст SiO2, %) 

Характернi мiнерали Колiр 

Породи 

iнтрузивнi ефузивнi 

Кислi (65–70) 

Польового шпату i 
кварцу багато. Темноколiрних 
мiнералiв (рогова обманка, 
бiотит) – 5–10 %. 

Свiтлий Гранiт Лiпарит 
(рiолiт) 

Середнi 
(52–65) 

Кварцу немає або його дуже 
мало; основний мiнерал – 
польовий шпат. 
Темноколiрних мiнералiв – до 
15 %. 
 
Кварцу немає або його мало. 
Основний мiнерал – ортоклаз. 
Темноколiрних мiнералiв – до 
25 %. 

Свiтлий 
 
 
 
 
 

Сiрий 
 
 
 

Сiєнiт 
 
 
 
 
 

Дiорит 
 
 
 

Трахiт 
 
 
 
 
 

Андезит 
 
 
 

Основнi 
(40–52) 

Кварцу немає. Основнi 
мiнерали – польовий шпат, 
пiроксен. Темноколiрних 
мiнералiв – 35–40 %.  
 
Складається з одного мiнералу 
– лабрадору. 

Темний 

Габро 
 
 
 
 

Лабрадорит 
 

Базальт 
 
 
 
 
 
 

Ультра-основнi 
(35–40) 

Кварцу, польового 
шпату немає. Основнi мiнерали 
– олiвiн, пiроксен.  
 
Переважно складенi олiвiном. 

Темний 

Перидотит 
 
 
 

 Дунiт 

 

 
Кислi магматичнi породи характеризуються свiтлим забарвленням 

внаслiдок переважання в їхньому складi польових шпатiв i кварцу. 
Найпоширенiшими породами цiєї групи є гранiт та його ефузивний аналог 
– лiпарит. 



22 

Середнi магматичнi породи, як i кислi, характеризуються переважно 
свiтлим забарвленням. До цiєї групи порiд належать пари дiорит–андезит 
та сiєнiт–трахiт. 

Основнi магматичнi породи завдяки наявностi в них великої кiлькостi 
темноколiрних мiнералiв вирiзняються темним забарвленням. 

Ультраосновнi магматичнi породи представленi переважно 
iнтрузивними вiдмiнами, темно-забарвленi. Легко пiддаються 
вивiтрюванню. Найпоширенiшими серед них є перидотит i дунiт. 

 
3.3 Осадовi гiрськi породи 
Осадовi породи утворюються з вiдкладiв морського i континентального 

походження. Вони становлять 10 % усiх гiрських порiд земної кори, але 
земна поверхня на 75 % покрита саме цими породами. В утвореннi 
осадових порiд видiляють кiлька стадiй: 

• утворення вихiдного осадового матерiалу; 
• перенесення осадового матерiалу; 
• накопичення вiдкладiв (седиментогенез); 
• перетворення вiдкладiв на осадову породу (дiагенез); 
• змiна осадової породи до початку метаморфiзму або початку 

вивiтрювання (катагенез). 
Утворення вихiдного осадового матерiалу вiдбувається внаслiдок 

вивiтрювання, ерозiї тощо. Основна маса продуктiв руйнування виникає 
внаслiдок фiзичного i хiмiчного вивiтрювання. 

Чинниками перенесення i вiдкладання продуктiв руйнування є 
поверхневi i пiдземнi води, вiтер та лiд. Найбiльша кiлькiсть вiдкладiв 
накопичується в кiнцевих водоймах стоку – морях i озерах.  

Дiагенез – це сукупнiсть процесiв перетворення вiдкладiв на гiрську 
породу. Вiн супроводжується розчиненням i винесенням нестiйких 
мiнералiв з вiдкладiв; формуванням нових мiнералiв, стiйких в цих умовах; 
перерозподiлом речовин i утворенням конкрецiй; ущiльненням та зневод-
ненням; цементуванням i перекристалiзацiєю. Iнтенсивнiсть процесу 
дiагенезу залежить вiд складу вiдкладiв та умов, в яких вони перебувають. 
Стадiєю дiагенезу закiнчується процес формування осадової породи, далi 
настає стадiя катагенезу. 

Катагенез – сукупнiсть процесiв, якi змiнюють осадову породу в 
перiод її iснування до початку метаморфiзму або вивiтрювання. 

Осадовi породи залягають пластами. Деколи для них характернi лiнзи – 
шари, якi займають малу площу iз зменшенням потужностi до краю пласта. 

Хiмiчний склад осадових порiд близький до хiмiчного складу 
магматичних порiд. Основними компонентами є оксиди силiцiю, алюмiнiю 
та залiза. Однак у магматичних породах бiльше закисiв залiза, а в осадових 
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– бiльше оксидiв, бо вони зазнали впливу кисню. Крiм того, в осадових 
породах зменшений вмiст нестiйких i розчинних сполук – Na2O i К2O. 

Мiнералогiчний склад осадових порiд дуже рiзноманiтний i 
визначається складом материнських порiд, внаслiдок руйнування яких 
вони утворилися, та фiзико-хiмiчними особливостями середовища, в якому 
вони накопичувались. Найпоширенiшими мiнералами материнських порiд 
є кварц, польовi шпати, слюди та деякi iншi мiнерали. Типовими 
осадовими мiнералами, яких немає в магматичних породах, є сульфати, 
глинистi мiнерали тощо. 

В складi осадових порiд бувають рештки рослин i тварин. Часто вони є 
основною складовою породи (органогеннi вапняки, дiатомiти, торф, 
вугiлля тощо). 

Осадовi породи можуть мати рихлу або зцементовану структуру. 
Найхарактернiшими текстурами осадових порiд є сланцева, однорiдна (з 
хаотичним, безладним розмiщенням мiнеральних зерен) i пориста. 

Iснує декiлька класифiкацiй осадових порiд. Однак найвiдомiшою є 
класифiкацiя, за якою осадовi породи подiляють на групи: уламковi, 
хемогеннi та бiогеннi (органогеннi). 

Уламковi породи утворилися внаслiдок механiчного руйнування iнших 
порiд. Їх подiляють на грубоуламковi (уламки розмiром бiльше 1 мм), 
пiщанi (уламки розмiром 0,1–1 мм), пилуватi (уламки розмiром 0,01–
0,1 мм). Крiм того, вони бувають необкатанi та обкатанi, розсипчастi i 
зцементованi. 

Хемогеннi породи утворюються внаслiдок осадження речовин з водних 
розчинiв, а бiогеннi – перетворенням органiчних речовин. 

Хемогеннi осадовi породи класифiкуються на: 
• карбонатнi: вапняк оолiтовий, вапнистий туф, доломiт; 
• кременистi: гейзерит, кремiнь, опока; 
• залiзистi: бурий залiзняк, сидерит; 
• марганцевi: пiролюзит, манганiт, псиломелан, родохрозит; 
• галоїднi: кам’яна сiль, калiйнi солi; 
• сульфатнi: гiпс, ангiдрит, мiрабiлiт; 
• алiтнi (глиноземистi): латерит, боксит; 
• фосфатнi: фосфорити. 
Органогеннi породи подiляються на: 
• карбонатнi: вапняк (черепашковий, кораловий, серпуловий, 

водоростевий тощо), крейда, мергель; 
• кременистi: дiатомiт, трепел; 
• каустобiолiти: торф, буре вугiлля, кам’яне вугiлля, антрацит, 

сапропелiт, горючi сланцi, нафта, озокерит. 
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ЛЕКЦIЯ 4  ПРИРОДНI ГЕОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ 
 
Деякi геологiчнi процеси вiдбуваються надзвичайно швидко на 

обмежених територiях, спричиняючи катастрофiчнi явища в природi 
(вулканiчнi виверження, селi, гiрськi обвали, землетруси тощо). Iншi процеси 
тривають десятки i сотнi мiльйонiв рокiв, поширюються на величезних 
площах i наслiдки їх дiї, на перший погляд, непомiтнi, а насправдi призводять 
до глобальних змiн як на поверхнi, так i в надрах планети. 

Джерелами енергiї геологiчних процесiв є сонячна радiацiя, 
гравiтацiйнi процеси, тепло надр Землi, взаємодiя Землi з Сонцем i 
Мiсяцем, осьове обертання Землi тощо. Залежно вiд джерел енергiї та зон 
прояву всi геологiчнi процеси звичайно подiляють на зовнiшнi, або 
екзогеннi, та внутрiшнi – ендогеннi. 

Екзогеннi геологiчнi процеси вiдбуваються на поверхнi Землi чи у верхнiх 
частинах лiтосфери i зумовленi переважно сонячною радiацiєю, гравiтацiєю, 
життєдiяльнiстю органiзмiв та iн. Це процеси взаємодiї лiтосфери iз 
зовнiшнiми оболонками планети – гiдросферою, атмосферою, бiосферою. 
Вони змiнюють рельєф земної поверхнi, беруть участь у руйнуваннi гiрських 
порiд, транспортуваннi уламкiв. Екзогенними процесами вважають 
вивiтрювання, геологiчну дiяльнiсть вiтру, поверхневих текучих вод, озер, 
болiт, вод морiв та океанiв, пiдземних вод, льодовикiв. 

Ендогеннi геологiчнi процеси спричиняються переважно внутрiшнiми 
силами Землi i вiдбуваються здебiльшого всерединi планети, в глибоких 
шарах кори та у верхнiй мантiї. До них належать тектонiчнi процеси, 
магматизм, метаморфiзм, вулканiзм. 

 
4.1 Ендогеннi процеси 
Дiя ендогенних процесiв спрямована на формування земної кори, 

гiрських систем, вулканiчних конусiв, океанiчних котловин тощо. 
Провiдна роль належить тектонiчним рухам (горизонтальним i 
вертикальним, повiльним i катастрофiчним), якi й формують нерiвностi 
рельєфу земної кори. 

 
4.1.1 Магматизм 
Магма – вогняно-рiдкий силiкатний розплав, який утворюється у 

верхнiй мантiї (переважно в астеносферi). За хiмiчним складом магма – 
складний силiкатний розплав, головну роль у якому вiдiграє кремнезем 
(SiO2), а також оксиди Al, Fе, Мg, Cа, К тощо. 

Пiд магматизмом розумiють сукупнiсть усiх геологiчних процесiв, 
рушiйною силою яких є магма та її похiднi. Магматизм подiляють на два 
типи: iнтрузивний та ефузивний. У першому випадку магма застигає i 
кристалiзується в надрах Землi, в другому – виливається на земну поверх-
ню, звiльняється вiд газiв i застигає без розкристалiзацiї. Наслiдком таких 
процесiв є утворення магматичних порiд. Температури магматичних 
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розплавiв у надрах земної кори за останнiми даними становлять  
700–1100 °С.  

Внаслiдок перемiщення магми в холоднi гiрськi породи вона 
охолоджується i в нiй починаються процеси магматичної диференцiацiї – 
роздiлення на розплави: важкий, збагачений оксидами залiза, кальцiю, 
магнiю, i легкий, насичений оксидами силiцiю та алюмiнiю. Потiм 
починається кристалiзацiйна диференцiацiя, якiй вiдповiдає послiдовна 
кристалiзацiя мiнералiв вiд тугоплавких до легкоплавких. Пiд час 
кристалiзацiї важкi мiнерали занурюються на дно розплаву i накопичуються 
там, утворюючи пiсля застигання гiрськi породи ультраосновного складу 
(дунiти, перидотити). Верхня частина розплаву послiдовно збагачується на 
кремнезем. Таким чином, у верхнiх шарах розплаву формуються породи 
середнього i навiть кислого складу (дiорити, сiєнiти, гранiти). 

При подальшому охолодженнi магми починаються процеси утворення 
так званих пегматитiв – мiнералiв iз залишкового силiкатного розплаву, 
збагаченого леткими компонентами. Через це розплав стає набагато 
рухомiшим i проникає по трiщинах на значнi вiдстанi. Це вiдбувається на 
глибинi в декiлька кiлометрiв вiд поверхнi Землi при високих тисках i в 
iнтервалi температур 500–700 °С. З пегматитами пов’язанi родовища таких 
порiд, як смарагд, топаз, берил, гiрський кришталь. 

 
4.1.2 Вулканiзм 
Магма, виливаючись на поверхню Землi за умов понижених тискiв, 

звiльняється вiд розчинених у нiй газоподiбних продуктiв i перетворюється 
на лаву. Лава вiдрiзняється вiд магми лише вмiстом розчинених у нiй газiв. 
Виверження лави та iнших вулканiчних продуктiв вiдбувається або по 
трiщинах у земнiй корi (такi вулкани називають трiщинними), або по 
пiдвiдних трубоподiбних каналах, прокладених у земнiй корi магмою 
(вулкани центрального типу). При трiщинних виливах лава, витiкаючи у 
великих кiлькостях, затоплює величезнi територiї, знищуючи все на своєму 
шляху. Це призводить до утворення великих лавових плато, якi формують 
специфiчний рельєф.  

Найпоширенiшi основнi базальтовi лави мають переважно темне 
забарвлення, характеризуються низькою в’язкiстю i зумовленою цим 
високою рухомiстю. Температура їх на виходi становить близько 1200 °С. 
Такi лави пiд час виверження розтiкаються по схилах зi швидкiстю кiлька 
метрiв на хвилину на значнi вiдстанi. 

Зовсiм iнакше вiдбувається виверження лав кислого i середнього 
складу. Через їхню високу в’язкiсть течуть вкрай повiльно, вихiд газiв iз 
них ускладнений. Тому виверження таких лав часто спричиняє 
закупорення кратера i супроводжується вибухами. Майже всi 
катастрофiчнi виверження були пов’язанi з вулканiзмом кислого та 
середнього складу. Температура кислих i середнiх лав дещо нижча i 
становить 800–1000 °С. 
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4.2 Екзогеннi процеси 
 
4.2.1 Вивiтрювання 
Вивiтрювання – це складний комплекс фiзико-хiмiчних процесiв, якi 

вiдбуваються у зовнiшнiй частинi лiтосфери i призводять до змiни та 
руйнування гiрських порiд. Розрiзняють фiзичне i хiмiчне вивiтрювання. 

Фiзичне вивiтрювання вiдбувається пiд впливом сезонних i добових 
коливань температури, дiї замерзаючої води, зростання кристалiв, 
кореневої системи рослин тощо i є механiчним руйнуванням 
(подрiбненням, розпушуванням) гiрських порiд та перетворенням їх на 
уламковий матерiал. 

Температурне вивiтрювання спричиняють рiзкi перепади температур, 
якi призводять до нерiвномiрного нагрiвання та охолодження гiрських 
порiд. Особливо iнтенсивно вiдбуваються цi процеси в полiмiнеральних 
породах. Рiзнi мiнерали, з яких складаються породи, мають неоднаковi 
коефiцiєнти теплового розширення та стиснення. Внаслiдок багаторазових 
розширень та стиснень окремих мiнеральних зерен їх взаємне зчеплення 
порушується, порода розтрiскується i розсипається на окремi уламки.  

При морозному вивiтрюваннi руйнiвну дiю здiйснює вода, що замерзає 
в трiщинах i порах. Вiдомо, що вода, переходячи в твердий стан (лiд), 
збiльшує свiй об’єм на 8–10 %. Тиск у трiщинах, який виникає при цьому, 
розширює їх, руйнуючи породу. 

Таку саму механiчну дiю на породи, як i замерзаюча вода, здiйснюють 
коренева система дерев, що, розростаючись у трiщинах, розсуває їх за 
принципом дiї клину, а також кристалiзацiя солей.  

Головними чинниками хiмiчного вивiтрювання є вода i розчиненi в нiй 
солi, кислоти, гази, органiчнi сполуки. 

Процеси, що вiдбуваються пiд час хiмiчного вивiтрювання, можна 
звести до чотирьох основних хiмiчних реакцiй: окиснення, розчинення, 
гiдратацiї та гiдролiзу. Так, при окисненнi пiриту утворюється лимонiт 
(обидва мiнерали – сполуки залiза). При гiдролiзi (розкладання мiнералу 
пiд дiєю води) польовий шпат перетворюється на каолiнiт. 

З процесами вивiтрювання гiрських порiд пов’язане i утворення 
ґрунтiв. Ґрунти – це елювiй (продукти вивiтрювання, якi залишаються на 
мiсцi утворення), збагачений продуктами життєдiяльностi органiзмiв i 
частково перероблений ними. 

 
4.2.2 Геологiчна дiяльнiсть вiтру 
Геологiчна дiяльнiсть вiтру пов’язана iз руйнуванням, подрiбненням 

гiрських порiд, шлiфуванням, полiруванням їхньої поверхнi, 
транспортуванням уламкiв i вiдкладенням уламкового матерiалу на певних 
дiлянках суходолу. За швидкостi 4–7 м/с вiтер може переносити пил, за 
швидкостi близько 20 м/с – гравiй. Пiд час буревiїв i ураганiв (20–60 м/с) 
можуть переноситися галька, дрiбнi уламки порiд. Велику геологiчну 
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роботу здiйснюють не стiльки тимчасовi сильнi, скiльки постiйнi вiтри. 
Надто iнтенсивну роботу такi вiтри виконують в областях, де вiдсутнiй або 
слабо розвинутий рослинний покрив. 

Геологiчну дiяльнiсть вiтру визначають такi процеси, як дефляцiя i 
коразiя. Дефляцiєю називають видування, розвiювання, винесення пухких 
гiрських порiд на поверхнi Землi повiтряними потоками. В мiсцях, де 
постiйно дмуть вiтри, мiнеральнi частинки, захопленi повiтряними 
потоками, постiйно вдаряються об поверхню скель, обточуючи їх, 
полiруючи. Внаслiдок цього на поверхнi порiд утворюються борозни, 
подряпини. Таке явище називають коразiєю. 

 
4.2.3 Геологiчна дiяльнiсть поверхневих вод 
Руйнування гiрських порiд текучими водами називають ерозiєю. 
Сила таких схилових потокiв невелика, тому їх геологiчна дiяльнiсть 

виражається в змиваннi лише дрiбних частинок пухких продуктiв 
вивiтрювання i ґрунту та перенесеннi їх униз схилом. Цей процес називають 
площинним змивом або площинною ерозiєю. Вiн завдає великої шкоди 
ґрунтам, бо змиває їхній найбiльш родючий поверхневий шар, збагачений 
на гумус. Внаслiдок площинного змиву колишнi пiдвищенi мiсця поступово 
знижуються, а схили виположуються i набувають плавних обрисiв. 

У гiрських районах з тимчасовими водними потоками пов’язане 
перiодичне виникнення короткочасних грязекам’яних потокiв, якi 
називають селями. 

Геологiчна робота рiчок виражається в ерозiї, транспортуваннi 
продуктiв руйнування та їх вiдкладеннi. Рiчкова ерозiя є двох типiв: 
глибинна, або донна, спрямована вглиб рiчки; бiчна, яка призводить до 
пiдмивання берегiв i розширення долини. На стадiї молодостi в рiчковiй 
долинi найiнтенсивнiше проявляється глибинна ерозiя. В нижнiй течiї 
рiчки затухає глибинна ерозiя i переважає бiчна ерозiя. Русло починає 
блукати, звиватися серед власних наносiв, утворюючи петлеподiбнi вигини 
– меандри. В гiрських районах, де глибина ерозiї проявляється особливо 
iнтенсивно, молодi рiчки прокладають глибокi долини з прямовисними 
схилами, якi називають каньйонами або ущелинами. 

Водночас iз ерозiйною дiяльнiстю рiчки здiйснюють велику переносну i 
акумулятивну роботу. Перенесення продуктiв руйнування гiрських порiд 
здiйснюється кiлькома способами: в розчиненому станi; перенесенням дрiбних 
частинок у завислому станi; перекочуванням грубих уламкiв по дну рiчки. 

 
4.2.4 Геологiчна дiяльнiсть пiдземних вод 
Перемiщуючись у гiрських породах, пiдземнi води виконують iнодi 

досить значну геологiчну роботу: руйнують гiрськi породи i мiнерали, 
переносять та вiдкладають розчиненi в них речовини у трiщинах, порах 
гiрських порiд та в мiсцях виходу пiдземних вод на поверхню. 
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Найвиразнiше руйнiвна робота пiдземних вод проявляється у 
розчиненнi i вилуговуваннi гiрських порiд i мiнералiв, внаслiдок чого в 
гiрських породах утворюються рiзноманiтнi порожнини, часто – великих 
розмiрiв. Сукупнiсть геологiчних явищ, пов’язаних з частковим 
розчиненням i розмиванням водою гiрських порiд та утворенням у них 
порожнин рiзного розмiру, називають карстовими процесами або карстом. 

Дуже близькою до карсту є суфозiя – процес механiчного вимивання 
дрiбних частинок гiрських порiд пiдземними водами. Особливо часто цей 
процес розвивається на вододiлах, складених лесами i лесоподiбними суг-
линками. Внаслiдок суфозiї цi породи просiдають, а на їх поверхнi 
утворюються провалля i неглибокi западини, часто заповненi водою, 

Руйнiвна робота пiдземних вод проявляється також в утвореннi зсувiв, 
розвинених переважно на схилах рiчкових долин та берегах озер i морiв, де 
пiдземнi води виходять на поверхню. 

4.2.5 Геологiчна дiяльнiсть озер i болiт 
Геологiчна дiяльнiсть озер, як i морiв, виявляється в руйнуваннi 

(абразiї) берегiв, транспортуваннi уламкового матерiалу i формуваннi 
озерних вiдкладiв. Озерна абразiя пов’язана, насамперед, з рухом води, 
спричиненим вiтром: чим бiльша за розмiром водойма, тим вищi хвилi та 
iнтенсивнiшi процеси руйнування берега. 

Геологiчна дiяльнiсть болiт зводиться переважно до утворення торфу. 
У разi занурення торфовищ на великi глибини в умовах пiдвищених тискiв 
i температур починаються процеси вуглефiкацiї, якi спричиняють 
перетворення торфу спочатку на буре вугiлля, потiм – на кам’яне i, 
нарештi, на антрацити. 

4.2.6 Геологiчна дiяльнiсть морiв та океанiв 
Руйнiвна робота моря здiйснюється пiд впливом безперервного руху 

води. Найбiльше вона виражена бiля крутих берегiв. Внаслiдок численних 
ударiв хвиль бiля пiднiжжя берегу утворюється заглиблення – прибiйна 
нiша, яка поступово занурюється вглиб берегу. Згодом частина берегу, яка 
нависає над нiшею, обвалюється, хвилi пiдхоплюють уламки i 
бомбардують ними новоутворений береговий виступ, руйнуючи його iз ще 
бiльшою iнтенсивнiстю. 

Руйнування берегiв морськими водами називають абразiєю. Одночасно 
iз руйнiвною вiдбувається i акумулятивна дiяльнiсть моря. Морськi хвилi 
не тiльки руйнують, а й переносять уламковий матерiал i вiдкладають 
його. Особливо iнтенсивно цi процеси вiдбуваються у вузькiй прибережнiй 
смузi – шельфi. 
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ЛЕКЦIЯ 5  ГЕОЛОГIЧНI СТРУКТУРИ. ТЕКТОНIКА 
 
5.1 Рухи земної кори 
Земна кора постiйно перебуває в русi, однак рухи цi дуже повiльнi i 

недоступнi для безпосереднього спостереження, про них можна говорити 
лише за їх наслiдками. Тектонiчнi рухи є основним чинником формування 
рельєфу земної поверхнi. 

Наука, яка вивчає рухи земної кори i створенi ними структури 
(складки, розриви тощо), називається геотектонiкою, або тектонiкою, а 
самi рухи земної кори називають тектонiчними. 

За спрямованiстю тектонiчнi рухи бувають вертикальними i 
горизонтальними. 

Вертикальнi рухи подiляються на незворотнi (спрямованi в один бiк) i 
зворотнi, або коливнi.  

Коливнi рухи – це переважно вертикальнi рухи, якi проявляються у 
вертикальних пiдняттях та опусканнях певних дiлянок земної кори. Вони 
вiдбуваються зараз i вiдбувалися в усi попереднi епохи геологiчної iсторiї 
Землi. Коливнi рухи вiдбуваються всюди, але з рiзною швидкiстю. Крiм 
того, коливнi рухи на одному й тому самому мiсцi перiодично змiнюють 
свiй напрям, тобто пiдняття змiнюються опусканнями i навпаки. 
Наприклад, пiвнiчна частина Подiльської височини пiднiмається зi 
швидкiстю 2,8–4,9 мм/рiк, пiвнiчне узбережжя Чорного моря опускається 
зi швидкiстю 0,8–0,9 мм/рiк, а мiсцями (поблизу Одеси) i бiльше. 
Максимальнi (8,7 мм/рiк) швидкостi пiдняття на територiї України 
помiченi в районi м. Знам’янки Кiровоградської областi, у пiвнiчнiй 
частинi Житомирської областi та в iнших мiсцях. 

Характер сучасних рухiв тiєї чи iншої дiлянки земної кори можна 
оцiнити на пiдставi особливостей геоморфологiчної будови та складу 
сучасних вiдкладiв. Наприклад, дiлянки, якi iнтенсивно пiднiмаються в 
сучасну епоху, характеризуються переважно бiльшими абсолютними 
позначками та iнтенсивною розчленованiстю поверхнi молодими ярами i 
потоками, а дiлянки, якi опускаються, – бiльш рiвною, часто заболоченою 
поверхнею. 

 
5.2 Тектонiчнi деформацiї 
Тектонiчнi рухи проявляються не тiльки в пiдняттях i опусканнях 

великих дiлянок земної кори, а й у порушеннi умов залягання гiрських 
порiд. Особливо чiтко це спостерiгається в осадових гiрських породах. 
Переважна бiльшiсть осадових порiд формується на рiвнiй поверхнi дна 
морiв i океанiв, тому спочатку вони залягають горизонтально або майже 
горизонтально. Пiд дiєю тектонiчних рухiв пласти гiрських порiд дефор-
муються, первиннi умови їх залягання порушуються, i виникають новi 
вториннi структурнi форми. 
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Тектонiчнi порушення є двох типiв: 
•  складчастi, суцiльнiсть пластiв яких не порушується, а змiнюється 

лише форма їх залягання; 
•  розривнi, коли суцiльнiсть пластiв порушується i утворюються рiзнi 

розриви. 
Найпростiшою формою нерозривних порушень у гiрських породах є 

нахилене залягання пластiв, коли всi шари досить одноманiтно нахиленi в 
один бiк. Така форма залягання називається моноклiналлю. Складки – це 
хвилеподiбнi згини пластiв гiрських порiд рiзних розмiрiв. Є два типи 
складок: випуклi (антиклiналi) та ввiгнутi (синклiналi). 

 

 

Рисунок 5.1 – Моноклiналь 
 

 

Рисунок 5.2 – Антиклiналь 

 
Розривнi тектонiчнi порушення утворюються в разi, коли напруження, 

якi виникають у земнiй корi, досягають значень, що перевищують межу 
мiцностi гiрських порiд. Видiляють двi групи розривних порушень: без 
змiщення гiрських порiд; зi змiщенням гiрських порiд. 
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До розривiв без змiщення належать лiнiйно витягнутi та радiальнi на 
куполоподiбних пiдняттях тектонiчнi трiщини. До розривних тектонiчних 
порушень зi змiщенням належать скиди, пiдкиди, насуви, зсуви та 
складнiшi порушення – скидо-зсуви, схiдчастi скиди, грабени i горсти 
(рис. 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Типи розривних деформацiй:  
а – скид; б – пiдкид; в – насув; 1 – лежаче крило; 2 – висяче крило 

 
Глибиннi розломи в сучасному розумiннi – це зони рухомого 

зчленування великих блокiв земної кори i пiдстильної верхньої мантiї 
протяжнiстю в сотнi i тисячi кiлометрiв, завширшки в десятки кiлометрiв.  

 

 

Рисунок 5.4 – Глибинний розлом 
 

Особливостями глибинних розломiв є їх планетарна протяжнiсть, 
значна глибина закладення та тривалiсть розвитку. Стосовно глибинностi, 
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то виявлено, що деякi з них поширюються у верхню мантiю. Час iснування 
окремих розломiв вимiрюється десятками i сотнями мiльйонiв рокiв. 

За глибиною проникнення розломи подiляють на три групи: 
• коровi розломи – в межах земної кори; 
• лiтосфернi розломи перетинають земну кору, верхню мантiю i 

затухають у астеносферi. Це найпоширенiшi глибиннi розломи; 
• мантiйнi (надглибиннi) розломи визначають за глибиною 

розташування осередкiв землетрусiв.  
Геологiчну позицiю глибинних розломiв у загальнiй структурi земної 

кори можна подати таким чином. Розломи першого порядку визначають 
межi головних лiтосферних плит. Розломи другого порядку розмежовують 
плити i мiкроплити; в рельєфi вони приуроченi зазвичай до континен-
тального пiднiжжя. Розломи третього порядку – це решта розломiв всере-
динi континентiв та океанiв. 

 
5.3 Лiтосфернi плити 
Згiдно з сучасними уявленнями, основними структурними елементами 

земної кори i лiтосфери є континенти i океани, точнiше – континенти та 
океанiчнi западини. Крiм того, лiтосферу можна подiлити не за структур-
ним, а за геодинамiчним принципом на окремi плити, якi називають 
лiтосферними. 

У сучаснiй структурi Землi видiляють 7 основних плит: 
Пiвнiчноамериканську, Пiвденноамериканську, Євразiйську, Африканську, 
Iндо-Австралiйську, Антарктичну i Тихоокеанську. Цi плити, за винятком 
Тихоокеанської, охоплюють як континентальнi, так i океанiчнi дiлянки. 
Розташовуючись на пластичнiй поверхнi астеносфери, лiтосфернi плити 
перемiщуються, нiби плавають у нiй з рiзною швидкiстю. 

Бiльша частина площi плит у межах континентiв i океанiв вiдповiдає 
стiйким блокам кори i лiтосфери – платформам, континентальним i 
океанiчним; останнi частiше називають океанiчними плитами.  

Континентальнi платформи – це вiдносно стабiльнi, жорсткi дiлянки 
земної кори, якi мають двоярусну будову. Вони характеризуються значною 
потужнiстю земної кори, слаборозчленованим рельєфом, незначними 
сейсмiчнiстю i вулканiчною активнiстю. 

Платформи складаються з двох ярусiв: 1) кристалiчного фундаменту з 
магматичних та метаморфiчних порiд, розбитих трiщинами, зiбраними в 
складки; 2) товщі осадових гiрських порiд з майже горизонтальним 
заляганням шарiв потужнiстю до кiлькох десяткiв метрiв, які перекривають 
кристалічний фундамент з великою кутовою розбiжнiстю.  
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За вiком порiд фундаменту платформи подiляють на давнi i молодi. 
До давнiх докембрiйських платформ належать Пiвнiчно-Американська, 

Пiвденно-Американська, Схiдноєвропейська, Сибiрська, Африкано-
Аравiйська, Iндостанська, Австралiйська, Антарктична та кiлька дрiбнiших 
платформ. Цi платформи становлять ядра сучасних материкiв i оточенi 
молодими платформами. Давнi платформи охоплюють близько 40 % площi 
сучасних материкiв. Вiд сусiднiх молодих платформ вони вiддiляються 
глибинними розломами. Фундамент молодих платформ менш 
кристалiчний, нiж у давнiх, породи їх менш метаморфiзованi, мiстять мен-
ше гранiтiв.  

Найбiльшими структурними елементами платформ є щити i плити. 
Щит – це дiлянка платформи, де на поверхню виступає фундамент. Щити 
характернi для давнiх платформ i є наслiдком тривалого пiдняття. Плити – 
дiлянки платформ, де фундамент перекритий осадовим чохлом. 

В океанах межi мiж лiтосферними плитами збiгаються iз рифтовими 
зонами серединно-океанiчних рухомих поясiв, виражених хребтами. 
Основнi територiї океанiчного ложа вiдповiдають океанiчним плитам, якi 
простягаються вiд пiднiжжя материкового схилу до серединних хребтiв. 

В зонi стику океану з континентом океанiчна кора вигинається i 
занурюється у мантiю пiд кутом 45° пiд плиту континентальної 
лiтосфери, яка рухається їй назустрiч (рис. 5.6). Таке занурення 
вiдбувається до глибини 700 км. Таким чином, вiдбувається поступова 
переробка i навiть переплавлення океанiчного дна, яке затягується униз. 
Через це на краю материка формується гiрський сейсмiчний пояс 
(наприклад, Кордiльєри, Анди). 

 

 

Рисунок 5.6 – Контакт океанiчної i континентальної кори 
 
Середня товщина плит в океанах становить 70–80 км, а на 

континентах – 120–140 км, тобто до їхнього складу входить не тiльки 
земна кора континентального та океанiчного типiв, але i верхня частина 
астеносфери. 
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5.4 Землетруси 
Землетруси – це раптовi коливання земної кори. Наука, яка вивчає 

землетруси, називається сейсмологiєю. 
За походженням землетруси бувають нетектонiчнi i тектонiчнi. 
До нетектонiчних землетрусiв належать обвальнi, вулканiчнi та штучнi, 

спричиненi дiяльнiстю людини (наприклад, штучними вибухами). 
Нетектонiчнi землетруси охоплюють невеликi площi, трапляються зрiдка i 
мають незначну силу. 

Тектонiчнi землетруси тривають переважно кiлька секунд. Це пiдземнi 
поштовхи певної сили, якi супроводжуються поштовхами та коливаннями 
земної поверхнi. Тектонiчнi землетруси виникають на рiзних глибинах. 
Причиною їх виникнення є раптове, стрибкоподiбне вивiльнення великої 
кiлькостi енергiї з надр Землi, спричинене пересуванням мас гiрських 
порiд, найчастiше – вздовж розломiв. Розрядження цих напружень 
зумовлює сейсмiчнi коливання у виглядi хвиль, якi, досягнувши земної 
поверхнi, спричиняють руйнування. Мiсце в земнiй корi або верхнiй 
мантiї, де виникає землетрус, називають осередком землетрусу. В центрi 
осередка – гiпоцентр, проекцiю якого на поверхню Землi називають 
епiцентром. 

Пiд час тектонiчних рухiв, коли напруження перевищує мiцнiсть 
гiрських порiд, у гiпоцентрi звiльняється велика кiлькiсть енергiї, яка 
переходить з потенцiйної форми в кiнетичну i зумовлює сейсмiчнi 
коливання, що поширюються вiд осередку в усi боки. 

Сейсмiчнi хвилi бувають двох типiв: поздовжнi i поперечнi. Поздовжнi 
хвилi вiдповiдають коливним рухам частинок вiд осередку або до осередку. 
Вони призводять до поперечного стискання i розрiдження речовини. 
Поздовжнi хвилi поширюються в усiх середовищах, але з рiзною швид-
кiстю: у повiтрi – 330 м/с, водi – близько 1500 м/с, гiрських породах земної 
кори – до 5–7 км/с. 

Поперечнi хвилi вiдповiдають коливним рухам частинок речовини пер-
пендикулярно до поширення самої хвилi. Вони поширюються тiльки у 
гiрських породах. 

Крiм того, на поверхнi Землi виникають поверхневi хвилi. Вони 
поширюються з невеликою швидкiстю, але в епiцентрi можуть завдавати 
великої шкоди. 

Iнтенсивнiсть землетрусу – це його зовнiшнiй ефект на поверхнi 
Землi, визначається вiзуально через зiставлення мiж собою ступеня 
пошкодження пiдземними поштовхами будiвель, кiлькостi жертв, 
деформацiй ґрунту тощо. Iнтенсивнiсть виражається в балах. Для 
визначення сили землетрусiв застосовують рiзнi шкали, але найпоширенi-
шою є 12-бальна шкала Рiхтера. 

Осередки землетрусiв можуть виникати на рiзних глибинах – вiд 
кiлькох до 600–700 км. Однак найбiльша кiлькiсть їх – в iнтервалi до  
100–200 км. 
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У географiчному поширеннi землетрусiв спостерiгається певна 
закономiрнiсть – усi вони пов’язанi з зонами високої сучасної тектонiчної 
активностi, тобто з молодими гiрськими системами, в яких проявляються 
iнтенсивнi диференцiйованi тектонiчнi рухи. В цих регiонах безперервно 
накопичуються тектонiчнi напруження, якi перiодично розряджаються у 
виглядi землетрусiв. 

Зони найiнтенсивнiшого прояву землетрусiв утворюють два сейсмiчнi 
пояси – Середземноморський (широтний) i Тихоокеанський 
(меридiональний). Перший з них простягається вiд Гiбралтару на схiд 
через Пiренеї, Апеннiни, Балкани, Карпати, Крим, Кавказ, Малу Азiю, Ко-
петдаг, Гiндукуш, Гiмалаї до островiв Iндонезiї. Другий охоплює гiрськi 
споруди, якi оточують Тихий океан, а також острiвнi дуги Тихого океану 
та Iндонезiї (рис. 5.7). 

 

 

Рисунок 5.7 – Сейсмiчнi регiони Землi 
 

На територiї України сейсмiчно найактивнiшими регiонами є Карпати i 
Крим. У Карпатському регiонi переважна бiльшiсть осередкiв землетрусiв 
зосереджена в Закарпатському внутрiшньому прогинi. Iнтенсивнiсть 
мiсцевих землетрусiв тут досягає 9 балiв. У Кримському регiонi бiльша 
частина епiцентрiв землетрусiв зосереджена у Чорному морi вздовж 
пiвденного берега пiвострова. Поштовхи землетрусiв на пiвостровi 
досягають сили 5–7 балiв. 

Якщо епiцентр землетрусу знаходиться на днi моря або на суходолi 
поблизу морського берега, то трапляються моретруси. На поверхнi моря 
моретруси проявляються iнакше, нiж землетруси на суходолi. В морi 
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навiть у випадку дуже сильних поштовхiв не спостерiгається великого 
хвилювання. Лише окремi сильнi моретруси, якi супроводжуються 
швидкими опусканнями великих дiлянок морського дна по розривах, 
спричинюють великi хвилi, якi називають цунамi. Переважно цунамi – це 
серiя хвиль (5–7), якi котяться одна за одною. Висота хвиль досягає 20 м.  

Одним iз найактуальнiших завдань сейсмологiї є прогноз землетрусiв. 
Сучасна наука дає змогу бiльш-менш достовiрно передбачати район 
прояву i силу землетрусiв. Однак передбачити початок землетрусу поки що 
не вдається, хоча деякi успiхи на шляху до вирiшення цiєї проблеми 
досягнутi. Накопичення напружень у гiрських породах вiдбувається 
протягом тривалого часу, i коли настане момент розриву порiд та їх 
вивiльнення, визначити складно. Однак помiчено, що перед землетрусом 
часто змiнюється магнiтне поле, акустичнi властивостi середовища i 
електричний потенцiал атмосфери, гiдрохiмiчнi параметри вод, поведiнка 
тварин тощо. 

 
 

ЛЕКЦIЯ 6  ГIДРОГЕОЛОГIЯ 
 
6.1 Поняття пiдземних вод 
Пiдземними називають усi типи вод, якi мiстяться в товщах гiрських 

порiд земної кори. Наука, яка вивчає пiдземнi води, називається 
гiдрогеологiєю. Пiдземнi води тiсно пов’язанi з водою атмосфери i 
наземної гiдросфери – океанами, морями, озерами, рiками. У природi 
вiдбувається безперервна взаємодiя таких вод, так званий гiдрологiчний 
кругообiг. 

Видiляють кiлька видiв води в гiрських породах: 
• у формi пари (разом iз повiтрям заповнює порожнини i трiщини 

гiрських порiд, вiльнi вiд рiдкої води); 
• фiзично зв’язана вода:  
 гiгроскопiчна – утворюється безпосередньо на поверхнi частинок 

гiрських порiд внаслiдок процесiв адсорбцiї молекул води з пари i 
мiцно утримується силами зчеплення;  
 плiвчаста – утворює на поверхнi частинок нiби другу плiвку над 

гiгроскопiчною водою i може перемiщуватися вiд дiлянок з 
бiльшою товщиною плiвки до дiлянок з меншою товщиною; 

• вiльна вода: 
 капiлярна – частково або повнiстю заповнює тонкi капiляри i 

трiщини в гiрських породах i утримується в них силами 
поверхневого натягу;  
 гравiтацiйна – утворюється в породах у разi повного насичення 

нею всiх пор i трiщин. Вона вiльно перемiщується по трiщинах i 
порах гiрських порiд пiд дiєю сили ваги до зони розвантаження – 
долин рiчок, озер, морiв); 
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• у твердому станi (у виглядi окремих кристалiв, лiнз i прошаркiв у 
гiрських породах найхарактернiша для зон багатовiкової мерзлоти); 

• кристалiзацiйна i хiмiчно зв’язана вода (входить до кристалiчної 
решiтки мiнералiв. Вона притаманна багатьом мiнералам, 
наприклад, гiпсу). 

Пiдземнi води розташовуються в земнiй корi залежно вiд 
вологомiсткостi та водопроникностi гiрських порiд та умов їх залягання.  

Вологоємнiстю називають здатнiсть гiрських порiд вмiщувати або 
утримувати воду. Найбiльш вологоємними породами є торф, глини, 
суглинки. До невологоємних порiд належать грубоуламковi породи – 
галька, гравiй, а також масивнi магматичнi i метаморфiчнi гiрськi породи. 

Водопроникнiсть – це здатнiсть гiрських порiд пропускати крiзь себе 
воду. Вона залежить вiд розмiру пор, дiаметра частинок, трiщинуватостi 
гiрських порiд. За ступенем водопроникностi гiрськi породи подiляють на: 
водопроникнi (пiсок, гравiй, дуже трiщинуватi масивнi породи), 
слабопроникнi (супiски, легкi суглинки, масивнi породи з великою 
кiлькiстю дрiбних трiщин тощо), водонепроникнi породи (глини, важкi 
суглинки, масивнi нетрiщинуватi породи). 

Шари гiрських порiд, якi мiстять воду i пропускають її крiзь себе, 
називають водоносними шарами, або горизонтами, а тi, що не 
пропускають, – водоупорними шарами. 

 
6.2 Класифiкацiя пiдземних вод 
За походженням пiдземнi води подiляють на iнфiльтрацiйнi, 

конденсацiйнi, магматогеннi, або ювенiльнi; метаморфогеннi i 
седиментогеннi. 

Iнфiльтрацiйнi пiдземнi води утворюються за рахунок просочування 
(iнфiльтрацiї) вглиб Землi дощових i талих атмосферних опадiв, а також 
вод рiчок, озер, водосховищ i каналiв. Випавши на поверхню Землi, 
атмосфернi опади частково стiкають її схилом у рiчки i моря, частково 
випаровуються i частково просочуються крiзь пори та трiщини в породах, 
поповнюючи запаси пiдземних вод. Кiлькiсть дощових i снiгових вод, що 
просочуються, залежить вiд водопроникностi порiд, складу рослинностi, 
розчленування поверхнi, експозицiї схилiв, розподiлу опадiв за сезонами 
року в цiй мiсцевостi. 

Конденсацiйнi пiдземнi води утворюються внаслiдок конденсацiї 
водяної пари, яка з повiтрям проникає в пори та трiщини гiрських порiд i 
там охолоджується. Чим вища температура повiтря, тим бiльшу кiлькiсть 
вологи в пароподiбному станi воно може мiстити. Вночi, внаслiдок 
зниження температури, повiтря стає перенасиченим вологою. Надлишок її 
випадає на поверхню ґрунту у виглядi роси. Конденсацiя пари вiдбувається 
як на поверхнi ґрунту i скель, так i безпосередньо в порожнинах гiрських 
порiд. Проте конденсацiйних вод набагато менше, нiж iнфiльтрацiйних. 



39 

Магматогеннi пiдземнi води – це води, що утворюються внаслiдок 
конденсацiї водяної пари, яка видiляється з магми. Їх ще називають 
ювенiльними (юними), бо вони ще не брали участi в колообiгу води в 
природi. Кiлькiсть магматогенних вод незначна. На поверхню вони 
виходять у змiшаному виглядi, оскiльки пiд час пiдняття стикаються з 
iнфiльтрацiйними та конденсацiйними водами. 

Метаморфогеннi (дегiдратацiйнi) пiдземнi води утворюються 
внаслiдок дегiдратацiї (зневоднення) мiнералiв, якi мiстять кристалiзацiйну 
воду, пiд впливом високого тиску i температури, що вiдбувається пiд час 
метаморфiзму (наприклад, при утвореннi гiпсу). 

Седиментогеннi пiдземнi води – це похованi води колишнiх морських 
басейнiв, їх ще називають релiктовими або залишковими. 

За умовами залягання i гiдродинамiчним режимом пiдземнi води 
подiляють на верховодку, ґрунтовi i мiжпластовi води. Останнi 
подiляються на безнапiрнi та напiрнi, або артезiанськi води. 

До верховодки належать пiдземнi води, якi залягають на незначнiй 
глибинi i мають обмежене поширення за площею. Верховодка 
накопичується на поверхнi невеликих лiнзоподiбних тiл водотривких 
гiрських порiд, переважно глин. Потужнiсть порiд, насичених 
верховодкою, невелика, найчастiше вона становить 0,5–1 м. Найбiльших 
значень вона досягає навеснi пiд час танення снiгу i восени, коли випадає 
велика кiлькiсть опадiв. У випадку малої кiлькостi опадiв верховодка 
iнколи зникає зовсiм до наступних дощiв. 

Ґрунтовi води – це води першого вiд поверхнi постiйного водоносного 
горизонту, який залягає на суцiльному водотривкому шарi. У ґрунтових 
водах розрiзняють верхню поверхню, або рiвень ґрунтових вод, який нази-
вають дзеркалом, i водотривке ложе, складене водонепроникною 
породою. 

Ґрунтовi води є безнапiрними, з вiльною поверхнею. Якщо їх розкрити 
колодязем або свердловиною, то вода в них буде на такому самому рiвнi, 
як у водоносному горизонтi, тобто не буде пiднiматися вгору. 

Ґрунтовi води рухаються порами i вузькими трiщинами у виглядi 
окремих тонких струминок, паралельних одна однiй. Такий рух називають 
ламiнарним. Швидкiсть руху води в пiсках становить вiд 0,5 до 1–5 м/добу, 
в грубозернистих гравiйних пiсках – до 15–20 м/добу, а в дуже 
трiщинуватих вапняках може досягати 100 м/добу i бiльше. 

Режим ґрунтових вод – їх рiвень, кiлькiсть i якiсть – змiнюються в часi 
i тiсно пов’язанi з кiлькiстю атмосферних опадiв. 

Мiжпластовi води – це води, якi залягають мiж двома 
водонепроникними шарами, тобто, на вiдмiну вiд ґрунтових вод, вони 
завжди мають над собою водотривкий пласт. Завдяки цьому поверхневi 
води не можуть просочуватися до мiжпластових вод на всiй площi їх 
поширення. 
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Безнапiрнi мiжпластовi води характернi переважно для дiлянок земної 
кори з горизонтальним або слабо нахиленим заляганням пластiв гiрських 
порiд. Оскiльки води не повнiстю заповнюють водоносний шар, вони не 
перебувають пiд високим тиском i перемiщуються до зон розвантаження 
так само, як i ґрунтовi води. 

Напiрнi мiжпластовi води розташованi переважно на великих 
глибинах, нижче врiзу гiдрографiчної мережi, «зв’язанi» з вгнутими 
складками гiрських порiд прогинами, тому перебувають пiд тиском. У 
свердловинах i колодязях цi води можуть пiднiматися вище водоносного 
шару i фонтанувати. Такi води називають артезiанськими (вiд назви 
провiнцiї Артуа у Францiї, де їх вперше було виявлено). Артезiанськi води 
переважно утворюють великi за площею артезiанськi басейни, в яких є по 
кiлька водоносних горизонтiв. В Українi є Днiпровсько-Донецький 
артезiанський басейн, Волино-Подiльський та iн. 

Температура пiдземних вод коливається в широких межах залежно вiд 
глибини залягання водоносного шару, особливостей геологiчної будови, 
клiматичних умов i т. д. Розрiзняють води холоднi (температура вiд  
0 до 20 °С), теплi, або субтермальнi (20–37 °С), термальнi (37–100 °С), 
перегрiтi (понад 100 °С). Дуже холоднi пiдземнi води циркулюють у зонi 
багаторiчної мерзлоти, у високогiрних районах; перегрiтi води характернi 
для районiв молодої вулканiчної дiяльностi. На дiлянках дiючих 
водозаборiв, здебільшого, поширенi холоднi води з температурою вiд  
5 до 20 °С.  

 
6.3 Хiмiчний склад пiдземних вод 
Хiмiчний склад пiдземних вод дуже мiнливий – вiд майже 

дистильованих з вмiстом солей рiзних елементiв у частках вiдсотка до 
розсолiв з повним насиченням. Хiмiчний склад залежить вiд умов 
утворення i складу порiд, через якi протiкають води. Загальний вмiст 
розчинених у пiдземних водах речовин називають загальною 
мiнералiзацiєю, виражають її в г/л (мг/л). 

За загальною мiнералiзацiєю води подiляються на 4 групи: 
• прiснi – iз загальною мiнералiзацiєю до 1 г/л; 
• солонуватi – вiд 1 до 10 г/л; 
• солонi – вiд 10 до 50 г/л; 
• розсоли – понад 50 г/л.  
Найпоширенiшими в пiдземних водах є iони НСО3

-, Сl-, SO4
2- i катiони 

Na+, К+, Са2+, Мg2+. Рiзнi спiввiдношення цих елементiв зумовлюють 
властивостi води: твердiсть, солонiсть i лужнiсть. 

За вмiстом анiонiв видiляють три типи вод: гiдрокарбонатнi; 
сульфатнi; хлориднi. 

За вмiстом катiонiв пiдземнi води можуть бути кальцiєвими, 
магнiєвими, натрiєвими або змiшаними кальцiєво-магнiєвими тощо. 
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Крiм того, в пiдземних водах розчиненi кисень, вуглекислий газ, iнодi 
сiрководень, метан тощо. Для того щоб охарактеризувати гiдрохiмiчний 
тип, по-перше, визначають переважний анiон, а потiм – переважний катiон. 
Наприклад, прiснi води здебiльшого гiдрокарбонатно-кальцiєвi або 
гiдрокарбонатно-кальцiєво-магнiєвi. 

Якщо пiдземнi води мають певнi фiзико-хiмiчнi властивостi, якi дають 
змогу використовувати їх для лiкувальних потреб, то їх називають 
мiнеральними. Найвiдомiшi типи мiнеральних вод – вуглекислi, 
сiрководневi, радоновi тощо. 

Хiмiчний склад пiдземних вод формується пiд впливом комплексу 
факторiв: геологiчних, геоморфологiчних, клiматичних та iн. 

Вирiшальний вплив на формування складу пiдземних вод виявляє 
загальна геологiчна i гiдрогеологiчна обстановка, приуроченiсть 
водовмiсних порiд до тiєї або iншої зони водообмiну. Встановлено, що 
мiнералiзацiя пiдземних вод зазвичай збiльшується iз глибиною, у цьому 
напрямку змiнюється i їх хiмiчний склад. Ця загальна закономiрнiсть у 
формуваннi хiмiзму пiдземних вод обумовлена погiршенням умов їх 
циркуляцiї i водообмiну. 

У зонi активного водообмiну пiдземнi води iнтенсивно циркулюють, 
вони переважно слабомiнералiзованi (прiснi), у двох нижнiх зонах 
залягають сильномiнералiзованi (аж до розсолiв) застiйнi води, з великим 
вмiстом газiв.  

Хiмiчний склад пiдземних вод неглибокого залягання, що мають 
важливе значення для водопостачання, формується пiд помiтним впливом 
клiмату. При великiй кiлькостi атмосферних опадiв i незначному 
випаровуваннi, в умовах гарного промивання порiд формуються 
переважно прiснi гiдрокарбонатно-кальцiєвi води. У районах з невеликою 
кiлькiстю опадiв, iнтенсивним випаровуванням i слабким промиванням 
порiд формуються солонуватi i солонi води хлоридного i сульфатного 
складiв.  

Активно впливає на умови водообмiну i рельєф, тому вiн також є 
важливим чинником у формуваннi хiмiчного складу пiдземних вод. Чим 
вище пiднята мiсцевiсть (вододiл, передгiр’я та iн.), тим краще промивання 
порiд, активнiший водообмiн, а отже, бiльш сприятливi умови для 
формування прiсних вод.  

Для порiд з високою водопроникнiстю, що залягають у верхнiх шарах 
земної кори, зазвичай характернi прiснi гiдрокарбонатно-кальцiєвi води. 
Геологiчнi структури тут розкритi, водоноснi горизонти добре промитi, 
водообмiн протiкає iнтенсивно. На дiлянках, складених 
слабоводопроникними породами або з бiльшою кiлькiстю водотривких 
пластiв, водообмiн ускладнений, промивання порiд слабке, мiнералiзацiя 
вод пiдвищена, а склад вод – сульфатний i хлоридно-натрiєвий. 
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ЛЕКЦIЯ 7  ГЕОЛОГIЧНА БУДОВА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ. 
КОРИСНI КОПАЛИНИ 

 
7.1 Особливостi земної кори, на якiй розташовується територiя 

України 
Територiя України знаходиться в межах поширення кори 

континентального типу. При  цьому спостерiгається чiтка закономiрнiсть  
мiж потужнiстю кори, глибиною залягання її фундаменту, тобто гранiтного 
i базальтового шарiв, i рельєфом територiї. 

Так, у Карпатському регiонi потужнiсть кори змiнюється вiд 45 до 
55 км, досягаючи максимальних значень пiд високогiрними хребтами.  
В межах Волино-Подiльської височини вона зменшується до 40–45 км. Пiд 
Українським щитом, який займає територiю Приднiпровської та 
Приазовської височин, потужнiсть кори знову зростає до 45–50 км, а в 
районi м. Канiв вона досягає 52 км. В центральнiй частинi Приднiпровської 
низовини, де розташована Днiпровсько-Донецька западина, потужнiсть 
кори зменшується до 35–40 км, а пiд Донецьким кряжем вона дещо зростає 
до 40–45 км. На пiвднi України пiд Причорноморською низовиною її 
потужнiсть знаходиться в межах 25–35 км. В акваторiї Чорного моря 
спостерiгається зменшення потужностi кори зi сходу на захiд вiд 25–30 до 
15–20 км.  

В акваторiї Чорного моря, яке належить до внутрiшньо-
континентальних улоговинних морiв, земна кора характеризується рисами 
кори субокеанiчного типу. Тут вiдсутнiй гранiтний шар i кора 
представлена осадовим та базальтовим шарами. 

З наведеного випливає, що за характером будови земна кора пiд  
територiєю України вiдповiдає типовiй моделi кори континентального 
типу з ознаками переходу до субокеанiчної кори пiд водами Чорного моря.  

 
7.2 Тектонiчне районування територiї України 
В основу видiлення великих геологiчних регiонiв (тектонiчного 

районування) покладено принцип районування за часом прояву головної 
чи завершальної складчастостi, пiсля чого регiон припиняв свiй 
геосинклiнальний розвиток. За цим принципом у межах України бiльшу 
частину територiї займають Схiдноєвропейська платформа (містить 
Український кристалiчний щит – складається з 3-х блокiв, Днiпровсько-
Донецьку впадину i Волино-Подiльську плиту), також видiляють молоду 
Захiдно-Європейську платформу, молоду Скiфську платформу, а також 
складчастi утворення, що обмежують платформи – Карпати, гiрський 
Крим, Донбас, Чорноморську глибоководну западину (рис. 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Схема тектонiчного районування України 
 
Фундамент Схiдно-Європейської платформи складений рiзною мiрою 

древнiми метаморфiзованими осадовими, осадово-вулканогенними та 
iнтрузивними породами. Вiдшаровуються вони в межах Українського 
щита, а на територiях, що належать до Руської та Волино-Азовської плит, 
занурюються пiд осадовий чохол на глибину вiд кiлькох сотень метрiв до 
5–10 км, а мiсцями – 20–22 км. Осадовий чохол платформи – це 
неметаморфiзованi вiдклади рiзних епох. 

Нині структуру Українського кристалiчного щита подають двоярус-
ною, складчасто-блоковою. Видiляють шiсть великих мегаблокiв 
(Волинський, Подiльський, Бiлоцеркiвськiй, Кiровоградський, 
Приднiпровський i Приазовський), роздiлених складно-побудованими 
мiжблоковими зонами. Нижнiй ярус утворений найдавнiшими 
архейськими породами, вiк яких перевищує 2,6 млрд років, верхнiй – 
нижньопротерозойськими (вiк 1,9–2,6 млрд років). Архейськi породи 
становлять майже весь Приднiпровський блок i значну частину 
Подiльського та Приазовського блокiв. У межах Приднiпровського блоку 
встановленi однi iз найдавнiших порiд планети, вiк яких сягає 3,7 млрд 
років. Подiльський блок утворений кристалiчними сланцями i гнейсами 
рiзного складу, а також дiоритами та гранодiоритами. 
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7.3 Геологiчна будова Вiнницької областi 
Бiльша частина територiї Вiнницької областi розташована в межах 

Українського кристалiчного щита, на його пiвденно-захiднiй окраїнi. 
Геологiчна iсторiя територiї областi складна. Вона вплинула i на 
формування рельєфу.  

Фундамент територiї становлять гiрськi породи, утворення яких вiдноситься 
до докембрiйського часу (бiльше 1 млрд рокiв тому). Вони представленi 
здебільшого гранiтогнейсами. Виходи докембрiйських порiд на поверхню Землi 
мають мiсце в глибоких ярах, балках та у виглядi порогiв на рiчках (особливо на 
Пiвденному Бузi та його притоках i Днiстрi в районi Ямполя). Червонуватi та 
сiрi гранiти докембрiйського походження трапляються у вiдшаруваннях за 
течiєю р. Маркiвка та Русава. Найбiльше виходiв кристалiчних порiд на 
поверхню спостерiгається в смузi мiж умовними лiнiями м. Козятин – 
м. Погребище i м. Могилiв-Подiльський – м. Ямпiль.  

Частина Українського кристалiчного щита, яка знаходиться в межах 
Вiнницької областi, має загальний нахил на захiд – пiвденний захiд. Тому в 
Приднiпров’ї кристалiчнi породи перекритi потужною товщею осадових 
вiдкладiв палеозойського i мезозойського вiку (вiк 200–400 млн рокiв). У 
Приднiпров’ї досить поширенi морськi вiдклади силурiйського перiоду (вiк 
близько 400 млн рокiв). Вони представленi грубозернистими пiсковиками, 
зеленими, сiрими та фiолетовими сланцями, вапняками. Силурiйськi 
вiдклади поширенi в районi, обмеженому умовною лiнiєю, що проходить 
через с. Жван (Муровано-Куриловецький район), станцiю Немерчi до  
с. Чернiвцi. Далi, на пiвденний схiд силурiйськi вiдклади поширенi в 
нижнiй течiї р. Русави, Яланки, до мiсця впадiння р. Маркiвки в р. Днiстер. 
Подекуди силурiйськi вiдклади мають товщину вiд 250 до 350 м.  

Досить поширенi в Приднiстров’ї вiдклади крейдового перiоду 
(мезозойська ера, вiк 60–135 млн рокiв). Так само як i силурiйськi 
вiдклади, крейдовi породи простягаються широкою смугою вздовж  
р. Днiстер, вiд р. Жван i Караєць до басейну р. Кам’янки. Товщi вiдкладiв 
крейдового перiоду досягають 40 м, iнодi 60 м.  

Порівняно з палеозойськими i мезозойськими вiдкладами, на значно 
бiльшiй частинi територiї областi поширенi неогеновi вiдклади (вiк  
1–20 млн рокiв), зокрема, сарматського i балтського ярусiв.  

Схiдна межа поширення вiдкладiв сарматського ярусу проходить 
приблизно через м. Вiнницю, станцiю Гуменне, с. Юркiвцi (Немирiвський 
район), селище Дашiв (Iллiнецький район), с. Кузьминцi (Гайсинський 
район), м. Ладижин (Тростянецький район), с. Соболiвка (Гайсинський 
район), по лiвому берегу р. Пiвденний Буг до м. Гайворон (Кiровоградська 
область). Сарматськi вiдклади представленi здебільшого оолiтовими i 
черепашковими вапняками i мають товщину вiд 5 до 100 м. Цi вiдклади 
добре збереглися на вододiлах, а в рiчкових долинах вони розмитi.  



45 

Вапняковi вiдклади сарматського моря поширенi в усьому 
Приднiстров’ї. Так, у басейнi р. Русави оолiтовi вапняки мають потужнiсть 
пластiв 80–85 м, а по р. Кам’янцi – 25 м. Вапняки поблизу с. Джугайстри та 
с. Кукули вiдзначаються великим (до 93%) вмiстом СаСО3 i тому є цiнною 
сировиною для випалювання вапна.  

Вiдклади балтського ярусу здебiльшого поширенi у лiвобережнiй 
частинi р. Пiвденний Буг, в центральнiй i пiвденнiй частинах Вiнницької 
областi, переважно на вододiлах. У балтських вiдкладах чергуються бiлi 
сипучi пiски, крихкий пiсковик, червонi, бурi глини i галька. Потужнiсть 
вiдкладiв – вiд 5 до 120 м (найбiльша у пiвденно-схiднiй частинi областi).  

Антропогеновi вiдклади поширенi по всiй територiї областi. Вони 
представленi бурими глинами, лесом i лесовидними суглинками, алювiєм 
на рiчкових терасах. У пiвнiчно-схiднiй частинi Вiнницької областi дуже 
поширенi пiщано-гальковi вiдклади, якi, як вважають, принесли сюди талi 
льодовиковi води останнього зледенiння (Днiпровського). 

 
7.4 Кориснi копалини 
Корисною копалиною називають природне мiнеральне утворення, яке 

використовують у господарськiй дiяльностi людини безпосередньо або 
пiсля певної переробки. У вченнi про кориснi копалини широко 
використовується поняття «руда» – твердий мiнеральний агрегат з певним 
вмiстом корисних компонентiв. Найчастiше рудами називають металiчнi 
кориснi копалини. 

Розрiзняють такi типи корисних копалин: металiчнi, неметалiчнi i 
горючi. 

Серед металiчних корисних копалин видiляють шiсть груп: 
• руди чорних i легувальних металiв (залiза, марганцю, хрому, титану, 

нiкелю, кобальту, вольфраму, молiбдену, цирконiю); 
• руди кольорових металiв (мiдi, свинцю, цинку, олова, ртутi, стибiю, 

арсену тощо); 
• руди легких металiв (алюмiнiю, магнiю, лiтiю, берилiю); 
• руди благородних металiв (золота, срiбла, платини); 
• руди рiдкiсних i розсiяних металiв (iндiю, кадмiю, селену, талiю, 

германiю); 
• руди радiоактивних металiв (радiю, торiю, урану).  
Встановлено, що кожен iз тектонiчних циклiв геологiчної iсторiї Землi 

характеризується певними умовами рудоутворення. Вiдповiдно видiляють 
цiлу низку металогенiчних епох, пiд час яких переважало формування тих 
чи iнших груп родовищ. Протягом металогенiчних епох рудоутворення 
охоплювало рiзнi структурнi елементи земної кори – геосинклiнальнi 
областi, платформи. Такi дуже великi рудоноснi площi називають 
металогенiчними провiнцiями. 
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Неметалiчнi кориснi копалини подiляють на: 
• хiмiчну i агрономiчну сировину (мiнеральнi солi, сiрка, фосфорити, 

апатити, гiпс); 
• технологiчну сировину – флюси i вогнетриви (вапняк, доломiт, 

кварцит, вогнетривкi глини, флюорит, магнезит); 
• будiвельнi матерiали (глини, пiски, гiпс, магматичнi i метаморфiчнi 

породи); 
• iндустрiальну сировину (алмази, азбест, графiт, слюди, iсландський 

шпат, тальк); 
• дорогоцiннi та декоративнi каменi (агат, гранати, аметист, опал, 

смарагд тощо). 
Для неметалiчних корисних копалин характернi тi самi закономiрностi 

формування i розташування, що i для металiчних родовищ – у певнi 
геологiчнi епохи утворювалися тi чи iншi групи неметалiв. 

Горючi кориснi копалини – це торф, буре i кам’яне вугiлля, горючi 
сланцi, нафта i газ. 

Важливою корисною копалиною є вода (питна, технiчна, мiнеральна). 
Родовище корисних копалин – це дiлянка земної кори, на якiй внаслiдок 

певних геологiчних процесiв вiдбулося накопичення мiнеральної 
речовини, що за кiлькiстю, якiстю та умовами залягання придатна для 
промислового використання. 

За запасами родовища подiляють на дуже великi (унiкальнi), великi, 
середнi, дрiбнi i дуже дрiбнi. 

Процеси магматизму, особливо iнтрузивного, надзвичайно продуктивнi 
з точки зору утворення родовищ корисних копалини. Всi родовища, 
формування яких пов’язане з дiяльнiстю магми, називаються 
магматогенними. Родовища корисних копалин можуть утворюватися 
практично на всiх стадiях еволюцiї магматичних розплавiв. На стадiї 
кристалiзацiї магматичного розплаву утворюються власне магматичнi 
родовища, пов’язанi зазвичай з магмою, а, вiдповiдно, i з гiрськими 
породами ультраосновного, основного i лужного складiв. Прикладами 
можуть бути родовища алмазiв, мiдно-нiкелевих руд, металiв групи 
платини, а також родовища апатитiв. На стадiї кристалiзацiї залишкових 
магматичних розплавiв, багатих на леткi компоненти, утворюються 
пегматитовi родовища таких важливих корисних копалини як слюда, 
дорогоцiннi каменi, олово, вольфрам, молiбден, лiтiй, берилiй, уран та iн. 

Формування найбiльших родовищ багатьох металічних корисних 
копалини пов’язане iз дiяльнiстю гiдротермальних розчинiв. Це – 
родовища мiдi, золота, срiбла, свинцю, цинку, ртутi, вольфраму, урану 
тощо.  
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Всi родовища корисних копалин, формування яких пов’язане iз 
процесами метаморфiзму, називають метаморфогенними. Серед них 
розрiзняють метаморфiзованi i метаморфiчнi. 

Метаморфiзованi родовища виникають за рахунок змiни ранiше 
iснуючих родовищ. При цьому, як правило, зростає процентний вмiст 
корисних металiв (наприклад, в залiзняку зменшується вмiст фосфору, що 
є другорядною домiшкою). 

Метаморфiчнi родовища є змiненими гiрськими породами, якi 
внаслiдок процесiв метаморфiзму набули нових корисних якостей i 
перетворилися на родовища корисних копалин. Цi родовища представленi 
переважно неметалiчними корисними копалинами: родовища мармурiв, 
кварцитiв, покрiвельних сланцiв, графiту, яшми та iн. 

В процесi осадонакопичення на днi водоймищ формуються осадовi 
родовища корисних копалин. Вони мають величезне промислове значення. 
Серед них вiдомi великi родовища будiвельних гiрських порiд (гравiй, 
пiсок, глини, вапняк, мiдь, доломiт, мергель, трепел), фосфоритiв, руд 
залiза, марганцю i алюмiнiю, деяких кольорових i рiдкiсних металiв, а 
також всi родовища горючих копалин (вугiлля, горючi сланцi, нафта). 

 
7.5 Геолого-розвiдувальнi методи 
Суть геологiчних методiв полягає в тому, що пошуки руд здiйснюють 

через уважне обстеження уламкiв гiрських порiд, якi накопичуються в 
руслах i на берегах рiчок та схилах гiр, оскiльки, руйнуючись разом iз 
гiрськими породами, шматки руди розсипаються на схилах, зносяться в 
рiки i перемiщуються по дну на великi вiдстанi. Цi методи використовують 
лише для пошукiв хiмiчно стiйких i твердих мiнералiв.  

Мiнерали м’якi або легкорозчиннi, потрапляючи в рiчку, розчиняються 
або розтираються в порошок. У цьому разi використовують геохiмiчнi i 
бiохiмiчнi методи пошукiв. Зокрема, здiйснюють хiмiчний аналiз 
пiдземних вод аби виявити в них тi чи iншi метали. Висока концентрацiя їх 
у розчинi може вказувати на те, що десь поблизу в породах є скупчення 
цих металiв. 

Геофiзичнi методи ґрунтуються на вивченнi фiзичних властивостей 
гiрських порiд. Найважливiшими з цих методiв є магнiтометричний, 
гравiметричний, електрометричний, сейсмометричний i радiометричний. 
Магнiтометричний метод застосовують для пошуку тих порiд, якi мають 
сильнi магнiтнi властивостi (наприклад, залiзних руд). Гравiметричний 
метод базується на вимiрюваннi змiни прискорення сили тяжiння в рiзних 
точках Землi. Руди металiв переважно важчi, нiж звичайнi гiрськi породи, 
якi їх оточують. Вiдповiдно вони притягують до себе сильнiше, нiж цi 
породи. 
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ЛЕКЦIЯ 8  IСТОРИЧНА ГЕОЛОГIЯ 
 

8.1 Завдання iсторичної геологiї 
Наука, яка вивчає геологiчну iсторiю Землi, називається iсторичною 

геологiєю. Iсторична геологiя є синтезуючою наукою – вона використовує 
фактичний матерiал, зiбраний цiлою низкою дисциплiн: стратиграфiєю, 
лiтологiєю, петрографiєю, геотектонiкою, палеонтологiєю, палеогео-
графiєю тощо, систематизує його, виявляючи загальнi закономiрностi 
еволюцiї Землi. 

Серед основних завдань, якi вирiшуються iсторичною геологiєю, такi: 
• встановлення вiдносного та абсолютного вiку гiрських порiд; 
• вiдтворення рухiв земної кори та iсторiї розвитку її структури; 
• вiдтворення умов минулих геологiчних епох (подiл суходолу, 

моря; рельєф; клiматичнi умови; органiчний свiт тощо); 
Для реконструкцiї геологiчного минулого за документи слугують 

гiрськi породи i скам’янiлi органiчнi рештки, що мiстяться в них. Бiльшiсть 
гiрських порiд складається з шарiв (верств). Вiк верств, послiдовнiсть їх 
формування, зiставлення одновiкових верств на великих площах вивчає 
стратиграфiя – роздiл геологiї, на якому базується вся iсторична геологiя. 
Стратиграфiя нерозривно пов’язана iз геохронологiєю, яка вивчає 
тривалiсть i послiдовнiсть основних етапiв розвитку земної кори i Землi.  

При стратиграфiчних дослiдженнях здiйснюють 2 послiдовнi операцiї: 
1) розчленування розрiзу на окремi стратиграфiчнi пiдроздiли (шари, 

горизонти, яруси i т. д.) на пiдставi вiдмiнностей складу гiрських порiд i 
викопних органiчних залишкiв; 

2) зiставлення видiлених в рiзних розрiзах шарiв, горизонтiв. 
Фактичною основою стратиграфiчних дослiджень слугують конкретнi 

геологiчнi об’єкти – природнi або штучнi оголення гiрських порiд i керн 
свердловин, а також змiни фiзичних властивостей гiрських порiд в 
свердловинах. 

Пiсля узагальнення ряду геологiчних розрiзiв складається стратиграфiчна 
колонка, в якiй всi шари гiрських порiд розташовуються в послiдовностi 
свого походження i залягання, тобто в певному хронологiчному порядку, 
зазвичай вiд бiльш давнiх внизу до молодших вгорi. 

Під фiзико-географiчними умовами минулого розуміються розподiл сушi 
i моря, рельєфу сушi i Свiтового океану, глибин, солоностi, температур, 
динамiки клiмату, бiологiчних i геохiмiчних умов. Це завдання – одне iз 
найважчих в iсторичнiй геологiї. Вiдновлення фiзико-географiчних умов 
минулих епох є основним завданням науки палеогеографiї. Палеогеографiчнi 
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дослiдження неможливо проводити без вивчення речовинного складу, 
структурної i текстурної будови осадових гiрських порiд. 

Розрiзняють вiдносний i абсолютний вiк гiрських порiд. Вiдносний 
вказує на те, якi породи давнiшi, а якi молодшi. Абсолютний – встановлює 
вiк гiрських порiд в одиницях часу. 

 
8.2 Методи вiдносної геохронологiї 
Всi методи визначення вiдносного вiку порiд, якими оперує iсторична 

геологiя, можна об’єднати у двi групи: непалеонтологiчнi i 
палеонтологiчнi. 

Непалеонтологiчнi методи застосовують у разi, коли гiрськi породи 
позбавленi скам’янiлих органiчних решток. Одним iз таких методiв є 
стратиграфiчний метод, який використовує закон послiдовностi 
нашарування осадових гiрських порiд, згiдно з яким усi шари, що 
залягають нижче, давнiшi, тобто утворилися ранiше вiд шарiв, що заля-
гають вище. Метод дуже простий i дає змогу визначати вiдносний вiк 
осадових верств на невеликих дiлянках. Якщо ж доводиться зiставляти 
осадовi товщi, розташованi на певних (невеликих) вiдстанях одна вiд одної, 
в рiзних вiдшаруваннях, то користуються мiнерало-петрографiчним, або 
лiтологiчним, методом, який ґрунтується на вивченнi i порiвняннi складу 
гiрських порiд. У цьому разi виходять iз припущення, що однаковi чи 
близькi за складом, структурними i текстурними особливостями породи на 
обмеженiй площi можуть бути одновiковими. 

Втiм навiть шари одного вiку, якi формувалися в близьких умовах, на 
значних вiдстанях можуть вiдрiзнятися за складом через варiацiї умов 
осадонакопичення. У цьому разi надiйна паралелiзацiя осадових верств 
досягається поєднанням зазначених методiв iз палеонтологiчними 
методами, якi ґрунтуються на вивченнi скам’янiлих решток органiзмiв, 
похованих у шарах осадових порiд. Справа в тому, що протягом тривалої 
геологiчної iсторiї Землi органiчний свiт пережив складну еволюцiю – 
певнi групи органiзмiв у тi чи iншi перiоди населяли окремi територiї. Ба-
гато органiзмiв, а точнiше – їх твердi рештки (панцирi, черепашки, зуби, 
скелети та їх фрагменти), захоронювалися в одновiкових шарах осадових 
порiд, пiддавалися процесам скам’янiння. 

На пiдставi стратиграфiчного та деяких палеонтологiчних методiв було 
складено стратиграфiчну шкалу, яка вiдбиває послiдовнiсть нашарування 
пластiв осадових порiд рiзного вiку.  

Вся геологiчна iсторiя Землi подiлена на природнi iнтервали, кожному 
з яких вiдповiдає певний етап у розвитку органiчного свiту (еони, ери, 



50 

перiоди, епохи). Рубежi мiж цими iнтервалами знаменувалися суттєвими 
змiнами в органiчному свiтi Землi – вимирали однi великi групи органiзмiв 
i з’являлись iншi. Кожному з видiлених геохронологiчних етапiв вiдповiдає 
певна товща осадових порiд зi своїм комплексом викопних органiзмiв, 

Найбiльшими одиницями шкал є еони: архейський, протерозойський, 
фанерозойський. Часто промiжок часу, що охоплює архей i протерозой, 
називають докембрiєм. У складi фанерозойського еону видiляють три ери i 
вiдповiднi їм групи систем: палеозойська – ера давнього життя, 
мезозойська – ера середнього життя i кайнозойська – ера нового життя. 
Ери подiляють на 12 перiодiв. Епохи називають за положенням у перiодi 
чи системi: рання, середня, пiзня – для геохронологiчної шкали. В 
геологiчнiй практицi використовують i дрiбнiшi пiдроздiли: епохи 
подiляють на вiки, яким вiдповiдають яруси в стратиграфiчнiй шкалi, вiки 
дiляться на часи, яруси на зони. 

Тривалiсть ер рiзна: архейської – 1400 млн р., протерозойської –  
2030 млн р., палеозойської – 340 млн р., мезозойської – 165 млн р. i 
кайнозойської – 65 млн р. (незавершена), перiоди тривали 20–100 млн р. (в 
середньому близько 50 млн р.), епохи – 6–30 млн р., вiки – 8–10 млн р. i 
часи – сотнi тисяч рокiв. 

 
8.3 Методи абсолютної геохронологiї 
Методи визначення абсолютного вiку гiрських порiд набули розвитку 

лише пiсля того, як було вiдкрите явище природної радiоактивностi 
(радiоактивнi iзотопи в незначних кiлькостях є в багатьох мiнералах). 
Радiоактивний розпад їх вiдбувається самовiльно, з постiйною швидкiстю i 
не залежить вiд змiни умов зовнiшнього середовища. Найпоширенiшими є 
радiологiчнi, або iзотопнi, методи: уран-свинцевий, калiй-аргоновий, 
вуглецевий та деякi iншi.  

Уран-свинцевий метод. Метод ґрунтується на врахуваннi 
спiввiдношення нерозщеплених атомiв урану i утворених внаслiдок 
радiоактивного розпаду атомiв свинцю. Уран входить до складу бiльш нiж 
200 мiнералiв, проте використовують лише мiнерали, що мiстять понад 
1 % урану (уранiнiт, циркон, монацит, ортит тощо), якi трапляються 
переважно в магматичних породах, рiдше в метаморфiчних. Перiод 
напiврозпаду 238U становить 4,51 млрд р., тому метод придатний для 
визначення вiку гiрських порiд, утворених протягом усiєї геологiчної 
iсторiї Землi. А, отже, метод дає можливiсть визначати вiк порiд, для яких 
палеонтологiчнi методи застосувати неможливо. 
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Калiй-аргоновий метод ґрунтується на визначеннi спiввiдношення в 
дослiджуваному мiнералi iзотопiв 40Аr i 40К (аргон утворюється внаслiдок 
радiоактивного розпаду 40К). Метод має ту перевагу, що калiй є дуже 
поширеним у земнiй корi хiмiчним елементом – входить до складу понад 
100 мiнералiв, як магматичних, так i осадових порiд. Перiод напiврозпаду 
40К становить 1,3 млрд р., тому за допомогою вказаного методу визначають 
вiк молодших порiд, а також лише тих, якi не пiддавались сильному 
нагрiванню (бiльше 300 °С) i великому тиску. 

Вуглецевий (радiовуглецевий) метод застосовують для визначення 
вiку наймолодших порiд (вiком до 60 тис. р.) – перiод напiврозпаду 14С 
становить всього 5,5 тис. р. Радiоактивний iзотоп 14С безупинно 
утворюється в атмосферi з азоту 14N пiд дiєю космiчного випромiнювання i 
засвоюється рослинами. Коли вони вiдмирають, засвоєння припиняється i 
починається розпад iзотопу з утворенням азоту. За кiлькiстю вуглецю, що 
розпався, i перiодом його напiврозпаду обчислюють час захоронення 
рослин у гiрськiй породi. 

Найбiльш зручними для радiометричного датування є магматичнi 
породи. Менше пiдходять метаморфiчнi породи, оскiльки вони часто 
пройшли не один, а два – три етапи метаморфiзму, кожен з яких мiг 
супроводжуватися втратою радiогенних iзотопiв. Вiк осадових порiд 
зазвичай визначають побiчно, за вiком магматичних порiд, якi проривають 
їх або перекриваються ними. Найбiльший сенс має комплексне 
застосування рiзних методiв до однiєї i тiєї ж породи. 

Результати радiологiчних методiв має дуже велике значення для 
геологiї. Вперше з їх допомогою геологи отримали значення абсолютного 
вiку. Це досягнення мало важливе значення для дослiдження 
докембрiйських вiдкладiв, для яких використання палеонтологiчного 
методу визначення вiдносного вiку ускладнене або взагалi неможливе. 
Датування абсолютного вiку дозволило визначити тривалiсть ер, перiодiв 
та iнших одиниць геохронологiчної шкали, а також загальну тривалiсть 
геологiчної iсторiї Землi. Результати геохронологiї потребують постiйного 
геологiчного контролю через явища омолоджування вiку. Це викликано 
частковою або навiть повною втратою дочiрнiх накопичених iзотопiв через 
занурення, утворення складок, метаморфiзму i т. д.   

Наступним завданням iсторичної геологiї пiсля встановлення вiку 
геологiчних тiл є визначення умов їх формування. 
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8.4 Методи вiдтворення рухiв земної кори 
Протягом тривалого розвитку кора неодноразово переживала 

тектонiчнi рухи, якi змiнювали первiсне горизонтальне залягання верств, 
нахиляючи їх – в одному випадку чи зминаючи в складки – в iншому. 
Тектонiчнi рухи спричиняли пiдняття чи опускання часом дуже великих 
територiй, а це, зі свого боку, – трансгресiї чи регресiї моря, тобто 
змiнювало фiзико-географiчнi умови регiонiв. Тому важливо вiдтворити 
час прояву тектонiчних рухiв, їхнi амплiтуду та характер. 

Серед тектонiчних рухiв розрiзняють два основних типи: коливнi та 
дислокацiйнi. Коливнi рухи поширюються на значнi територiї, вони 
тривалi в часi i не змiнюють первiсного залягання верств, на вiдмiну вiд 
дислокацiйних. Для iсторичної геологiї важливим є вивчення саме 
коливних рухiв. Розглянемо основнi методи, якими користуються для 
вiдтворення коливних тектонiчних рухiв. 

Аналiз геологiчних i палеогеографiчних карт. Мiсця тривалих опускань 
на геологiчних картах фiксуються поширенням шарiв вiдповiдних 
осадових порiд, i, навпаки, значнi пiдняття призводять до розмиву молодих 
вiдкладiв i вiдшарування на поверхнi давнiх шарiв (наприклад, на щитах). 
Зони прояву дислокацiйних рухiв зображаються на картах поширенням 
вузьких, лiнiйно-витягнутих структур, розривних порушень. Коливнi рухи 
виявляються також зiставленням палеогеографiчних карт певних 
територiй, складених для рiзних епох. 

Аналiз потужностей верств гiрських порiд дає змогу судити про 
амплiтуду та швидкiсть опускань окремих територiй – максимальним 
потужностям вiдповiдають максимальнi швидкостi прогинання i навпаки. 
Данi про потужностi осадових верств наносять на палеогеографiчнi карти, 
iлюструють швидкостi прогинання тих чи iнших дiлянок суходолу або моря.  

Аналiз структурних перерв на геологiчних розрiзах дає змогу 
визначити час i характер, а також площу, охоплену пiдняттями. Перерви в 
осадонакопиченнi фiксуються на геологiчних розрiзах (стратиграфiчних 
колонках) вiдсутнiстю тих чи iнших стратиграфiчних пiдроздiлiв. Перерва 
у опадонакопиченнi вiдповiдає часу прояву пiднять земної кори. 

Отриманi данi про рухи земної кори на певнiй територiї зображають у 
виглядi палеогеографiчної кривої, яка є графiком коливних рухiв поверхнi 
осадонакопичення чи розмивання. Для цього на осi абсцис вiдкладають у 
довiльному масштабi абсолютний вiк, вiдрiзки часу – геохронологiчнi 
пiдроздiли, якi вiдповiдають стратиграфiчним пiдроздiлам розрiзу, а на осi 
ординат показують нульову лiнiю (рiвень моря), вище неї – суходiл, нижче 
– зони моря (лiтораль, сублiтораль, батiаль). За даними розрiзу знаходять 
точки для кожного вiдповiдного iнтервалу геологiчного часу i, сполучаючи 
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їх, дiстають палеогеографiчну криву. На кривiй умовними знаками можна 
вказувати детальнiшi результати фацiального аналiзу: лагуннi обстановки, 
озернi, болотнi осадки, наземний чи пiдводний вулканiзм тощо. 

 
8.5 Геологiчна iсторiя Землi 
Архей (4–2,5 млрд р. тому). Метеоритне бомбардування Землi. Цей 

процес вiдiграв важливу роль в розiгрiваннi кори та її дегазацiї. Пейзаж 
Землi пiсля бомбардування метеоритами був схожий на сучасний 
мiсячний. Протоатмосфера Землi, що формувалася за рахунок дегазацiї 
мантiї, складалася з H2О, CО2, CH4, CO, H2S, SO2, HCl, HBr, HF, Ar, H i 
цiлого ряду iнших газiв i сполук, що частково розчинилися у водi 
протоокеанських басейнiв. Все це зумовило iснування гiдросфери i 
атмосфери з раннiх стадiй розвитку Землi, хоча води ще було мало i склад 
її вiдрiзнявся вiд сучасного – води були хлориднимi i сульфатними. У 
раннiй перiод внаслiдок близького розташування Мiсяця до Землi, через 
величезнi припливи вiдбувалися безперервнi i дуже сильнi землетруси, якi 
нiвелювали рельєф. 

З 4 млрд рокiв назад починається формування континентальної кори, i 
роздiлення земної поверхнi на дiлянки сушi i морськi басейни. Первинна 
континентальна кора вiдрiзнялася вiд тiєї, яка нині становить фундамент 
континентальних платформ, меншим вмiстом кремнезему i лугiв. Дуже 
важливий рубiж 3,8–3,9 млрд рокiв назад – вiк найбiльш древнiх порiд 
Землi. З цього часу починається геологiчна iсторiя Землi, яка дослiджена 
геологiчними методами. Вiдтворити iсторiю Землi до цього рубежу 
геологiчними методами неможливо. Отже до кiнця першого мiльярда рокiв 
свого iснування на поверхнi Землi з’явилися першi «острови» 
протоконтинентальної кори. 3,5–2,5 млрд рокiв тому почалося формування 
основної маси континентальної кори. 

Не вся поверхня була покрита континентальною корою, а значить на 
рештi частинi була поширена океанiчна кора. Отже, на початок 
протерозою поверхня Землi роздiлилася на суперконтинент Пангею-0 i 
Свiтовий океан. 

Протерозой (2,5–0,5 млрд р. тому). В кiнцi раннього протерозою виник 
новий гiгантський материк – Пангея-1. Впродовж рифею Пангея-1 не була 
монолiтним суперконтинентом, а мала процеси розтягування i деструкцiї, а 
в пiзньому рифеї розкололася на двi частини: пiвнiчну – Лавразiю i 
пiвденну – Гондвану. Розпад цих континентiв почався ще у палеозої  
(570–230 млн р. тому), а закiнчився наприкiнцi мезозойської ери  
(230–135 млн р. тому). Пiсля чого починається «тектонiчний спокiй». 
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ЛЕКЦIЯ 9  ОСНОВИ ГЕОМОРФОЛОГIЇ 
 

9.1 Поняття i структура геоморфологiї 
Геоморфологiя – це галузь фiзичної географiї, предметом вивчення якої 

є рельєф земної поверхнi у процесi його розвитку i при цьому як один iз 
компонентiв географiчного середовища, тобто у взаємозв’язку з усiма 
iншими компонентами цього середовища – геологiчною будовою, 
клiматом, поверхневими i пiдземними водами, ґрунтовим та рослинним 
покривом, тваринним свiтом. 

Рельєф – сукупнiсть усiх нерiвностей земної поверхнi. 
Обмiн речовиною, енергiєю та iнформацiєю мiж внутрiшнiми i 

зовнiшнiми оболонками планети супроводжується появою, змiною та 
зникненням нерiвностей. Дуже часто внаслiдок таких змiн вiдбувається 
формування родовищ корисних копалин. 

Геоморфологiя вивчає не тiльки рельєф земної поверхнi. Метеоролого-
клiматичнi особливостi, характер розмiщення поверхневих i пiдземних вод, 
ґрунтово-рослинний покрив, ландшафти, розподiл населення Землi та його 
господарська дiяльнiсть значною мiрою залежать вiд особливостей 
морфологiї земної поверхнi, походження i вiку форм рельєфу, темпiв їх 
перетворення внаслiдок природних чи антропогенних чинникiв. 

Сучасна геоморфологiя – структурована фундаментальна наука. Згiдно 
з рiзними пiдходами до вивчення рельєфу Землi, розрiзняють такi її 
основнi роздiли: 

• структурна геоморфологiя; 
• клiматична геоморфологiя; 
• структурна геоморфологiя; 
• палеогеоморфологiя; 
• динамiчна геоморфологiя; 
• бiогеоморфологiя; 
• антропогенна геоморфологiя; 
• прикладна геоморфологiя; 
• екологiчна геоморфологiя. 

Предметом вивчення геоморфологiї є зовнiшнiй вигляд рельєфу 
(морфологiя), його походження (генезис), вiк (час утворення) та динамiка. 
З’ясування закономiрностей того чи iншого зовнiшнього вигляду i розмiрiв 
нерiвностей земної поверхнi, їх походження, встановлення причин, що 
зумовили появу та розвиток певних форм рельєфу, часу, коли почалося i 
завершилося їх формування та швидкiсть змiни, взаємне розмiщення форм 
рельєфу дає змогу сформулювати закони розвитку земної поверхнi у 
просторi i часi. 
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У сучаснiй геоморфологiї використовують також спецiальнi методи 
дослiдження: 

• морфологiчнi дослiдження полягають у вивченнi зовнiшнього 
вигляду форм i типiв рельєфу, визначеннi вiдносного вiку нерiвностей 
земної поверхнi, напрямів та iнтенсивності тектонiчних рухiв певної 
територiї, будови та складу гiрських порiд верхньої частини лiтосфери 
тощо. Проводиться лише опис зовнiшнiх обрисiв форм (витягнутi, округлi, 
овальнi тощо), поздовжнi та поперечнi профiлi певних форм (опукла, 
ввiгнута, ступiнчаста, пряма), особливостi переходу одних форм в iншi 
(поступовий, рiзкий) тощо; 

• морфометричнi дослiдження – визначення кiлькiсних показникiв 
рельєфу – дає змогу оцiнити глибину ерозiйного розчленування земної 
поверхнi, нахил її схилiв, ступiнь охоплення певних дiлянок поверхнi 
геоморфологiчними явищами тощо. Дослiдження переважно розмiрiв 
нерiвностей земної поверхнi: абсолютних i вiдносних висот, щiльностi та 
глибини розчленування земної поверхнi, крутостi схилiв, звивистостi 
рiчкових русел i берегових лiнiй тощо. За даними таких дослiджень 
створюють спецiальнi морфометричнi карти; 

• генетичнi дослiдження – з’ясування походження нерiвностей 
земної поверхнi та генетичного зв’язку мiж певними формами, визначення 
ролi рiзних чинникiв у формуваннi рельєфу, прогнозування розвитку 
рельєфу на близьку або вiддалену перспективу, класифiкацiя рельєфу за 
генетичними ознаками; 

• палеогеоморфологiчнi дослiдження дають змогу встановити 
зв’язки мiж давнiм i сучасним рельєфом, визначити межi морських 
трансгресiй, поверхонь вирiвнювання, iнших форм рельєфу та явищ 
природи в минулому; 

• морфодинамiчнi дослiдження полягають у з’ясуваннi динамiки 
екзо- та ендогенних процесiв, напряму i темпiв неотектонiчних явищ, 
прогнозуваннi темпiв денудацiї та акумуляцiї, а також змiн рельєфу пiд 
впливом дiяльностi людини. 

Вiк рельєфу – це iнтервал часу вiд початку формування певних форм 
або типiв рельєфу до закiнчення цього процесу. У геоморфологiї так само, 
як i в геологiї, визначають абсолютний i вiдносний вiк рельєфу, проте 
з’ясування вiку в геоморфологiї є складнiшим питанням, оскiльки звичайнi 
геологiчнi методи – стратиграфiчний та палеонтологiчний – можна 
застосувати тiльки в деяких випадках. Вiдносний вiк рельєфу 
встановлюють оригiнальними геоморфологiчними методами, що 
ґрунтуються на вiдомих закономiрностях його розвитку, зокрема 
стадiйностi розвитку форм або типiв рельєфу. Наприклад, на стадiї 
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молодостi рiка здiйснює iнтенсивну глибинну ерозiю i розробляє глибоку 
долину. На стадiї зрiлостi рiка розширює свою долину i накопичує 
вiдклади. Згодом настає етап врiзання русла i подальшого розширення 
долини. В результатi рiчкова долина набуває специфiчного 
ящикоподiбного вигляду, що є певною вiдносною вiковою ознакою. Iнший 
спосiб – зiставлення вiку певних форм рельєфу iз прилеглими. Наприклад, 
яр – завжди молодший вiд рiчкової долини, на схилi якої вiн розвивається. 

 
9.2 Чинники i процеси формування рельєфу 
Потрібно розрiзняти поняття «чинники рельєфоутворення», тобто 

рушiйнi сили певних процесiв, та, власне процеси рельєфоутворення. Так, 
тектонiчнi рухи як чинник зумовлюють процеси денудацiї або акумуляцiї, 
а як рельєфоутворювальний процес можуть безпосередньо змiнювати 
земну поверхню. 

За способом утворення рельєфу розрiзняють внутрiшнi (ендогеннi) та 
зовнiшнi (екзогеннi) чинники. 

Ендогенними чинниками формування рельєфу є такi геологiчнi категорiї 
як тектонiка i магматизм та рiзноманiтнiсть гiрських порiд магматичного 
або метаморфiчного походження. Найважливiшим ендогенним чинником, 
тобто найголовнiшим наслiдком ендогенної енергiї, є конвекцiйнi течiї 
речовини мантiї Землi. Рухаючись за певними траєкторiями, близькими до 
колових, речовина мантiї з рiзними температурними й динамiчними 
показниками опиняється пiд лiтосферою i тисне на земну кору знизу. Цей 
iмпульс тиску речовини мантiї передається вгору або вниз у виглядi 
тектонiчних рухiв. 

Екзогенними чинниками формування рельєфу є такi географiчнi 
категорiї, як баланс тепла i вологи, iснуючий рельєф, ґрунти i рослиннiсть 
певних регiонiв. Спiльне джерело їх енергiї – теплова енергiя Сонця, яка 
безпосередньо чи опосередковано (через атмосферу та гiдросферу) 
зумовлює дiю екзогенних процесiв формування рельєфу. 

Рельєфоутворювальнi процеси – це процеси, що формують нерiвностi 
земної поверхнi, якi доступнi для безпосереднього спостереження та 
картографування. Внаслiдок впливу чинникiв рельєфоутворення на певну 
дiлянку земної поверхнi виникають процеси рельєфоутворення, якi за 
аналогiєю iз чинниками називають ендо- та екзогенними. 

До ендогенних процесiв зазвичай належать тектонiчнi рухи земної кори, 
якi спричинюють змiни у зовнiшньому виглядi земної поверхнi, а також 
магматичнi процеси. Тектонiчнi рухи залежно вiд iнтенсивностi прояву, що 
призводить до рiзних перетворень земної кори i земної поверхнi, 
подiляють на коливальнi та гороутворювальнi рухи. 
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Екзогеннi процеси є значно численнiшими. Це – флювiальнi (ерозiя i 
вивiтрювання), морськi та озернi процеси, або процеси на берегах, 
гляцiальнi, карстовi, еоловi (коразiя, дефляцiя), бiогеннi, процеси на 
схилах. Спiльною ознакою всiх екзогенних процесiв є тричленна структура 
їхнього механiзму: вони послiдовно здiйснюють руйнування земної 
поверхнi, транспортування зруйнованих мiнеральних мас рiзними 
агентами та нагромадження вiдкладiв. 
 

9.3 Класифiкацiя рельєфу 
Видiляють такi класифiкацiї рельєфу: морфологiчну, морфометричну, 

генетичну, за вiком, динамiчну. 
Морфологiчна класифiкацiя передбачає знаходження спiльних 

фiзiономiчних ознак у зовнiшньому виглядi форм рельєфу, що 
вiдображається морфографiчними i морфометричними характеристиками. 
Морфографiчнi – переважно описують якiснi ознаки рельєфу – 
найзагальнiшi особливостi зовнiшнього вигляду земної поверхнi: низькi, 
середньовисотнi та високi гори, гостро-, плоско- або округловершиннi 
гори, пiдвищенi рiвнини, крутi чи пологi схили, урвистi чи похилi береги 
тощо. 

Для формування уявлень про найзагальнiшi особливостi розподiлу 
висот i глибин на земнiй кулi використовують гiпсографiчну криву. 

За ступенем пiдняття поверхнi суходолу над поверхнею океану роз-
рiзняють низовинний (0–200 м) i височинний рельєфи. Останнiй залежно 
вiд характеру розчленування подiляють на високi рiвнини, височини, 
плоскогiр’я та гiрський рельєф. За гiпсометричною характеристикою 
гiрський рельєф подiляють на низькогiрний (до 1000 м над рiвнем океану), 
середньогiрний (1000–3000 м) i високогiрний (понад 3000 м). 

Морфометрична класифiкацiя 
Залежно вiд розмiру форми рельєфу подiляють на планетарнi 

(зумовлюють фiзiономiю Землi як планети), мегаформи (найбiльшi), 
макроформи (великi), мезоформи (середнi), мiкроформи (дрiбнi) та 
наноформи (найдрiбнiшi). 

Планетарнi форми займають площу, що становить мiльйони 
квадратних кілометрів. Вони простягаються на тисячi, iнодi десятки тисяч 
кiлометрiв. Глибина розчленування рельєфу в їх межах сягає 10 км i 
бiльше. Позитивними планетарними формами рельєфу є материковi 
виступи, а негативними – океанiчнi западини. До планетарних форм 
рельєфу Землi належать також серединно-океанiчнi хребти. 

Мегаформи рельєфу займають площi, що становлять десятки тисяч або 
сотень тисяч квадратних кілометрів, протяжнiсть – сотнi, тисячi 
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кiлометрiв. Рiзниця висот у їхнiх межах коливається вiд кiлькох сотень до 
8000 м. До них належать гiрськi системи, рiвнини, западини морiв. 

Макроформи рельєфу займають площi, що становлять десятки або 
сотнi квадратних кілометрів. Їх протяжнiсть сягає десяткiв або сотень 
кiлометрiв. Глибина розчленування рельєфу макроформ кiлька сотень 
метрiв. Макроформами вважають деякi гiрськi хребти (вулканiчнi нагiр’я, 
плато, кряжi, височини, гряди, низовини). 

Мезоформи рельєфу мають розмiри, що становлять кiлька сотень 
метрiв – десятки кiлометрiв, а глибина розчленування варiюється вiд 
кiлькох до сотень метрiв. Наприклад, окремими позитивними формами цiєї 
категорiї є незначнi за розмiрами гiрськi хребти – останцi, що збереглися 
вiд остаточного руйнування, грязьовi вулкани, барханнi гряди, терикони 
тощо. До вироблених мезоформ належать рiчковi долини, великi балки, 
яри, кар’єри тощо. 

Мiкроформи рельєфу мають розмiри вiд кiлькох метрiв до кiлькох 
десяткiв метрiв. Вiдноснi перевищення в їх межах зазвичай не 
перевищують кiлькох метрiв. До позитивних форм рельєфу належать 
дрiбнi конуси виносу, пiщанi кучугури, бархани, дюни, кургани, а до 
вироблених мiкроформ – невеликi яри, промоїни, рови осiдання тощо. 

Форми нанорельєфу моделюють та ускладнюють поверхню великих 
форм рельєфу. Їх площа не перевищує кiлькох квадратних метрів, а 
вiдноснi перепади становлять 1–2 м. До форм нанорельєфу належать дрiбнi 
карстовi кари, мерзлотнi кам’янi вали, дрiбнi ями, слiди ґрунтообробної 
технiки тощо. 

Якщо першi три категорiї (планетарнi, мега- та макроформи) є 
результатом переважного впливу ендогенних чинникiв (тектонiки, 
вулканiзму), то три iншi (мезо-, мiкро- та наноформи) є наслiдком 
домiнуючого впливу екзогенних чинникiв. 

Морфометричнi показники дають змогу розрiзнити категорiї рельєфу за 
щiльнiстю горизонтального i глибиною вертикального розчленування: 
слабко-розчленований рельєф; середньорозчленований рельєф; значно-
розчленований рельєф; сильно-розчленований рельєф; дуже сильно-
розчленований рельєф. 

Генетична класифiкацiя 
Можна визначити подальший розвиток форми рельєфу, тобто 

з’являється можливiсть передбачити розвиток його у майбутньому. Зараз у 
геоморфологiї визнаною є генетична класифiкацiя рельєфу, яка оперує 
поняттям генетичний тип рельєфу. Це поняття означає комплекс форм 
рельєфу, що мають спiльне походження i закономiрно становлять 
поверхню певної територiї. 
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Ендогенний рельєф властивий переважно областям з iнтенсивною 
гороутворювальною дiяльнiстю. Процесами, якi утворюють нерiвностi 
земної поверхнi, є iнтенсивнi тектонiчнi рухи (тому широковживаною є 
назва тектонiчний рельєф), що призводять до порушення первинного 
залягання гiрських порiд та утворення складок, розривних порушень i 
деформацiй. 

До рельєфу, створеного ендогенними процесами, належить також 
рельєф, утворений процесами магматизму. Проявом ефузивного 
магматизму є форми рельєфу, сформованi вулканiчною дiяльнiстю, – це 
центральнi вулканiчнi утворення. Значно поширенi нерiвностi земної 
поверхнi, утворенi лiнiйним чи площинним магматизмом, що вiдбувався у 
давнi геологiчнi часи. Це переважно значнi за розмiрами форми рельєфу – 
базальтовi плоскогiр’я i нагiр’я.  

Рельєфом ендогенного походження також вважають рельєф, що 
сформувався на гiрських породах, дислокованих рiзними способами, проте 
без участi тектонiчних чи магматичних процесiв. Його називають 
рельєфом пасивної тектонiки. Вiн представлений рiчковими долинами, 
плато, грядами тощо. 

Збереження форм рельєфу, створених ендогенними процесами, в 
первiсному станi є дуже рiдкiсним явищем у природi. Зазвичай фор-
мування ендогенного рельєфу триває довго i це зумовлює те, що екзогеннi 
процеси здатнi iстотно змiнити первiсний вигляд ендогенних форм. 

Залежно вiд домiнувального чинника рельєфоутворення (про що 
свiдчить переважання на певнiй територiї вiдповiдного екзогенного 
процесу або групи процесiв) розрiзняють такi генетичнi типи екзогенного 
рельєфу: 

• елювiальний – створений дiєю процесiв вивiтрювання; 
• флювiальний – в утвореннi провiдну роль вiдiграє дiя текучої 

води; 
• гляцiальний – наслiдок дiї на земну поверхню давнiх i сучасних 

гiрсько-долинних та покривних зледенiнь; 
• крiогенний (мерзлотний) – характерний для районiв поширення 

багаторiчних мерзлих порiд, створених численними мерзлотними 
процесами; 

• аридний – поширений у тропiчних пустелях, де переважають 
процеси температурного вивiтрювання та еоловi процеси; 

• рельєф схилiв – у його формуваннi провiдну роль вiдiграють 
процеси, що вiдбуваються на поверхнях схилiв, де 
переважним чинником є сила гравiтацiї (гравiтацiйнi, зсувнi, 
делювiальнi та iн.); 
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• карстово-суфозiйний – утворений процесами хiмiчного вилу-
говування гiрських порiд або процесами механiчного винесення 
дрiбно-уламкових гiрських порiд пiдземними водами; 

• рельєф морських, озерних узбережь та шельфу – сформований 
переважно береговими процесами; 

• бiогенний – результат переважно процесiв природного заро-
стання озерних водойм або формування рифових споруд на 
морському мiлководдi; 

• антропогенний – наслiдок активної господарської дiяльностi 
людини на земнiй поверхнi. 

Також розрiзняють рельєф гiрських країн i рiвнин. 
 
9.4 Закономiрностi формування планетарних форм рельєфу Землi 
У сучасну геологiчну епоху перетворення вигляду Землi вiдбувається 

внаслiдок двох геологiчних процесiв. Зокрема, пiд час геосинклiнальних 
процесiв океанiчна земна кора перетворюється на материкову, набуває 
мiцностi, збiльшує свою товщину. У разi рифтогенного процесу 
вiдбувається розсування океанiчного дна, розламування континентальної 
кори знизу, активiзацiя деяких дiлянок платформ i утворення на їх мiсцi 
гiрських утворень. Обидва зазначенi геологiчнi процеси є 
першопричинами формування планетарних форм рельєфу. Наслiдком 
сукупного впливу цих глобальних геологiчних процесiв є постiйнi 
тектонiчнi рухи земної кори, зокрема рухи лiтосферних плит, внаслiдок 
яких сформувалося сучасне розмiщення материкiв та океанiв. 

Зважаючи на специфiчний агрегатний стан речовини мантiї 
(твердопластичний), швидкiсть руху мантiйних мас ледве сягає кiлькох 
мiлiметрiв або кiлькох сантиметрiв за рiк. На верхнiх дiлянках своїх 
колових орбiт мантiйнi маси втягують у повiльний рух частини лiтосфери, 
що складається з окремих плит. Таким чином, вертикальнi перемiщення 
мантiйної речовини трансформуються у горизонтальнi перемiщення частин 
твердої лiтосфери. Саме цi горизонтальнi рухи земної кори є причинами 
виникнення на певних етапах геологiчного розвитку Землi 
геосинклiнальних або рифтогенних процесiв. 

Геосинклiнальний процес починається iз втягування у товщу мантiї 
окремої малопотужної, доволi рухомої та гнучкої дiлянки земної кори. 
Внаслiдок прогинання поверхнi земної кори формується геосинклiнальна 
западина або її фрагменти. 

Подальший розвиток геосинклiналi зумовлює формування складчастих 
гiрських структур, що у мiру свого пiдняття зазнають руйнiвного впливу 
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екзогенних процесiв. Водночас земна кора, що була малопотужною i 
гнучкою пiд час метаморфiзму потужних осадових товщ, набуває мiцностi, 
значно потовщується i стає менш сприятливою до впливу тектонiчних 
напружень. Останнi вже не здатнi спричинити складчастi деформацiї такої 
мiцної земної кори, проте можуть деформувати її розривними розломами. 
На завершальнiй стадiї геосинклiнального розвитку земна кора 
перетворюється на материкову i потiм розвивається за законами 
платформи. 

Рифтогенез виявляється тодi, коли дiаметрально протилежнi кон-
векцiйнi течiї мантiї спричинюють втягування певних дiлянок земної кори 
у горизонтальний рух. Наслiдком такого руху є розрив кори i утворення 
первiсної трiщини-розколини (рифту). Розколина, що виникає внаслiдок 
розривних деформацiй, глибоко проникає у земну кору i досягає мантiї 
Землi. Поступова поява магми на поверхнi земної кори зумовлює її 
охолодження, внаслiдок чого створюються умови для її кристалiзацiї. Вна-
слiдок цього процесу розколина заповнюється твердою речовиною 
гiрських порiд. 

 
9.5 Рельєф материкових платформ i пiдводних окраїн материкiв 
Платформи – це основнi складовi структури материкiв. На вiдмiну вiд 

геосинклiнальних поясiв, вони характеризуються спокiйним тектонiчним 
режимом. Тому пiд час взаємодiї ендо- та екзогенних чинникiв 
формування рельєфу у межах платформ тривалий час вiдбувався низхiдний 
розвиток рельєфу (вирiвнювання), що зумовило переважно рiвнинний 
вигляд земної поверхнi. Бiльшу половину площi материкових платформ 
займають низовиннi рiвнини, невисокi плато, плоскогiр’я. 

Тривалий час платформи пiвденної пiвкулi переважно пiднiмалися, 
тому земнiй поверхнi у цих районах властивi бiльшi середнi висоти, часто 
трапляються досить високi гiрськi масиви. Однiєю з причин цього є 
нерiвномiрний розподiл материкової земної кори в межах пiвнiчної та 
пiвденної пiвкуль. У пiвнiчнiй пiвкулi кора займає значно бiльшу площу, 
внаслiдок чого її тиск на астеносферу є сильнiшим. Завдяки явищу стану 
рiвноваги земної кори та мантiї материки пiвденної пiвкулi неначе 
витиснулися на поверхню i тому займають вище положення. 

Значна частина площi материкiв (близько 35 %) вкрита водами морiв та 
океанiв. 

За морфологiчними i генетичними ознаками пiдводну окраїну 
материкiв подiляють на шельф, материковий схил i материкове пiднiжжя 
(рис. 9.1) 
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Рисунок 9.1 – Рельєф океанiчного дна 

 
Шельф – прибережна, здебiльшого мiлководна частина дна морiв i 

океанiв, що має вiдносно вирiвняний рельєф, i в структурному вiдношеннi 
є прямим продовженням суходолу пiд рiвнем моря. Понад 90 % площi 
шельфу припадає на затопленi рiвнини материкових платформ, що в рiзнi 
геологiчнi епохи внаслiдок змiни рiвня океану та вертикальних рухiв 
земної кори затоплювалися. Рельєф шельфу переважно рiвнинний. 
Вважають, що шельф обмежується iзобатою 200 м i змiнюється 
материковим схилом. 

Материковий схил – це переважно вузька зона морського дна, 
розмiщена нижче вiд бровки шельфу, що характеризується вiдносно 
крутим нахилом поверхнi (середнiй кут становить 5–7°, iнодi – 15–20°). На 
материковому схилi поширенi пiдводнi каньйони, що розчленовують його 
впоперек простягання. 

Материкове пiднiжжя – нахилена рiвнина, що прилягає до основи 
материкового схилу i простягається смугою завширшки кiлька сотень 
метрiв мiж схилом i ложем океану. Рiвнина має максимальний ухил (2,5°) 
поблизу основи материкового схилу, а зi збiльшенням глибини вона 
поступово стає пологою i закiнчується на глибинi 3,5–4,5 км. Наявнiсть 
гранiтного шару у земнiй корi, що становить материкове пiднiжжя, дає 
пiдставу вважати його разом iз шельфом i материковим схилом одним iз 
великих елементiв пiдводної окраїни материка. 

Для ложа океану характернi гiгантськi котловини з вiдносно рiвним чи 
горбистим дном; вони вiдокремлюються дуже значними за розмiрами 
хребтами, валами, височинами. 
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ЛЕКЦIЯ 10  РАЦIОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА 
ГЕОЛОГIЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Поняття геологiчного середовища, як i екологiчної геологiї та 

геоекологiї набули наукового змiсту зовсiм недавно, наприкiнцi XX ст., та 
ще не мають чiтко сформульованих загальноприйнятих означень. 
Геологiчне середовище є складовою довкiлля, з ним прямо або 
опосередковано пов’язанi всi компоненти ландшафту будь-якої дiлянки 
нашої планети. Використовуючи геологiчне середовище для своїх потреб, 
людина вносить у нього великi змiни, переважно негативнi, порушує й 
руйнує його. 

 
10.1 Антропогенний вплив на геологiчне середовище 
Вплив людини на геологiчне середовище розпочався давно, вiд раннiх 

етапiв її розвитку, i поступово посилювався разом зi збiльшенням 
населеностi планети. 

Серед екзогенних процесiв з’явився новий процес, який називають 
антропогенезом, або техногенезом. Це процес змiни складу й будови 
верхньої частини земної кори та її поверхнi людською дiяльнiстю.  

В антропогенному геологiчному процесi спостерiгаються тi самi три 
напрями геологiчної дiяльностi, що й у будь-якому екзогенному процесi: 

•  руйнування речовини земної кори, роздрiбнення матерiалу; 
•  перемiщення продуктiв руйнування (транспортування); 
•  утворення нових гiрських порiд. 
Руйнування земної кори вiдбувається внаслiдок видобування корисних 

копалин, рiзноманiтних будiвельних i вибухових робiт тощо. Порушується 
структура гiрських порiд, умови залягання, їхня масивнiсть – з метою 
переробки для господарських потреб людства. 

Добутi з надр землi гiрськi породи, особливо руди, вугiлля, 
рiзноманiтнi будiвельнi матерiали, мiнеральнi добрива та iнше, 
транспортують у великих обсягах на значнi вiдстанi. 

Утворення нових гiрських порiд пов’язане з видобуванням (вiдвалами) 
та переробкою корисних копалин. З вiдходiв виробництва формуються 
новi пухкi вiдклади, складенi з роздрiбнених уламкiв пустої породи або й 
нових хiмiчних сполук. 

Найбiльше на геологiчне середовище впливають гiрничо-добувна 
промисловiсть, сiльськогосподарська дiяльнiсть людей, будiвництво та 
експлуатацiя рiзноманiтних будiвель i iнженерних споруд, будiвництво й 
експлуатацiя лiнiйних комунiкацiй (газонафтопроводiв, залiзниць, ав-
томобiльних шляхiв). 
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10.2 Вплив гiрничо-добувної промисловостi 
На сьогоднi щороку на Землi видобувається близько 100 млрд т руд, 

мiнерального палива i понад 300 млн т сировини для виробництва 
мiнеральних добрив та рiзноманiтних будiвельних матерiалiв. Це 
призводить до великих змiн, переважно негативних, як у геологiчному 
середовищi, так i в навколишньому середовищi взагалi. 

Найбiльше впливають на природне середовище вiдкритi гiрничi 
виробки, кар’єри, глибина яких у багатьох країнах свiту вже досягає понад 
500–600 м i бiльше (наприклад, мiднорудний кар’єр у США «Бiнгем-
Каньйон», що сягає 740 м). Спорудження таких глибоких виїмок порушує 
рiвновагу в масивi гiрських порiд i спричиняє розвиток рiзноманiтних 
геологiчних процесiв. Це призводить до порушення природної структури 
гiрських порiд, iнтенсивного вивiтрювання, розвитку трiщинуватостi та 
розущiльнення. 

Крiм цього, щоб запобiгти затопленню кар’єру, знижують рiвень 
ґрунтових вод за допомогою свердловин, пробурених навколо нього, з 
яких постiйно вiдкачують воду. Це не лише змiнює режим пiдземних вод, а 
й впливає на режим джерел, колодязiв, потiчкiв i навiть рiчок, а в 
легкорозчинних породах спричиняє карстовi процеси. 

Наприклад, з кар’єрiв i шахт лише Криворiзького басейну щороку 
вiдкачується близько 50 млн м3 високомiнералiзованих вод з 
мiнералiзацiєю до 28–30 i навiть 46 г/л. Цi води завдають значної шкоди 
сiльськогосподарським угiддям не тiльки цього регiону, а й значної 
частини пiвдня України, бо вони засолюють й поверхневi, й пiдземнi води 
верхнiх водоносних горизонтiв. 

Добування рудних i нерудних корисних копалин здiйснюється i 
вiдкритим способом, i шахтним. За корисними копалинами людина все 
глибше i глибше проникає в земну кору. Найглибша в свiтi свердловина, 
пробурена на Кольському пiвостровi, досягла глибини 12 км. Вугiлля вже 
добувають з глибини 1200–1500 м, а золото – з глибини 3800–4000 м 
(Iндiя, Пiвденна Африка). В такий спосiб людська дiяльнiсть порушує 
будову земної кори, оскiльки створюються пiдземнi порожнини, якi, за 
масштабами, перевершують форми пiдземного карсту. 

На територiях великих мiст, де щороку вiдкачують сотнi мiльйонiв 
кубометрiв пiдземної води спостерiгається рiзке пониження рiвня 
пiдземних вод, що, зі свого боку, спричиняє ущiльнення порiд i опускання 
поверхнi землi в цих районах. Так, у м. Токiо окремi дiлянки опускаються 
до 20 см на рiк. 

При розвiдуваннi нафтових i газових родовищ головними чинниками, 
якi негативно впливають на геологiчне середовище, є вода та рiзноманiтнi 
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хiмiчнi елементи, якi разом iз водою потрапляють у глибокi верстви 
гiрських порiд. Ступiнь забруднення геологiчного середовища буровими 
розчинами залежить вiд кiлькостi та токсичностi хiмiчних реагентiв, котрi 
застосовуються для приготування промивних рiдин. 

 
10.3 Вплив землеробства 
Незважаючи на поверхневий характер землеробства, ця дiяльнiсть 

виявляє суттєвий вплив на геологiчне середовище через охоплення 
значних площ, а в останнi десятилiття – внаслiдок широкого застосування 
багатьох мiнеральних добрив та рiзноманiтних хiмiчних засобiв. 

Потужнiсть зони техногенного впливу не обмежується ґрунтовим 
шаром i глибиною рiвня ґрунтових вод. У всiх регiонах вона визначається 
глибиною експлуатацiйних колодязiв i свердловинами, за допомогою яких 
органiзовано господарське i питне водопостачання сiльських районiв, 
тобто становить 50–350 м. 

В Українi використовують пестициди, якi мiстять також деякi дуже 
шкiдливi важкi метали, зокрема, ртуть, мiдь, арсен, цинк, свинець та iн. 
Iнфiльтруючись з поверхневими водами, пестициди проникають у 
пiдґрунтовi верстви, забруднюючи гiрськi породи i глибокi горизонти 
пiдземних вод. 

Отже, сiльськогосподарське виробництво через його хiмiзацiю 
перетворилось на могутнiй фактор змiни хiмiчного складу геологiчного 
середовища. Внесення в нього хiмiчних елементiв i сполук, зокрема 
синтезованих, не властивих природi, здiйснюється в таких кiлькостях, якi 
не можуть бути поглинутi в повному обсязi в бiогеохiмiчний цикл, тому 
вiдбувається їх накопичення. 

 
10.4 Вплив будiвництва i експлуатацiї рiзноманiтних промислових, 

комунальних та iнженерних споруд 
Техногенез найвиразнiше проявляється на територiях великих мiст, якi 

iнодi займають величезнi площi (вiд 100 до 6000 км2). Особливо активно 
антропогеннi процеси розвиваються в районах великих хiмiчних i 
гiрничопереробних заводiв, де створюється специфiчний ландшафт, 
змiнюється ґрунтовий i рослинний покрив, склад атмосфери, на поверхнi 
нагромаджуються вiдходи виробництва. Пiд тиском великих будiвель 
малостiйкi гiрськi породи часто деформуються, осiдають, на схилах 
виникають зсуви i обвали. 

У великих мiстах i промислових центрах дуже поширене таке шкiдливе 
явище, як пiдтоплення, яке часто пов’язане з втратами води з 
водопровiдної мережi, будiвництвом ставкiв, водосховищ тощо. 



66 

Особливо помiтно техногенез пов’язується з гiдротехнiчними 
спорудами. При будiвництвi гребель виникають водосховища, якi за 
розмiрами не поступаються природним озерам. У них вiдбуваються 
геологiчнi процеси, схожi з озерною геологiчною дiяльнiстю. Через 
будiвництво гребель рiзко змiнюється вигляд i гiдрологiчний режим рiчок, 
збiльшується площа водного дзеркала. Пiдпiр води в рiчках змiнює режим 
пiдземних вод, рiвень їх пiднiмається, мiсцями вiдбувається заболочення, а 
в посушливих районах починається засолення ґрунтiв. Великi водосховища 
змiнюють клiмат району в бiк його зволоження, зменшення 
континентальностi. Пiдтоплення в зонi активного впливу пiдпору водосхо-
вища сприяє активiзацiї екзогенних геологiчних процесiв (зсувiв, суфозiї, 
просадок тощо). 

 
10.5 Будiвництво i експлуатацiя лiнiйних комунiкацiй 
Спорудження i експлуатацiя магiстральних трубопроводiв, залiзничних 

i автомобiльних шляхiв теж виявляє значний вплив на стан геологiчного 
середовища. Специфiка цих лiнiйних об’єктiв полягає в їхнiй протяжностi, 
прокладаннi в рiзних природно-клiматичних зонах, транспортуваннi 
шкiдливих для навколишнього середовища продуктiв – нафти, амiаку, 
етилену, кам’яного вугiлля, мiнеральних добрив тощо. Крiм 
безпосереднього втручання, пов’язаного з технологiєю будiвництва й 
експлуатацiї. 

До найпоширенiших порушень пiд час будiвництва та експлуатацiї 
газо- i нафтопроводiв належать руйнування ґрунтового i рослинного 
покриву, змiна рельєфу, складу ґрунту i пiдземних вод, активiзацiя 
геологiчних процесiв i явищ. 

Вздовж смуги вiдведення пiд трубопроводи майже на всiх дiлянках, де 
є будь-який нахил мiсцевостi, вiдбувається площинний змив, який часто 
призводить до утворення промоїн i ярiв уздовж траншей трубопроводiв. 

При будiвництвi залiзниць видозмiнюється рельєф – зрiзаються 
позитивнi форми, засипаються пониження; на рiвнинах виростають насипи 
заввишки до 20–30 м; горби i схили прорiзуються виїмками завглибшки до 
20–30 м. Часто порушується стiйкiсть схилiв, розвивається ерозiйна 
дiяльнiсть, утворюються промоїни, яри. 
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