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ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ   БАЗИС   
_____________ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ___________ 

 
УДК 511.4 

С.Ю. Бортник, Е.Т. Палієнко, В.В. Стецюк,  
Н.П. Герасименко, О.О. Комлєв, 

Київський нацоінальний університет 
 імені Тараса Шевченка 

 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ  

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Заснування нинішньої кафедри землезнавства та геоморфології (з 
1949 по 1988 рр. – кафедра геоморфології, з 1988 по 2002 рр. – кафедра 
геоморфології та палеогеографії, з 2002 р. – кафедра землезнавства та 
геоморфології) пов’язане, насамперед, з іменами визначних учених: 
геологів – В.Г. Бондарчука, П.К. Заморія та географа О.М. Маринича. У 
повоєнний час тодішній ректор Київського державного університету імені 
Т.Г. Шевченка і декан геолого-ґрунтознавчого факультету В.Г. Бондарчук 
плідно працював над проблемами вивчення нерівностей земної кори 
(читай – рельєфу земної поверхні – авт.), утворених внутрішніми силами 
планети. На той час було виразним розуміння рельєфу земної поверхні як 
наслідку взаємодії ендогенних та екзогенних чинників, і, тому В. Г. 
Бондарчук сформулював це положення1 єдиним реченням, вказавши тим 
самим на діалектичний аспект розвитку рельєфу Землі. Набагато пізніше, у 
1972 році московський геоморфолог Д. Тімофєєв підніме баланс процесів 
формування рельєфу, який визначає головне протиріччя як рушійну силу 
розвитку земної поверхні до статусу першого загального закону 
геоморфології, а до цього багато поколінь викладачів геоморфології 
користуватимуться цією простою і, наразі, надзвичайно складною 
дефініцією як наочною моделлю формування визначних чинників 
формування рельєфу земної поверхні. 

В.Г. Бондарчук опублікував перший в Україні навчальний посібник 
«Основи геоморфології», у якому аналізував витоки геоморфології як 
науки, що об'єктивно відокремилась від геології, справедливо набула 
самостійності як наука, присвячена вивченню рельєфу земної поверхні. 
Стисло перелічивши імена дослідників, які сприяли цьому і надалі стали 
визначними постатями геологічних і географічних знань, В. Бондарчук 
окреслює завдання геоморфології, стимулюючи тим самим її подальший 
плідний розвиток в Україні. Саме ця обставина надала визначного 
поштовху до формування когорти українських дослідників рельєфу земної 
поверхні, роль геоморфологічних знань у географічній науці настільки 
посилилась, а практика визначила настільки ефективні результати, що 

                                                 
1 - поверхность Земли представляет собой результат единства взаимодействия внутренних (эндогенных) 
и внешних (экзогенных) сил (стор. 8) 
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наукова спільнота зажадала підготовки власних фахівців і створення 
кафедри геоморфології у Київському університеті імені Тараса Шевченка. 

В 1944 р. геолого-географічний факультет було поділено на два – 
геолого-ґрунтознавчий і географічний. На географічному факультеті 
працювало три кафедри: фізичної географії, економічної географії та 
геодезії і картографії. Потреба в географічних кадрах і розвитку наукових 
досліджень сприяла створенню в 1949 р. ще трьох нових кафедр - 
геоморфології, гідрології та метеорології і кліматології. Зміцненню 
географічного факультету в ці роки всебічно сприяв академік 
В.Г.Бондарчук. За його ініціативою та активною участю було організовано 
кафедру геоморфології. 

Першим завідувачем кафедри геоморфології було призначено 
доцента. П.К. Заморія (у майбутньому Заслуженого діяча науки України, 
доктора геолого-мінералогічних наук, першого Президента Українського 
географічного товариства), який провів велику науково-організаційну 
роботу по становленню кафедри. Значну допомогу йому надавав доцент 
О.М. Маринич. Завдяки консультаціям геоморфологів Московського 
державного університету імені М.В. Ломоносова, було розроблено 
навчальний план, програми спецкурсів, розпочато їх підготовку і 
викладання, організовано розробку наукових тем і експедиційні 
дослідження з залученням студентів, проводилися учбові і виробничі 
практики, розгорнуто студентську наукову роботу, створено фонд 
тематичних учбових карт, схем і таблиць. 

Редактором згадуваного навчального посібника В.Г. Бондарчука 
«Основи геоморфології» була Маріанна Валентинівна Щербакова, для якої 
рік його видання став заключним у її праці у видавництві навчальної 
літератури «Учпедгіз» у Москві, оскільки того ж 1949 року вона переїхала 
до Києва, де зайняла посаду доцента щойно створеної кафедри 
геоморфології у Київському університеті. М.В. Щербакова закінчила 
Московський університет і аспірантуру, вивчала карстовий рельєф Криму 
та Кавказу, проводила дослідження ерозії ґрунтів, яроутворення та 
розробки заходів по боротьбі з цими негативними явищами. 

Навчальну і науково-допоміжну роботу на кафедрі виконували 
старші лаборанти Т.Б.Александровський, А.І.Крутько і лаборант 
Л.М.Терещенко. 

У перші роки в діяльності членів кафедри велику питому вагу 
складала навчальна робота. Були розроблені навчальні програми із 
загальної геоморфології, методів геоморфологічних досліджень, 
четвертинної геології, геоморфологічного картографування, геоморфології 
СРСР, геоморфології України та ін. Крім читання лекцій – одній з 
основних форм навчання – значна увага приділялася практичним заняттям 
і семінарам. Певні труднощі виникали у зв'язку з тим, що не вистачало або 
зовсім були відсутні підручники і навчальні посібники. Курсові та 
дипломні роботи, як правило, готувалися на матеріалах польових практик 
із використанням літературних джерел. Великий інтерес у студентів 
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викликала наукова студентська робота в гуртку, створеному при кафедрі. 
Академічна група геоморфологів формувалася після другого курсу з 12-15 
студентів, як правило, на конкурсній основі. 

З 1949 року кафедру очолив проф. П.К. Заморій, разом з ним на 
кафедрі в той час працювали доц. М.В. Щербакова, аспіранти, а згодом 
доценти – І.М. Рослий і Ю.Л. Грубрін. 

Одразу по організації кафедри геоморфології. П.К. Заморій у 1951 р 
захистив докторську дисертацію «Четвертинні відклади України». В ній 
значної уваги надано ролі четвертинних відкладів у формуванні рельєфу та 
визначенню його віку. Монографію про четвертинні відклади було видано 
в 1961 р. 

Успішний захист дисертацій аспірантами Ю.Л. Грубріним та І.М. 
Рослим посилив кваліфікаційний рівень кафедри. 

Докторську дисертацію про геоморфологію Південного Полісся 
захистив О.М. Маринич в 1961 р. Його монографія «Геоморфологія 
Південного Полісся» на цю тему, що була опублікована у 1962 році, 
визнана взірцем класичного геоморфологічного аналізу і не втратила своєї 
актуальності донині. 

До робіт в експедиціях широко залучали аспірантів і студентів 
геоморфологів за місцем проходження виробничих практик. Частину 
студентів відряджали на виробничі практики до Сибіру, Казахстану і 
Середньої Азії. Попит на геоморфологів був значний. їх направляли на 
роботу в геологічні експедиції, на геологічну зйомку, пошуки корисних 
копалин, в проектні інститути, які займалися проектуванням 
гідротехнічних споруд, меліоративних систем, шляхів сполучення, 
протиерозійних споруд та ін. Більшість випускний кафедри працювали в 
Україні, дехто - в Східному та Західному Сибіру, Забайкаллі, Казахстані і 
Туркменії, на Алтаї та інших регіонах Радянського Союзу. Вихованці 
кафедри брали також участь в експедиційних дослідженнях в Ірані, 
Афганістані, Тунісі. 

З науковими доповідями на кафедрі виступали провідні вчені країни: 
акад. В.Г. Бондарчук, акад. І.П. Герасимов, акад. К.К. Марков, проф.К.І. 
Геренчук, старші наукові співробітники І.Л. Соколовський, А.П. 
Ромоданова. Кафедра розпочала підготовку наукових кадрів через 
аспірантуру. 

Першим аспірантом кафедри геоморфології був М.Ф. Веклич, який 
під керівництвом проф. П.К. Заморія захистив у 1953 р. кандидатську 
дисертацію Надалі аспірантуру успішно закінчили випускники кафедри 
І.М. Рослий, Ю.Л. Грубрін. Докторантом кафедри геоморфології був М.С. 
Бевз (Воронезький університет), який у 1965 р. захистив дисертацію про 
геоморфологію Середньо-Руської височини (науковий консультант проф. 
О. М. Маринич). Власні науково-педагогічні кадри виховувала кафедра 
геоморфології і у подальшому. 

Складність і багатофакторність геоморфологічної науки в цілому 
зумовили формування численних наукових і прикладних напрямків і 
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зацікавлень наукового та педагогічного персоналу кафедри за 60 років її 
успішної праці. Це формування нерозривно пов'язане з історією розвитку 
кафедри. Наведений їхній перелік і характеристика сутнісних засад означає 
не тільки існування окремих етапів в історії кафедри, а й наскрізні 
тенденції у становленні наукових уподобань викладацького та науково-
дослідного персоналу. Кожен із працівників кафедри зробив чималий 
внесок в оформлення наукових та прикладних напрямків, а дехто став 
справжнім творцем напрямків, пріоритетних у геоморфологічному світі. 

Як часто трапляється у науці, деякі наукові напрямки сформувалися 
завдяки науковим віянням, властивим певним етапам розвитку наукових 
поглядів, інші – прямо зобов'язані своєму становленню вченим-
особистостям. 

Теоретична геоморфологія. Бере початок із фундаментальних 
теоретичних уявлень П.А. Тутковського та Б.Л. Лічкова (зональні риси 
рельєфу України, циклічність його розвитку) і продовжується вже під час 
існування кафедри геоморфології працями В.Г. Бондарчука, ініціатора 
заснування кафедри (уперше сформульована концепція взаємодії рельєфу 
та геологічної структури) та П.К. Заморія (вивчення стосунків чинників 
формування рельєфу з його літогенною основою, інтерпретація рельєфу 
України як сукупності матеріальних тіл кайнозойського етапу розвитку 
земної кори). 

Найважливішими теоретичними концепціями, які розроблялися у 
працях членів кафедри, були концепції морфогенетичного та історичного 
підходів до вивчення формування рельєфу, віку сучасного і давнього 
рельєфу України, закономірностей формування морфоструктури і 
морфоскульптури, морфокліматичної зональності, динаміки просторово-
часового розвитку рельєфу, ярусності рельєфу (поверхні вирівнювання, 
геоморфологічні рівні), новітніх морфоструктурних уявлень, давньої і 
сучасної морфолітодинаміки, а також методології географічної науки. 

Геоморфологічне картографування. Було і залишається постійним 
видом наукових досліджень, який супроводжує різнопланові 
геоморфологічні дослідження кафедри. У його становленні розроблялися 
методики складання геоморфологічних карт різних регіонів (Туркменія, 
Україна, Європейське Заполяр'я, дно Чорного моря і Північного 
Льодовитого океану), які створювалися з різною метою.  

Геоморфологічне районування. Його принципи і критерії були 
сформульовані Ю.Л. Грубріним і карта геоморфологічного районування 
була визнана однією із найдосконаліших у колишньому СРСР. Це сталося 
завдяки значному досвіду вивчення і картографування рельєфу України і у 
подальшому працівники кафедри геоморфології часто залучалися до 
наукових і практичних консультацій із проведення районування окремих 
регіонів України і колишнього СРСР. Останнім часом участь у розробленні 
нової схеми геоморфологічного районування території України узяв С.Ю. 
Бортник. 
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Четвертинні відклади та палеогеографія антропогену. Упродовж 
20-х – 40-х років в Україні було нагромаджено велетенський обсяг 
матеріалів дослідження четвертинних відкладів. Зусиллями В. Крокоса, П. 
Тутковського, В. Різниченка, Б. Лічкова, а пізніше – В. Бондарчука, Г. 
Молявка, П. Заморія, В. Ласкарєва, М. Дмітрієва, О. Маринича, М. 
Веклича, Н. Сіренко, Ж. Матвіїшиної, П. Гожика, В. Шовкопляса, І. 
Мельничука та ін. сформульовано закономірності походження 
четвертинних відкладів на теренах України. Деякі із зазначених вчених 
працюють чи у різний час працювали на кафедрі.  

У сенсі цього напрямку промовистою є назва однієї із найбільш 
капітальних праць з четвертинної геології України «Четвертинні відклади 
Української РСР» засновника і багаторічного завідувача кафедри 
геоморфології П.К. Заморія. 

Ці відклади є головними у розрізі надр, які беруть участь у 
формуванні рельєфу. Тому напрямок логічно з′явився одночасно із 
заснуванням кафедри геоморфології. Саме надбаннями досліджень і 
публікаціями проф. П. Заморія, вивчення четвертинних відкладів, яке не 
можна уявити без знання історії розвитку природи в антропогені, були 
визначені багаторічні дослідження у цьому напрямку доц. М. Щербакової, 
проф. О. Маринича та І. Рослого, доц. Е. Палієнка, проф. Ю. Кошика.  

У даний час над важливими проблемами палеогеографії на кафедрі 
працює доктор географічних наук, професор Герасименко Н.П. Під її 
керівництвом група молодих дослідників – аспірантів та магістрів кафедри 
проводять реконструкції природних умов геологічного минулого. При 
кафедрі працює лабораторія спорово-пилкового аналізу. 

Кліматична геоморфологія. Напрямок оформився одночасно із 
попереднім, є його наслідком і логічними продовженням. Успіхи кафедри 
стали підставою для проведення у 1968 році у Києві Пленуму 
Геоморфологічної комісії АН СРСР «Сучасні геоморфологічні процеси», 
який відкрився програмною доповіддю «Кліматична зональність 
екзогенних процесів України» (О. Маринич, М. Щербань, Ю. Грубрін, І. 
Рослий). Ця тема була провідною і на передконгресному симпозіумі ХХІІІ 
Конгресу Міжнародного географічного Союзу (Київський університет, 
1976 р., доповідачі Ю. Грубрін та Е. Палієнко). Монографія «Сучасні 
геоморфологічні процеси Правобережжя Середнього Придніпров′я» (1976) 
й досі вичерпно характеризує поширення і закономірності перебігу 
геоморфологічних процесів.  

Напрямок останнім часом розвивається професором В. Стецюком під 
кутом зору еколого-геоморфологічного значення екзогенного 
морфогенезу. Адже сучасні екзогенні процеси, перебіг яких ускладнено 
господарською діяльністю, змінюють інші складники довкілля і самі 
отримують вплив геологічної будови і тектоніки, існуючого рельєфу, 
зміненого характеру поверхневих вод, кліматичних коливань тощо. Тому, 
напрямок кліматичної геоморфології, досі виключно як теоретичний, 
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реалізувався на практиці розробленням принципових основ екологічної 
геоморфології.  

Морфоструктурний аналіз. Українські підвалини цього напрямку 
геоморфології були закладені академіком АН України В. Бондарчуком. 
Своїми працями «Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу 
УРСР)», «Основи геоморфології», «Основи тектоорогенії», у яких 
змальовано визначну роль впливу тектонічного чинника на формування 
рельєфу, В. Бондарчук зайняв провідні позиції у світовій геоморфології і, 
по суті, непрямим чином започаткував цей напрямок на кафедрі. Методи 
аналізу застосовували у своїх дослідженнях професори І. Рослий 
(докторська дисертація «Морфоструктура Донецької височини») та Ю. 
Кошик, доценти Ю. Грубрін та Е. Палієнко, с.н.с В. Тімофєєв та с.н.с М. 
Мороховський. Пік зацікавлення морфоструктурними дослідженнями 
припадає на кінець 60-х – початок 70-х рр., коли виходять у великий 
науковий світ фахівці, які надалі розвивають аналіз і виростають згодом у 
вчених європейського рівня (завідувач відділу геоморфології Інституту 
географії професор М. Волков, заступник директора з наукової роботи 
професор В. Палієнко). Останніми десятиліттями новітніми тенденціями 
морфоструктурного аналізу плідно займалися с.н.с. М. Мороховський 
(кандидатська дисертація «Морфоструктурні дослідження платформної 
частини Правобережної України»), професор С. Бортник (докторська 
дисертація «Морфоструктури центрального типу території України: 
просторово-часовий аналіз»), колишній аспірант кафедри, с.н.с. НВО 
“Природа” М. Арістов (кандидатська дисертація «Індикаційний 
просторово-генетичний аналіз морфоструктур Поділля») У цьому 
напрямку зацікавлено і результативно працюють доценти кафедри О. 
Ковтонюк (кандидатська дисертація «Просторово-геоструктурний аналіз 
Кіровоградської морфоструктури центрального типу») та Н. Погорільчук, 
яка використала методи морфоструктурних досліджень при  виконанні 
дисертаційної роботи «Басейнова організація мезозой-кайнозойського 
морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля». На кафедрі 
виконуються численні договірні роботи із геологічними організаціями по 
створенні серії морфоструктурних карт в рамках виконання Державної 
програми Держгеолкарта-200. Кафедра є провідною організацією зі 
складання та підготовки до видання «Морфоструктурної карти території 
України» масштабу 1-1 000 000 

Інженерна та антропогенна геоморфологія. Після захисту 
кандидатської дисертації “Ярусність рельєфу Копет-Дагу” доцент Е. 
Палієнко займається практичним втіленням своїх геоморфологічних знань 
і звертається до невиразно на той час оформлених ідей інженерно-
геоморфологічного характеру. Переважно негативні оцінки щодо впливу 
таких споруд на стабільне функціонування довкілля стають причиною 
проголошення Е. Палієнком низки провідних постулатів інженерної 
геоморфології, обґрунтованих власним досвідом і результатами численних 
досліджень на теренах колишнього СРСР. Підручник «Розшукова та 
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інженерна геоморфологія» (1978) стає ПЕРШИМ У СВІТІ серед 
навчальних інженерно-геоморфологічних видань. Його ідеї втілюють у 
своїх дослідженнях численні учні і послідовники у різних регіонах 
колишнього СРСР, України і зарубіжні вчені. Досягнення кафедри у цьому 
напрямку гідно оцінені провідними московськими, ленінградськими, 
казанськими, іркутськими та іншими геоморфологами. 

Палеогеоморфологія та розшуки корисних копалин. 
Дослідницька група кафедри (В. Чмихал, В. Тімофєєв, А. Тімофєєва, Л. 
Гусєва, І. Тарбес та ін.), які працювали під керівництвом Е. Палієнка над 
питаннями інженерної геоморфології, з кінця 60-х років отримує новий 
напрямок – палеогеоморфологічні дослідження для розшуків розсипних 
корисних копалин.  

Групу очолює доцент Ю. Кошик і лабораторія стала справжньою 
школою наукових досліджень для тодішніх студентів О. Комлєва, С. 
Бортника, М. Мороховського та ін. У лабораторії виконуються 
дисертаційні дослідження Ю. Кошика (докторська дисертація), 
кандидатські – В. Тімофєєва, М. Мороховського, Н. Ремізової, Ю. 
Філоненка, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк, кандидатська і докторська 
дисертації С. Бортника та О. Комлєва. Результати використовуються із 
пошуковою метою геологами для встановлення шляхів давнього знесення 
мінеральних мас і місць їхньої акумуляції. 

Майже одночасно із вказаною дослідницькою групою 
палеогеографічними і палеогеоморфологічними дослідженнями півдня 
України, зокрема – нижніми частинами басейнів Дніпра, Південного Буга, 
Інгула та Інгульця займається доц. О. Андріяш (за результатами 
досліджень захищена кандидатська дисертація). 

На початку 90-х палеогеоморфологічні дослідження набувають 
екологічного спрямування, оскільки міграція речовини і енергії у процесі 
морфогенезу відбувається не тільки на земній поверхні, але й у її надрах і 
давній рельєф часто служить системою похованих коридорів для міграції 
речовин забруднення. Значним поштовхом для розуміння екологічного 
значення сучасного і давнього рельєфу стають дослідження у зоні 
Чорнобильської аварії, які проводяться у науковій частині кафедри. 

Важливі наукові і практичні результаті були отримані О. Комлєвим 
при проведенні робіт по вивченню долинно-басейнових морфолітосистем 
мезозою-кайнозою, розсипних родовищ корисних копалин. 

Екологічна геоморфологія. Вона формується наприкінці 80-х – на 
початку 90-х. Але, далі виступів у науковій періодиці з означеннями 
необхідності її розвитку, проголошення її ймовірних завдань справа не 
йшла, доки у 1993 р. докторант Московського університету львів'янин І. 
Ковальчук захистом своєї докторської дисертації не вказав на конкретну 
важливу (екологічну) роль флювіальних процесів у Західному регіоні 
України щодо їхнього впливу на довкілля. «Еколого-геоморфологічний 
аналіз флювіальних басейнових систем» – такою була тема його 
докторської дисертації.  
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На кафедрі також сформувалося виразне розуміння необхідності 
докласти нагромаджені геоморфологічні знання для вирішення 
екологічних проблем і В. Стецюк у 1999 році за результатами своїх 
багаторічних досліджень захищає докторську дисертацію «Рельєф і 
екзогенний морфогенез морфокліматичної зони як екологічний чинник», 
виходять у світ його монографії «Теоретико-методологічні основи 
екологічної геоморфології» (1997), «Теорія і практика еколого-
геоморфологічних досліджень у морфокліматичних зонах» (1998). По 
тому, разом із Ю. Сілецьким у 2000 році створює навчальний посібник 
«Основи екологічної геоморфології» (перший на пострадянських теренах), 
а ще згодом – вони ініціюють творчий задум і вкладуть чимало зусиль у 
видання колективної праці «Київ як екологічна система: природа – людина 
– виробництво – екологія» (2001), яка згуртувала навколо себе великий 
колектив науковців географічного факультету. Еколого-геоморфологічні 
мотиви присутні у дисертаційних роботах О. Комлєва, Ю. Філоненка, Н. 
Погорільчук, не обминали їх колишні аспіранти О. Ковтонюк, Т. Ткаченко 
та О. Левченко (Сайнецька). Постулати екологічної геоморфології, 
проголошені у зазначених монографіях, обростають методичними і 
фактичними напрацюваннями луганських, львівських, дніпропетровських, 
київських здобувачів наукових ступенів. 

Донний морфолітогенез і берегознавство. Ще наприкінці 70-х 
років виходить багатотомне видання «Геологія шельфу України», у якому 
деякі розділи було написані працівниками кафедри Е. Палієнком, В. 
Огородниковим та В. Стецюком. А 1987 року до науково-дослідної 
частини кафедри приходить – к.г.-м.н. В. Огородников. Його дослідження 
донних відкладів морів Північного Льодовитого океану, Чорного та 
Азовського морів є не просто дослідженнями процесів нагромадження 
сучасних осадів, а мають ґрунтовну факторну основу, що дозволяє 
стверджувати про розроблення закономірностей морфолітогенезу осадів 
дна. На кафедрі, маючи об'єктом дослідження водосховища дніпровського 
каскаду, вчений створює концепцію формування донних літологічних 
комплексів водосховищ України.  

Аерокосмічні дослідження рельєфу. Чимало відповідей на складні 
питання сучасного геоморфогенезу та геодинамічного життя глибинних 
геосфер нашої планети можуть дати новітні методи дослідження рельєфу 
дистанційними методами. Вони дозволяють бачити чимало прогалин у 
вивченні рельєфу традиційними методами. Космічна ера ніби надихнула 
кафедру на створення напрямку «Аерокосмічний моніторинг 
довкілля»..Взявши участь у роботі школи-семінару у Московському 
університеті із вивчення довкілля аерокосмічними методами, С. Бортник 
разом із В. Тімофєєвим намагаються компенсувати брак можливостей 
польових геоморфологічних досліджень дистанційними вишукуваннями. 
Започатковуються спецкурси «Космічне землезнавство», «Методи 
дистанційних досліджень», «Аерометоди в геоморфологічних 
дослідженнях» та ін. До читання лекцій залучаються визнані українські 
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фахівці. За ініціативи Ю. Кошика та С. Бортника у 1994 році при кафедрі 
була створена науково-дослідна лабораторія аерокосмічних методів 
моніторингу довкілля (завідувач – Бортник С.Ю.).  

Кандидатські дисертаційні праці М. Мороховського (1990), М. 
Арістова (2003), О. Ковтонюк (2004), Т. Ткаченко (2005), докторська 
дисертація С. Бортника (2002) багато у чому завдячують застосуванню 
новітніх методів дослідження рельєфу певних регіонів за матеріалами 
аерокосмічних зйомок. 

Регіональні геоморфологічні дослідження.  
Кафедра вельми широко займалася регіональними 

геоморфологічними дослідженнями, результати яких відображені у 
численних наукових статтях, увійшли до наукових звітів, навчальних 
посібників і методичних рекомендацій тощо. Проте, лише декілька видань 
характеризують цей доробок кафедри. Серед них «Рельєф та геологічна 
будова Канівського Придніпров'я» (Е.Т. Палієнко, С.А. Мороз, Ю.А. 
Куделя), «Геоморфология Украинской ССР» (колектив викладачів 
кафедри), «Природні та етнокультурні феномени України» (Я.Б. Олійник 
та В.В. Стецюк), «Палеоландшафти України в антропогені» (І.В. 
Мельничук) та «Екологічна геоморфологія України» (В.В. Стецюк, Г.І. 
Рудько, Т.І. Ткаченко). 

Зі створенням науково-дослідної лабораторії кафедри геоморфології 
(1967 рік) з штатом наукових працівників та інженерів розпочалися 
планомірні геоморфологічні дослідження, пов’язані з проектуванням, 
будівництвом та експлуатацією Північно-Кримського каналу та інших 
водно-господарських об’єктів на півдні України. Дослідження відбувалися 
за витриманими методичними канонами, містили тривалі польові сезони 
комплекс лабораторних, камеральних та картографічних робіт тощо. 

У подальшому акценти прикладних геоморфологічних досліджень 
кафедри геоморфології зазнали певних змін. Значного розвитку набули 
дослідження пошукового геоморфологічного характеру (науковий 
керівник – доцент, згодом професор Ю. Кошик), у подальшому – еколого-
геоморфологічного (науковий керівник – професор В. Стецюк), а останнім 
часом – знову пошукового (науковий керівник – професор С. Бортник). 

Ця ритмічність і періодична зміна акцентів у напрямках прикладного 
застосування геоморфологічних знань з метою одержання нового 
наукового знання виявилася справжньою рушійною силою для постійного 
зацікавлення співробітників, аспірантів кафедри та її випускників різними 
напрямками у розвитку геоморфологічної науки. Ось і на сьогодні на 
кафедрі можна простежити два домінуючих напрямки геоморфологічних 
досліджень прикладного характеру: 

• група геоморфологічних досліджень, спрямованих на 
визначення критеріїв пошукового характеру і геоморфологічного та 
морфоструктурного картографування (керівник – професор С. Бортник, 
виконавці доцент Н. Погорільчук, асистент О. Ковтонюк, старший 
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науковий співробітник Л. Дубіс, інженери О. Сайнецька, Н. Пастернак, 
А. Наказненко та О. Будько, аспірант М. Дерій);  

• група дослідницьких зусиль інженерно-геоморфологічного та 
еколого-геоморфологічного характеру (керівник – професор В. Стецюк, 
виконавці доцент Е. Палієнко, старший науковий співробітник Ю. 
Сілецький, науковий співробітник Т. Ткаченко, аспірантка Т. 
Дмитриченко).  

Окремий важливий дослідницький напрямок кафедри складають 
палеогеоморфологічні та палеогеографічні дослідження (професори О. 
Комлєв, Н. Герасименко, аспірантка М. Гладиревська). 

Важлива частина науково-дослідних робіт виконується у рамках 
бюджетної тематики, під керівництвом завідувача кафедри землезнавства 
та геоморфології професора С.Ю. Бортника.  Зараз проводяться роботи з 
геокологічного аналізу та картографування території міста Києва та його 
околиць. 

Науково-методична робота і популяризація геоморфологічних 
знань здійснювалися у процесі постійного зростання наукового і 
викладацького потенціалу кафедри. Підручники і навчальні посібники, які 
видавалися і видаються працівниками кафедри багато у чому визначають 
напрямки базової географічної освіти та спеціалізації навчання (І. Рослий – 
палеогеографія антропогену, Е. Палієнко – інженерна геоморфологія, 
геологія, рельєф та сучасні геоморфологічні процеси Канівського 
навчального стаціонару, В. Стецюк – екологічна геоморфологія, О. Комлєв 
– басейновий морфолітогенез). Проф. П. Заморій за монографію 
«Четвертинні відклади Української РСР» і плідну навчально-наукову 
працю був відзначений урядовими нагородами. Два навчальних посібники 
Е. Палієнка були відзначені бронзовою медаллю ВДНГ колишнього СРСР.  

Заслужений діяч науки України, Президент Українського 
географічного товариства (1957 – 1964 рр.) проф. П. Заморій, координував 
численні Всеукраїнські наукові і виробничі наради у галузі геології та 
географії. Відповідальний редактор Міжвідомчого наукового збірника 
“Фізична географія та геоморфологія” професор І. Рослий поклав багато 
зусиль задля встановлення високого реноме збірника, який у даний час 
визнано фаховим виданням, затвердженим ВАК України. Участь у роботі 
редакційних колегій багатьох колективних монографій, наукових збірників 
і організаційних комітетів численних наукових конференцій і нарад брали 
участь і продовжують цю відповідальну працю також Ю. Грубрін, Е. 
Палієнко, Ю. Кошик, В. Стецюк, О. Комлєв, С. Бортник, Н. Герасименко, 
В.І. Огородников. У роботі спецрад із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій беруть участь професори С.Ю. Бортник, Н.П. 
Герасименко, В.В. Стецюк. 

Увага до професійного орієнтування учнів, абітурієнтів, робота із 
учителями виявлялася на усіх етапах існування кафедри і справжнім 
лідером у наставником у цьому напрямку для членів кафедри була 
Маріанна Валентинівна Щербакова. Вона розробила своєрідну методику 
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популяризації знань про рельєф і минуле планети, її виступи перед 
широкими верствами населення України викликали справжнє зацікавлення 
і захоплення. Згодом її досвід використав Е. Палієнко, у якого у 
подальшому з′явилися свої учні – В. Стецюк та О. Комлєв. Сотні лекцій 
слухали робітники, селяни, службовці у десятках міст містечок і сіл, за що 
кафедра геоморфології відзначена численними грамотами, подяками, 
відзнаками Республіканського товариства «Знання» України. Виступи з 
науково-популярними лекціями супроводжувалися спеціальними афішами, 
оголошеннями, частими гостями були члени кафедри у зоряному залі 
Республіканського Планетарію. 

Експедиційні геоморфологічні дослідження. У їхньому здійсненні 
виявляється постійно діюче зацікавлення певними регіонами. Так, П. 
Заморій працював чи не по усій території України (рівнинна частина), 
виконуючи геолого-геоморфологічні дослідження для складання 
геологічних карт різних масштабів, І. Рослий – віддавав постійну увагу 
Донецькій височині та Призов′ю, Ю. Грубрін – Придніпровській і 
Подільській височинам, Волинському Поліссю, Е. Палієнко – Степовому 
Криму і Причорноморській низовині, Канівському Придніпров′ю, О. 
Андріяш – Причорноморській низовині, Ю. Кошик – Карпатам, 
Придніпровській височині, Київському, Волинському і Житомирському 
Поліссю, В. Стецюк – Північному Причорномор′ю і Степовому Криму, 
Європейському Заполяр′ю, В. Огородніков – Дніпровським водосховищам, 
Чорному морю, О. Комлєв – теренам Правобережжя Українського щита, С. 
Бортник – чи не усій території України,. 

На кафедрі у різний час працювали відомі вчені – геолог і 
геоморфолог, колишній заступник директора Інституту геологічних наук 
АН України, д. г.-м. н., професор І. Соколовський, палеогеограф і геолог, 
Заслужений діяч науки України, завідувач відділу палеогеографії 
Інституту географії НАН України, д.г.-м.н., професор М. Веклич, 
геоморфолог і геолог, заступник директора Інституту географії НАН 
України, д.г.н., професор В. Палієнко, геолог і геоморфолог, завідувач 
відділу антропогену Інституту геологічних наук НАН України д.г.-м.н., 
професор, В. Шовкопляс, геолог і геоморфолог директор Інституту 
геологічних наук НАН України, академік НАН України, д.г.-м.н., професор 
П. Гожик, геолог, завідувач кафедри історичної геології Київського 
університету імені Тараса Шевченка, д.г.-м.н., професор Г. Молявко, 
геолог, директор Інституту геологічних наук, д.г.-м.н., академік НАН 
України, професор Є. Шнюков, геоморфолог і фізико-географ, член-
кореспондент НАН України, д.г.н., професор О. Маринич та багато інших. 

Нинішня фахова і кадрова орієнтація кафедри зазнає певних 
трансформаційних змін яки відповідають на виклики часу. Продовжуючи 
підготовку фахівців з геоморфології та палеогеографії потреба в яких 
останнім часом зростає, кафедра землезнавства та геоморфології розпочала 
підготовку зі спеціалізації ґрунтознавство та управління земельними 
ресурсами. Для цього для викладання на кафедру були запрошені 
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відповідні з Академії аграрних наук України та Національного 
університету біорізноманіття і природокористування України Т. Євсюков, 
В. Макаренко, О. Вакуленко. У 2008-219 році здійснено перший набір на 
кафедру студентів-грунтознавців.  

Насьгодні кафедра є потужним науково-педагогічним колективом  в 
якому працюють 9 штатних працівників (4 професора, докторів наук – С. 
Бортник, Н. Герасименко, О. Комлєв, В. Стецюк; 4 доцента, кандидатів 
наук – О. Ковтонюк, В. Макаренко, Е. Палієнко, Н. Погорільчук; 1 
асистент – Т. Лаврук), та  12 сумісників (академік НАН України – П. 
Гожик, 3 професора, доктори наук – І. Ковальчук, Н. Макаренко, В. 
Нудельман; 6 доцентів, кандидатів наук – О. Вакуленко, Л. Дубіс, Т. 
Євсюков, В. Олещенко, Ю. Сілецький, Т. Ткаченко; 2 асистента – О. 
Будько, О. Сайнецька). При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія 
ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього 
середовища, якою завідує старший науковий співробітник, кандидат 
географічних наук Ю.Сілецький. На кафедрі готують дисертації 
докторанти (Л. Дубіс) та аспіранти (Т. Дмитриченко, А. Олещенко, М. 
Гладиревська, О. Кича, П. Жирнов, О. Крижанівський, М. Дерій, М. 
Зеркаль). Співробітники кафедри ведуть фундаментальні теоретичні 
дослідження та вирішують численні прикладні задачі у різних галузях наук 
про Землю.  

Сайт кафедри: www.geomorph.univ.kiev.ua 
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центрального типу, лінійно-площова морфоструктура лінеамент, морфоструктурний 
аналіз, будова морфоструктур.  

 
Одна з головних проблем сучасних морфоструктурних досліджень 

полягає у відсутності єдиної концепції щодо зображення отриманих 
результатів. Різноманітність у підходах до морфоструктурного 
картографування пов’язана передусім з неоднозначністю поглядів як на 
сам об’єкт – морфоструктури (МС), так і на завдання морфоструктурного 
аналізу в цілому.  

Через відсутність єдиних методологічних засад морфоструктурного 
картографування потерпають не лише теоретичні, а й прикладні напрямки 
сучасної геоморфології та суміжних з нею наук. Так, проведення 
геологічного довивчення території України масштабу 1:200000 та 
підготовка до видання комплекту Державної геологічної карти України 
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масштабу 1:200000 як багатофункціональної геологічної основи 
раціонального природокористування обов’язково повинно 
супроводжуватися створенням різномасштабних морфоструктурних 
моделей. 

В рамках виконання Програми з науково-методичного забезпечення 
проведення геолого-зйомочних та розвідувально-пошукових робіт 
передбачено створення «Морфоструктурної карти території України 
масштабу 1:1000000». 

Першим кроком у вирішенні багатьох теоретичних та методичних 
питань, які неминуче виникають при виконанні такої задачі, є огляд 
існуючого доробку у регіональному морфоструктурному картографуванні, 
зокрема аналіз різноманітних морфоструктурних картографічних 
матеріалів, вивчення та встановлення розвитку тенденцій щодо їх змісту. 
Предметом такого аналізу є закартовані МС, їх характеристики, різного 
роду геоморфологічна, геологічна та інша інформація, що знайшла своє 
відображення на відповідних картах і схемах. Особливу увагу слід 
звертати на зображувальні засоби та способи зображення. 

Безпосередньо проблемі картографування МС присвячена відносно 
незначна кількість робіт. В першу чергу, це пов’язано з тим, що 
морфоструктурна карта є відображенням отриманих результатів 
дослідження, тому більшість публікацій спрямована на опис використаних 
методик, аналіз отриманих результатів та ін. Відповідно до цього, 
більшість картографічних матеріалів, що носять морфоструктурний зміст, 
побудовані безпосередньо у відповідності до мети та провідної ідеї, яку 
висвітлює автор конкретної роботи.  

Для оцінки сучасного стану проблеми морфоструктурного 
картографування нами були проаналізовані публікації з 
морфоструктурного аналізу за останні два десятиліття. В цілому було 
опрацьовано понад 30 різноманітних морфоструктурних карт та схем 
різного масштабу як виданих, так і фондових.  

Проведений аналіз ще раз показав, що в морфоструктурних 
дослідженнях використовується, як правило, два підходи до трактування 
поняття «морфоструктура».  

Перший підхід був популярним у 70-90 р.р. минулого століття і 
пов’язаний з іменами І.Герасимова та О.Мєщєрякова. Згідно нього, 
морфоструктури - це крупні форми рельєфу, межі яких співпадають з 
геологічними структурами. Вони є цілісними орографічними та 
структурно-геологічними утвореннями, які мають певний об’єм і 
зображені на картах у вигляді ділянок певної площі [36]. Основними 
об’єктами зображення на морфоструктурних картах, побудованих з таких 
позицій, є геологічні, тектонічні структури, що відображені відповідним 
типом рельєфу, наприклад, орогенні, платформні, перехідні між ними 
морфоструктури, а також морфоструктури - горстоподібні підняття, 
грабеноподібні зниження тощо.  
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Цей підхід використовується також і у сучасних вітчизняних авторів. 
Так, Я.Кравчук [13] у морфоструктурному картографуванні  виділяє два 
напрямки: типологічний та регіональний. За типологічним напрямком 
виділяють, залежно від масштабу, форми та елементи рельєфу та їхні 
комплекси, що виникли на відповідних геологічних структурах. За 
регіональним напрямком ці комплекси отримують власні назви  і 
нагадують карти геоморфологічного районування за морфоструктурним 
принципом.  

Серед робіт, пов’язаних з таким розумінням поняття 
«морфоструктури», чільне місце посідають роботи В. Палієнко та 
колективу очолюваного нею відділу геоморфології Інституту географії 
НАН України [31]. В основу схеми морфоструктурного районування 
території України за її авторством покладено структурно-динамічний 
принцип. При виділенні морфоструктур крім тадиційного співставлення 
сучасного рельєфу та тектонічної структури, ранжування морфоструктур 
та їх генетичної трактовки, особлива увага приділяється динамічним 
характеристикам морфоструктур. До них, зокрема, відносяться 
направленість, інтенсивність та мінливість в часі неотектонічних рухів, 
успадкованість геодинамічних обстановок тощо.  

Класичне розуміння поняття «морфоструктури» покладено в основу 
карти «Геоморфологічна будова. Морфоструктура та морфоскульптура», 
створеної тим же колективом і опублікованої у Національному атласі 
України [9]. У текстовому поясненні наводиться таке визначення 
морфоструктур: «це  історико-генетичні категорії, що відображають вплив 
групи ендогенних чинників на формування рельєфу, зокрема, тектонічної 
структури на просторовий розподіл орографічних елементів, тектонічних 
рухів земної кори - на динаміку, співвідношення деструктивних і 
конструктивних екзогенних процесів на їхню інтенсивність».  

В проаналізованих нами публікаціях російських фахівців класичні 
засади морфоструктурного картографування на сьогодні 
використовуються переважно для орогенних областей та перехідних 
областей «континент – океан» [7, 26] . 

Другий підхід ґрунтується на концепції геолого-геоморфологічної 
конформності Г.Худякова та його послідовників. Виходячи з неї, МС є 
геолого-геоморфологічними об’єктами, утворення яких зумовлено 
різноглибинними процесами, пов’язаними з еволюцією різних оболонок 
Землі. Вважається, що основними геоструктурними формами, які 
визначають інтегровану морфоструктуру земної поверхні є 
морфоструктури центрального типу (МЦТ) та блоки (чарунки) регматичної 
сітки розломів [29, 30]. Перші є результатом розрядки напруг, пов’язаних з 
глибинними внутрішніми процесами, другі – наслідком дії ротаційних 
процесів, які виникають внаслідок обертання планети навколо своєї осі.  

Все різноманіття об’єктів за морфометричними ознаками зводиться 
більшістю дослідників до двох груп: 1) морфоструктури, довжина яких 
значно перевищує їх ширину, та 2) морфоструктури, в яких 
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співвідношення ширини до довжини становить близько 1:1. Перша група 
описана в літературі як лінійні морфоструктури (ЛМС) або лінеаменти. 
Друга група різними авторами визначається як блокові, площові, лінійно-
площові (ЛПМС), об’ємно-площові, ізометричні, полігональні, довільної 
форми морфоструктури. До даної групи відносяться морфоструктури 
центрального типу, які характеризуються коловою, дуговою, 
концентричною чи радіальною організацією складових частин. Різними 
дослідниками ділянки земної поверхні, що мають подібну організацію 
описані як колові, кільцеві, ізометричні, ареальні, центрозональні та 
структури центрального типу (СЦТ). 

Окремо можна виділити роботи, в яких прослідковується намагання 
об’єднати обидві концепції. Прикладом є «Морфоструктурна карта Уралу» 
під редакцією Н.Чижової [28, 38]. На цій карті зображені 
мегаморфоструктури (орогенні, перехідні, платформні) та полігональні МС 
(горстові масиви, грабенові западини) виділені за співвідношенням 
геологічної будови та типів рельєфу, а також ЛМС та МЦТ, що виділені у 
латеральній структурі земної поверхні. Таке поєднання з одного боку 
розкриває зв’язок з геологічною будовою території, з іншого – показує 
неспівставні між собою характеристики МС, виділених за різними 
принципами.  

З робіт присвячених теоретичним питанням морфоструктурного 
картографування чільне місце посідають роботи Л.Арістархової [1]. Даючи 
визначення морфоструктурній карті, автор зазначає, що на відміну від 
структурно-геоморфологічної карти, вона повинна бути позбавлена 
загальної геоморфологічної характеристики і включати лише власне 
морфоструктурні об’єкти: морфоструктури та морфолінеаменти. Автор 
пропонує варіанти легенд для різного масштабу морфоструктурних карт.  
Окрім загальноприйнятих характеристик морфоструктур, таких як контури 
та морфологія, для встановлених морфоструктурних об’єктів 
використовуються такі критерії, як чіткість прояву їх контурів та 
геодинамічна активність. Перший критерій розраховується відповідно до 
прояву у різних вихідних матеріалах (топографічних картах, МАКЗ, 
геологічних картах тощо). Другий критерій – за аналізом поля 
морфоізогіпс, неотектонічних даних тощо.  

Аналіз публікацій з питань морфоструктурних досліджень показав, 
що всі автори для виділення морфоструктурних об’єктів використовують 
однотипні вихідні матеріали – топографічні карти та матеріали аеро- та 
космічної зйомки (МАКЗ). Все різноманіття методів, що використовуються 
при цьому, зводиться до аналізу планового рисунку топографічної 
поверхні (рисунку річкових долин та тальвегів, їх спрямлених ділянок, 
розташування дрібних форм рельєфу), морфометричних прочитань 
топографічних карт (карти вершинних та базисних поверхонь, ізолонг) та 
дешифрування МАКЗ (виділення лінійних, дугових, колових чи площових 
неодорідностей за зміною структури та фототону зображення). 
Морфоструктурні об’єкти на основі перерахованих матеріалів та методів 
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виділяються однозначно, але в залежності від розуміння автором поняття 
«морфоструктура» далі ідентифікуються по-різному. Для цього 
використовується різного типу геологічна інформація, на основі якої 
морфоструктурні об’єкти корелюються з тектонічними порушеннями, 
масивами гірських порід, неоднорідностями геофізичних полів тощо. 
Відповідно, ця інформація відображається у змісті результуючих 
морфоструктурних карт.  

Цікавими з цієї точки зору видаються роботи Д. Лопатіна [22, 23], в 
яких ті об’єкти, що виявляють за матеріалами обробки топографічної 
поверхні, а також інших поверхонь топографічного ряду (гравіметричної, 
магнітометричної, фотометричної) описуються як криптоморфні 
геоморфологічні структури. Це дисперсно розсіяні і не пов’язані між 
собою морфологічно сукупності малих форм рельєфу, які при генералізації 
групуються в поля, зони та лінії певної геометрії: лінійно орієнтовані, 
дугові, параболічні, кругові, поліконцентричні, еліпсоїдальні, ізометричні, 
фестончасті та ін. Криптоструктури у роботах Ю.Мєщєрякова 
протиставляються морфоструктурам і визначаються як «поховані в надрах 
Землі або повністю згладжені денудацією, не виражені на поверхні 
структурні форми» [25]. Але фактично згадані поля, зони та лінії є у 
нашому розумінні морфоструктурами. 

На сьогодні для зображення результатів морфоструктурних 
досліджень використовуються декілька видів картографічних матеріалів, 
які створюються з використанням одних і тих же методів, несуть подібну 
інформацію, але мають різні назви:  

1) морфостурктурні карти та схеми,  
2) карти лінійних структур та структур центрального типу;  
3) схеми морфоструктурного районування; 
4) схеми будови окремих морфоструктур;  
5) космоморфоструктурні карти та схеми.  
Морфоструктурні карти та схеми.  Вони відображають 

розташування у просторі морфоструктурних об’єктів різних типів та 
рангів. Серед них можна виділити такі різновиди:  

1) картографічні матеріали, на яких контури МС поєднано з різного 
роду інформацією, здебільшого геологічною (геологічна будова, 
структурно-формаційні комплекси, тектонічна будова, розміщення 
родовищ корисних копалин тощо) та геоморфологічною (елементи та 
форми рельєфу). Така інформація показана «паралельно» з 
морфоструктурним змістом, вона не врахована у характеристиках 
виділених МС. Іноді, на цих матеріалах для МС показані елементи їх 
внутрішньої будови (концентричні, лінійні) та морфологія (купольні чи 
кільцеві, комбіновані). Прикладом морфоструктурних матеріалів, в яких 
важливу роль відіграє геологічна інформація є карти та схеми дослідників 
Далекосхідної школи морфоструктурного аналізу, опубліковані у 80-х 
роках ХХ ст. [29, 30]. На даних схемах поряд з різними типами МС 
показані структурно-речовинні комплекси, розломи та їх геоморфологічні 
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характеристики, вулканотектонічні структури, тектонічні структури 
(горсти, грабени) тощо. Геологічні утворення (магматичні, метаморфічні) в 
межах кільцевих структур показані також і на морфоструктурній карті 
Уралу [28]. Використання геологічної інформації у змісті 
морфоструктурних карт присутнє і в сучасних роботах, де поряд з 
контурами МЦТ та ЛМС показані різноманітні тектонічні порушення та 
масиви різновікових порід [6, 37];  

2) картографічні матеріали, що передають просторове розташування 
морфоструктурних об’єктів та їх характеристики (типи, генезис, порядок, 
морфологію, внутрішню будову, час формування, етапи розвитку, 
динаміку, речовинне наповнення тощо). Всі означені характеристики  
враховані у класифікації МС і трансформовані у систему спеціальних 
умовних позначень. Як додаткова інформація, що підкреслює особливості 
морфоструктур, на цих картах використовується зображення окремих 
форм рельєфу (річкові долини, карстові утворення тощо), деяких елементів 
геологічного змісту (тектонічні порушення, потужність земної кори та ін.).   

Карти лінійних структур та структур центрального типу. 
Такі морфоструктурні карти чи схеми можуть відображати або лише 

один тип МС, або одночасно декілька їх типів. За своїм змістовим 
навантаженням і методами побудови вони подібні до морфоструктурних 
карт і також поряд із характеристиками МС можуть містити додаткову 
геологічну, геофізичну, ландшафно-геоморфологічну та іншого роду 
інформацію. Прикладами таких карт є «Карта морфоструктур 
центрального типа России» під редакцією В. Соловйова [12, 34], карта 
«Морфоструктури центрального типу території України» за авторством С. 
Бортника [27], «Карта линейных и кольцевых структур Украинской ССР 
(по материалам космических съемок)» під ред. А. Зарицького [11]; «Карта 
активних на новітньому етапі розвитку лінійних та кільцевих геоструктур 
України» В. Верховцева [8], карти В. Лукьянова [24] тощо.  

Часто на таких картах об’єктами зображення є тільки такі лінійні, 
ізометричні, колові, площові утворення, які встановлені за аналізом 
топографічних карт та дешифруванням МАКЗ і обов’язково мають 
геологічне підтвердження. Тобто ці утворення розглядаються як геологічні 
(тектонічні, неотектонічні) структури, виражені у рельєфі. Усі МС, 
показані на таких картах, мають геологічну «прив’язку», наприклад, 
відповідність певному типу розривних порушень, їх морфокінематичному 
типу, направленості та інтенсивності новітньої тектонічної активізації, 
успадкованості розвитку тощо [8].  

Схеми морфоструктурного районування. Особливе місце серед 
морфоструктурних карт та схем посідають схеми морфоструктурного 
районування [1, 15, 20, 31, 32]. На них морфоструктури представлені як 
цілісні ділянки земної поверхні різних розмірів з відмінними від сусідньої 
території однотипними морфологічними рисами рельєфу. Особливості 
рельєфу кожної такої ділянки обумовлені взаємодією екзогенних процесів 
з певним типом структуроформуючих ендогенних процесів. Для оцінки 



 ~24~ 

однорідності території використовуються різні інформативні 
формалізовані ознаки рельєфу: гіпсометричні рівні, вертикальна і 
горизонтальна розчленованість, близькі напрямки простягання лінійних 
елементів, подібність планового малюнку ерозійної мережі, однакова 
щільність окремих форм рельєфу тощо. Розмежування таких ділянок 
проводиться там, де значення хоча би однієї з ознак суттєво змінюється. На 
подібних схемах межі площових морфоструктур (блоків) різних порядків 
наносять здебільшого на гіпсометричну карту, показують 
блокорозмежуючі лінійні структури, в окремих випадках, кільцеві 
структури та морфоструктурні вузли. 

Схеми будови морфоструктур. Ці матеріали передають особливості 
будови окремих МС – площових, лінійних чи МЦТ. Як правило, на таких 
схемах показують контури, морфологію, генезис, час формування, етапи 
розвитку морфоструктур та елементи їх внутрішньої будови – кільцеві та 
радіальні лінеаменти, блоки, що вони формують, а також підпорядковані 
морфоструктури нижчих порядків. На деяких схемах поряд з інформацією 
про досліджувану МС також позначають МС різних типів та рангів, що 
взаємодіють з нею. Окрім того, для відображення зв’язку морфоструктури 
з геологічною будовою та підсилення даних про генезис та речовинне 
наповнення показують тип відкладів, структурно-речовиннні комплекси, 
розривні порушення різних рангів тощо[10, 21, 33, 35].  

Космоморфоструктурні карти та схеми. В основі таких 
матеріалів лежать результати морфоструктурного дешифрування МАКЗ. 
На більшості з них зображена також геологічна чи тектонічна будова 
досліджуваної території. В системі певних умовних позначень показані 
такі характеристики морфоструктур, як генезис (магматогенні, 
метаморфогенні), структурно-речовинне наповнення (граніто-гнейсові 
куполи, зеленокам’яні структури), етапи розвитку (мезозой-кайнозойські, 
палеозойські МС) тощо. До цього типу морфоструктурних матеріалів 
можна віднести наступні: «Космотектоническая карта Украинского щита» 
під ред. Я. Белевцева [19]; «Карта линейных и кольцевых структур 
Украинской ССР (по материалам космических съемок)» під ред. А. 
Зарицького [11]; «Космогеологическая карта дочетвертичных образований 
северо-восточной части Балтийского щита» під ред. О. Даркшевича [16]; 
«Космогеологическая карта линейных и кольцевых структур территории 
СССР» під ред. А. Щеглова [17]; «Космотектоническая карта Восточно-
Европейской платформы и ее обрамления» під ред. В. Хаїна [18], а також 
відповідні роботи А. Кулакова, Є. Мяснікова [21] та ін. 

Серед дрібномасштабних морфоструктурних досліджень та 
картографування на основі МАКЗ привертають увагу роботи М. Щепіна 
[39].  В них виділення кільцевих структур здійснюється на основі аналізу 
планових зображень аерокосмічних знімків засобами автоматизованої 
комп’ютерної обробки (програмний пакет ALINA). На морфоструктурних 
схемах, у відповідності до розроблених умовних позначень, наводиться 
ландшафтно-геологічна та геофізична інтерпретація виділених програмою 
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кільцевих структур: характер співвідношення з елементами рельєфу та  
геологічним субстратом, ступінь розчленованості рельєфу у межах 
структур, особливості відображення у аномальному магнітному полі тощо. 
Аналіз цих матеріалів підтверджує високу конформність виділених в такий 
спосіб об’єктів геоморфологічним, геологічним та геофізичним 
параметрам природного середовища. 

Домінування прикладної спрямованості морфоструктурного аналізу 
знаходить своє відображення і у змісті морфоструктурних карт. Серед 
проаналізованих нами матеріалів досить значна кількість карт містить 
інформацію про розташування та зв’язок МС з родовищами корисних 
копалин [6, 20, 35, 37], локалізацією сейсмічно активних зон [2, 21], 
ділянками активізації сучасних геоморфологічних процесів [10] тощо.  

На основі багаторічних морфоструктурних досліджень кафедри 
землезнавства та геоморфології вироблені такі концептуальні підходи до 
створення морфостурктурних карт [3–5, 14]: 

1. Морфоструктура (від скорочення «морфологічна структура») – це 
певний тип латеральної організації земної поверхні, або ж це ділянка з 
відповідним упорядкованим типом внутрішньої просторової організації 
різних елементів її поверхні.  

2. Морфоструктурний аналіз – це комплекс методів і методичних 
прийомів, націлених на виявлення морфоструктур. Іншими словами, це 
поділ земної поверхні на окремі ділянки з характерним в їх межах типом 
латеральної організації елементів. 

3. Згідно розробленої класифікації, на морфоструктурній карті 
пропонується зображувати такі типи морфоструктур: 

- лінійні морфоструктури, довжина яких значно перевищує ширину;  
- лінійно-площові морфоструктури, які характеризуються великою 

протяжністю та шириною;  
- морфоструктури центрального типу (МЦТ) - морфологічний тип 

латеральної організації земної поверхні, при якому окремі дугові чи 
прямолінійні елементи формують навколо певного центру, в загальному, 
дугові обриси, що описуються законами центральної симетрії. 

- площові або блокові морфоструктури, які характеризуються 
однорідністю морфологічної будови і, як правило, обмежені лінійними, 
лінійно-площовими МС або дугами МЦТ.  

Важливими елементами змісту морфоструктурних карт, які 
формуються шляхом різноманітної взаємодії вищезгаданих 
морфоструктур, є морфоструктурні вузли та морфоструктурні лінзи.  

4. Відображення морфологічних, динамічних, речовинних 
характеристик морфоструктур на одній карті робить її складною для 
прочитання та використання, або ж навпаки досить схематичною. Тому, у 
зв’язку із складністю об′єкту зображення, в численних роботах з 
методичних питань морфоструктурних досліджень, пропонується складати 
не одну синтетичну карту, а створювати серії спеціалізованих карт.  
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Досвід нашої роботи цілком підтвердив доцільність створення серії 
карт різного морфоструктурного змісту, до якого входять карти власне 
морфоструктурні (морфологічні, латеральної будови морфоструктур), 
карти динамічних, речовинно-генетичних показників МС, карти 
відображення їх у ландшафтно-геоморфологічних параметрах природного 
середовища тощо. Залежно від призначення морфоструктурних 
досліджень, їх мети та завдання, наявності вихідних матеріалів склад серії 
карт може корегуватися. 

Першу групу складають часткові та синтетичні морфологічні карти 
на яких передаються характеристики контурів обмеження, внутрішньої 
будови, інші морфологічні показники. Додатково на морфологічній карті 
морфоструктур сучасної земної поверхні подається інформація про 
вираженість морфоструктур у різних компонентах та характеристиках 
природного середовища [3]. 

До другої групи ми відносимо історико-динамічні (поліхронні) 
карти, на яких показана інформація про епохи активізації, направленність 
та інтенсивність динаміки морфоструктур, стабільність прояву 
морфоструктур у різновікових інформаційних зрізах. Такі карти можуть 
об′єднувати різні часові та динамічні характеристики. Залежно від 
завдання морфоструктурних досліджень таку інформацію можна подавати 
на окремих картах, а саме – карти епох активізації МС, направленості 
динаміки МС, успадкованності МС, або ж на синтетичних картах разом з 
морфологічними показниками.  

Третя група об′єднує карти речовинно-генетичного змісту. Для 
створення цього типу карт використовується принцип карт-накладок. При 
цьому морфоструктурна карта співставляється з різного змісту 
геологічними та геофізичними картами. Таке співставлення дає 
можливість оперативно визначати конформні геологічні комплекси чи 
геофізичні поля, і, відповідно, визначати речовинне наповнення 
морфоструктурних об′єктів.  

Для встановлення конформних зв′язків між МС та геологічною 
будовою території пропонується будувати крупномасштабні геолого-
геоморфологічні профілі. Крім традиційної геолого-геоморфологічної 
інформації на них показується положення системи МЦТ та лінійних 
морфоструктур, а також деякі палеогеоморфологічні дані. Такий спосіб 
показу наочно демонструє ступінь тісноти зв′язку між геоструктурою та 
морфоструктурою [4, 5].  

Таким чином, власне морфоструктурна карта має відображувати ті 
об’єкти та їх характеристики, які встановлюються за аналізом латеральної 
будови земної поверхні. До останніх можна віднести ранги, повноту 
прояву контурів, внутрішню будову (кільцеві та лінійні елементи), 
морфологію структур. Результати подальшого аналізу морфоструктурних 
об’єктів - їх зв’язок з геологічною та тектонічною будовою, прояв у 
геофізичних полях, ландшафтних характеристиках, 
палеогеоморфологічних зрізах доцільно представляти окремими картами. 
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Відповідно, результат морфоструктурних досліджень конкретної території 
має бути представлений комплектом взаємодоповнюючих карт. 
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картографування. Еволюція поглядів та стан проблеми. В статті розглядаються 
проблеми морфоструктурного картографування, які пов’язані з різним розумінням 
поняття «морфоструктура» та різними завданнями морфоструктурного аналізу. 
Аналізуються різноманітні картографічні матеріали, що мають морфостурктурне 
навантаження. Пропонується результати досліджень представляти серією карт 
морфоструктурного змісту.  

Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорильчук Н.М. Морфоструктурное 
картографирование. Эволюция взглядов и состояние проблемы. В статье 
рассматриваются проблемы морфоструктурного картографирования, которые связаны с 
разным трактованием термина «морфоструктура» и разными задачами 
морфоструктурного анализа. Анализируются различные картографические материалы, 
которые несут морфоструктурную нагрузку. Предлагается результаты 
морфоструктурных исследований представлять серией карт морфоструктурного 
содержания.  

Bortnik S., Kovtonyuk O., Pogorilchuk N. Morphostructure cartography: 
evolution and status of problem. Issue reviews the problems of morphostructure 
cartography, connected with different understanding and missiont of “morphostructure” term 
and morphostructure analysis. A lot of cartographical materials are analyzed, which has 
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morphostructural matter. Results of research purpose to show as a series of maps with 
morphostructure content.  

 
 

УДК 551.4 
Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, Ю.А. Сілецький, 

В.В. Стецюк, Т.І. Ткаченко, 
Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка 
 

НАУКОВА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ГЕОМОРФОЛОГІЇ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
Ключові слова: інженерна геоморфологія; екологічний стан довкілля; інженерно-

геоморфологічний та еколого-геоморфологічний складники шкіл; екологічна 
геоморфологія; оригінальність методик наукових досліджень 

 
Обидва ці науково-прикладні напрямки складають одну наукову 

школу. Їхнє формування відображує зусилля науковців, які втілюють 
фундаментальні знання про рельєф земної поверхні та сучасні 
геоморфологічні процеси у практику господарської діяльності спочатку на 
локальному (інженерна геоморфологія), а надалі – на глобальному 
(екологічна геоморфологія) рівнях.  

Школа формувалася упродовж часу з кінця 60-х років ХХ століття з 
появою у складі кафедри геоморфології нового викладача – доцента Е. 
ПАЛІЄНКА та розгортання у стінах університету широких дослідницьких 
робіт господарсько-договірного характеру. Продовження інтенсивного 
водно-господарського будівництва на території України (магістральні 
канали, зрошувальні та осушувальні системи), проектування та 
будівництво мережі трубопровідних комунікацій (нафто-, газопроводи 
тощо), а також загальні тенденції розвитку геоморфології, спрямовані на 
вирішення господарських завдань (пошукова та інженерна геоморфологія) 
сприяли поглибленню розуміння інженерної ролі рельєфу земної поверхні 
та сучасних геоморфологічних процесів в умовах значного господарського 
освоєння. 

Зі створенням науково-дослідної лабораторії кафедри геоморфології із 
штатом наукових працівників та інженерів розпочалися планомірні 
геоморфологічні дослідження, пов’язані з проектуванням, будівництвом та 
експлуатацією Північно-Кримського каналу ті інших водно-господарських 
об’єктів на півдні України. Дослідження відбувалися за витриманими 
методичними канонами, містили тривалі польові сезони, комплекс 
лабораторних досліджень, картографічних робіт тощо. 

У подальшому акценти прикладних геоморфологічних досліджень 
кафедри геоморфології зазнали певних змін. Значного розвитку набули 
дослідження пошукового геоморфологічного характеру (науковий 
керівник – доцент, згодом професор Ю. КОШИК), у подальшому – 
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еколого-геоморфологічного (науковий керівник – професор В. СТЕЦЮК), 
а останнім часом – знову пошукового (науковий керівник – професор Ю. 
БОРТНИК). 

Ця ритмічність і періодична зміна акцентів у напрямках прикладного 
застосування геоморфологічних знань з метою отримання нового 
наукового знання виявилася доброю рушійною силою для постійного 
зацікавлення співробітників, аспірантів кафедри геоморфології та її 
випускників різними напрямками у розвитку геоморфологічної науки. Ось 
і у даний час на кафедрі можна простежити два домінуючих напрямки 
геоморфологічних досліджень прикладного характеру: група 
геоморфологічних господарсько-договірних досліджень, спрямованих на 
визначення критеріїв пошукового характеру і геоморфологічного 
картографування (керівник – професор С. БОРТНИК, виконавці доцент Н. 
ПОГОРІЛЬЧУК, асистент О. КОВТОНЮК, старший науковий 
співробітник Л. ДУБІС, аспірант М. ДЕРІЙ, інженери Н. ПАСТЕРНАК, О. 
ЛЕВЧЕНКО та О. БУДЬКО) та група ініціативних дослідницьких 
досліджень інженерно-геоморфологічного та еколого-геоморфологічного 
характеру (керівник – професор В. СТЕЦЮК, виконавці доцент Е. 
ПАЛІЄНКО, старший науковий співробітник Ю. СІЛЕЦЬКИЙ, науковий 
співробітник Т. ТКАЧЕНКО, аспірантка Т. ДМИТРИЧЕНКО).  

Окремий важливий дослідницький напрямок кафедри геоморфології 
складають палеогеоморфологічні та палеогеографічні дослідження 
(професори О. КОМЛЄВ, Н. ГЕРАСИМЕНКО, аспірантка 
М. ГЛАДИРЕВСЬКА, низка студентів-старшокурсників). 

Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології має 
системний характер і відзначається спадковістю, яка полягає у 
поступовому переході інженерно-геоморфологічних досліджень в еколого-
геоморфологічні у міру того, як встановлювалися нові знання щодо впливу 
наслідків господарської діяльності на рельєф земної поверхні та сучасні 
геоморфологічні процеси, навколишнє середовище, його екологічний стан 
і умови життя людини. 

Як видно, із часу заснування кафедри геоморфології у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, більше 40 років плідно 
розвиваються науково-прикладні напрямки інженерної та екологічної 
геоморфології. Результати досліджень, які проводяться школою, що має 
таку назву, набувають наукового обґрунтування, адаптуються для 
навчального процесу, стверджуючи тим самим логіку постулату 
класичного університету: «дослідник – науковець – викладач». Нове 
знання, здобуте у процесі досліджень за нетривалого часу втілюється у 
створення навчальних посібників та підручників, якими користуються не 
тільки студенти Університету, але й природничі вищі навчальні заклади 
України. 

Інженерно-геоморфологічний складник школи. Цей складник 
ґрунтується на широкомасштабних інженерно-геоморфологічних 
дослідженнях, які розпочалися на кафедрі геоморфології Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка у 1967 році під 
керівництвом доцента Е. ПАЛІЄНКА і були пов’язані з будівництвом 
водно-господарських об’єктів на півдні України (Північно-Кримського 
каналу, проекту каналу Дунай – Дністер – Дніпро, ІІ черги Сірогозької 
зрошувальної системи, розроблення математичної моделі поповнення 
підземного стоку на півдні Херсонської області та у Степовому Криму, 
обґрунтування гідротехнічних проектів у Карпатах). У більшості із 
вказаних інженерно-геоморфологічних досліджень відповідальним 
виконавцем був інженер, у подальшому – науковий співробітник В. 
СТЕЦЮК, який значно пізніше очолив наукову школу інженерної та 
екологічної геоморфології. 

Зокрема, у рамках групи інженерної геоморфології, створеної при 
науково-дослідній частині кафедри геоморфології, здійснювалися 
геоморфологічні дослідження для наступної тематики. 

1. Вплив структурно-геоморфологічних умов та похованого рельефу на 
меліоративний стан земель ІІ черги Північно-Кримського каналу.  

2. Вивчення четвертинних відкладів для цілей інженерно-геологічного 
районування, вплив структурно-геоморфологічних умов на та похованого рельєфу 
на іригаційне використання земель ІІ черги Північно-Кримського каналу  

3. Стан загального звіту, уніфікованих легенд до карти четвертинних 
відкладів, до геоморфологічної карти по узагальненню геолого-зйомочних робіт 
1967 – 1972 рр. 

4. Оцінка інженерно-геоморфологічних умов трас каналу Дунай – Дніпро та 
визначення напрямку розвитку несприятливих фізико-геологічних процесів у 
зв`язку з будівництвом та експлуатацією. 

5. Геоморфологічні умови поверхневого та підземного стоку в зоні каналу 
Дунай – Дніпро та їхні практичні застосування при геоморфологічному аналізі. 

6. Оцінка небезпеки іригаційної ерозії на Сірогозькому зрошувальному 
масиві та розроблення рекомендацій щодо ґрунтозахисних заходів. 

7. Визначення фільтраційних особливостей гірських порід та їхнього 
зв`язку з рельєфом за допомогою інженерно-геоморфологічних методів для 
створення постійно діючої моделі Степового Криму та півдня Херсонської 
області. 

8. Розроблення методики оцінки впливу геоморфологічних особливостей 
території України на волого-переносу в зоні аерації для спеціальних 
гідрогеологічних досліджень. 

9. Урахування ролі рельєфу про проектуванні та будівництві селезахисного 
водосховища у долині р. Стрий. 
Унаслідок завершення зазначених досліджень створено теоретичні 

засади інженерної геоморфології, сформульовано основні положення її 
наукового статусу які полягають у наступних обґрунтованих положеннях. 

1. Рельєф земної поверхні визначає розташування об’єктів та видів 
господарської діяльності – промислових та цивільних споруд, комунікацій, 
водно-господарського та агротехнічного використання земель, характеру 
військової діяльності тощо. 

2. Геоморфологічні процеси є об’єктом прогнозування розвитку 
несприятливих природних явищ, які ускладнюють господарську діяльність 
на земній поверхні. 
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3. Розвиток несприятливих геоморфологічних процесів, які 
супроводжують будівництво та експлуатацію інженерних об’єктів, 
регулюється застережними заходами, спеціально розробленими у 
відповідності зі станом сучасних геоморфологічних процесів. 

Розвиток київської інженерно-геоморфологічної школи під 
керівництвом Е.Т. ПАЛІЄНКА надав поштовху до активізації інженерно-
геоморфологічних досліджень в інших регіонах колишнього СРСР. Так Ю. 
Сімонов та В. Кружалін (1993) подальшими завданнями інженерної 
геоморфології вважають наступні: 

1. При вивченні рельєфу для інженерної оцінки місцевості перш за все 
необхідно встановити взаємні зв'язки між рельєфом та інженерними спорудами, 
«вписування» їх у рельєф земної поверхні. 

2. Інженерна споруда, потрапляючи у природну обстановку після введення її 
в експлуатацію, сама починає справляти вплив на навколишній ландшафт. 

3. Вирішальними чинниками, що виявляють характер впливу природної 
обстановки на інженерну споруду, виявляються рельєф, ґрунти та клімат. 

4. При оцінці рельєфу як одного з умов будівництва та експлуатації 
інженерних споруд за критерій оцінки мають стати показники, що визначають 
залежність вартості будівництва та експлуатації інженерних споруд від тих або 
інших властивостей рельєфу. 

5. Найбільш сприятливими слід визнати такі умови, що забезпечують 
гармонійне поєднання провідних природних чинників та технічних умов 
будівництва і експлуатації інженерних споруд. Дисгармонія викликає збільшення 
витрат на будівництво та експлуатацію. При дисгармонії в ході будівництва 
людина змушена створювати штучний рельєф. 

6. Найважливішою проблемою інженерної оцінки рельєфу є вивчення 
інженерних властивостей природних процесів – процесів утворення ярів, зсувів, 
карсту та інших, що в динамічній геології звуться фізико-геологічними, в 
інженерній геології – інженерно-геологічними, в географії - екзогенними 
процесами. 

7. Поряд з інженерно-геологічною стійкістю території слід вивчати стійкість 
різних генетичних та морфологічних типів рельєфу. Перш за все, необхідно 
оцінювати стійкість схилів. На підставі вивчення стійкості рельєфу можна судити 
про інженерні властивості ґрунту. 

8. Необхідною є система економічних оцінок геоморфологічних умов 
будівництва та експлуатації інженерних споруд. 
Тривалі (з 1967 по 1984 рр.) інженерно-геоморфологічні дослідження 

та оприлюднення їх результатів на численних Всесоюзних конференціях, 
Пленумах Геоморфологічної комісії дозволили визначити науковий 
статус інженерної геоморфології, оскільки відсутність таких 
методологічних розвідок не дозволяла повною мірою ефективно 
демонструвати досягнення цього науково-прикладного напрямку. 

Важливим досягненням наукової школи інженерної та екологічної 
геоморфології стало упровадження результатів прикладних інженерно-
геоморфологічних досліджень у проектних розробках установ і 
підприємств водного господарства України, геологічних та 
природоохоронних установах. 
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Вийшли у світ численні наукові статті, які висвітлюють результати 
інженерно-геоморфологічних досліджень, утвердження наукової школи 
інженерної геоморфології. 

Визнанням наукової школи інженерної геоморфології у Київському 
університеті стала публікація науковими керівниками школи 
найважливіших теоретичних положень інженерно-геоморфологічних 
досліджень у головному на теренах колишнього СРСР науковому виданні 
– академічному журналі «Геоморфологія» (1987). 

Створено перший у колишньому СРСР навчальний посібник для 
вищих навчальних закладів «Пошукова та інженерна геоморфологія» 
(1978), який утвердив провідне місце наукової школи на теренах 
колишнього СРСР. 

Як результат одного із етапів становлення наукової школи, В. 
СТЕЦЮКОМ захищено кандидатську дисертацію на тему: «Сучасні 
екзогенні процеси Північно-Західного Причорномор’я та їхня інженерно-
геоморфологічна оцінка» (1883 р.) та низка дисертацій, захищених 
випускниками кафедри геоморфології, які працюють у різних наукових, 
науково-дослідних установах та на виробництві. 

Подальшим формуванням інженерно-геоморфологічного напрямку 
школи стала підготовка і захист докторської дисертації професора кафедри 
гідрогеології та інженерної геології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка доктора геологічних наук Г. РУДЬКА 
на тему: «Інженерно-геоморфологічний аналіз рельєфоутворюючих 
процесів (на прикладі Карпатського, Кримського та Кавказького 
регіонів)», захист якої успішно відбувся 1996 року в Інституті географії 
НАН України. Провідною організацією по дисертації Г. РУДЬКА була 
кафедра геоморфології та палеогеографії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

Визначним досягненням Г. РУДЬКА у галузі інженерної геології, 
інженерної геоморфології, геодинаміки, екологічної геоморфології та 
техногенної безпеки України та сусідніх держав став вихід у світ 
результатів дослідження: монографії «Екологічна безпека та раціональне 
природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових 
комплексів» (2001), «Екологічна безпека техноприродних геосистем у 
зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів» (2002), «Ресурси 
геологічного середовища та екологічна безпека техноприродних геосистем» 
(2006), «Инженерная геодинаміка Западной Украины и Молдовы» (2008, 
співавтор В. Осіюк) та «Конструктивна геоекологія» (2008, співавтор О. 
Адаменко). Отримані результати фундаментальних досліджень академіка 
Академії наук вищої освіти України Г. РУДЬКА стали основою 
прогнозування несприятливих та небезпечних геологічних та екологічних 
ситуацій, техногенних катастроф, пов’язаних зі станом геологічного 
середовища України та сусідніх держав. 

Із середини 80-х років наукові дослідження школи набувають 
еколого-геоморфологічного характеру. З цього часу та до кінця 90-х 
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років під керівництвом та за особистою участю старшого наукового 
співробітника, у подальшому доцента і професора кафедри геоморфології 
та палеогеографії В. СТЕЦЮКА проводяться дослідження з оцінювання 
ролі рельєфу при розвідуванні родовищ нафти й газу у Європейському 
Заполяр'ї (1984 – 1989 рр.), еколого-геоморфологічні вишукування на 
трасах нафто- і газопроводів у Східному Сибіру, Якутії (1990–1992 рр.), 
більшою мірою трансформуються у дослідження, які, наразі, оцінюють 
роль рельєфу земної поверхні та сучасних геоморфологічних процесів у 
функціонуванні різних складників навколишнього середовища в умовах 
господарської діяльності різної інтенсивності. 

Тематика наукових досліджень, з результатів яких формувався 
еколого-геоморфологічний підхід до оцінювання впливу певних видів 
господарської діяльності на навколишнє середовище у різних регіонах 
колишнього СРСР, відображала зростаюче зацікавлення виробничих 
організацій та установ, на замовлення яких виконувалися наступні наукові 
розробки. 

1. Розроблення теоретичних основ інженерно-геоморфологічного 
районування підтоплених територій півдня України та виявлення несприятливих 
процесів і явищ. 

2. Раціональне використання рельєфу при виборі точок свердловин при 
геологорозвідувальних роботах на нафту й газ в умовах Крайньої Півночі для 
зменшення несприятливого впливу на природне середовище. 

3. Розроблення та впровадження методики оптимального використання 
рельєфу при розміщенні свердловин для оперативного контролю забруднення 
навколишніх водойм при геологорозвідувальних роботах на нафту й газ в умовах 
Крайньої Півночі. 

4. Оцінка екологічних умов та розроблення природоохоронних 
рекомендацій по трасі газопроводу Проскоково – Ачинськ – Красноярськ. 

5. Інженерно-геоморфологічна оцінка траси газопроводу Середньо-
Вілюйське газоконденсатне родовище – м. Мирний. 

10. Оцінка природних умов та екологічних особливостей газопроводу-
відводу до мм. Архангельськ та Сєвєродвінськ з варіантом газопостачання 
Мурманської області. 

11. Екологічні умови та природоохоронні рекомендації при розробленні 
техніко-економічного обґрунтування газопостачання північно-східних областей 
Казахської РСР (газопровід Ішим – Омськ – Усть-Каменогорськ). 
Перелік зазначених науково-технічних господарсько-договірних 

досліджень, виконаних під керівництвом В. СТЕЦЮКА, засвідчує 
поступових перехід наукових досліджень школи до еколого-
геоморфологічних. Такі виробничі та наукові установи, як виробничо-
геологічне об'єднання «Архангельськгеологія», проектний інститут 
«Укргазпроект», науково-дослідне підприємство Інституту геологічних 
наук НАН України у своїй діяльності почали надавати пильної уваги 
питанням екологічного стану навколишнього середовища, які 
супроводжували проектування, будівництво та експлуатацію нафтових та 
газових свердловин в украй чутливому довкіллі Большеземельської та 
Малоземельської тундри (Росія), прокладання трубопроводів і 
спорудження нафтоперекачувальних та компресорних станцій у Західному 
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та Східному Сибіру, на північному сході Казахстану та у Вілюйській 
низовині (північно-східний Сибір). 

Наразі продовжується дослідження Причорноморської низовини, 
зокрема, такого важливого наслідку інтенсивної господарської діяльності 
як підтоплення унаслідок зрошувальних меліорацій та інших видів 
діяльності.  

Упродовж 1994–1999 рр. В. СТЕЦЮКОМ розробляється концепція 
еколого-геоморфологічної ролі рельєфу та сучасних екзогенних 
геоморфологічних процесів як екологічних чинників. На основі результатів 
польових експедиційних досліджень (15 польових сезонів) у кріолітозоні 
на півночі Східноєвропейської рівнини, у межах сухих степів 
Причорномор’я, теренах Білорусі та на рівнинах Західного й Східного 
Сибіру доведено роль зазначеної концепції у вирішенні проблем нового 
науково-прикладного напрямку – екологічної геоморфології. Важливим 
етапом становлення наукової школи стали вихід у світ монографій та 
підготовка і захист В. СТЕЦЮКОМ першої в Україні докторської 
дисертації еколого-геоморфологічного спрямування: «Рельєф та сучасний 
морфогенез морфокліматичної зони як екологічний чинник» (1999 р.). 

Дисертація В. СТЕЦЮКА – перша і поки що єдина докторська 
дисертаційна розробка в Україні (докторська дисертація І. КОВАЛЬЧУКА 
«Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних басейнових систем» 
виконана і захищена поза межами України – у Московському державному 
університеті імені М.В. Ломоносова у 1993 році), яка, разом із згаданою 
дисертацією І. КОВАЛЬЧУКА відкрила шлях до створення і захисту низки 
кандидатських дисертаційних досліджень в Україні: (Л. КУРГАНЕВИЧ 
«Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу», 2001 р.; 
М. ПЕТРОВСЬКА «Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої 
території», 2001 р.; Ю. КИСЕЛЬОВ «Еколого-геоморфологічний аналіз 
середньої частини басейну Сіверського Дінця», 2001 р.; А. МІХНОВИЧ 
«Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра 
з використанням ГІС-технологій», 2003 р.; Р. ВОЛЧАНСЬКИЙ 
«Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області, 
2007 р. Майже дотичним до еколого-геоморфологічних є дослідження О. 
КОЛТУН на тему: «Антропогенна трансформація рельєфу міста 
Хмельницького», яке стосується змін рельєфу на теренах середнього міста 
України, зумовлених прямою чи опосередкованою діяльністю людини 
упродовж історичних часів.  

На жаль, нечисленними є результати еколого-геоморфологічних 
досліджень у гірських регіонах України, а саме там найбільш 
катастрофічними можуть стати і часто виявляються кризові еколого-
геоморфологічні ситуації. Виключення складають на сьогодні лише 
результати глибокого дослідження карстових процесів Гірського Криму 
(Вахрушев, 2003) та еколого-геоморфологічного оцінювання теренів 
Закарпатської області (Габчак, 2005). Проте, кризові геоморфологічні 
ситуації з частковим зазначенням й оцінкою їхнього еколого-
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геоморфологічного змісту детально з'ясовані у працях за провідної участі 
Г. РУДЬКА (Рудько, Шкіца, 2001; Гошовський, Рудько, Преснер, 2003; 
Рудько, 2006; Рудько, Єриш, 2006; Рудько, Осіюк, 2007; Рудько, 
Гошовський, 2008; Рудько, Адаменко, 2008). 

Важливим підсумком розвитку еколого-геоморфологічного напрямку 
у Київському університеті стала участь наукових керівників школи у 
роботі ХХV Ювілейного Пленуму Геоморфологічної комісії РАН (м. 
Бєлгород, Росія, 2000), де Е. ПАЛІЄНКО та В. СТЕЦЮК виступили із 
доповіддю, про головні наукознавці положення екологічної геоморфології 
як науково-прикладного напрямку. 

Спадковий характер інженерної та екологічної геоморфології 
встановлено результатами застосування оригінальних методик наукових 
досліджень і наочно доведено значним переліком наукових праць. 

Починаючи із 1997 року, доцент, а у подальшому професор (з 2000 
року) Володимир СТЕЦЮК створює низку важливих наукових монографій 
та навчальних посібників для вищої школи. Серед них перші монографії з 
екологічної геоморфології – «Теоретико-методологічні засади екологічної 
геоморфології» (1997 р.) та «Теорія і практика еколого-геоморфологічних 
досліджень у морфокліматичних зонах» (1998 р.); перший на 
пострадянських теренах навчальний посібник «Основи екологічної 
геоморфології» (співавтор Ю. СІЛЕЦЬКИЙ, 2000 р.); новаторське науково-
публіцистичне видання «Київ як екологічна система: природа – людина – 
виробництво – екологія» (2001 р.), де Володимир СТЕЦЮК є автором ідеї, 
співавтором та науковим редактором праці, а співавторами – Е. 
ПАЛІЄНКО та Ю. СІЛЕЦЬКИЙ; одна із перших монографій у царині 
специфічних стосунків природи і людини «Природні та етнокультурні 
феномени України» (співавтор Я. ОЛІЙНИК, 2003 р.; видання друге, 
доповнене і перероблене – 2008 р.); перший навчальний посібник 
«Екологічна геоморфологія та охорона надр» (співавтор Г. РУДЬКО, 2004 
р.); монографія «Екологічна геоморфологія України (теорія і практика 
регіональних еколого-геоморфологічних досліджень)», співавтор Т. 
ТКАЧЕНКО, 2004; перший навчальний посібник «Основи геоморфології» 
(співавтор І. КОВАЛЬЧУК, 2005 р.); перший навчальний посібник 
«Екологічна геоморфологія України» (співавтор Г. РУДЬКО та Т. 
ТКАЧЕНКО, 2009 р.), які вже принесли вченому і викладачеві та його 
співавторам визнання колег і студентської молоді. Навчальними 
посібниками професор В. СТЕЦЮК повністю забезпечив нормативний 
курс, який він викладає на географічному факультеті, та спецкурси, 
власноруч розроблені у процесі науково-дослідної роботи та упроваджені у 
навчальні плани. 

У рамках наукової школи з 2000 року, під керівництвом професора В. 
СТЕЦЮКА, за участі старшого наукового співробітника Науково-
дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного 
моніторингу навколишнього середовища» Ю. СІЛЕЦЬКОГО, наукового 
співробітника Т. ТКАЧЕНКО, аспіранта кафедри землезнавства та 
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геоморфології Т. ДМИТРИЧЕНКО проводяться спеціальні еколого-
геоморфологічні дослідження центральної частини Придніпровської 
височини, північної околиці Подільської височини, результати яких 
засвідчили роль рельєфу та сучасного морфогенезу як середовища життя 
людини та її екологічної системи. Так, цілеспрямоване еколого-
геоморфологічне вивчення рельєфу і морфогенезу зазначених регіонів 
України висвітлює стан геоморфологічних умов, які визначають рельєф 
земної поверхні та геоморфологічні процеси як частину екологічної 
системи людини. 

2005 року аспіранткою кафедри, а у подальшому науковим 
співробітником Науково-дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та 
аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища» Т. ТКАЧЕНКО 
захищена кандидатська дисертація на тему: «Аналіз рельєфу та сучасного 
морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-
геоморфологічною метою», що стало значним внеском у розвиток наукової 
школи. 

У дисертаційному дослідженні Т. ТКАЧЕНКО встановлено, що зміст 
аналізу регіональних особливостей рельєфу і сучасного морфогенезу 
освоєних територій з еколого-геоморфологічною метою полягає у 
встановленні екологічних властивостей рельєфу, а саме:  

а) у здатності рельєфу і сучасних екзогенних процесів здійснювати 
переміщення речовинних мас у процесі морфогенезу із вищих рівнів на нижчі зі 
створенням несприятливих геоморфологічних умов;  

б) у зумовленості рельєфу земної поверхні та сучасних геоморфологічних 
процесів утворювати природно-антропогенні геоморфологічні системи із 
потоками речовини, які розвиваються згідно з глобальними і місцевими 
закономірностями динаміки; 

в) в участі у формуванні системи конкретних природно-географічних умов, 
серед яких домінує господарська діяльність, яка спричинює формування 
несприятливих геоморфологічних ситуацій.  
Ці ознаки є складовою частиною екологічної системи людини, бо 

визначають комфортність довкілля (стан рельєфу, поширення 
геоморфологічних процесів, зручність господарського використання 
території, вплив рельєфу на інші складники довкілля, рекреаційні та 
естетичні властивості рельєфу тощо). 

Положення дисертаційного дослідження знайшли вияв у монографії 
«Екологічна геоморфологія України (теорія і практика регіональної 
екологічної геоморфології)» (співавтор В. СТЕЦЮК, 2004). 

Починаючи із 1999 року значну частину своїх наукових зацікавлень 
спрямовує на еколого-геоморфологічні дослідження нині доктор геолого-
мінералогічних, географічних та технічних наук, професор кафедри 
гідрогеології та інженерної геології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Г. РУДЬКО. Питання екологічної 
геоморфології знайшли свій розвиток у проблемах екологічної безпеки 
техноприродних геосистем, працюючи над якими у 2005 році професором 
Г. РУДЬКОМ захищено докторську дисертацію на здобуття наукового 
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ступеню доктора технічних наук на тему: «Екологічна безпека 
техноприродних геосистем (наукові та методичні основи)». 

Останнім часом над питаннями еколого-геоморфологічного аналізу 
північно-східної околиці Подільської височини працює аспірантка кафедри 
землезнавства та геоморфології Т. ДМИТРИЧЕНКО. Вже з’ясовано 
питання феноменальності природних умов Ізяславського Краю (півночі 
пограничної зони Придніпровської та Подільської височин), еколого-
геоморфологічні передумови оцінки рельєфу цього регіону України, 
оцінюється сучасний стан розвитку рельєфу як наслідок інтегрального 
впливу процесів його формування, здійснюється порівняльний аналіз 
еколого-геоморфологічних умов малих міст регіону (Шепетівка, Ізяслав, 
Славута, Острог).  

Розвиток еколого-геоморфологічного напрямку в Україні, зумовлений 
працями наукової школи інженерної та екологічної геоморфології у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на 
сьогодні отримав визнання у наукових колах країн пострадянського 
простору. Зокрема, схвально сприйняла наукова геоморфологічна 
спільнота доповідь професора В. СТЕЦЮКА та наукового співробітника Т. 
ТКАЧЕНКО «Рельеф земной поверхности Украины как основа экосистемы 
и жизненный ресурс», представлену на Ювілейному ХХХ Пленумі 
Геоморфологічної комісії РАН (Санкт-Петербург, 2008). 

На початку 2000-х років професор В.В. СТЕЦЮК розробляє 
концепцію автентичності в оцінюванні природної та етнокультурної 
цілісності заповідних теренів України, консультує створення альбому 
«Україна: природна спадщина», розробляє проблеми естетичної, 
рекреаційної, і, врешті – соціальної геоморфології, наповнюючи, таким 
чином, рафіновану геоморфологічну науку одухотвореністю. 
Встановлюється і конкретизується роль естетичних, рекреаційних та 
етнокультурних властивостей рельєфу земної поверхні України. 

Визначним досягненням наукової школи є вихід у світ другого в 
Україні (першим був навчальний посібник «Основи геоморфології», автор 
– академік В. БОНДАРЧУК, 1949 р.) і першого україномовного 
навчального посібника «Основи геоморфології» з грифом «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України», призначеного для забезпечення 
викладання нормативного курсу «Геоморфологія» на географічних, 
геологічних та природничих факультетах вищих навчальних закладів 
України. У ньому класичні положення загальної геоморфології доповнені 
під кутом зору результатів власних експедиційних досліджень професора 
В. СТЕЦЮКА та львівського професора І. КОВАЛЬЧУКА. 

Оскільки на зламі тисячоліть україномовної навчальної літератури з 
цього предмета в Україні не було, авторами було зроблено спробу 
створити навчальний посібник з урахуванням як власного досвіду, так і 
напрацювань українських та зарубіжних авторів: І. Щукіна, Я. 
Едельштейна, В. Бондарчука, І. Герасимова, К. Маркова, А. Дєдкова, Г. 
Ричагова, О. Леонтьєва, С. Лютцау, М. Клімашевського, Ж. Трікара, Р. Дж. 
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Райса. Автори висвітлили власну позицію щодо суті загальної 
геоморфології, яка сформувалася у них упродовж багатьох років 
викладання цієї нормативної дисципліни на географічних факультетах 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

У подальшому навчальними посібниками проф. В. СТЕЦЮК повністю 
забезпечив нормативний курс, який він викладає, та спецкурси, власноруч 
розроблені у процесі науково-дослідної роботи та упроваджені у навчальні 
плани. Про наукові досягнення школи інженерної та екологічної 
геоморфології громадськість інформує особистий сайт в Інтернеті 
(stetsyuk.com.ua), який читає і використовує студентська громада, та 
зацікавлені науковці. 

На сьогодні у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка до складу наукової школи інженерної та екологічної 
геоморфології входять: 

1. Професор кафедри землезнавства та геоморфології В.В. СТЕЦЮК, 
доктор географічний наук, академік Академії наук вищої освіти України. 

2. Доцент кафедри землезнавства та геоморфології Е.Т. ПАЛІЄНКО, 
кандидат географічних наук. 

3. Професор кафедри інженерної геології та гідрогеології 
геологічного факультету Г.І. РУДЬКО, доктор геологічних, географічних 
та технічних наук, академік Академії наук вищої освіти України. 

4. Старший науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної 
лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу 
навколишнього середовища» Ю.А. СІЛЕЦЬКИЙ, кандидат географічних 
наук. 

5. Науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії 
«Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього 
середовища» Т.І. ТКАЧЕНКО, кандидат географічних наук, учений 
секретар Відділення наук про Землю Академії наук вищої освіти України. 

6. Аспірант кафедри землезнавства та геоморфології 
Т.М. ДМИТРИЧЕНКО  

Найважливіші праці наукової школи інженерної та екологічної 
геоморфології.  

Дисертації: 
1. Стецюк В.В. Современные геоморфологические процессы Северо-Западного 

Причерноморья и их инженерно-геоморфологическая оценка. Дисертація на здобуття 
наукового ступеню кандидата географічних наук, Київ, 1983.  

2. Сілецький Ю.А. Долинно-річкові комплекси: структура, класифікація, 
проблеми природокористування (на прикладі долини річки Південного Бугу). 
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук, Київ, 1992.  

3. Рудько Г.І. Інженерно-геоморфологічний аналіз рельєфоутворюючих процесів 
(на прикладі Карпатського, Кримського та Кавказького регіонів). Дисертація на 
здобуття наукового ступеню доктора географічних наук, Київ, 1996.  

4. Стецюк В.В. Рельєф та сучасний морфогенез морфокліматичної зони як 
екологічний чинник. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора географічних 
наук, Київ, 1999.  
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5. Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та 
методичні основи) Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук, 
Сімферополь, 2005.  

6. Ткаченко Т.І. Аналіз рельєфу та сучасного морфогенезу центральної частини 
Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою. Дисертація на здобуття 
наукового ступеню кандидата географічних наук, Львів, 2005.  

7. Дмитриченко Т.М. Еколого-геоморфологічний аналіз північно-східної околиці 
Подільської височини (перебуває на завершальному етапі виконання) 

Монографії: 
1. Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології 

(монографія) – К. : ВПЦ “Київський університет”, 1997. 
2. Стецюк В.В. Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у 

морфокліматичних зонах. – К. : Вересень, 1998. 
3. Стецюк В.В., Романчук С.П., Щур Ю.В. та ін.. Київ як екологічна система: 

природа-людина-виробництво-екологія (монографічне видання) – К. : Центр екологічної 
освіти та інформації, 2001. 

4. Стецюк В.В., Парчук Г.В., Кривик О.В. та ін. Україна: природна спадщина 
(фотоальбом та пояснювальна записка) - Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2001. 

5. Рудько, Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне 
природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів. – Івано-
Франківськ, 2001. – 525 с. 

6. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека 
техноприродних геосистем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. 
– К. : Нічлава, 2002.  

7. Рудько Г.І., Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського 
регіону України – Львів, 2002. 

8. Олійник Я.Б., Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України 
(монографія). –  К., Стафед-2, 2003. 

9. Стецюк В.В., Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія України (теорія і 
практика регіональних еколого-геоморфологічних досліджень). – К. : Стафед-2. 2004.  

10. Рудько Г.І. Ресурси геологічного середовища та екологічна безпека 
техноприродних геосистем. – К., 2006. 

11.  Рудько Г.І., Єриш І.Ф. Оползни и другие геодинамические процессы 
горноскладчатых областей Украины (Крым, Карпаты) – К., 2006. 

12. Рудько Г.И., Осиюк В. А. Инженерная геодинамика Западной Украины и 
Молдовы. – Киев, 2007. 

13.  Олійник Я.Б., Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України. – 
К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. 

14.  Рудько Г.І., Адаменко О.М. Конструктивна геоекологія. – К., 2008. 
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Постановка проблеми. Основними завданнями вивяення розвитку 

рельєфу України в пізньому кайнозої є встановлення його етапності та 
визначення типів геоморфогенезу всередині кожного підетапу. 

Аналіз попередніх публікацій. Аналізу періодичності 
геоморфогенеза присвячена велика кількість праць – М.Ф. Веклича, 
К.К. Маркова, І.П. Герасимова, В.І. Галицького, С.І. Проходського, 
Ю.О. Мещерякова, З.О. Сваричевської, Ю.П. Селіверстова та інших 
дослідників. Автор статті [2] в післяпротерозойській історії розвитку 
рельєфу Землі виділив три палеогеоморфологічні мегаетапи: каледонський, 
герцинський та альпійський, які розділяються на 17 етапів, підетапи, стадії 
та фази. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні для окремих регіонів 
України розвиток рельєфу та геоморфологічна етапність найкраще вивчені 
в межах Українського щита, частково Волино-Поділля та території 
Дніпровсько-Донецької западини і Причорномор‘я. Однак 
палеогеоморфологічні реконструкції рельєфу України в цілому, за 
винятком ранніх спроб М.І.Дмитрієва, ще ніким не проводились. 

Розуміючи етап геоморфогенезу, як часовий інтервал, на протязі 
якого зберігався в основних рисах певний ендодинамічний стиль та 
однотипна кліматична обстановка, які обумовлювали генетичну сутність, 
спрямованість та інтенсивність прояву процесів рельєфоутворення, нами в 
пізньому кайнозої України виділяється 4 підетапи з 12 
палеогеоморфологічними стадіями (Табл.) Засади, на яких виділяються 
окремі підетапи та стадії наведені в статті [1–3]. 

Пізньоеоцен-четвертинний етап виділяється як час визначального 
впливу новітньої ендодинаміки на процеси геоморфогенезу та оформлення 
рельєфу Землі до його сучасного вигляду. Основні процеси перебудови 
структури рельєфу та зміни тектонічних і палеогеографічних умов в 
глобальному плані проходили поблизу межі еоцена та олігоцена. 

Рельєф території України в розглядуваний етап зазнав дуже 
складних і часто незворотних змін. Він розвивався за закономірностями 
майже всіх, якщо не всіх (включаючи вулканогенний) виділених нами [2] 
типів геоморфогенезу як в рівнинно-платформній частині так і в 
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геосинклінальних зонах. На розвиток рельєфу України впливали 
переважно неотектонічні рухи земної кори та ритмічні коливання клімату. 

 
Таблиця – Етапи і стадії геоморфолгенезу 

 

Періодичність геоморфогенезу Млн. 
років 

Типи та періодичність тектонічних 
рухів 

Підетап Стадія  Етап Підетап Стадія 
Сучасна Сучасна 
Пізньочетвертинно-
голоценова 

Пізньочетв
ертинно-
голоценова 

Середньочетвертин
на 

 Четвертинний 

Ранньочетвертинна 1,0 

Ранньосере
дньочетвер
тинна 

Пізньопліоценова 2,8 Пліоценовий 
Середньопліоценова 3,8 

Пізньо-
новітній 

Середньопі
зньопліоце
новиа 

Ранньопліоценова 5,1 Пізньо-
міоцен-
ранньо-
пліоценова 

Пізньоміоценова  

Міоцен-
ранньопліоцено
вий 

Ранньосередньоміоц
енова 

22,5 

Неотекто
нічний 

Середньо-
новітній 

Ранньо-
середньо-
міоценова 

Пізньоолігоценова  Пізньоолі-
гоценова 

Ранньосередньооліг
оценова 

 Ранньосе-
редньоолі-
гоценова 

Пізньоеоцен-
олігоценовий 

Пізньоеоценова 38 

 Ранньо-
новітній 

Пізньонео-
ценова 

 
Пізньоеоцен-олігоценовий підетап геоморфогенезу охоплює 

проміжок часу між пізньоеоцен-ранньоолігоценовою та пізньоолігоцен-
ранньоміоценовою активізаціями неотектонічних рухів земної кори із 
суттєвими змінами клімату (відповідає ранньоновітньому неотектонічному 
підетапу. 

З регіональними перебудовами тектонічного режиму в кінці 
олігоцену пов’язується встановлення континентального режиму 
рельєфоутворення на більшій частині території України. З кінцем 
розглядуваної епохи проходить закріплення тенденції до піднять та 
деструкції в областях мезозойської та палеогенової пенепленізації. 
Характерним є вирівнювання умов геоморфогенезу та спряженість 
розвитку морфоструктур Українського щита, Дніпровсько-Донецької 
западини, Причорноморської монокліналі та Скіфської плити. 

У рівнинно-платформній частині України впродовж підетапу 
пізнього еоцену – ранньо-середнього олігоцену рельєфоутворення 
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проходило за двома типами геоморфогенезу: морським (субаквальним), 
який різко переважав за площею, та гумідним континентальним. 

Морські (субаквальні) акумулятивні рівнини у пізньому еоцені – 
ранньо-середньому олігоцені займали значну частину Українського щита, 
всю Дніпровсько-Донецьку западину, північну частину та південно-східні 
окраїни Донбасу, північ Волино-Подільського геоблоку, територію 
Причорноморської монокліналі та Скіфської плити. 

Серед генетичних категорій рельєфу морського геоморфогенезу 
переважали субаквальні акумулятивні рівнини узбережного мілководдя та 
акумулятивні рівнини перехідної зони палеоліторалі. В межах мілководдя 
виділялись узбережні ділянки. 

Гумідний тип континентального геоморфогенезу панував на деякій 
частині Українського щита, на більшій частині Донецького кряжу, в 
центральних та південних частинах Волино-Подільського геоблоку. 

На території щита в максимум пізньоеоценової трансгресії існувала 
острівна суша в межах Осницького, західної частини Олевського та 
Новоград-Волинського, частини Коростенського, а також Бердичівського 
(Полонського) та Вінницького блоків. На межиріччях цього великого 
острова (довжина біля 340 км, найбільша ширина –125 км) панувала 
акумулятивно-денудаційна рівнина, на якій збереглася не зачеплена 
ерозійними процесами потужна каолінова кора вивітрювання. 

Акумулятивно-денудаційний рельєф був характерним для архіпелагу 
островів на субаквальній рівнині Кіровоградського та Придніпровського 
мегаблоків щита. 

Палеорельєф Приазовського блоку розвивався разом зі структурою 
Донецького кряжа в умовах досить активних стійких брилових 
тектонічних піднять. Це була єдина зі Ставропольським підняттям 
рівострівна суша, яка з півночі і півдня відділялась від морської акваторії 
чіткими абразійними уступами, що контролювалися Конським, Західно-
Приазовським та іншим розломами. 

Рельєф Донецького кряжу являв собою цокольну структурно-
денудаційну рівнину з фрагментами мезозойського пенеплену в 
центральній частині і палеоценової поверхні вирівнювання на більшій 
частині території та озерно-алювіальною, озерною і субаквально-морською 
рівниною на крайньому півночі. 

На Подільському блоці, в умовах диференційованих тектонічних 
піднять, переважали денудаційні та  акумулятивно-денудаційні рівнини 
підвищених та знижених ділянок межиріч та їх схилів. Територія геоблоку 
перетиналась давньою річковою мережею, з основним стоком на 
південний захід, в бік Карпатського міогеосинклінального басейну 
(Кременецько-Ходорівська долина, довжиною 130 км та ін.). 

За арідним типом геоморфогенезу в олігоцені розвивався 
палеорельєф Північної Добруджі (Прутського виступу) та 
Переддобружинського прогину. На блоці о. Зміїного, прилеглого на сході 
до Одеського розлому, існували камґяниста та піщана низка 
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напівпустельна рівнина, яка формувалась в умовах семиарідного клімату. 
Більш підвищена денудаційна камґяниста рівнина розташувалась в межах 
Прутського виступу Добруджі. 

Геосинклінальна область Українських Карпат в пізньому еоцені та 
ранньому-середньому олігоцені була зайнята флішовим трогом 
міогеосинклінального типу. Північно-східний схил трогу був розбитий 
серією каньонів, заповнених конусами виносу уламкового матеріалу з 
обмеження басейну. Областями зносу матеріалу у флішовий трог служили 
також Серединна Кордільєра та Пґєнінська Кордільєра, які переважно 
виступали з-під рівня моря, а також Чивчинсько-Мармарошський 
антиклінорій. Останній виступав у рельєфі у вигляді невисокого хребта, 
розчленованого повздовжніми та поперечними розломами та ерозійними 
врізами.  

В Українських Карпатах в ранньому-середньому олігоцені виявилась 
тенденція скорочення геосинклінального басейну та підсилення 
орогенного типу геоморфогенезу в межах Мармароського антиклінорія. 

Рельєф Кримського орогену у пізньоеоцен-середньоолігоценовий час 
розвивався в умовах посторогенного (гірського) типу геоморфогенезу (за 
винятком сучасних передгірських гряд). Головна гряда Кримських гір в 
цей час мала на вигляд низькогірного так званого Таврійського острова з 
глибоким ерозійним розчленуванням. 

В пізньоолігоценову стадію на платформній частині території 
України розвиток рельєфу характеризувався різким скороченням площ 
морського (субаквального) геоморфогенезу, порівняно з гумідним, та 
появою перших ознак арідного тиру геоморфогенезу. 

На території Українських Карпат в пізньому олігоцені, зокрема в 
центральних та зовнішніх зонахї панував власне геосинклінальний тип 
геоморфогенезу. Вийшли з-під рівня моря та стали сушею Чорногорська, 
Буркутська, Рахівська та Магурська зони, продовжував розвиватися 
брилово-тектонічний рельєф Мармароської зони. Судячи з потужностей 
корелятних відкладів висоти піднять коливались від 300-500 до 1000 м. 

Палеорельєф гірського Криму впродовж цієї стадії продовжував 
розвиватись в умовах посторогенного (гірського) типу геоморфогенезу. 
Висоти ерозійно-розчленованого гірського кряжу в центральній частині 
становили 750-800 м, інтенсивно протікали карстові процеси. 

Міоцен-ранньопліоценовий підетап. На територіїї України цей 
підетап характеризується формуванням найголовніших базових 
домінантних геоморфологічних комплексів. 

В платформній частині України в цей час виділяються три зони 
морфоструктур, які розвивались у конденудаційному, 
конседиментаційному та змінному режимах, у відповідності з режимом 
неотектонічних рухів [7]. 

На протязі розглядуваного підетапу було декілька фаз активізації 
неотектонічних рухів, але найбільша їх активність припадає на початок та 
кінець раннього міоцену. 
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Рельєф рівнинно-платформній частини України впродовж підетапу 
розвивався переважно за гумідним та арідним типами геоморфогенезу, 
рідше – за морським (субаквальним) типом геоморфогенезу. Є ознаки 
вірогідних проявів на початку міоцена вулканогенного типу 
геоморфогенезу на південно-західному схилі Східно-Європейської 
платформи, в зоні Передкарпатського глибинного розлому. 

Гумідний типгеоморфогенезу. Рельєф рівнинної суші впродовж 
підетапу представляв собою більшою мірою низовинні слабо розчленовані 
рівнини. Позначки межиріч складали 50-120 до 200 м. Підвищені 
структурно-денудаційні рівнини розташовувались в межах Овруцького 
(200-300 м) та Приазовського (50-200 м) блоків, на Донбасі. Тут на 
поверхні межиріч в розглядувану епоху припинилось формування кор 
звітрювання через помірно-теплий, менш вологий чим раніше, клімат.  

В ранньому-середньому міоцені сформувалась акумулятивна, 
переважно континентальна поверхня вирівнювання. 

Річкові долини на території міоценової суші України 
характеризувались неглибоким ерозійним врізом (2-15 м), значною 
шириною (від 1 до 19 км, іноді до 45 км), часто значною довжиною (від 10-
14 до 500 км і більше), інколи дуже звивистим характером в плані, 
наявністю чисельних дрібних притоків. Автором реконструйовано в межах 
щита, на його схилах, а також на Поділлі та інших морфоструктурах 
України більш як 100 міоценових долин, хо в дійсності їх було значно 
більше. 

Найбільшою річковою долиною в ранньому міоцені була Хмільник-
Тираспільська (575 км). Верхівґя цієї долини співпадали з раніше 
виділеною М.Ф.Векличем [4] Качанівсько-Липовецькою долиною. Значна 
частина цієї долини в середньому міоцені була затоплена морем. 

Крупні річкові долини існували на північно-східному схилі щита: 
Житомирсько-Чорнобильська (250 км), Цибулівсько-Київська (225 км), 
Лоташево-Трахтемирівська (195 км), Кіровоградсько-Черкаська (210 км) 
тощо. 

В середині пізнього міоцену (у пізньому сарматі) відбулася 
перебудова рік західного сарматського басейну на південь та південний 
схід. Вони формували обширну узбережну акумулятивно-дельтову рівнину 
(так звану Балтську), яка мала нахил на південь з вершиною в районі 
Вінницького блоку. 

Мезо- та мікрорельєф цієї рівнини був дуже складним і 
розчленованим, як і складними є літолого-фаціальні типи балтських 
відкладів. Автор виділяє десять-одинадцять ритмів (циклів) формування 
цієї дельтової рівнини, які відображені в будові балтських відкладів. 

Можна стверджувати, що в пізньому міоцені почали утворюватися 
такі великі ріки як Дніпро,Сейм, Ворскла, Сіверський Донець, Оскол, хоч 
алювіальні відклади цього часу за рідкими винятками в розрізах не 
збереглися (скоріше всього вони поховані під товщами більш молодого 
алювію і не вичленовуються з нього). Можна припустити, що палео-
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Дніпро в цей час складав єдине ціле з Сеймом і починався на схилах 
Воронезької антеклізи. В пониззях сучасних Пскла, Ворскли та Орелі в 
сарматі утворилася велика дельтова низовина, в межах якої зґєднувались 
палео-Дніпро, палео-Ворскла та інші ріки. Самостійною системою був, 
очевидно, палео-Сіверський Донець. 

Арідний тип геоморфогенезу мав місце  періодично в межах 
центрального  сегменту Скіфської плити та, вочевидь, постійно на 
території Переддобруджі. Зокрема, в Переддобруджинському прогині та на 
блоці о.Зміїний в рельєфі панувала камґяниста, а на окремих ділянках 
піщана напівпустельна рівнина з окремими острівними горбами. Згідно з 
існуючими палеокліматичними реконструкціями [8] північна межа 
північної арідної зони в міоцені перетинала Азовське море та 
Перекопський перешийок і йшла далі в північно-західному напрямку на 
територію Передкарпаття. Виходячи з цього, арідні умови геоморфогенезу 
мали місце і в північно-західному Причорноморґї, на ділянках прилеглих 
до морського басейну, де в рельєфі того часу переважали низькі 
напівпустельні піщані узбережні рівнини. Процеси арідного 
геоморфогенезу на Нижньо-Прутському виступі Добруджі та на блоці о-ва 
Зміїний продовжувались і в пізньому міоцені, які змінились гумідним 
типом геоморфогенезу. 

Морські умови геоморфогенезу в цей підетап в рівнинно-
платформній частині України найбільш широко були розповсюджені в 
Причорноморґї і Рівнинному Криму, а в окремі стадії і на Волино-
Подільському мегаблоці. 

Дуже цікавими є рифові фації та відповідні їм форми рельєфу 
баденського басейну Поділля, формування яких проходило в смугах зі 
своєрідним неотектонічним режимом, який характеризувався виключно 
мобільністю та неоднаразовою інверсією напрямку руху. 

З кінцем олігоцену-початком міоцену повґязується початок 
орогенного етапу розвитку рельєфу Українських Карпат. Цей розвиток 
характеризується проявом трьох фаз активізації неотектонічних рухів. 
Разом з тим слід зазначити, що за новими даними на початку раннього 
міоцену (в егері і частково в егенбурзі) ще продовжував існувати істотно 
звужений флішовий трог в сучасних зовнішних скибах Скибової зони 
Карпат та у внутрішній зоні Передкарпатського прогину. 

Ймовірно, що окремий флішовий трог на початку раннього міоцену 
продовжував існувати і в південних скибах Скибової зони. Вказані два 
окреми троги розділялись Бісківською кордильєрою, яка в цей час вийшла 
з-під рівня моря і мала горбистий характер рельєфу. В інших структурно-
фаціальних зонах Карпат розвиток геосинклінального басейну на цей час 
вже повністю завершився і тут пройшли тектонічні підняття та процеси 
складкоутворення. В загальному вигляді можна говорити про хвилевід 
складчатості, який поширювався під впливом бокових тангенціальних 
стиснень з південного заходу на північний схід з поступовим відтісненням 
в цьому напрямку геосинклінального флішевого басейну. Ці процеси 



 ~47~ 

можна пояснити, скориставшись основними положеннями тектоніки плит, 
зокрема умовами насування (субдукції) Трансильванської (Паннонської) 
мікроплити на Карпатський ороген та Волино-Подільську мікроплиту з 
утворенням однобічної для Українських Карпат північно-східної 
вергентності в бік континентальної периферії. 

Інверсія тектонічних рухів, активні тангенціальні стиснення та 
вертикальні підняття, складкоутворення та перехід до орогенного типу 
геоморфогенезу у Скибовій та Кросненській зонах Карпат почалися після 
седиментацій поляницької світи та верхньокросненської підсвіти 
кросненської світи (перша фаза карпатської складчатості). На більшій 
частині території Українських Карпат виник гірський рельєф у вигляді 
склепіннє-брилових гір висотою 600-800 м з проявом в рельєфі 
складчастих деформацій. Одночасово, у Внутрі зоні Передкарпатського 
прогину, хоч і відбувалися процеси складкоутворення, але без інверсії 
рухів. Якраз в цей час (в егенбурзі) і виник Передкарпатський передовий 
прогин, як бувша чатина Карпатської міогеосинкліналі. Одночасно з 
опусканнями Внутрішньої зони Передкарпатського прогину формувалась 
досить широка перехідна зона в бік структур окраїни Східно-Європейської 
платформи. Ця зона, яка на сході сягала до рифових споруд баденсько-
сарматського віку, являла собою морфоструктуру з субаквальним типом 
рельєфу підводних рівнин шельфу та субліторалі. В ранньому сарматі ця 
перехідна зона зазнала малоамплітудних тектонічних піднять і тут 
формувались морфоструктури з мінливим типом рельєфу гумідних та 
семиарідних рівнин – лагунних, озеоно-алювіальних та узбережно-
морських. 

З активізацією тектонічних процесів в першу карпатську (савську) 
фазу повґязане насування Чорногорського та Дуклянського покривів на 
зону Кросно і тектонічна денудація фронтальних частин цих покривів. Про 
це свідчить наявність еггенбурзьких олістолітів перед фронтом вказаних 
насувів. Ширина насуву Чорногорського покриву на зону Кросно 
оцінюється величиною біля 16 км [6, 7].  

В розвитку рельєфа Карпат за орогенним типом геоморфогенезу 
тектонічні підняття та формування гірського рельєфу носили дискретний, 
безперервно-переривчастий характер. Тут виділяється декілька 
різновікових поверхонь вирівнювання – ранньоміоценовий перший 
Полонинський (Урду), пізньобаденський Підполонинський, 
пізньобаденський Бескидський, сарматські Підбескидський та Кичерський 
рівні. 

В кінці пізнього міоцену та в ранньому пліоцені в Українських 
Карпатах уже існувала річкова мережа загальний план якої був ще не 
подібним до сучасного. Однак тоді існували такі ріки, як Верхній Дністер, 
пра-Сан, Стрий, Прут, а на південному схилі – Латориця, Тересва, Ріка, 
Тиса, які мали епігенетичний поперечний до напрямку структур план. 

В гірському Криму формування рельєфу в міоцені здійснювалось в 
умовах постоорогенного тиру геоморфогенезу в режимі відносно слабких 
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та помірних брилових піднять. Головна гряда Кримських гір та нині 
опущена під рівень моря її південна частина мали вигляд від низьких гір до 
горбогірґя (південна частина). Крім поверхні вирівнювання верхнього 
плато яйл, в сарматі була сформована поверхня вирівнювання нижнього 
плато. 

Дуже суттєва активізація неотектонічних рухів у пізнього міоцену – 
на початку пліоцену визначила сучасний морфоструктурний план цього 
орогену. Гори мали вже висоту біля 800-900 м і були густо і глибоко 
розчленовані руками, які вже існували на тих місцях, що і сучасні. 

Середньо-пліоцен-четвертинний підетап. Цей підетап 
характеризувався переважно нерівномірним по площі і в часі 
диференційованими неотектонічними підняттями на фоні загального 
підвизення неотектонічної активності. Це був час поступового, але в кінці 
кінців остаточного становлення рельєфу України в його сучасному вигляді. 
Цей процес протікав шляхом переважно нерівномірного перетворення 
досередньопліоценового рельєфу як за рахунок його деструкції, так і 
внаслідок акумулятивних процесів. 

В цій підетап основними генетичними типами рельєфу рівнинного 
суходолу України, який формувався за гумідним типом геоморфогенезу 
були досить плоскі понижені акумулятивно-денудаційні, рідше 
денудаційні рівнини. Як вважає М.Ф.Веклич [4, 5], оскільки 
середньопліоценові ріки мали більш вироблені повздовжні профілі, ніж 
сучасні, то величина післясередньопліоценових та четвертинних річкових 
долин (тобто більше 50-100 м). У період широкого розвитку набули 
делювіальні процеси. Значну роль відігравали також процеси лінійної та 
бокової ерозії, які привели до поглиблення долин, а також утворення балок 
і ярок, сліди багатьох з яких збереглися і в сучасному рельєфі. 

Більша частина території Передкарпаття, яка ще в сарматі 
переважила інверсію тектонічних рухів, в цей час була зайнята обширною 
акумулятивною алювіальною рівниною, з долинами Дністра, Пруту та їх 
приток, інколи з нечітко окреслинами руслами. В інтенсивні підняття в 
пліоцені втягувалась велика перехідна зона від орогену до платформи. 
Східний край цієї зони може бути приблизно відокремленим лінією від 
Кременця на Хмельницький-Сокиряни. 

На території західної частини Закарпатського внутрішнього прогину 
в середньому пліоцені на місці морської рівнини утворилась понижена 
озерно-алювіально-пролювіальна рівнина. 

В цілому рельєф України в міоцен–ранньопліоценовий підетап 
розвитку характеризувався спрямованістю в бік збільшення площ наземної 
суші на фоні  диференційованих тектонічних рухів земної та епідозичного 
збільшення в ранньопліоценову стадію став майже всюди панівним. 

В кінці раннього пліоцену вже сформувались основні орографичні 
одиниці суходолу України такі як Придніпровська, Подільська, 
Приазовська височина, Донецький кряж, Придніпровська низовина, гірська 
область Криму тощо. 
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Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу України в пізньому кайнозої. 

Палеорельєф України в пізньому кайнозої формувався впродовж трьох під етапів: за 
гумідним, морським (субаквальним), частково арідним, вулканогенним, і в плейстоцені 
– льодовиковим типами геоморфогенезу. В гірських областях України палеорельєф 
формувався за власним геосинклінальним (у Карпатах), орогенним та посторогенним 
типами геоморфогенезу. 

Барщевський М.Є. Развитие рельефа Украины в познем кайнозое. 
Палеорельеф Украины в позднем кайнозое формировался на протяжение трьох 
подэтапов: за гумидным, морским ( субаквальным), частично аридным, вулканогенным, 
и в плейстоцене – ледниковым типами геоморфогенеза. В горных областях Украины 
палеорельеф формировался за собственно геосинклинальным (в Карпатах), орогенным 
та посторогенными типами геоморфогинеза.  

Barshchevskyi M. The Ukrainian′s relief development in in late Cainozoic. 
Palaeorelief of Ukraine in late Cainozoic was forming over a period of three substeps. There 
are humid, sea (subaqueous), partially arid, volcanogenic and glacier  (in Pleistocene) types of 
geomorphogenesis. Palaeorelief in mountain region of Ukraine was forming own geosynclinal 
(in Carpathian mountains), also orogenic and postorogenic types of geomorphogenesis.  
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Проблема активних тектонічних порушень є однією з пріоритетних 

при виявленні закономірностей та особливостей формування 
тектоносфери, літосфери, геоморфосфери, які мають найбільш тісні точки 
дотику. 
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Під зонами неотектонічної активізації розуміємо різної протяжності, 
глибини та часу закладання розривні порушення, які зазнали активізацій 
впродовж олігоцен-антропогенового часу, що знайшло відображення у 
будові рельєфу та пізньокайнозойських рельєфоутворювальних відкладів. 
Термін «неотектонічно активний» по відношенню розломів слід розуміти, 
з одного боку, як свідчення прояву зміщень впродовж пізнього кайнозою 
на межі між площовими структурами, які зафіксовані у прямих ознаках 
(розрив суцільності шарів, деформація відкладів, сейсмічність), з другого, - 
як свідчення переміщень суміжних структур, що знайшло відображення в 
опосередкованих геолого-геоморфологічних ознаках (деформація або 
різновисотне положення одновікових елементів рельєфу, лінійне 
розташування форм різного походження, аномалії у прояві та 
інтенсивності екзогенних процесів тощо). 

При аналізі динамічних чинників, які діяли впродовж пізнього 
кайнозою (неотектонічного етапу), встановлено низку геолого-
геоморфологічних ознак, які свідчать про активну позицію розломів у цей 
час, про існування парагенетично пов’язаних систем активних розломів у 
геолого-геоморфологічному середовищі. 

Вивчення неотектонічно активних розломів, крім суто теоретичного 
значення, має дуже важливу прикладну дослідницьку нішу, що пов’язано з 
необхідністю розв’язання актуальних пошукових, інженерних, екологічних 
завдань. 

Саме тому оцінка ступеню неотектонічної активності розломів, 
виявлення достовірних критеріїв для порівняльного аналізу розривних 
порушень різних типів і проведення міжрегіональних кореляцій набуває 
певної гостроти і вимагає поглибленого обґрунтування ознак 
неотектонічно активних розломів в умовах прояву різних неотектонічних 
режимів. 

Застосування методів геологічних, геофізичних, геоморфологічних 
(морфоструктурно-неотектонічних, дистанційних досліджень дозволяє 
досить впевнено виділяти активні лінійні зони, що характеризуються 
певними ознаками. З різних точок зору в наукових працях В.Г. Бондарчука, 
С.Ю. Бортника, Б.О. Вахрушева, М.Г. Волкова, О.Б. Гінтова, 
І.Д. Гофштейна, В.П. Палієнко, С.І. Проходського, Й.М. Свинка, 
І.Л. Соколовського, Р.О. Спиці та інших дослідників охарактеризовано 
активні розломні порушення, які мають відображення у сучасному та 
давньому рельєфі. 

Оцінка ступеню неотектонічної активності розломів та опрацювання 
критеріїв для здійснення порівняльного аналізу набуває певної гостроти і 
вимагає серйозного обґрунтування критеріїв оцінки та принципів 
ранжування розломів. 

Діагностика неотектонічних та сучасних активізацій розломів 
пов’язана із: 

• з’ясуванням просторових закономірностей розташування 
активізованих зон (орієнтування, щільність); 



 ~51~ 

• визначенням кінематичного типу порушень; 
• аналізом повторюваності активізацій; 
• оцінкою успадкованості режимів розвитку порушень; 
• виявленням якісних критеріїв і кількісною оцінкою активності 
розломних зон; 

• класифікацією зон неотектонічної активізації за результатами 
аналізу зміщень за визначений час, повторюваності активізацій 
тощо. 

Слід мати на увазі, що в межах рівнинно-платформних територій 
активні розломи в переважній більшості випадків не характеризуються 
прямими ознаками активності, які відображаються на земній поверхні 
добре вираженими зміщеннями. Більш того, молоді сейсмічні зміщення 
рідко фіксуються на земній поверхні навіть у високо сейсмічних орогенних 
областях. Частіше маємо справу з розломами, які встановлюються за 
геолого-геофізичними даними, і за умови їх активної позиції виражені в 
будові рельєфу і осадової товщі за низкою опосередкованих ознак. Тому в 
умовах закритих платформних структур, що характеризуються відсутністю 
таких прямих ознак рухів по розломах, а також слабкою 
диференційованістю у просторі кількісних показників неотектонічної та 
сучасної активності і переважно довгоперіодичними активізаціями, 
геолого-геоморфологічні ознаки часто бувають визначальними для 
діагностики розломних порушень та оцінки їх неотектонічної та сучасної 
активності. 

Структурно-геоморфологічна діагностика активізації розломів 
передбачає виконання досліджень з метою виявлення домінантних 
геоморфологічних індикаторів активності та їх парагенетичних 
комплексів; зонування території за ступенем інформативності та рівнем 
надійності різних геоморфологічних ознак або їх комбінацій; виявлення 
просторових закономірностей неотектонічних активізацій по розломах, 
визначення зон їх взаємодії і впливу; 

З кількісних оцінок неотектонічної активності розломів найчастіше 
використовують дані про коливання показників сумарних амплітуд і 
середніх градієнтів швидкості неотектонічних рухів земної кори на різних 
крилах розломів. Методом експертних оцінок з урахуванням особливостей 
диференційованості фонової неотектонічної активності структур 
визначено, що за вертикальною складовою неотектонічних рухів в межах 
платформної частини території України можливо виділити безамплітудні, 
слабоактивні з різницею сумарних амплітуд неотектонічних рухів на 
крилах розлому 10-20 м, активні, з різницею показників від 20 до 40 м та 
дуже активні - з різницею показників понад 40 м [4–6]. 

На даний час відсутня можливість ранжування розломних порушень 
за горизонтальною складовою переміщень. Інструментальними 
тріангуляційними вимірюваннями, що проводилися на локальних 
полігонах у межах Карпатського орогену, зафіксовано швидкості 
горизонтальних переміщень 9–23 мм/рік, що на порядок перевищує  
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Таблиця 1 – Найголовніші критерії визначення неогеодинамічного рейтингу 
розломних порушень в районах розташування АЕС України [4] 
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Типи режимів сучасних рухів земної кори 
по розломах: 

   

- криповий 1   
- імпульсно-криповий  2  

1. 

- імпульсний 

1-3 

  3 

0,9 

Типи режимів четвертинних рухів земної 
кори по розломах 

   

- стійкі помірні підняття 1   
- стійкі активні підняття  2  

2 

- знакозмінні рухи, в тому числі пов’язані з 
гляціо-ізостатичним чинником 

1-3 

  3 

0,8 

Типи режимів неотектонічних (олігоцен-
четвертинних) рухів земної кори по 
розломах 

   

- стійкі помірні підняття 1   
- стійкі активні підняття  2  

3. 

- знакозмінні дуже контрастні рухи земної 
кори 

1-3 

  3 

0,5 

Сейсмічність     
магнітуда землетрусу    

3-4 1   
5-7  2  
>7 

3-7 

  3 
віддаленість вогнищ землетрусів, км    

>150 км 1   
150-30 км  2  

<30 км 

30-150 

  3 
ізосейсти землетрусів зони Вранча, бали    

4-5 1   
5-6  2  

4. 

>6 

4-6 

  3 

1,0 

Повільні сучасні рухи земної кори 
(різниця в швидкостях рухів на різних 
крилах розлому - градієнт швидкості, 
мм/км/рік) 

0,01-
0,04 

   

- істотно відрізняється на різних крилах при 
односпрямованих рухах 

0,01-
0,02 

1   

- відрізняється більше ніж вдвічі на різних 
крилах при односпрямованих рухах 

0,02-
0,04 

 2  

5. 

- відрізняються за знаком при коливальних 
рухах 

-0,02 - 
+0,02 

  3 

0,7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Сумарні амплітуди неотектонічних 
(олігоцен-четвертинних) рухів земної 
кори (різниця показника на різних крилах 
розлому), м 

10 - >40    

відносно низька 10-20 1   
середня 20-40  2  

6. 

висока >40   3 

0,6 

Середні градієнти швидкостей 
неотектонічних (олігоцен-четвертинних) 
рухів земної кори, см/км/тис. років 

0,001-
0,05 

   

відносно низький 0,001-
0,005 

1   

середній 0,01-
0,03 

 2  

7. 

високий >0,05   3 

0,6 

Геолого-геоморфологічні ознаки 
активності розломів 

   

- вертикальних рухів 1   
- горизонтальних рухів  2  

8. 

- вертикальних та горизонтальних рухів 

1-3 

  3 

0,5 

Час останньої активізації    

олігоцен-пліоцен 1   
четвертинний час  2  

9. 

голоцен 

1-3 

  3 

0,5 

Наявність інших свідчень про сучасну 
активність розломів 

   

- дані дистанційного зондування 1   
- історичні дані  2  

10. 

- гідротермальні, гідрогеохімічні та газово-
еманаційні дані 

1-3 

  3 

0,4 

 
швидкості вертикальних рухів земної кори. Висвітлення горизонтальних 
рухів земної кори, що виконані із застосуванням геоморфологічних 
методів для окремих районів Подільської плити, дозволяють констатувати 
їх прояв також і в межах інших платформних морфоструктур. 

Питання діагностики неотектонічної активізації розломів є особливо 
складним для рівнинно-платформних територій, де загальний 
неотектонічний фон характеризується відносно невеликими сумарними 
амплітудами неотектонічних рухів земної кори, рухи вздовж розломних 
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зон найчастіше слабо відрізняються за кількісними показниками амплітуд і 
градієнтів швидкостей неотектонічних рухів земної кори. 

Дуже важливою є інформація про типи сучасних тектонічних 
режимів і динаміку сучасних повільних і швидких рухів земної кори по 
розломах. При цьому сейсмічність вважається однією з найважливіших 
ознак сучасної активності розломів. Сейсмоактивні розломи, зазвичай, 
розглядаються як зони підвищеної активності, дроблення, проникності.  

Найбільш часто дослідники виділяють імпульсний, імпульсно-
криповий і криповий режим повільних сучасних рухів земної кори вздовж 
розломів. Імпульсний режим рухів властивий для розломів, до яких 
пристосовані джерела катастрофічних землетрусів (М>7,5). В зоні розлому 
виникають зміщення амплітудою в декілька метрів. Імпульсно-криповий 
режим рухів спостерігається при землетрусах з меншою магнітудою, а 
також внаслідок повільних сучасних тектонічних переміщень. Криповий 
режим характеризується неперервними повільними тектонічними рухами 
земної кори в зоні розлому [6]. 

При морфоструктурно-неотектонічних дослідженнях з метою 
вивчення активності розломів одним з основних є принцип послідовного, 
поетапного дослідження їх динаміки. Внаслідок поетапного аналізу 
новітніх і сучасних активізацій виявляються закономірності розташування 
розломів з різною кінематикою і динамікою, а також з різним часом 
останньої активізації, що зафіксовані у геолого-геоморфологічних 
індикаторах. Найчастіше в якості таких індикаторів використовується 
присутність смугових зон різкого змінювання літолого-фаціального складу 
рельєфоутворювальних новітніх відкладів, розташування зон їх 
виклинювання або різкого змінювання потужностей; протяжних смугових 
ділянок розмивів; зміщених смуг розвитку однакових фацій 
рельєфоутворювальних відкладів; прямолінійності геоморфологічних меж; 
лінійного розташування деяких морфоскульптур (наприклад, карстово-
суфозійних, еолових, флювіальних, озерних, тощо), прямолінійність 
денудаційних уступів та ін. 

Зважаючи на наведені у табл. критерії, уявляється можливим 
ранжувати розломи за активністю з урахуванням типів рухів, часу їх 
прояву та останньої активізації, кількісних показників швидкостей і 
сумарних амплітуд переміщень, а також геолого-геоморфологічних, 
гідротермальних, гідрохімічних, археологічних ознак. 

Для порівняльного аналізу неотектонічної активності розломів (або 
їх ділянок) нами пропонується використовувати індекс неотектонічної 
активності розломів (Іа), який розраховується за формулою 

Іа= i

n

i
ikb∑

=1
, 

де Sb - сума балів за різними критеріями, К - показник ваги критерію. 
Наприклад, до найбільш активних треба віднести розломи (або 

ділянки), на яких індекс неотектонічної активності (при врахуванні 
максимальних значень по позиціях 1-10, позначених у табл.), складатиме 
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17-20, для найменш активних (при врахуванні найменших значень по 
позиціях 1-10) - 6-7. Можливі різні поєднання критеріїв, в залежності від 
чого змінюватимуться кількісні характеристики активності розломів на 
різних ділянках і впродовж різних етапів розвитку розломів. Кількісні 
показники індексу неотектонічної активності розломів можна доповнити 
якісними характеристиками що, безумовно, сприятиме підвищенню 
достовірності виділення неотектонічно активних розломів, обґрунтуванню 
висновків щодо їхнього рейтингу, районування території за різними 
значеннями індексу неотектонічної активності розломів при 
характеристиці неотектонічного етапу в цілому або окремих його етапів. 
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Вступ. Впродовж останніх 30 років, зокрема в кінці 80-х-на початку 

90-х років ХХ століття у природничих науках, як і в інших, відбуваються 
суттєві зміни: 

особлива увага стала приділятися міждисциплінарним екологічним 
проблемам, удосконаленню теоретико-методологічних засад їх 
дослідження, розробленню і запровадженню нових методів та методик 
оцінювання стану навколишнього середовища, активному практичному 
використанню набутого  досвіду при вирішенні природо-ресурсних, 
соціально-економічних, екологічних та природоохоронних проблем. 

Не оминули ці процеси і таку фундаментальну природничу науку як 
геоморфологія. В її структурі в цей час формується новий науково-
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практичний напрям – екологічна геоморфологія, розробляється 
методологія, концепція, принципи, методи еколого-геоморфологічного 
аналізу і синтезування знань, виконуються регіональні еколого-
геоморфологічні дослідження, здійснюються теоретичні узагальнення 
набутого дослідницького досвіду та отриманих результатів. 

Поволі еколого-геоморфологічні ідеї оволодівають і 
геоморфологами–новаторами, і геоморфологами-традиціоналістами. У 
структурі навчальних планів кафедр геоморфології появляються спецкурси 
«Прикладна та інженерна геоморфологія», «Антропогенна геоморфологія», 
«Динамічна геоморфологія», «Екологічна геоморфологія», «Екологічна 
геоморфологія України». 

Все очевиднішою стає необхідність підвищення статусу екологічної 
геоморфології, визначення її ролі і місця в системі природничих наук і в 
самій  геоморфології, окреслення перспектив і шляхів розвитку цієї галузі . 

Як пише В. Стецюк (1998), “широкий загал  геоморфологів 
намагається частковими результатами різнопланових прикладних 
геоморфологічних досліджень впроваджувати екологічні погляди в науку 
про рельєф”. Однак, цей шлях є лише одним з можливих, до того ж не 
дуже продуктивним. Та перед тим, як обґрунтувати інший, 
продуктивніший, поглянемо ретроспективно на головні етапи на шляху 
формування ЕГ, її досягнення і невирішені проблеми та актуальні 
завдання. Особливий акцент зробимо на аналізі розвитку ЕГ в Україні. 

Суть екологічної геоморфології. 
Існує чимало визначень суті екологічної геоморфології –  

Д.А. Тимофеєва, Е.О. Лихачової, І.Г. Черваньова, Ю.Г. Симонова, 
І.П. Ковальчука, О.М. Адаменка, В.В. Стецюка, Г.І. Рудька, В.П. Палієнко, 
В.І. Кружаліна та інших вчених. Не зупиняючись на їх аналізі, ми 
пропонуємо наступне розуміння суті і завдань ЕГ:  

екогеоморфологія (ЕГ) - нова галузь геоморфології, яка вивчає 
рельєф Землі та інших планет і процеси рельєфоутворення з екологічних 
позицій, тобто під кутом оцінки їхнього впливу на людину, біоту, 
природно-господарські і технічні об'єкти та системи, а також тиск людини 
на рельєф і морфодинамічні процеси, оцінює екологічний стан природно-
господарських геоморфосистем, визначає еколого-геоморфологічну 
напругу та еколого-геоморфологічний ризик прояву природних і 
техногенних екстремумів та катастроф, забезпечує експертизу, моніторинг 
та оптимізацію екостанів різнорангових форм і типів рельєфу, пропонує 
методи регулювання морфодинамічних процесів, покращання 
геоморфологічних умов проживання людей і функціонування 
господарських об'єктів та збереження  геоморфологічного і пов’язаного з 
ним біотичного  різноманіття.  

Історія формування екологічної геоморфології. Означимо головні 
віхи на шляху формування екологічної геоморфології: 

- 1970 рік. А. Coates опублікував статтю „Perspektives of 
environmental geomorphology”, у якій сформулював завдання геоморфології 
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у вирішенні природоохоронних проблем, вжив термін „екологічна 
геоморфлогія”; 

- майже через 20 років, у 1989 р. у Франкфурті-на-Майні відбулася 
ІІІ Міжнародна  геоморфологічна конференція, одна з Секцій якої мала 
назву „Екологічні проблеми геоморфології”; 

- у 1989 р. в журналі “Известия АН СССР. Серия географическая” 
(Москва) Ю.Г.Симонов і Д.А. Тимофєєв публікують статтю 
“Геоморфология и проблемы изучения окружающей среды”, в якій 
відмічають величезне значення геоморфологічних досліджень у вирішенні 
екологічних проблем, які набувають загрозливого для людства характеру; 

- у 1991 р. в журналі „Геоморфологія” (Москва) Д.А. Тимофеєв 
опублікував статтю „Экологическая геоморфология: объект, цели и 
задачи”, в якій обґрунтував необхідність формування в геоморфології 
екологічного напряму досліджень рельєфу і процесів рельєфоутворення, 
окреслив об’єкт і предмет екологічної геоморфології, сформулював 
першочергові її завдання; 

- у 1991 р. в тодішньому Ленінграді (тепер Санкт-Петербург) 
відбувається геоморфологічна конференція “Новые методы и технологии в 
геоморфологии для решения геоэкологических задач”, у програмі якої є 
ряд доповідей (Д.А. Тимофеєва, І.Г. Черваньова, Ю.П. Селиверстова та 
інших вчених), присвячених окресленню об’єкта і предмета ЕГ, 
формулюванню її суті і завдань, обґрунтуванню  напрямів еколого-
геоморфологічних досліджень; 

- у 1992 р. у “Вестнике Московского университета. Серия география” 
опублікована стаття І. Ковальчука “Региональный эколого-
геоморфологический анализ”, в якій сформульоване авторське бачення як 
завдань екологічної геоморфології взагалі, так і її центральної ланки – 
еколого-геоморфологічного аналізу регіону; 

- у 1993 р. І Ковальчуком опубліковано серію еколого-
геоморфологічних статей: Екологiчна геоморфологiя та регiональний 
еколого-геоморфологiчний аналiз - новi науковi напрямки та навчальнi 
дисципліни; Эколого-геоморфологические исследования хозяйственного 
влияния на флювиальные системы и их бассейны; Эколого-
геоморфологический анализ динамики и трансформации флювиальных 
систем за историческое время; Эколого-геоморфологический анализ 
флювиальных систем гор; 

- у 1993 р. – у Московському університеті І. Ковальчуком 
захищається перша у Центральній і Східній Європі докторська 
дисертаційна робота “Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних 
систем реґіону”, в якій сформульовано теоретичні засади як екологічної 
геоморфології взагалі, так і регіонального еколого-геоморфологічного 
аналізу, викладено результати багаторічних еколого-геоморфологічних 
досліджень річкових і басейнових систем Українських Карпат, Поділля, 
Полісся, розвитку в них широкого спектру екзогенних процесів, оцінки 
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їхнього впливу на екологічний стан навколишнього середовища (регіон 
Західної України); 

- у 1994 р. у Києві і Львові відбуваються Всеукраїнські конференції, 
у програмі яких є доповіді, присвячені проблемам екологічної 
геоморфології (І. Ковальчук. Екологічна геоморфологія: проблеми і 
перспективи; І. Ковальчук. Концепція еколого-геоморфологічного аналізу 
регіонів України);  

- у 1995 р. в Москві відбувається міжнародна конференція 
“Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии” (ІІІ 
Щукинские чтения), у матеріалах якої чільне місце відводиться як 
теоретичним, так і прикладним аспектам формування екологічної 
геоморфології та її галузей, висвітлюються результати еколого-
геоморфологічних досліджень, які проводяться у різних регіонах і країнах; 

- у 1995 р. у Санкт-Петербурзі і Пермі відбуваються конференції 
"Инженерно-географические проблемы современности" и “Регион и 
география”, у програмі яких є доповіді, присвячені проблемам ЕГ 
(наприклад, И.П. Ковальчук.  Региональный эколого-геоморфологический 
анализ: сущность, содержание, актуальные проблемы и задачи; 
И.П. Ковальчук. Региональный экогеоморфологический анализ 
агроландшафтов: сущность, объект, задачи, проблемы); 

- у 1996 р. виходить збірник праць екологічного спрямування 
“Геоекологічні дослідження екосистем України”, в якому крім праць 
геоекологічного спрямування є публікації еколого-геоморфологічного 
змісту: І.П.Ковальчук, О.Є.Мадай. Еколого-геоморфологічні аспекти 
аналізу стану та динаміки річкових систем Розточчя для природно-
заповідних і рекреаційних потреб; інші; 

- у 1997 р. у Львові відбулася Міжнародна конференція "Українська 
геоморфологія: стан і перспективи”, у програмі якої частка доповідей 
еколого-геоморфологічної тематики була достатньо високою. Звернемо 
увагу на появу нових галузей ЕГ – еколого-геоморфологічного аналізу 
урбосистем (наприклад, доповідь І.Ковальчука "Еколого-
геоморфологічний аналіз урбосистем”);  

- у 1997 р. у Львові опублікована монографія І. Ковальчука 
“Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз”, яка містить як 
теоретичне обґрунтування ЕГ, так і підсумовує результати багаторічних 
еколого-геоморфологічних досліджень Українських Карпат, Поділля і 
Полісся; 

- у 1998 р. в Києві В. Стецюком публікується книга “Теорія і 
практика еколого-геоморфологічних досліджень у різних 
морфокліматичних зонах”. Цього року він захищає докторську дисертацію 
– другу серед еколого-геоморфологічних робіт у Центральній і Східній 
Європі; 

- у 1998 р. в Італії відбувається міжнародна геоморфологічна 
конференція, на якій чимало доповідей присвячено проблемам екологічної 
геоморфології. 
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- у 1999 р. у Москві захищає докторську дисертацію “Екологічна 
геоморфологія Росії” В. І. Кружалін. Це – третя дисертаційна робота в 
країнах Центральної і Східної Європи, безпосередньо присвячена 
проблемам екологічної геоморфології; 

- у 2000 р. виходять у світ навчальний посібник В. Стецюка, Ю. 
Сілецького “Основи екологічної геоморфології” та підручник О. Адаменка, 
Г. Рудька, І. Ковальчука “Екологічна геоморфологія”; 

- у 2000 р. У Львові відбувається міжнародна конференція, 
присвячена 50-річчю кафедри геоморфології, де також є ряд доповідей 
еколого-геоморфологічної тематики; 

- у  2000 р. у Бєлгороді (Росія) проводиться міжнародна конференція 
“Проблемы экологической геоморфологии”. На цій конференції 
розглядалися як питання теорії (наприклад, Ю.П.Селиверстов. Основы 
экологической геоморфологи; Э.А.Лихачева, Д.А.Тимофеев. Цели и задачи 
экологической геоморфологи), так і методики та підсумків регіональних 
досліджень; 

- у цьому ж році у Москві відбувається конференція - ІV Щукінські 
читання “Геоморфология на рубеже  XXІ века”, у переліку доповідей якої є 
чимало присвячених проблемам екологічної геоморфології; 

- у 2001 р. публікується монографія В.І. Кружаліна “Экологическая 
геоморфология суши”, яка відображає погляди автора на суть і завдання 
ЕГ та містить оцінку еколого-геоморфологічного стану території Росії; 

- у 2002 р. побачила світ монографія за редакцією Е.О. Лихачової та 
Д.А. Тимофеєва “Рельеф среды жизни человека (экологическая 
геоморфология)”, в якій викладені як наукові засади ЕГ, так і наведені 
результати еколого-геоморфологічних досліджень  різноманітних об’єктів; 

- у 2003 р. виходить у світ монографія І. Ковальчука та 
М. Петровської “Геоекологія Розточчя”, в якій викладено результати 
великомасштабного (на рівні території сільських рад) еколого-
геоморфологічного дослідження Українського Розточчя і прилеглих 
територій; 

- у 2004 р. опубліковано праці В. Стецюка та Г. Рудька “ Екологічна 
геоморфологія та охорона надр” і В. Стецюка, Т. Ткаченко “Екологічна 
геоморфологія України (теорія і практика регіональної екологічної 
геоморфології)”, а також словник-довідник Е.О. Лихачової і 
Д.А. Тимофеєва “Экологическая геоморфология” ; 

- 2005 р. у Москві відбувається конференція - V Щукінські читання 
“Новые и традиционные идеи в геоморфологии”, у програмі якої є доповіді 
еколого-геоморфологічної тематики; 

- 2007-2008 рр. Опублікування фундаментального довідкового 
видання “Екологічна енциклопедія”. У 3-х томах / Редколегія: А.В. 
Толстоухов (гол. редактор) та ін. – Київ: ВЕЛ, ТОВ ”Центр екологічної 
освіти та інформації, в якому є серія статей, присвячених ЕГ та проблемам, 
які вона вивчає ; 
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- 2009 р. Вихід навчального посібника В.В.Стецюка, Г.І.Рудька, 
Т.І.Ткаченко “Екологічна геоморфологія України”; 

- у 1992-2008 рр. в Іркутську проводиться серія геоморфологічних 
семінарів, на яких в тій чи іншій мірі розглядаються і проблеми еколого-
геоморфологічного характеру; 

 - захист лише в Україні у 1995 – 2009 рр. більше 10-ти 
кандидатських і двох докторських дисертацій еколого-геоморфологічної 
тематики; формування Львівської, Київської, Івано-Франківської наукових 
шкіл екологічної геоморфології . 

Досягнення екологічної геоморфології. До них відносимо: 
1) проведення серії геоморфологічних конференцій, на яких 

обговорювалися проблеми ЕГ. Серед них виділяються: Геоморфология на 
рубеже XXI века (IV Щукинские чтения, Москва, 2000); Проблемы 
экологической геоморфологии (Белгород, 2000); Геоморфологічні 
дослідження в Україні : минуле, сучасне, майбутнє (Львів, 2000); 
Историческая география, геоэкология и природопользование : новые 
методы и направления (Санкт-Петербург, 2002); Україна та глобальні 
процеси : географічний вимір ( VIII з’їзд Українського географічного 
товариства. Луцьк, 2000); Україна: географічні проблеми сталого розвитку 
(IX з’їзд Українського географічного товариства. Чернівці, 2004); Новые и 
традиционные идеи в геоморфологии (V Щукинские чтения. Москва, 
2005); Географія в інформаційному суспільстві (Х з’їзд Українського 
географічного товариства. Київ, 2008); Отечественная геоморфология: 
прошлое, настоящее, будущее (ХХХ Пленум Геоморфологической 
комиссии РАН,  Спб., 2008); Географія в інформаційному суспільстві (Х 
з’їзд Українського географічного товариства. Київ, 2008) та інші; 

2) публікацію серії узагальнюючих монографій і підручників: 
І. Ковальчук. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. - Львів: 
Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. - 440 с.; О.М.Адаменко, Г.І.Рудько, 
І.П.Ковальчук. Екологічна геоморфологія. Підручник. – Івано-Франківськ: 
Факел, 2000.- 412 с; В.Стецюк, Ю.Сілецький. Основи екологічної 
геоморфології. - Київ: “Четверта хвиля”, 2000.- 368 с.; В.И. Кружалин. 
Экологическая геоморфология суши. - М.: Научный мир, 2001.-176 с; 
К.М. Беркович, Р.С. Чалов, А.В. Чернов. Экологическое русловедение. - 
М.: ГЕОС, 2000.- 332 с.; Рельєф среды жизни человека (экологическая 
геоморфология) / Отв. ред. Э.А.Лихачова, Д.А.Тимофеев –М.: 
МедиаПРЕСС, 2002.-640 с.; О.Г. Ободовський. Гідролого-екологічна 
оцінка руслових процесів (на прикладі річок України) – Київ: Ніка-Центр, 
2001.-274 с. ; Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В.П.Палієнко. – 
Київ : Наукова думка, 2005. – 268 с.;  В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. 
Ткаченко. Екологічна геоморфологія України: Навч. посіб. – К.: Вища 
шк., 2009. – 367 с.; 

3) обґрунтування змісту і побудова серії еколого-геоморфологічних 
карт різних масштабів. В цьому аспекті багато зроблено В. Кружаліним 
(2001), І. Ковальчуком та М. Петровською (2003), В. Палієнко, 
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Е. Лихачовою та Д. Тимофеєвим (Рельеф среды жизни человека, 2002), 
А. Черновым (2000);  

4) розробка нових напрямів екологічної геоморфології – еколого-
геоморфологічного ризику та моніторингу, еколого-геоморфологічної 
експертизи, прогнозування та моделювання сучасних екоситуацій та 
поширення і розвитку небезпечних екогеоморфологічних процесів з 
використанням технологій ГІС, екогеоморфологічної естетики 
природокористування, етноекогеоморфології, конструктивної 
екогеоморфології, урбоекогеоморфології тощо. Цікаві здобутки в цих 
напрямах отримали автори колективної монографії “Рельєф среды жизни 
человека (экологическая геоморфология) / Под ред. д.г.н. Э.А. Лихачевой и 
д.г.н., проф. Д.А.Тимофеева – М.: Медиа ПРЕСС, 2002.- 640 с. Активно 
працюють над вирішенням таких проблем й українські геоморфологи – 
О. Адаменко, П. Волошин, І. Ковальчук, С. Костріков, В. Палієнко, 
М. Петровська, Г. Рудько, В. Стецюк, Т. Ткаченко, І. Черваньов; 

5) розробка методик інтерпретації аерокосмічної інформації та 
використання отриманих даних для вирішення широкого спектру 
екогеоморфологічних проблем і конструктивно-географічних завдань; 

6) інтегрування екологічних, еколого-географічних, ландшафтно-
екологічних, гідроекологічних, еколого-геоморфологічних та еколого-
економічних знань у сучасну геоекологію; 

7) приділення уваги дослідженням еколого-геоморфологічних 
проблем міст і промислових агломерацій (П. Волошин, О. Дмитрук, 
І. Ковальчук, В. Палієнко, В. Стецюк, І. Суматохіна, Г. Рудько, 
І. Черваньов та ін.). 

Проблеми екологічної геоморфології. До них відносимо: 
1) недосконалість методів і методик ЕГ та відсутність навчального 

посібника “Методи і методики еколого-геоморфологічних досліджень”; 
2) необхідність підготовки нового підручника “Екологічна 

геоморфологія”, який враховував би досягнення ЕГ як в Україні, так і за її 
межами; 

3) відсутність україномовного термінологічного словника 
“Екологічна геоморфологія”; 

4) потреби у систематизації поняттєво-термінологічного апарату, 
удосконаленні положень теорії і методології ЕГ, підвищенні якості 
прикладних  еколого-геоморфологічних досліджень ; 

5) необхідність вивчення  взаємозв’язків, механізмів функціонування  
різнорангових систем типу “ рельєф – ландшафт – людина – господарство” 
та  еколого-геоморфологічних і медико-географічних наслідків впливу 
рельєфу і процесів рельєфоутворення на людину; 

6) відсутність методик і методології переходу від якісних оцінок 
напруги еколого-геоморфологічних ситуацій до кількісних, математично і 
картографічно мотивованих; 

7) недостатньо активне використання технологій ГІС при вирішенні 
еколого-геоморфологічних завдань і проблем; 
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8) невирішеність багатьох питань підготовки фахівців за 
спеціалізацією “Екологічна геоморфологія” на кафедрах геоморфології в 
класичних університетах ;  

9) потреби підвищення соціального статусу ЕГ через залучення її 
фахівців до вирішення складних економічних та екологічних проблем 
держави; 

10) потребу підготовки спеціалізованої літератури з ЕГ різного 
спрямування – теоретичного, прикладного, науково-пізнавального тощо; 

11) недостатню активність популяризаторської роботи й еколого-
геоморфологічного менеджменту, пасивність у залученні талановитої 
молоді до сфери  ЕГ. 

Перспективи розвитку екологічної геоморфології 
Вони великою мірою залежать від стартової позиції: 1) діяти в 

ракурсі наскрізної екологізації усіх галузей геоморфології, її теоретичного 
і методичного апарату; 2) вважати екологічну геоморфологію відносно 
самостійною наукою і далі її удосконалювати і розвивати. З наших 
позицій, другий шлях є продуктивнішим.  

Виходячи з цієї передумови, для поліпшення ситуації, повнішої й 
ефективнішої реалізації потенціалу екологічної геоморфології (ЕГ) 
необхідно:  

1) чіткіше окреслити парадигму екологічної геоморфології, 
сформулювати закони, закономірності, аксіоми і наукові принципи, які 
пояснюють будову, екологічний стан, функціонування геоморфосистем, 
розвиток геоморфологічних процесів, їх вплив на екологічний стан 
навколишнього середовища;  

2) розробити спеціалізовані методики і методи еколого-
геоморфологічних досліджень, алгоритми вирішення загальних, 
реґіональних і локальних еколого-геоморфологічних та геоекологічних 
проблем геоморфологічними методами;  

3) обґрунтувати зміст, структуру і принципи складання еколого-
геоморфологічних карт,  

4) розробити наукові засади і реалізувати програму еколого-
геоморфологічного моніторингу різних генетичних типів рельєфу;  

5) обґрунтувати концепцію еколого-геоморфологічної експертизи 
проектів трансформації рельєфу, стану тих функціонуючих природно-
господарських об’єктів і систем, у складі яких рельєф відіграє домінантну 
роль;  

6) розгорнути дослідження стійкості рельєфу до екстремальних 
природних та антропогенних впливів і процесів;  

7) удосконалити методику оцінювання еколого-геоморфологічного 
ризику природокористування;  

8) обґрунтувати вчення про еколого-геоморфологічні сукцесії;  
9) створити ГІС різнорангових геоморфосистем еколого-

геоморфологічного змісту;  
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10) створити апарат і розробити алгоритми прогнозування розвитку 
еколого-геоморфологічних ситуацій та екостанів геоморфосистем;  

11) обґрунтувати типові комплекси природоохоронних та 
процесорегулювальних заходів, адаптувати їх до різних типів рельєфу і 
природно-господарських систем, оцінити еколого-геоморфологічну 
ефективність;  

12) обґрунтувати схеми рекультивації рельєфу, порушеного гірничо-
видобувною, будівельною, сільськогосподарською, гідротехнічною, 
рекреаційною та іншими видами діяльності людини;  

13) розробити методологію і методики та здійснити оцінювання 
естетичної, природо-заповідної та рекреаційної цінності рельєфу.  

Висновок. Цим коротким переліком теоретичних і прикладних 
завдань не вичерпується перспектива еколого-геоморфологічних 
досліджень. З плином часу життя ставитиме нові завдання, а зміни стану 
навколишнього середовища, зумовлені як глобальними змінами клімату, 
так і повсюдним зростання антропопресії на навколишнє середовище 
робитимуть актуальним вивчення як зазначених вище, так і інших 
екогеоморфологічних проблем. 
 

Ковальчук І.П. Українська екологічна геоморфологія: історія, сьогодення, 
майбутнє. Оцінено сучасний стан екологічної геоморфології, окреслено головні події 
на шляху її розвитку, основні здобутки та проблемні питання. Сформульовано 
найважливіші завдання, які повинна вирішувати ця галузь геоморфологічної науки. 

Ковальчук И.П. Украинская экологическая геоморфология: история, 
современное состояние, будущее. В статье дана оценка современного состояния 
экологической геоморфологии в Украине и зарубежных странах, охарактеризованы 
главные события в истории ее развития, очерчены основные достижения и нерешенные 
проблемы. Сформулировано важнейшие задачи, стоящие перед экологической 
геоморфологией. 

Kovalchuk I.P. Ukrainian Environmental Geomorphology: History, Current 
Status and Future. The paper assessed the current state of environmental geomorphology in 
Ukraine and abroad, describes the main events in the history of its development, outlines the 
main achievements and unsolved problems. Formulate the most important challenges facing 
environmental geomorphology. 

 
 
УДК 551.4                                                                      

О.О. Комлєв, 
Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка 
 

НОВА ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Ключові слова: палеогеоморфологія, морфохронодинамічний підхід, 

геоморфологічний аналіз, геоморфолітосфера. 
 

Регіональний рівень досліджень вважається основним в геоморфології 
і палеогеоморфології. Теоретико-методологічним, методичним і 
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прикладним питанням регіонального палеогеоморфологічного аналізу 
присвячено немало робіт [1, 3-5 ,9, 13, 16, 19] тощо. В Україні є достатньо 
прикладів його успішного використання [2, 3, 8, 13, 15–17] ін. Результати 
регіональних досліджень в колишньому СРСР були систематизовані в 
унікальному і досі виданні, яким є «Палеогеоморфологический атлас 
СССР. Масштаб 1:2500000» [14]. Попри усі дискусії, в атласі був 
використаний літолого-палеогеографічний підхід [6, 7], як і для 
палеогеографічних карт і атласів в СРСР і за кордоном. Причинами цього 
були: відсутність придатної тоді власної геоморфологічної концепції, 
склад і орієнтація виконавців на практичні потреби, переважно від 
геологічних організацій. Атлас мав і недоліки, зокрема: основні 
картувальні територіальні одиниці в ньому є відокремлені регіони; 
конкретні часові відрізки (етапи) їх розвитку не всюди співпадали; 
«випадали» деякі відрізки (субаквального) розвитку і це ускладнювало 
просторово-часові кореляції регіонів; показ рельєфу в атласі був 
схематичним, як і в традиційних палеогеографічних атласах. Незважаючи 
на це, палеогеоморфологічний атлас був актуальним, він дозволяв 
вирішувати ряд практичних потреб пошукової геології. Але і нині, 
важливим завданням є створення палеогеоморфологічного атласу на 
власних теоретичних засадах геоморфології, що враховує результати 
регіональних палеогеоморфологічних досліджень і визначає їх зміст і який 
би задовольняв більше практичних потреб (зокрема екології), вирішував 
наукові проблеми геоморфології, інших наук.  

Для цього, за теоретичну основу регіонального 
палеогеоморфологічного аналізу і нового палеогеоморфологічного атласу, 
може бути взята концепція морфохронодинамічного аналізу рельєфу [9]. 
Морфохронодинамічний підхід враховує всі основні концептуальні 
напрямки геоморфології (морфологічний, морфоісторичний, 
морфогенетичний, морфодинамічний). Він спрямований на 
геоморфолітосферу - матеріалізований простір-час морфосистеми 
(рельєфу) Землі. Шляхом вивчення статики геоморфолітосфери 
відтворюються типи її динаміки – функціональної (сучасної і історичної), 
еволюційної. Розроблено: теоретичні основи морфохронодинамічної 
концепції; її власний понятійно-термінологічний апарат; принципи 
класифікації і основні напрямки вивчення геоморфолітосфери; наукове і 
практичне використання отриманих результатів.  

Морфохронодинамічна концепція поєднує різні теорії, концепції, ідеї: 
загальнонаукові (нерівновагової термодинаміки, термодинамічної еволюції 
Землі) і власні геоморфологічні (циклічності морфогенезу; причинно-
наслідкової взаємодії космічних, планетарних, ендогенних, екзогенних, 
антропогенних чинників морфогенезу; еволюційного зростання значення 
зовнішніх чинників порівняно над внутрішніми в морфогенезі; 
перманентного зростання інтегрованості морфосистеми Землі в планетарну 
інтегральну мегасистему; висхідних, низхідних літодинамічних потоків; 
геоморфологічних формацій; морфолітодинамічного потоку ін).  
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Понятійно-термінологічний апарат морфохронодинамічної концепції 
спирається на дефініції, що відображують просторово-часові і еволюційні 
аспекти організації геоморфолітосфери – морфолітотіло, 
морфолітогоризонт, морфолітокомплекс, геоморфолітогенез 
(морфоелювіогенез, морфоседиментогенез, морфокатагенез, 
морфометагенез), морфометаморфізм, морфолітодинамічний потік, 
морфолітодинамічні тунелі, морфолітодинамічні бар’єри, 
морфолітодинамічні пастки, ініціальні транзитні, термінальні форми 
рельєфу, морфо (мікро-, мезо-,макро-, мега-) цикл тощо. 

Принципи класифікації геоморфолітосфери морфосистеми Землі: 
розмірність просторова (регіональний, надрегіональний, планетарний 
рівні); розмірність часова (мікроцикл, мезоцикл, макроцикл, мегацикл); 
складність (прості – існують впродовж мікроциклів; складні – існують 
впродовж мезоциклів, макроциклів, мегациклів); позиційність 
(експоновані, поховані); завершеність (незавершені і реліктові 
експоновані та завершені поховані); тенденції розвитку (стабільна, 
переважаюча, нестабільна); тип упорядкованості (вертикальний: 
гіпсометричні рівні суші і океанського дна; горизонтальний, що 
визначають типи морфологічної упорядкованості морфосистем нижчих 
рангів: відцентрові, доцентрові прохідні і доцентрові замкнуті); 
обстановки морфолітогенезу (континентальні, морські, берегові); 
пануючий тип поверхні (рівнинний, гірський); генетичний (зумовлений: 
морфотектурою, морфоструктурою, морфоскульптурою). За цими 
принципами класифікації відбувається вивчення морфосистеми Землі на 
всіх рівнях її просторової організації, де регіональний рівень основний. 
Помітно, що найбільше значення у цих питаннях має палеогеоморфологія - 
регіональний палеогеоморфологічний аналіз. 

Морфохронодинамічний аналіз морфосистеми Землі дозволяє 
відстежити на всіх її рівнях потоки речовини, енергії, інформації та 
ентропії, що відбувались у минулому, відбуваються нині і прогнозувати їх 
у майбутньому. Це дозволяє більш ефективно вести прогнозно-пошукові 
роботи на різні види корінних і осадочних корисних копалин, а також 
робити актуальні і перспективні прогнози, необхідні в екології. В 
науковому відношенні, отримані при цьому результати можуть бути 
використані і іншими галузями науки (геотектонікою, палеогеографією, 
фізичною географією ін). 

На регіональному рівні результати морфохронодинамічного аналізу 
рельєфу показуються на різних типах спеціальних карт геоморфолітосфери 
[10-12]. 

Використання морфохронодинамічного підходу дозволяє виявляти і 
нові дослідницькі об’єкти. Так, нашими дослідженнями мезозой-
кайнозойських геоморфологічних формацій Українського щита були 
встановлені історико-динамічні басейнові геоморфосистеми, що 
відображують існування в геоморфолітосфері стійкого басейнового тип її 
організації [9].  
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На наш погляд, морфохронодинамічний аналіз рельєфу повинен стати 
теоретичною основою сучасного регіонального палеогеоморфологічного 
аналізу територій, визначати його зміст і напрямки, і стати в 
концептуальною основою майбутнього палеогеоморфологічного атласу 
України.   
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Комлєв О.О. Нова теоретична основа регіонального 
палеогеоморфологічного аналізу. В статті розглядається морфохронодинамічна 
концепція регіонального палеогеоморфологічного аналізу. Обгрунтовані її теорія, 
визначені понятійно-термінологічні дефініції; принципи класифікації, основні 
напрямки вивчення геоморфолітосфери; наукове і практичне значення результатів.  
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Комлев А.А. Новая теоретическая основа регионального 
палеогеоморфологического анализа. В статье рассматривается 
морфохронодинамическая концепция регионального палеогеоморфологического 
анализа. Обоснованы ее теория, понятийно-терминологические дефиниции, принципы 
классификации, основные направления изучения геоморфолитосферы, научное и 
практическое значение результатов.  

Komlev О.О. A new theoretical base of the regional paleogeomorphological 
analysis. There is morphochronodynamical conception of the regional 
paleogeomorphological analysis in the article. There are based its theory, conceptions and 
terms, classificate principles, main directions researches of the geomorpholitosphere, 
scientific and practical meaning.    
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МОРФОЛОГІЯ РЕЛЬЄФУ ЯК КЕРУЮЧА ЛАНКА ГІДРОЛОГО-
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Вступ. Низка наукових напрямів і практичних реалізацій заходів 

регулювання поверхневого стоку, протиерозійного захисту земель, 
геоекологічного прогнозування в умовах флювіального рельєфу, що має 
переважаюче місце серед природних ландшафтів помірного поясу 
суходолу, спираються на два фундаментальні поняття: водозбор як 
структурована частка території, що є організуючою ланкою просторової 
організації земної поверхні, та поверхневий стік – основний активно й 
постійно діючий агент перетворення рельєфу цієї території. Проблемам 
дослідження цих явищ та наукових понять, що їх відображують, 
присвячена величезна література, котру неможливо охопити у будь-якій 
окремій статті. Назвемо лише ключові доослідження й наукові школи. Це, 
перш за все, відомі у світі праці А.Абрахамса (A.Abrahams), А. Ховарда 
(A.Howard), Р. Хортона, А.Шейдеггера, що стали хрестоматійними, тому 
не потребують бібліографічних посилань. Велика частка фундаментальних 
студій та узагальнень на теренах СРСР належить школі Московського 
університету М.І.Маккавеєва - Р.С.Чалова [9]. В Україні до цього напряму 
на стику гідрології та геоморфології  тяжіють теоретичні дослідження 
Г.І.Швебса [11], О.О.Світличного з співавторами [7], експериментальні 
студії  та узагальнення І.П.Ковальчука [1], конкретно-методичні роботи 
ерозієзнавців С.Ю.Булигіна та М.В.Куценка. Аналізові наукових знань та 
дослідницького апарату флювіальної геодинаміки та регіональних 
здобутків українських вчених присвячено більш ніж 60 стор. 
фундаментальної колективної монографії НАН України за редакцією 
В.П.Палієнко [8], де, зокрема, наведено оглядову карту інтенсивності 
розвитку ерозійних процесах у найкрупніших річкових басейнах України. 
Отже, існує значний доробок у вивченні проблем геодинаміки та 
структурних наслідків флювіального процесу. 
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Загальна постановка задачі. Механічне перетворення 
флювіального рельєфу відбувається завдяки існуванню джерел зовнішньої 
(по відношенню до рельєфу) енергії, а також під впливом фактора 
саморозвитку як визначальної умови процесу самоорганізації [6,10] .  

Властивість дисипативності рельєфу, тобто його здатності зберігати 
й удосконалювати морфологічну структуру за рахунок притоку зовнішньої 
енергії тепло-вологопереносу, відображає зміст процесу флювіального 
рельєфоутворення і дозволяє об’єктивне виділення геоморфосистем як 
певних цілісних утворень, що сприймають зовнішню енергію як цілісність 
[2], оскільки функціонування останніх характеризується тими ж 
дисипативними процесами – саме утворенням, надходженням, 
переміщенням, накопиченням і виносом речовини й транзитом та 
трансформацією енергії. Певною мірою, “саму суть геоморфології водно-
ерозійних ландшафтів складає утворення і рух уламкового матеріалу” 
(див. [11], с.177), що, звісно, відбувається разом із водними потоками.  Для 
прослідковування цього процесу, за Г.І.Швебсом, слід виділити в 
ерозійному геокомплексі структуру (структурну мережу) – відображення 
морфологічного аспекту розвитку і функціонування – відображення 
динамічного аспекту розвитку. 

Рельєф є одним із ведучих, “сильних” компонентів ландшафту, а СЛ 
являють собою ребра твердого каркасу місцевості, котрі зберігаються і 
набувають виразності завдяки тому, що диференціюють флювіальний 
геоморфологічний процес. Перерозподіляючи вплив зовнішніх факторів на 
природно-антропогенні комплекси (радіацію, опади тощо), мережа 
рельєфу виступає в якості диференціатора останніх на геофізичні (та 
геохімічні) ландшафти різного рангу. Елементи зовнішньої геометрії 
рельєфу визначають різні гіпсометричні рівні, якими каскадна 
ландшафтно-геохімічна система (КЛГС), за класичними уявленнями 
Б.Б.Полинова, ділиться на ряд елементарних ЛГС.  

У зв’язку проблемами дослідження  водозборів, що є первинними 
ланками саморозвитку флювіального рельєфу, та через кричущу потребу 
переходу у проектуванні протиерозійних заходів шляхом комп’ютерного 
моделювання гідролого-геоморфологічного процесу за цифровими 
моделями рельєфу, виникає потреба у створенні алгоритмів і програм, 
котрі б забезпечували відтворення й апаратну симуляцію гідролого-
геоморфологічного процесу. Остання має виключне значення для 
теоретичного прогресу у флювіальній геоморфології, отже, й у гідрології 
суходолу гумідного клімату на якісно новому рівні досліджень, бо створює 
умови для комп’ютерних експериментів на теоретично обґрунтованих  
моделях. В той же час, цифрове моделювання передумов прискореного 
масопереносу дає змогу практичних розробок для забезпечення 
геоекологічної безпеки (зокрема, прогнозування повнів, яроутворення та 
зсувів).  

Метод. Існує можливість розглядати всю поверхню 
геоморфологічного ландшафту як мережу різномасштабних русел. 



 ~69~ 

Структурна мережа поверхневого стоку належним чином визначає 
структуру ландшафту, бо і геофізична контрастність, і геохімічна 
неоднорідність елементарних ландшафтів створюється за рахунок 
переміщення твердого матеріалу і різноякісного елювіального процесу  та 
міграції речовин по різних формах рельєфу. Цим же фактором обумовлена 
сполученість і саморегульованість процесів.   

Якщо сумістити з реальною поверхнею геоморфологічного 
ландшафту регулярну сітку-матрицю цифрової моделі місцевості (ЦММ), і 
припустити, що кожна чарунка матриці отримує прихід атмосферної 
вологи і кожна (за винятком найвищих топографічних відміток) – приток 
води поверхневого стоку, тобто має власну приходну частину водного 
балансу, то можна (за моделлю) прослідкувати утворення поверхневого 
стоку й визначити його потужність. Натомість, його  простежування є 
вельми складним дослідницьким заходом, котрий ми називаємо 
маршрутизацією поверхневого гідрологічного стоку.  

Маршрутизація поверхневого гідрологічного стоку. Уявімо собі рух 
краплинки води, що впала на складну непроникну поверхню. Її шлях цією 
поверхнею є маршрутом, а спосіб прослідковування цього маршруту ми 
називаємо маршрутизацією. Якщо стік відбувається у реальних умовах (а 
не на штучній непроникній поверхні, що нездатна до розмиву), то 
додаються функції ерозії-акумуляції, котрі, як зрозуміло геоморфологові, 
також впливають на гідролого-геоморфологічний процес – власне, 
становлять його функціональну сутність. Подальша частина статті коротко 
розкриває ці проблеми. 

У середині 80-х рр. минулого сторіччя була запропонована так звана 
“функція акумуляції стоку” - ФАС (drainage accumulation function – англ.)  
DAF. Цей показник -“…оператор, який, використовуючи матрицю 
напрямків стоку (A), що була розрахована за матрицею висот (Z), і 
матрицю вагових значень площ (W), визначає результуючу матрицю (R) 
таким чином, що кожен елемент в R подає суму вагових значень всіх 
елементів матриці, стік із яких здійснюється в даний елемент” [12, с. 
326]. У ті ж роки було здійснено ряд досліджень, що характеризують, з 
одного боку, структуру поверхневого стоку (див. [10]), з іншого – процеси 
масопереносу, що відбуваються у флювіальній мережі [13]. Узагальненням 
цих досліджень є монографія, де показано методологію і результати 
дослідження гідролого-геоморфологічного процесу на водозборах, що 
розглядаються нами як флювіальні геоморфосистеми (див. [10]. Там же 
розглянуто оригінальну модель маршрутизації гідрологічного стоку, що 
достатньо детально розроблена особисто С.В.Костріковим. 

У цьому викладі ми  обмежимость нерусловими та схиловими 
мережами. Це різномасштабні ландшафтні мережі первинного стоку, котрі 
найважче відтворюются як традиційними методами топографічної зйомки, 
але особливо спотворюються при цифровому моделюванні топографічної 
поверхні, якщо вона здійснюється механістично без застосування апарату і 
методів сучасної геоморфології. Ми зосередимося на можливостях 
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покращення відображень первинного стоку, що стали можливими в 
комп’ютерну еру, спираючись на відомий нам світовий досвід та власні 
розробки авторів, котрі цією статтею черговий раз репрезентують 
Харківську геоморфологічну школу. 

Безпосередня мета статті. Показати спосіб структуризації водозбору, 
для чого навести  алгоритми маршрутизації поверхневого гідрологічного 
стоку у водозборі, що працюють  на основі цифрової моделі рельєфу і 
дозволяють відтворювати умови стоку.  

Для послідовного відтворення флювіального рельєфу, поверхневого 
стоку і руслової мережі шляхом маршрутизації поверхневого 
гідрологічного стоку необхідно поетапно вирішити три задачі:  

1) формального опису процесу маршрутизації стоку через 
математичну модель флювіального рельєфу;  

2) евристичного моделювання стоку за цифровою моделлю рельєфу 
(ЦММ);  

3) маршрутизації стоку за ЦМР водозбору для створення моделі, яка 
відображала  би повну флювіальну  мережу з урахуванням 
геоморфологічної гетерогенності, спричиненої розбіжностями первинної 
морфології поверхні, геологічної будови та ландшафтних особливостей 
схилів.  

4) через змодельовані параметри мережі рельєфу можна вирішувати 
задачу формалізації опису неоднорідності гідрологічного режиму. 

Основні визначення і математична постановка задачі. Математична 
модель флювіального рельєфу не може використовуватися в середовищі 
ГІС сама по собі, а має бути зв’язана із базою даних (БД) і базою знань 
(БЗ)  геоінформаційної системи. Головною перешкодою до організації 
відповідної БД дотепер можна було вважати саме відсутність строгих 
формалізованих алгоритмів виділення мереж флювіального рельєфу по 
ЦМР регулярного типу (сітка висот заданого кроку).  Авторами 
запропоновані такі алгоритми і приведені конкретні приклади їхньої 
роботи на матриці гідрологічного процесу. Надалі вважаємо територію, яка 
подається через ЦМР, ареною флювіального рельєфоутворення. Нехай G - 
деяка замкнута область даних на ЦМР, а ∂G - її границя, і на області G 
задана деяка функція Z=Z(x, y)(x, y∈ G), Z∈ C′. Назвемо функцію Zr(0) 
функцією флювіального рельєфоутворення (ФФРУ), якщо 
задовольняються три наступні вимоги: 

1) ∀(x, y) ∈ G:
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Z(x′, y′) < Z(x, y), де Vε - ε - околиці точки (x, y) 
2) ∃!( MM yx ,  )∈ ∂G : Z( MM yx ,  )< Z(x, y) V(x, y) ∈ G                              (2) 
3) Можна побудувати рекурентну послідовність радіус-векторів у 

вигляді: 
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1) умова – рівняння (1) - означає, що r(0) – функція ФФРУ, яка не 
може мати локальних мінімумів, і кожен її екстремум є максимумом.  

2) умова – рівняння (2) - полягає в одиничності глобального 
мінімуму функції Z(x, y) в області G і досягненні його на границі області 
∂G .  

3) умова – рівняння (3) і (4) - утверджує факт з'єднання всіх 
градієнтних ліній у єдиній точці мінімуму. Фактично приведене 
визначення є одним з можливих визначень для топографічної компоненти 
гідролого-геоморфологічної системи водозбору (ГГСВ). 

Назвемо деяку функцію  Z′ (x, y) (x, y) ∈ G, r(S, Z(x, y)) функцією 
класу ФФРУ, якщо знайдеться така  r(0) – ФФРУ-функція Z (x, y) (x, y)∈ G, 
що S ( Z(x, y) - Z′ (x, y)/dx dy<. S. Очевидно, що перевірка на три приведені 
вище умови визначає міру відхилення деякої функції Z′ від r(0) – ФФРУ. 
Припустимо, що цю міру відхилення взагалі описує значення S. Очевидно 
також, що в кожній області можна побудувати будь-яку кількість r(0) – 
ФФРУ-функцій. (Наприклад, усі строго монотонні функції двох 
перемінних r(0) – саме такі функції).  

З останнього твердження випливає, що, говорячи взагалі, достатньо 
легко для будь-якої Z(x, y)  побудувати  r(S, Z(x, y)) - флювіальну функцію 
на G, якщо вибрати S досить великим. Для цього, наприклад, можна взяти 
будь-яку строго монотонну функцію на G, у якої мінімальне значення 
збігається з максимальним для функції Z(x, y). Питання, однак, полягає в 
тому, щоб підібрати  S мінімальним із усіх можливих значень. Фактично 
мова йде про позбавлення шуканої функції локальних екстремумів, тому 
що невиконання умов 2) або 3) при відповідності умові 1) означає, що 
область G можна розбити на декілька незалежних підобластей, на кожній з 
яких функція Z’ виявиться  r(0) – функцією ФФРУ. 

Алгоритми. Математична модель флювіального рельєфу – це 
формалізований опис систематизованої сукупності природних об’єктів 
(форм і елементів рельєфу), процесів (рельєфоутворення) і явищ (перш за 
все – гідрологічних) із допомогою необхідної математичної символіки. 
Зауважимо, що математичний апарат, який подається в  цьому параграфі, 
взагалі відповідає умовам детерміністських моделей.   

С.В.Костріковим було складено шість оригінальних алгоритмів, які, 
власне, і складають реалізацію математичної моделі флювіального рельєфу 
на матриці гідрологічного процесу. Ця математична модель флювіального 
рельєфу є розвитком напрямку автоматизованого моделювання, який вже 
достатньо давно розвивається в Харківському університеті. Цей науковий 
напрямок став однією із найважливіших передумов всієї сучасної 
методології геоінформаційного моделювання. У межах спеціально 
створеної ГІС вони дають змогу відтворити за цифровою моделлю рельєфу 
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ієрархічну структуру поверхневого стоку й визначити фактори його 
саморегулювання у взаємодії потоку з керуючою дією морфології рельєфу.  

В узагальненому вигляді, моделювання ландшафтної мережі 
первинного стоку, що будується на підставі функції акумуляції стоку D, 
може бути підсумоване у наступному вигляді:  

1. Розрахунок матриці напрямків стоку (A) на підставі матриці 
абсолютних висот (Z) і іншої доступної інформацію щодо земної поверхні 
на даній території.  

2. Впровадження алгоритму підрахунку функції акумуляції стоку D 
(A, W) для того, щоб отримати матрицю одиничних водозбірних площ R.  

3. Визначення придатної матриці вагових значень площ (W) і 
інтерпретація результуючої матриці (R) для встановлення характеру 
особливостей місцевої ландшафтної мережі первинного стоку, тобто 
встановлення особливостей поверхневого стоку.  

Фактично моделі ландшафтної мережі первинного стоку відповідає 
алгоритм  визначення флювіального рельєфу і течії на ньому гідрологічних 
процесів, який розробляється і подається через формалізовану 
математичну модель.  

Таким чином, найсуттєвіших компоненти, що подають гідролого-
геоморфологічну систему водозбору, адекватно моделюються через подану 
формалізовану математичну модель флювіального рельєфу. Це, по-перше, 
флювіальна мережа, по-друге, границі водозбірних басейнів – вододіли і, 
по-третє – “особливі точки” рельєфу. Інформація щодо результатів 
моделювання організується в БД ГІС відповідно до принципів, викладених 
нами раніше.  

Результати. Виходячи з припущення, що підтверджується широким 
досвідом гідролого-геоморфологічних досліджень, буцімто групи 
властивостей структурної мережі рельєфу відображають по суті різні 
сторони активності рельєфу, авторами був розроблений спосіб їх 
відображення через індексацію показників топологічних і метричних 
властивостей мережі рельєфу. 

Показано, що серед моделей флювіальних мереж із групами 
властивостей останніх, які спрямовані на подальше відтворення 
структурної мережі рельєфу, доцільно виділяти і окремо розглядати 1) 
моделі руслових мереж, 2) моделі вододільних мереж і 3) моделі 
ландшафтних мереж первинного стоку. Саме визначення структурної  
мережі із її характерними властивостями – необхідна і, в переважній 
більшості випадків, достатня умова реалізації системного підходу до 
вивчення флювіального рельєфу. 

Доведено, що для послідовного відтворення флювіального рельєфу, 
поверхневого стоку і руслової мережі  доцільно поетапно вирішувати три 
задачі:  

1) формального опису процесу маршрутизації стоку через 
математичну модель флювіального рельєфу – функцію r(0) флювіального 
рельєфоутворення;  
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2) евристичного моделювання стоку за цифровою моделлю рельєфу;  
3) маршрутизації стоку за цифровою моделлю рельєфу водозбору, 

яка відбиває характеристики геоморфологічної гетерогенності, і на такій 
підставі – побудови повної флювіальної (ерозійної) мережі. Потім, через 
змодельовані параметри мережі рельєфу можна вирішувати задачу 
формалізації опису неоднорідності гідрологічного режиму.  

Отже, запропоновані алгоритми у їх поєднанні забезпечують повний 
цикл автоматичного подання флювіального рельєфу водозбору. Це дає 
змогу ввести його структурну модель у комп’ютер у вигляді окремого 
модуля для будь-яких подальших досліджень гідролого-
геоморфологічного процесу та розробок заходів захисту території від 
несприятливих  геоекологічних процесів. 
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Костріков С.В., Черваньов І.Г. Морфологія рельєфу як керуюча ланка 

гідролого-геоморфологічного процесу на водозборі. Вивчено залежність поміж 
поверхневим стоком та морфологією рельєфу з точки зору вияву механізму 
саморегулювання цих споріднених явиЩ. еотрі утворюють в сукупності гідролого-
геоморфологічний процес. Створено, верифіковано й реалізовано процедури 
моделювання гідролого-геоморфологічного процесу на річкових та яружно-балкових 
водозборах. 
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Костриков С.В., Черванев И.Г. Морфология рельефа как управляющее 
звено гидролого-геоморфологического процесса на водосборе. Изучена зависимость 
между поверхностным стоком и морфологией рельефа с точки зрения выявления 
механизма саморегулирования этих явлений, составляющих в совокупности гидролого-
геоморфологический процесс  Составлены, верифицированы и реализованы процедуры 
моделирования гидролого-геоморфологического процесса на речных и овражно-
балочных водосборах. 
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В последние годы поиск путей и методов защиты и снижения 

сейсмической угрозы для человечества, разработки основных принципов 
устойчивого развития территорий в условиях повышенной сейсмической 
опасности может привести к становлению нового научного направления, 
которое мы предлагаем назвать «сейсмоэкологией». Этот термин 
встречается в научной литературе, описывающей влияние землетрясений 
на психическое и физическое состояние человека как социального и 
биологического вида [13]. Однако необходимо расширить объем этого 
понятия, включив в него природные и социально-экономические факторы. 

До 60-х годов прошлого столетия сейсмическая опасность 
характеризовалась исключительно максимальной интенсивностью 
(балльностью) возможных сотрясений. Но уже к середине 60-х годов ХХ 
века изучение сейсмических рисков перешло в плоскость оценки 
экономического ущерба, регламентации строительства и срока службы 
сооружений, страхования, окупаемости  объектов проектируемых в 
высокосейсмических зонах [13, 16]. Пришло понимание того, что без 
анализа объектно-субъектных отношений о действенных мерах 
сейсмобезопасности говорить не приходится. Оценка сейсмического риска 
и вытекающей из него ситуации – важная цель геоморфологического 
изучения любой территории, находящейся в сейсмоактивной зоне. 

Крымский полуостров располагается в пределах Крымско-
Кавказского сейсмоактивного сегмента Альпийской складчатой области 
юга Европы. Здесь за историческое время неоднократно происходили 
значительные сейсмические события разрушительной интенсивности (8-10 
баллов по шкале МSК-64) [11]. Южнобережный Крым отличается высокой 
плотностью населения (450 чел/км2), гражданских, промышленных, 
транспортных, рекреационных и др. объектов. В курортный сезон 
численность населения увеличивается за счет отдыхающих на 3-4 млн. чел. 
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Стихийность застройки и хозяйственного освоения, пренебрежение 
строительными нормами и правилами, регламентированными для 
сейсмостойкого строительства [16] - все это создает достаточно опасную 
сейсмоэкологическую ситуацию.  

Для прогнозирования сейсмической опасности в качестве 
нормативных документов приняты карты общего сейсмического 
районирования Крыма (ОСР-98, М 1:1000 000) для периодов 
повторяемости сотрясений 7, 8, 9 баллов соответственно в 100, 500 и 1000 
лет [12]. Чем более сложен и экологически опасен проектируемый объект, 
тем больший период (и соответствующую карту) необходимо применять. 

Однако изучение сейсмической опасности только 
сейсмоинструментальным методом не всегда достаточно. Например, для 
Крыма данные о сейсмичности, полученные за период инструментальных 
наблюдений (создание сейсмослужбы Крыма было инициировано только 
после Ялтинского землетрясения 1927 г.), не позволяют разработать 
надежный долгосрочный прогноз, тем боле, что одной из особенностей 
сейсмичности Крыма является то, что время подготовки сильных 
землетрясений (8-10 баллов) здесь может длиться сотни и тысячи лет [5, 
11]. 

В семидесятых годах прошлого столетия В.П. Солоненко предложил 
новый метод – палеосейсмогеологический, основанный на обнаружении в 
рельефе следов мощных землетрясений, произошедших в течение 
исторического времени [14, 15]. В этом случае прогноз ведется по 
максимально возможному землетрясению, оставившему «следы» в 
рельефе. В 1973 г. В.П. Солоненко привел качественные критерии 
нарушений, которые сопутствуют землетрясениям разной силы [15]. При 
12 баллах происходят контрастные движения блоков, возникают зияющие 
трещины, происходят срывы вершин гор; при 11 баллах происходит 
перемещение крупных блоков на площади более 350 км2, опускания на 8-
15 м, разрывы длиной 15-25 км, массовые обвалы и оползни вибрационной 
природы, с перемещением блоков на большие расстояния; при 10 баллах 
эти же явления наблюдаются на площади менее 10 км2; при 9 баллах зоны 
трещин протягиваются на 2-3 км, возникают многочисленные обвалы, 
оползни, сели; при 8 баллах сейсмодислокации на поверхности земли 
невелики и длительное время не сохраняются. Однако, эпицентральную 
область можно оконтурить по сейсмогравитационным обвалам и оползням. 
При меньшей балльности землетрясений (до 4-5 баллов включительно) 
происходит активизация гравитационных процессов, что в некоторых 
случаях дает основание считать их сейсмогравитационными. В связи с 
развитием идей геодинамики и становлении геодинамической парадигмы в 
геоморфологии [17, 7–10] сейсмогеологический метод (по содержанию его 
можно назвать и сейсмогеоморфологическим) получил надежную 
теоретическую базу. 

Данные, полученные сейсмогеологическим методом,  явились одной 
из причин остановки строительства Крымской и Краснодарской АЭС. В 
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настоящее время сейсмогеологический метод используется специалистами 
многих стран мира. В США по требованию комиссии по атомной 
энергетике сейсмоактивность тектонических разрывов должна быть 
определена за период 500 тыс. лет. После обнаружения сейсмоактивных 
разломов были приостановлены работы на АЭС в заливе Гумбольдта в 
Калифорнии, на островах Майне и Сеаре. После начала строительства АЭС 
«Каньон Дьябло», в 5 км от станции был найден сейсмоактивный разлом. 
Строительство станции задержано на пять лет, а ее стоимость возросла на 
три млрд.дол.. Значение сейсмогеологических исследований для оценки 
сейсмоэкологической ситуации особенно возрастает в горных и 
приморских районах Крыма. Проблемы здесь могут возникнуть не только 
от прямого воздействия сейсмических ударов на инженерные сооружения, 
но и из-за обвалов, оползней, разжижения грунта и др., вызванных 
сейсмическими колебаниями и обусловленных высокой энергией рельефа.  

В связи с этим, мы различаем два вида сейсмических движений – 
колебательные (Up, Us) и линейные, обусловленные первыми. Свойства 
линейных движений и формируемых ими склоновых дислокаций, а также 
меры защиты от них достаточно отличны от колебательных движений. 
Этот фактор является одним из важнейших в оценке сейсмоэкологической 
ситуации ЮБК. 

В условиях Южнобережного Крыма установление сейсмического 
генезиса гравитационных форм рельефа (смещенных известняковых 
массивов, крупных блоковых оползней, обвалов и др.) должно направить 
исследования по двум направлениям: первое – выявление сейсмоактивных 
тектонических нарушений и ограниченных ими тектонических блоков;  
второе –  изучение сейсмогенного разрушения крутых известняковых 
склонов массивов и, обусловленное этим, сейсмогравитационное 
воздействие (сейсмогенные обвалы, камнепады, оползни и др.) на объекты 
геоэкосистем. В итоге – суммарная оценка сейсмоэкологической 
опасности, риска и ситуации. 

Таким образом, выяснение генетической природы конкретных 
гравитационных форм Южнобережного Крыма – важный вопрос оценки 
сейсмоэкологической ситуации в регионе, связанной с сейсмическими 
событиями прошлого, настоящего и будущего. 

Полевые исследования, проведенные в пределах Горного и 
Южнобережного Крыма, позволили выделить формы рельефа 
гравитационного, сейсмогравитационного, гравитационно-
сейсмотектонического и сейсмотектонического генезиса [2–4]. 

Если образование форм гравитационного (в основном обвального или 
оползневого характера) происхождения не вызывает особого сомнения, то 
выявление их сейсмического генезиса связано с определенными 
трудностями и в некоторой степени дискуссионно. В связи с этим, для 
выяснения сейсмического генезиса форм рельефа был использован ряд 
методов: 
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1 – Анализ распределения смещенных известняковых массивов и 
крупных блоковых оползней Крыма относительно тектонических 
разрывов разных порядков. Тектонические разрывы выделялись по 
имеющимся геологическим картам и проверялись в поле.  

Разрывные нарушения, показанные на карте линией, в природе 
представляют собой трехмерные тела, имеющие довольно сложное 
строение. Ширину расчетной зоны (S3, м) можно определить по 
протяженности разрыва (L, м) из соотношения [1]. 

 
LgS3=0,77 lgL –1,20 

 
Эта связь характеризуется довольно высоким коэффициентом 

корреляции (r =0,70). 
Разрывы глубокого заложения в пределах региона имеют длину от 40 

до 80 км, что соответствует ширине зоны от 270 до 450 м. Средняя ее 
ширина 360 м. Межблоковые разрывы имеют длину от 1,5 до 40 км, что 
соответствует ширине зоны от 21 до 270 м. Средняя ее ширина 145 м. 
Внутриблоковые разрывы достигают длины 14 км, что соответствует 
ширине зоны от 15 до 106 м. Средняя ее ширина 60 м. 

Площадь, занятая разрывными зонами, для разрывов глубокого 
заложения составляет 148 км2 (412 км х 360 м), для межблоковых  - 103 км2 
(712 км х 145 м),  для внутриблоковых – 48 км2 (804 км х 60 м). Общая 
площадь разрывных зон составляет 299 км2  , или 6% площади расчетного 
планшета (Горный Крым). Следовательно, если до 6% смещенных 
известняковых массивов и крупных блоковых оползней располагается в 
пределах зон разрывных нарушений, то это случайность. Если же в их 
пределы  попадает большее число этих форм, то их связь с тектоническими 
нарушениями закономерна. Сопоставление картографических материалов 
и полевых съемок показало, что в пределах разрывных зон, разных 
порядков располагается более 40% смещенных известняковых массивов и 
крупных блоковых оползней. Для форм, имеющих сейсмогравитационные 
признаки, этот процент увеличивается до 87%. Таким образом, имеется 
бесспорная и весьма тесная связь между размещением разрывных 
нарушений разных порядков и расположением анализируемых форм 
рельефа. Такие нарушения и ограниченные ими тектонические блоки 
можно трактовать как сейсмоактивные, а данные формы рельефа могут 
выступать их индикаторами. Полученные материалы хорошо 
иллюстрируют представления В.П. Палиенко, что: «Из склоновых 
образований наиболее информативны для структурно-
геоморфологического анализа оползни, особенно блоковые (к этому типу 
относятся все смещенные известняковые массивы Крыма - прим. авторов), 
часто приуроченные к активным тектоническим швам. Эффективна и 
оценка плотности развития оползневых тел на единицу площади 
структуры…» [7]; 

2 - метод расчета предела прочности пород, в зависимости от 
прилагаемых сил, использовался когда известняковый массив или 
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блоковый оползень расположен не далеко от коренного склона. В расчеты 
включались следующие величины: Fкр – критическая сила излома (предел 
прочности пород), устанавливается экспериментальным путем, выражается 
в абсолютных единицах и зависит от площади (S м2) сечения блока породы 
(соответствует площади стенки срыва) и типа горных пород.  

 

 
Рис. – Энергетическая составляющая сейсмических событий и связанных с ними 

явлений 
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В естественных условиях векторы сил, приложенные к горным 
породам, их природа и величина весьма различны, но сумма их всегда 
имеет критическое значение, при котором происходят нарушения 
сплошности пород. 

Данный метод используется, когда исследуются обвальные формы 
(прибровочные рвы отседания, отсевшие блоки, склоновые разрывы и 
оползневые структуры) в скальных породах, т.е. когда речь идет о 
преобладании гравитационной составляющей. Однако мы применили его 
для выяснения возможной сейсмогенной природы исследуемых массивов. 

Прежде всего нами рассчитывалось значение константы Fкр. Для 
этого измерялась площадь (S, м2) стенок срыва и определялась Fкр для 
пород, слагающих блок. Если предположить, что сила, создавшая 
изучаемые образования гравитационная, то Fкр=mg (при ускорении силы 
тяжести g=const). Отсюда и масса (m) смещенной структуры должна быть 
константой: mкр= Fкр/g Таким образом, в конкретных природных условиях 
S, Fкр, mкр, g будут постоянны для данных горных пород. Измеряя 
истинную массу (mи), изучаемых смещенных блоков и сравнивая ее с 
расчетной mкр, получаем несколько вариантов их соотношения: 

если mи ≈ mкр то можно говорить, что данное образование 
гравитационное; 

если mи > mкр, то необходимо искать тектонические причины 
образования структуры; 

если mи < mкр, то данное образование имеет сейсмогравитационный 
генезис (при данной площади стенки срыва). 

Fкр – Fи = ΔF- приращение ΔF недостающей до критической силы 
излома пород, характеризуется как сила, имеющая сейсмическую природу. 
ΔF можно выразить в абсолютных единицах. В последнем случае 
возможен выход на расчеты энергетического класса и магнитуды 
землетрясения, создавшего данную сейсмодислокацию (E=V·ß·g·H, где E – 
энергия, дж.; V – объем смещенного блока, м3; ß – объемная плотность 
пород, т/м3,g- ускорение силы тяжести; H – высота обвала или смещения; 
M=-2,8+0,57K, где М – магнитуда, К=lgE [11]). Расчет параметров Fкр, S, 
mкр, mи, ΔF для дислокации Тиссового ущелья, Марчека, Таракташа, 
Фороса, Караул-Обы, Биюк-Исара и ряда других дал следующие 
результаты: mкр в 2,5-3 раза больше mи. Это указывает на их сейсмическую 
природу. В связи с этим, сейсмогенные смещенные известняковые 
массивы и блоковые оползни и связанные с ними сейсмогенные обвалы – 
это образования, возникшие на склонах, для которых их формирование 
аномально, а землетрясения служили причиной их возникновения, вне 
зависимости от того, сформировались ли они в одни прием или в ходе 
эволюционного развития. 

3 - сравнительно-морфологический метод. Установлено, что 
несейсмогенные смещения имеют объемы до 3· 106 м3; несейсмогенные и 
сейсмогенные (субсейсмогенные) – более 3-5 · 106 м3 ; сейсмогенные – 
более 5· 106.  Для сейсмогенных оползней характерны более протяженные 
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и глубокие ниши отрыва, причем ниши, длиной более 1000 м и с глубиной 
захвата (шириной сместившегося блока) более 50-55 м, имеют только они 
[17]. Крупные смещенные массивы Крыма вполне отвечают 
сформулированным критериям «сейсмогенности».  

В списке крупнейших глыбовых оползней мира на первом месте 
стоит гигантский голоценовый оползень Сайдмарех в Иране (объем 30 · 109 
м3); 9, 11, 13, 15, 16 и 17 места занимают смещенные известняковые 
массивы и крупные блоковые оползни Крыма: Парагильмен (180 · 106 м3 ), 
г. Кошка (111 · 106 м3), Ласпинский (96 · 106 м3), Суатский  (60 · 106 м3), 
Караул-Оба (50 · 106 м3), Педи-Кая (50 · 106 м3), Сюрю-Кая (50· 106 м3), 
Демерджи (42 · 106 м3). 

Все они относятся к сейсмогенным. 43 % глыбовых смещений 
произошло в результате землетрясений с магнитудой от 5,8 до 8,7, силой 
от 3-4 до 12 баллов; 42%, очевидно, связано с землетрясениями, но 
сведений об их силе нет; лишь 15% не имеют четкой связи с 
землетрясениями. Обращает на себя внимание и то, что крупные смещения 
сами генерируют энергию, соизмеримую с энергией землетрясений (1·1017-
1·1023 эрг) (рис. 1). По длине ниши отрыва смещенные массивы Крыма в 
большинстве случаев меньше 1 км, но по ширине захвата коренного 
склона значительно превосходят критические значения. 

Таким образом, сейсмогеоморфологический метод, то есть изучение 
форм рельефа, обусловленных сейсмическими воздействиями, является 
весьма эффективным при анализе сейсмичности той или иной территории. 
Выявление этим методом сейсмоактивных разрывов, установление 
сейсмического генезиса форм рельефа значительно расширяет 
возможности оценки сейсмической опасности территории, что является 
непременным условием сейсмоэкологических исследований. 
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Вахрушев Б.О., Вахрушев І.Б. Геоморфологічний метод у сейсмоекології. У 
статті розглядаються питання використання геоморфологічного методу в 
сейсмоекології. Встановлюються критерії та ознаки сейсмогенних форм рельєфу, їх 
співвідношення з сейсмоактивними тектонічними розривами. Використання 
геоморфологічного методу значно посилює можливості прогнозування сейсмічної 
небезпеки і сейсмоекологічних ризиків.  

Б.А. Вахрушев, И.Б. Вахрушев. Геоморфологический метод в 
сейсмоэкологии. В статье рассматриваются вопросы использования 
геоморфологического метода в сейсмоэкологии. Устанавливаются критерии и признаки 
сейсмогенных форм рельефа, их соотношения с сейсмоактивными тектоническими 
разрывами. Использование геоморфологического метода усиливает возможности 
прогнозирования сейсмической опасности и сейсмоэкологических рисков.  
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§ 1. Краткий обзор концепций дальнодействия.  
Работая в области теоретической физики, автор сделал вывод об 

отсутствии пустоты и о дальнодействии через упругие среды. Отсюда, в 
частности, возникли противоречия с Ньютоновой концепцией приливов, 
исходящей из дальнодействия напрямую.  

Ньютон отталкивался от излишней детализации механизма 
тяготения в Декартовой (Картезианской) школе. В этой связи он заявил: 
“Hypotheses non fingo” — «Гипотез не измышляю». Однако он не 
ограничился эмпирическими фактами, постулировав тяготение масс как 
всемирный закон. Этому положению, в частности, оппонировал 

http://gs.usc.ru/russian /tech-risk.html. 14
http://gs.usc.ru/russian /tech-risk.html. 14
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Ломоносов [10]. Другая сторона вводит среду, обладающую монополией 
на тяготение — эфир или тяготительную материю (там же), сравнимую с 
теплородом или звукородом в физике ХVІІІ – середины ХІХ в. 

В ХХ в. кризис эфирной концепции вывел на первый план 
достаточно противоречивое понятие поля. Так, Эйнштейн, с одной 
стороны, трактует его как пустое пространство, проводящее энергию [18]; 
а с другой, предлагает «Рассматривать материю1 как такие области в 
пространстве, где поле чрезвычайно сильно» [18]. 

Дальнодействие через упругие материальные среды хорошо 
известно. Мужские цветки валлиснерии отрываются от стебля и, плавая на 
поверхности воды, притягиваются к более крупным женским; притяжение 
через воду может столкнуть корабли. К дальнодействию принадлежит 
Архимедова сила, отталкивающая легкие объекты от Земли через воду и 
воздух (аэростат); атмосферное и водяное давления, участвующие в 
гравитации — в отличие от давления газа в баллоне. Наконец, постоянство 
созерцаемых твердых тел на деле динамично. Их форму воссоздает 
орбитальное движение электронов; дальнодействие с ядрами через «поле», 
но взаимодействие макрообъектов, например, удаленных частей 
механизма, относится к близкодействию. 

Дальнодействие как установление связи между удаленными 
объектами и созидание объектов большего уровня, в отличие от потоков 
стихии, несводимо к физическому механизму и коренится в философских 
его основаниях. Физики отделяли дальнодействие от стихийных 
взаимодействий искусственно, путем введения дополнительных 
физических сущностей. 

§ 2. Протометрический вывод отсутствия пустоты и 
повсеместного наличия упругих сред.  

Вопрос о заполненности пространства должно решать теоретически. 
На сегодня даже среды с компонентами меньше размеров частиц, 
произвольно назначенных элементарными, недоступны для 
непосредственного наблюдения. Тем более, невозможно обнаружить 
эмпирически сколь угодно тонкие среды либо сколь угодно малые 
пустоты.  

В ходе работы автор нашел теоретический инструмент исследования 
внутренней бесконечности. Замечу, что под этим термином высшая 
математика, носящая прикладной характер, подразумевает бессчетное 
количество. Соответственно, в классической термодинамике молекулы 
принимались за бесконечно малые, а их количества в ограниченных 
емкостях — за бесконечные. Перейдя к изучению мельчайших частей 
бывших «бесконечно малых», новая физика отвергла метафору старой: 
«Гипотеза элементарного кванта действия... полагает величи́ны 
элементарной области уже не бесконечно малыми, а конечными» [13]. 
Вопрос же о наличии либо отсутствии внутренней бесконечности остался 
открытым. 



 ~83~ 

В ее пользу свидетельствуют сама возможность неограниченного 
деления. Против — недоработки математики, воспринятые опытной 
наукой.  

Если объект внутренне бесконечен, то пределом его деления 
является не какая угодно бесконечность, но бесконечная совокупность его 
и только его частей: 

lim x : ώ = x : ώx�y = х : х = 1е, 
где 1е — это элементарная или бесконечно малая единица.  

Непосредственно из внутренней бесконечности вытекает свойство, 
обеспечивающее сосуществование и несовпадение ее составляющих. Как 
минимум, это одно направление. Поскольку сосуществование взаимно, 
любое направление задает прямо противоположное ему, а в совокупности, 
— измерение. Из невозможности совпадения компонентов бесконечности 
следует отсутствие проницаемых, «пустых» элементов пространства.  

Прообразом бесконечно малой единицы был математический атом, 
сочетавший в себе анализ бесконечности и бессчетного количества, и 
отринутый в ХVII в. из-за несходства базисных свойств с созерцаемыми, 
— прежде всего, в геометрии. 

Так, угол представляет собой двумерную совокупность, а значит, 
двумерны и его составляющие. При принятии ширины луча за неделимую 
единицу, окажется, что она сечется в вершине, что означает преувеличение 
внутреннего содержания, а значит отсутствие наклонных и кривых на 
бесконечно малом уровне.  

Подобный вывод следует из парадокса Демокрита, предложившего 
решить, будут ли равны друг другу поверхности сечения, проведенного 
параллельно основанию конуса. Если да, то тогда верхние и нижние части 
не отличаются по ширине, и вместо конуса выйдет цилиндр. Если нет, 
конус не удастся сложить. Вместо гладкой боковой поверхности окажется 
ступень [1]. На практике мы не путаем конус с цилиндром. С другой 
стороны, идеализируя формы, мы постоянно отвлекаемся от мелких 
неровностей. Т. о., второе решение представляется достоверным. 
Применив то же рассуждение к продольным сечениям, получим 
совокупность кубов, в которых измеряется объем. Этот вывод, следующий 
из непосредственного изучения пространства, должно противопоставить 
эмпирическим концепциям его искривления. 

Такова картина на идеальном, бесконечно малом уровне. На 
реальном, бесконечно-составном, нет куба, слагающего все остальные, а 
потому базисного. Нет и фигур с идеально гладкими поверхностями. На 
бесконечно-составном уровне они заменяются переходными 
самоидентичными регионами. Так, расстояние между рукой и столом, 
которого она касается, составит 0 см, мм и  т. д., вплоть до уровня 
определенной малости, где невозможно отличить, где кончается рука и 
где начинается стол. Здесь проявление измерений не статично, а 
динамично. Это те 6 направлений, в которых протекает совокупность всех 
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движений. Т. о. сами измерения текучи, а значит, слагаемое ими 
пространство не может быть пустым.  

В отсутствии пустоты условием перемещения является, прежде 
всего, необходимость перехода единиц из передней подсовокупности в 
заднюю в обход перемещаемой, т. е., второе измерение. Противоречие 
между отсутствием пустоты и возможностью перемещения, на которое 
указывалось с античных времен (ср. с игрой в «пятнадцать», где шашки 
передвигают на «пустое», вернее, заполненное воздухом место), 
разрешается в выводе, что любой движущийся компонент сложен 
потоками и обладает порами, через которые проходят более тонкие среды 
(в свою очередь, состоящие из более мелких динамических компонентов). 
Отсюда следует третье измерение, позволяющее пройти сквозь величину, 
не нарушив ее целостности. 

Т. о. любая среда сложена из упругих величин, а потому воздействия 
распространяются последовательно. Совокупность же сред несжимаема и 
определяет одновременную корреляцию явлений. При рассмотрении связи 
между первым и последним звеном и отвлечением от звеньев 
промежуточных ее неоднократно принимали за бесконечно большую 
скорость передачи воздействий. Отталкиваясь от подобных представлений, 
Эйнштейн ограничил передачу воздействий скоростью света.   

§ 3. Сейсмическая теория приливов.  
При дальнодействии посредством среды в промежутке между 

объектами действует не притяжение, а отталкивание. Сближение же 
происходит за счет сталкивания средой позади них. Равновесие этих сил 
приводят к устойчивому орбитальному движению, несводимому ни к 
одному из данных типов взаимодействия.  

В этом случае на поверхность Земли, находящейся непосредственно 
под Луной, должна действовать сила отталкивания. На противоположной 
стороне (в надире), расположится зона сталкивания Земли с Луной. 
Казалось бы, вода должна отливать от этих мест, а не приливать к ним.  

К подобному выводу пришел Декарт, исходя из дальнодействия 
через среду [6]. Последующие наблюдения опровергли его взгляды. Тем не 
менее, в годовщину смерти Ньютона; т. е. через 41 год после выхода его 
«Математических начал» и 100 лет – после издания  Декартова «Трактата», 
Вольтер засвидетельствовал: «Дело доходит до того, что когда вы 
/француз/ считаете, будто Луна должна вызвать прилив, эти господа 
/англичане/ считают наоборот, что происходит отлив» [4]. 

Важные поправки в статическую теорию приливов Ньютона внес 
Лаплас. Согласно его динамической теории, распределение приливов 
зависит от широты местности, определяющей инерцию воды. Все же, для 
общего рассмотрения применима теория Ньютона. 

В первом приближении можно заметить, что изначально передача 
воздействия предполагалась мгновенной: Декарт исходил из несжимаемой 
базисной среды [6]; Ньютон, — из дальнодействия напрямую [4]. Приводя 
положения Ньютоновой механики в соответствие с теорией 
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относительности, Эйнштейн ограничивает распространение гравитации 
скоростью света2, что должно означать задержку тяготения Луны на 
несколько секунд и Солнца — на несколько минут.  

Однако чем тоньше среда, тем сильнее рассеиваются  в ней 
колебания и тем меньше скорость их распространения. В частности, 
мелкие пузырьки кавитации движутся вокруг крупных по орбите (в ходе 
их приближения к поверхности воды) [8]. Скорость передачи воздействий 
здесь равна скорости звука в воде, которая меньше, чем в металле и 
больше, чем в воздухе. Передача же воздействий между Землей и Луной в 
упругой космической среде должна распространяться гораздо медленнее 
звука в атмосфере. Т. о., вода убегает от запаздывающих воздействий 
Луны.  

Подобный вывод сделал Даниил Бернулли в «Мемуаре по теории 
приливов», объясняя задержку на 1,5 суток сизигиев3 и квадратур4 – 
приливов, где наиболее ярко проявляется взаимодействие Солнца и Луны 
[9]. На это Лаплас возражает, что скорость передачи тяготения, если и не 
бесконечна, то в несколько миллионов раз превышает таковую света5.  

Со своей стороны замечу, что если запаздывание соответствует 
свойствам упругих сред, то срок в 1,5 суток представляется малым, а 
сизигиальные и квадратурные приливы – идеализацией, следующей из 
прямого сопоставления явлений – если таковое имело место – к 
сожалению, я не сумел ознакомиться непосредственно с «Мемуаром» 
Бернулли. Прохождение расстояния в 150 млн. км за 1,5 суток или 100 
млн. км/сутки (≈ 4,2 млн. км/ч. ≈ 1200 км/с.), окажется в тысячи раз 
быстрее, чем у звука в атмосфере. Даже в этом случае гравитационное 
воздействие Солнца должно дойти до орбиты Луны за те же 1,5 суток 
минус полминуты.  

Отсюда, сизигии и квадратуры вызываются сложением воздействий 
от давнопрошедших положений Солнца и Луны и являются эмпирическим 
свидетельством «заполненности» межпланетного «пространства» упругой 
средой.  

В случае непосредственного воздействия Луны на водный океан, 
того же следовало бы ожидать для более близкого и менее инертного 
океана воздушного – что предполагал Декарт6 [6]. Между тем, приливы 
были замечены как особое явление природы, поскольку подъем воды не 
сопровождается заметными подвижками атмосферы. Если же приливные 
течения в воздухе рассеиваются к-л. посторонними факторами, то это 
означает, что воздействие Луны нарушается по дороге к воде и не должно 
порождать океанических приливов.  

Замечу также, что прямое воздействие Луны должно было породить 
и горизонтальные потоки, идущие от периферии к центру и антицентру ее 
притяжения. Скорость их была бы сопоставима с ходом лучевой проекции 
Луны по поверхности Земли, что на экваторе составило бы порядка 1 666,7 
км/ч, а на побережье близ Мурманска (на 69-й параллели) — около 600 
км/ч7. Даже если учесть трение о землю и атмосферу (в отсутствии 
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которых скорость орбитального дрейфа космических аппаратов составляет 
8 000 м/с или 38 800 км/ч [5]), гравитационный ветер, непрерывно дующий 
миллиарды лет, разогнал бы воду до ураганной скорости со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.  

Медленные гравитационные волны упругой среды должны не 
пронзать атмосферу, которая, в результате быстрого вращения предстанет 
твердью, а сталкиваться с земным шаром, как с единым целым. При этом, в 
отличие от статического тяготения, происходит чередование упругих 
сталкиваний и отталкиваний. Привнесенные колебания меньше 
рассеиваются в твердой коре Земли, нежели в воде и, тем более, в 
атмосфере. Отсюда, приливы порождены микросейсмикой. Подобно тому, 
как разрушительные землетрясения не вызывают ураганов, микросейсмы 
не сопровождаются заметными подвижками атмосферы. Этому 
препятствуют обширные межмолекулярные промежутки воздуха, 
эффективно рассеивающие воздействия. 

В 1980 г. группа отечественных исследователей сделала вывод о 
связи приливов с высокочастотными микросейсмами. Предложено 
учитывать их в качестве предвестников землетрясений. Тем не менее, 
исходя из Ньютоновой концепции, авторы сочли микросейсмы следствием, 
а не причиной перемещения водных масс [14]. Соответственно, известен 
вклад «приливных возмущений» Земли в лунотрясения [16].  

Если приливы порождены микросейсмами, то вода отливает от 
эпицентров, расположенных на ¼ либо на ¾ оборота от зенита и надира 
Луны. Поскольку, однако, скорость гравитации много меньше звуковой, 
запаздывание должно составлять n + ¼ либо n + ¾ оборотов8, где n >> 10.  

Сходство приливов с цунами представляется не конвергентным, 
связанным с большой длиной волны, а генетическим. Учитывая 
относительную безопасность, регулярность и обширность приливов, 
установление их сейсмической природы может внести весомый вклад в 
изучение цунами и в прогнозирование ущерба от последних. 

§ 4. Теория вынужденных сейсмических волн.  
Сейсмическому механизму приливов на первый взгляд противоречит 

их положение, когда максимум находится непосредственно под Луной и на 
противоположной стороне Земли, т. е. на наибольшем удалении от 
найденных эпицентров. К тому же считается, что собственно сейсмические 
волны являются свободными, идущими по инерции после толчка [7]. В 
этом случае их энергия должна в большей степени рассеиваться в океане, 
чем в относительно малых бассейнах закрытых средиземных морей.  

Между тем имеет место обратное. Землетрясение близ черноморских 
берегов Турции, длившееся с 26 декабря 1939 г. по 2 января 1940 г. и 
вызвавшее подъем воды на 20 м в г. Фатсе, достигло скалистых берегов 
Новороссийска и Ялты в виде сейсмических волн 53,4- и 14-сантиметровой 
высоты, соответственно [17]. Во время разрушительного землетрясения на 
побережье Средиземного моря в Турции 17 августа 1999 г. я находился на 
противоположном берегу (в Израиле) и могу засвидетельствовать 
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отсутствие там цунами. Важно указать, что вертикальные подвижки 
преобладали над горизонтальными, т.е. землетрясения являлись 
потенциально цунамигенными. 

В то же время, океанические цунами сохраняют свою 
разрушительную силу на расстоянии, превосходящем упомянутые в 
десятки раз. В частности, они неоднократно проходили от берегов 
Камчатки, Северной и Южной Америк до Гавайских островов, Новой 
Зеландии и Австралии [2]. Можно, конечно, предположить несоответствие 
масштабов подвижек, однако, в закрытых морях крайне слабо проявляются 
и, микросейсмические волны, которыми, как было показано выше, 
являются приливы. 

Еще более явное противоречие гипотезе свободной волны 
заключается в предположении, что цунами охватывают всю толщу воды. 
При этом  в открытом океане они не затрагивают суда9, что объясняют их 
низкой высотой [7]. Здесь эмпирические факты увязываются напрямую. 
Между тем, ударная сила потока прямо пропорциональна не его высоте, а 
скорости и плотности среды. В данном случае водная масса движется со 
скоростью 400 – 800 км/ч, что в 2 – 4 р. превышает сильнейший ураган. Не 
менее противоречиво объяснение низкой высоты сейсмической волны в 
открытом океане (метры высоты при длине в десятки и сотни километров 
[7]) отсутствием сопротивления движению. Роль твердого дна здесь с 
успехом может сыграть невозбужденная вода – ср. с соотношением высоты 
и длины в круговых волнах от камня. 

В данном случае, на взгляд автора, наглядно проявляется недостаток 
опытного подхода, когда привычное отсутствие природного явления не 
осмысляется при явном противоречии существующей теории. Одной из 
причин такого упрощения является трудность изучаемого объекта, 
осложненная множеством местных факторов, от которых, в общем случае, 
приходится абстрагироваться.  

Решение видится в том, что коллизия возбужденных вод со 
спокойными происходит не по фронту, а на глубине. Это объясняет 
отсутствие столкновений с судами в открытом океане. Вероятно здесь, 
подобно термоклину, групповая инертность молекул воды задерживает 
значительную долю возбуждения, порождая динамический скачок. В 
результате предотвращается рассеивание сейсмической энергии по 
вертикали. Колебания земной коры, распространяясь быстрее водных, 
устраняют подобное сопротивление в горизонтальном направлении.  

Т.о. сейсмические волны являются не свободными, но 
вынужденными, следовательно, нарастающими в результате резонанса – 
ср. с ветровыми волнами, чья высота при данной силе ветра прямо 
пропорциональна площади водоема [7]. Соответственно, океаническое дно 
обширней, чем морское. Кроме того, в батиальной зоне океана оно 
сложено из коренных пород, лучше проводящих колебания, чем 
материковые и осадочные породы шельфа и морского ложа.  



 ~88~ 

Исходя из гипотезы свободных волн и классической гидродинамики, 
современная автору теория цунами абстрагируется от колебаний дна вне 
эпицентра и сжимаемости воды, полагая их незначительными [3]. Если же 
сейсмические волны являются вынужденными, данные факторы 
оказываются, напротив, ключевыми. 

В пользу этого говорят следующие соображения:   
Средняя скорость длинной «свободной волны», включая цунами, 

определяется по формуле Лагранжа как  
с = gН  

где с — скорость волны, g — ускорение свободного падения, Н — глубина 
[7],. Разделив на это выражение расстояние до цели, получим время 
прихода к ней сейсмической волны.  

Если же данную формулу применить не фронтально, а локально, 
окажется, что на километровых глубинах скорость сейсмической волны 
отличается, а согласно вышеизложенному, — превосходит таковую у 
поверхности в сотни раз. Следовательно, вопреки принятой версии, 
цунами не смогут охватывать всю толщу воды равномерно.   

Из градиента скоростей следует, что поверхность океана не 
отреагирует на прохождение сейсмической волны мгновенно. Кроме того, 
глубинные волны должны быть короче и выше поверхностных, что 
соответствует большей их скорости. Отсюда, на глубине должны 
возникнуть зоны сжатия воды, дополнительно увеличивающие 
потенциальную энергию подводной волны и кинетическую – само цунами. 

Сжимаемость воды, которой в гидравлике можно пренебречь, для 
океанологии является важным фактором. Она может быть определена по 
формуле  

γH = НP
2
μ

, 
где Р — давление, γ — средний коэффициент сжимаемости воды, равный 
4254 × 10-9 дб-1  при солености в 35‰ и температуре 5° С [7]. Отсюда для 
среднеокеанической глубины в 4 км сжатие составит 34 м. Принимая 
глубину очага за 40 км, магнитуду за 7,3, что соответствует землетрясению 
силой в 8 баллов или поверхностному ускорению более 2 м/с2 [11], т. е. 
около 1/5 g, а плотность базальта равной трем плотностям воды, получим, 
что сейсмическое сжатие превысит океаническое в 6 раз10.  

Если бы толчки от такого землетрясения равномерно охватили весь 
водный столб 4-х километровой высоты, они были бы способны сжать его 
дополнительно на 204 м. Тем не менее, как было сказано выше, на пути 
возбуждения становится бароклин. Даже если сжатие охватит считанные 
метры, его окажется достаточным для сокрытия сейсмической волны. По-
видимому, данная величина соответствует отливу в эпицентре 
землетрясения либо приливного микросейсма. 

Существенным фактором, влияющим на ход цунами представляется 
рельеф батиали. Его значительные изменения особенно важны при 
прогнозировании ущерба. На них должно указать изменение режима 
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приливов в океаническом масштабе, к сожалению, после особенно 
сильных подводных землетрясений.  
 

Примечания: 
1В переводе термин «материя» заменен на «вещество». Исправлено по подлиннику [19]. 
2Данному воззрению способствовало принятие света, в особенности, радиоволн, за 
колебания эфира, а затем — электромагнитного поля. Разбор данного тезиса выходит за 
рамки настоящей статьи. Замечу лишь, что, ни видимый свет, ни радиоволны не 
участвуют в собственно дальнодействии. Кроме того, поскольку «поля», занимают 
бо́́́льшую часть атома (а если принять точку зрения Эйнштейна, то полями 
представлены и корпускулярные его компоненты), скорость звука также следует 
отнести к переносу их напряженности. Вопрос о природе ЭМВ оставляю для 
дальнейшей дискуссии. 
3Максимальных приливов в новолуние и полнолуние, соответствующих 
противостоянию Луны и Солнца. 
4Минимальных приливов в первую и последнюю четверть Луны при расхождении ее и 
Солнца на 90о небесной дуги. 
5К такому выводу — не только брошенному в пылу полемики, но и внесенному в книгу 
[9] – великого астронома привели не факты, а защита от них собственных убеждений. 
Вопрос о сизигиях и квадратурах, не имеющий решения в рамках существующей 
концепции, остался открытым.  
6В современной физике атмосферы влияние Луны, насколько мне известно, не 
рассматривается. В частности, в капитальной книге Хргиана в качестве основных сил, 
действующих на атмосферу, названы сила тяжести и градиент давления; в качестве 
побочных — отклоняющая сила вращения Земли, центробежная сила при 
криволинейном движении частиц воздуха, сила внутреннего трения, турбулентная 
сила, а также — магнитно-гидродинамическая сила [15]. 
7Длина параллели равна 2�Rcos �, где � – градус широты, R – радиус Земли. Т. к. 
последний равен L : 2�, радиус Земли можно заменить длиной ее окружности (≈ длине 
экватора). Подставив в выражение время оборота Луны ≈ 24 ч. и произведя 
соответствующие сокращения, получим 10 000 cos 69о (≈ 0,374606) : 6 = 624. 

 
8При допущении n = 0, расстояние от Луны до Земли (384 400 км) будет пройдено за 6 – 
12 ч. со скоростью � 64 – 32 тыс. км/ч, тогда как скорость звука в воздухе составляет 
около 1200 км/ч.  
9 Признано, что акустические волны от цунами способны остановить судно [7]. 
10В соответствии с усредненными данными по цунамигенным землетрясениям Тихого 
Океана [3].  
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Хейфец Е.О. Сейсмічна теорія припливів і теорія вимушених сейсмічних 
хвиль. Доведено відсутність порожнечі і заповнення космічного «простору» 
нормальним пружнім середовищем. Припливи являють собою мікросейсмічні хвилі, що 
підтверджується емпіричними даними. Зі слабкої прояви сейсмічних хвиль у 
відкритому океані і у замкненнях басейнах показує, що вони є не вільними, а 
вимушеними. Така хвиля є обмеженою по вертикалі зіткненням із спокійними 
верствами води та на всьому своєму протязі підпитується коливаннями дна, у першу 
чергу, на батіалі. Звідси випливає сейсмічне стиснення води (яке досі не було 
враховано  теорією цунамі), що додатково збільшує потенціальну енергію підводної 
сейсмічної хвилі та кінетичну – власно цунамі. У розповсюдженні сейсмічних хвиль 
ключову роль грає стиснення води – фактор, яким нехтує прийнята теорія цунамі і 
завдяки якому сейсмічні хвилі не виходять на поверхню океану, отримуючи, т. ч. 
енергію від океанічного ложа. Цим пояснюється і той факт, що цунамі, незважаючи на 
швидкість порядку сотень кілометрів на годину не задівають судна у відкритому 
океані. Показано, що факти осмислюються через теорію і можуть лишатися 
непоміченими без належного їх пояснення.   

Хейфец Э.О. Сейсмическая теория приливов и теория вынужденных 
сейсмических волн. В работе выводится отсутствие пустоты и заполненность 
космического «пространства» нормальной упругой средой. Приливы представляют 
собой микросейсмические волны, что подтверждается эмпирическими данными. Ряд 
эмпирических данных, в частности, слабое проявление сейсмических волн в открытом 
океане и в замкнутых бассейнах, показывает, что они являются не свободными, но 
вынужденными. Такая волна ограничивается по вертикали столкновением со 
спокойными зонами воды и на всем своем протяжении подпитывается колебаниями 
дна, в первую очередь батиали. Отсюда следует сейсмическое сжатие воды (до сих пор 
не учитываемое теорией цунами), дополнительно увеличивающее потенциальную 
энергию подводной сейсмической волны и кинетическую – собственно цунами. 
Показано, что факты осмысляются через теорию и могут оставаться незамеченными 
при отсутствии надлежащего объяснения. 

Нeіfetz E.O. The seismic theory of tides and the theory of forced seismic waves. 
Аbsence of atmospheric tides is explained by mediated interaction of Moon with the 
hydrosphere through the lithosphere of Earth. In such a way, the tides are the kind of 
microseismic waves that is agreed with empirical facts. The number of empiric data, in 
private, weak display of seismic waves in the Open Ocean and closed basins shows that they 
are not free, but, rather, forced ones. Such a wave is restricted in vertical distribution by 
collision with upper zones of quite water and in all its continuation feeds by oscillations of 
bottom, first and foremost, on batial. Hence, seismic compression of water (that until now was 
not taken into account by theory of tsunami), which additionally increases potential energy of 
an underwater seismic wave, and kinetic — that of tsunami proper.  
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Спектр та географія сучасних екзогенних процесів на території 
України стають об’єктом вивчення багатьох наукових установ й 
академічних лабораторій. Застосовують методи стаціонарних польових 
спостережень, лабораторного фізичного і математичного моделювання, 
ГІС-аналізу та аналізу аерокосмічної інформації. Проте саме цю 
інформацію мало використовують в екзодинамічних дослідженнях, 
оскільки вона часто важкодоступна, пов’язана з наявністю Інтернет-
ресурсів або немає спеціалістів для її фахової інтерпретації. 

Аерокосмічна інформація на даний час є тим засобом, який дозволяє 
виявляти поширення процесів, умови і фактори їхнього розвитку, складати 
динамічні ряди розвитку екзогенних форм та виконувати районування за 
інтенсивністю їхніх проявів.  

Засобами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є 
мультиспектральні сканери, розташовані на борту штучних супутників 
Землі та Міжнародної космічної станції. В результаті сканування земної 
поверхні отримують цифрові зображення в кількох зонах видимого й 
інфрачервоного спектру. Поєднання спектральних діапазонів дозволяє 
підкреслити ті чи інші об’єкти природного середовища на місцевості.  

Сучасні екзогенні процеси виявляють на мультиспектральних 
космічних знімках за рядом прямих і непрямих ознак. Прямими ознаками 
їхньої інтерпретації є форма, колір, структура і текстура зображення, 
розміри об’єкта. Непрямими дешифрувальними ознаками виступають 
взаємозв’язки з рослинним покривом. За формою найбільше виявляють 
прояви поверхневих карстових процесів, які мають на знімках характерні 
округлі контури, та прояви лінійної ерозії за видовженою хвилястою 
формою. Характерними темними кольорами відображаються на знімках 
процеси заболочування, а білуватими кольорами – площинні змиви та 
еолові форми. Півкругло-валиковою структурою і штриховою текстурою 
зображаються прояви гравітаційних процесів. Важливе значення під час 
інтерпретації має встановлення стереоефекту на стереопарах 
аерофотознімків і дослідження об’ємного зображення проявів процесів [1].   

На середньомасштабних космознімках (роздільної здатності 30–40 
м/пкс) виявляють всі головні типи морфоскульптури та її елементи, 
особливості поширення генетичних типів екзогенних процесів, їхнє 
морфологічне вираження, експозиції схилів, густоту й глибину ерозійного 
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розчленування території та їхні зв’язки з загальними геоморфологічними 
умовами; якщо можливо визначають вікові генерації різних форм та 
літологічний склад відкладів. За результатами дешифрування складають 
спеціалізовані оглядові карти сучасного стану й умов розвитку екзогенних 
процесів, виконують районування території за інтенсивністю прояву 
процесів на підставі кількісних показників. У випадку інтерпретації 
природних процесів зі зменшенням оглядовості знімків посилюється роль 
таких ознак дешифрування, як конфігурація форм прояву процесів та 
стереоскопічні властивості знімків, а зі збільшенням оглядовості 
посилюється роль фототону і малюнка зображення [2]. 

Аерофотознімки і космознімки великої роздільної здатності (1–5 
м/пкс) використовують для отримання інформації про інтенсивність 
розвитку екзогенних геоморфологічних процесів на конкретних ділянках. 
На таких знімках інтерпретують окремі прояви процесів, зокрема, добре 
розрізняються як ділянки площинного розвитку геоморфологічних процесів 
(площинної ерозії, розвіювання пісків, перезволоження, відкритого карсту), 
так і лінійного (яроутворення). За аерофотознімками виявляють зв’язки між 
проявами екзогенних процесів та геоморфологічними, геолого-
літологічними й гідрогеологічними умовами їхнього розвитку. Це дає змогу 
виявити стадії розвитку екзогенних процесів, побудувати еволюційні ряди 
їхнього розвитку, кількісно оцінити ступінь їхньої активності. В ході 
досліджень складають детальні карти, які відображають динаміку розвитку 
процесів і дають змогу виконати просторовий прогноз [1].  

Засобами ДЗЗ вивчають динамічні стадії сучасних екзогенних 
процесів – активного розвитку; тимчасової стабілізації і початку заростання; 
повторної активізації; повної стабілізації і задернування чи заліснення 
форм, а також стадію деградації або руйнування форм під дією вторинних 
процесів. Лише на знімках виявляють нові прояви процесів, оскільки 
отримання дистанційної інформації та оновлення знімків відбувається 
частіше, ніж редагування і поновлення інформації на картах. 

На території України засобами ДЗЗ досліджують закономірні прояви 
процесів, пов’язані з геолого-геоморфологічними особливостями території. 
Височинні райони супроводжують лінійні розмиви і площинні змиви; на 
вологих низинах домінують процеси заболочування, а в межах сухих низин 
– засолювання; у гірських районах переважають гравітаційні процеси та 
ерозія. Поширення на значній території України близько до поверхні 
розташованих карбонатних порід зумовлює поверхневий карст, 
розповсюдження лесових відкладів спричинює просідання, а піщаних – 
еолові процеси. Зазначені процеси з різною детальністю відображаються на 
космічних та аерофотознімках.  

За характером відображення сучасних екзогенних процесів на знімках 
виділяємо такі три види: виразно окреслені, середньо виражені і слабо 
виражені. Зазначимо, що існують процеси, які взагалі не виражені на 
знімках – підземний карст, донна ерозія, морозне розтріскування. 
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Проблематичним є характеристика процесів, які закриті від спостерігача 
лісовою рослинністю або антропогенно-порушені. 

На сильнорозчленованих височинах, якими є Подільські горбогір’я, 
Опілля, Західно-Придніпровська височина, відроги Середньоросійської 
височини, Роменська і Західно-Донецька рівнини, прояви процесів є 
найбільш чіткими. Найбільше вираження дістали процеси лінійної ерозії. На 
знімках виділяються білуваті кольори літологічного субстрату, що вказує на 
активність процесів. Зустрічаються ділянки незадернованих схилів з густою 
системою коротких ярів, закладених у корінних породах. Долинна мережа 
представлена у вигляді форм із добре окресленими контурами, вираженими 
брівками та днищами. Контури елементів рельєфу підкреслені різними 
видами природокористування: у днищах – лучна чи болотна рослинність, на 
схилах – лісова (чагарникова), а на міждолинних поверхнях – рілля (рис. 
1а). На таких височинах добре вирізняються навіть флювіальні форми 
перших порядків. 

На слабо- і середньорозчленованих височинах – Волинській, 
Тернопільській, Хмельницькій, Північно- і Центрально-Придніпровській і 
Приазовській, чіткими білуватими смугами проявляються площинні змиви 
на полях та ерозійні розмиви (рис. 1б). На знімках видно, що вони 
приурочені до придолинних схилів, зайнятих ріллею. Долинна мережа 
середньо виражена і виявляється за перезволоженими днищами із лучно-
болотною і лучною рослинністю на фоні ріллі. Флювіальні форми перших 
порядків можуть розорюватись або бути межами угідь, і тоді слабо 
читаються на знімках.  

    
                             а                                                                                    б 
Рис. 1 –  Відображення проявів ерозійних процесів на космознімках середнього 
розрізнення: а – Куп’янська рівнина на Харківщині; б – Торецька рівнина на 

Донеччині. 
 
Великі долини рік третього і вищих порядків в усіх регіонах України  

добре виражені на знімках. На космознімках великого розрізнення 
спостерігають характер флювіальних процесів на їхніх берегах – берегову 
ерозію, акумуляцію матеріалу, заболочування. Видно ставки, острови в 
руслах, побічні, місця розливів рік, стариці. Проте часто процеси бокової 
ерозії є слабо вираженими на знімках, на відміну від процесів акумуляції, 
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що розпізнаються за світлими відтінками відкладеного матеріалу поблизу 
русла. 

У межах Поліської низовини, деяких плоских ділянок рівнин та 
широких перезволожених днищ долин чіткими є ділянки, де проходять 
процеси заболочування. Прояви цих процесів на незаліснених місцевостях 
виявляють за плямами хвилястих контурів темніших кольорів, ніж прилеглі 
ділянки (рис. 2а). Вони розвиваються як на межиріччях у зниженнях 
рельєфу, так і в долинах. Для ідентифікації процесів заболочування під 
лісовими масивами використовують головно непрямі ознаки. Такими 
ознаками є поширення низькорослих деревостанів (підліску і чагарників) з 
малою площею крон, а також несуцільна зімкнутість лісового покриву. 

Різко окресленими на космознімках є прояви поверхневого карсту. Ці 
прояви широко розповсюджені на Прут-Дністерському межиріччі, у 
південній частині Волинського Полісся, на західній околиці Подільської 
височини. Характерними дешифрувальними їх ознаками є округлість 
контурів, чіткі межі та насичені темні відтінки фототону (рис. 2б). Якщо 
форми неглибокі, то вони слабо виражені на знімках. Карст на 
Внутрішньому пасмі Кримських гір середньо виражений, виділяється 
ніздрюватою поверхнею вершин. 

 

а б 

Рис. 2 – Прояви процесів на космознімках великого розрізнення: а – процеси 
заболочування на Верхньоприп’ятській низовині; б – карст на Львівському плато. 

 

У гірських районах Карпат прояви процесів чітко виражені на 
незаліснених ділянках, а під пологом лісу читаються слабо, часто за 
непрямими ознаками. Їх ідентифікує неоднорідна поверхня зображення 
крон дерев із хаотично розташованими великими і малими прогалинами. 

Таким чином, засоби ДЗЗ є тим інструментом, який дає змогу 
дослідити характер проявів сучасних екзогенних процесів, їхнє поширення 
та інтенсивність розвитку.  
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Вступ. Вирішення питання отримання достовірних геопросторових 

даних за допомогою дистанційних методів пов’язане з вибором джерела 
просторових даних або знімків, які формуються космічними системами. 
Сьогодні існує дуже багато джерел космічної інформації, які відрізняються 
між собою якістю інформації, що надається, її точністю, оперативністю 
(доступністю), ціною [1, 2]. Тому актуальною задачею є визначення 
характеристик космічних систем, що впливають на ступінь вирішення 
тематичних задач, розробка якісних та кількісних вимог до них та методів 
раціонального вибору. 

З кожним роком стає усе більш актуальним питання аерокосмічного 
дистанційного зондування Землі, яке характеризують наступні аспекти [3]: 

1. Розширення кола країн, що створюють власні космічні знімальні 
системи. 

2. Запуски знімальних супутників комерційними приватними 
компаніями, що реалізовують гнучку цінову політику. 

3. Зростаюча роль малогабаритних супутників масою сотні або 
навіть десятки кілограмів. 

4. Підвищення детальності метричної і спектральної роздільної 
здатності багатозональних знімків. Перехід від поширеної раніше 
просторової роздільної здатності в десятки метрів до метрової і 
субметрової.  

5. Інтенсивний розвиток радіолокаційної зйомки, яка не лише усуває 
залежність оптичного зондування від хмарності, але і відкриває нові 
перспективи точного визначення висот земної поверхні. 
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У багатьох країнах проблемам аерокосмічного дистанційного 
зондування Землі приділяється велика увага. За оцінками експертів до 2010 
року функціонуватиме не менше 50 супутників різних країн для вирішення 
різноманітних тематичних завдань. 

Основні результати досліджень. На сьогоднішній день дистанційне 
зондування Землі (ДЗЗ) з космічних апаратів (КА) стало пріоритетним 
напрямом в космічних програмах промислово розвинених країн, на рівні з 
навігаційними і телекомунікаційними технологіями. 

ДЗЗ виконують супутники багатьох країн - США (LANDSAT, EOS, 
NOAA, QUICKBIRD, GOES, ІKONOS), Канади (RADARSAT), Франції 
(SPOT), Японії (ADEOS, GMS), Індії (ІNSAT, ІRS), Росії (ПРИРОДА, 
МЕТЕОР, РЕСУРС), України (Січ-1М). Вони оснащені 
багатоспектральною скануючою апаратурою, яка дозволяє виконувати 
панхроматичні, спектрозональні і радіолокаційні зйомки в різних 
діапазонах електромагнітного випромінювання. Роздільна здатність 
скануючих систем залежно від їх типа і призначення має величину від 
одного метра до декількох кілометрів на місцевості. 

У таблиці 1 наведено основні характеристики деяких супутників для 
отримання даних ДЗЗ.  

 
Таблиця 1 – Основні характеристики космічних апаратів для отримання даних 

дистанційного зондування Землі 

Космічні 
апарати 

Роздільна 
здатність, м 

Спектральний 
діапазон, 
кількість 
каналів 

Вид зйомки Вартість 

Ikonos 1/4 ВД-1/ВБІ-4 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

 

QuickBird-2 0.61 ВД-1/ВБІ-4 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

$20/км2 

Spot-4 10/20 ВД-1/ВБІ-3/СІ-1 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

€1900 - 2700

Spot-5 10 ВД-3/БІ-3/СІ-1 спектрозональна зйомка €5400 - 6200
Radarsat-1-2 10/25/50/100 МХ-1 радіолокаційна зйомка $3000 

Landsat-7 2.5/15/30/60 ВБІ-4/СІ-4/ДІ-4 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

€470 - 750 

IRS-1A 1.8 ВД-3/ВБІ-4 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

€150 - 400 

IRS-1C-1D-P6 23/70 ВБІ-3/СІ-1 панхроматична зйомка, 
спектрозональна зйомка 

€2500 

Envisat-1 30/100/1000 МХ/1 радіолокаційна зйомка €150 - 400 
NOAA 1100 ВБІ-2/СІ-1/ДІ-2 спектрозональна зйомка €100 

 

Скорочення: ВД – видимий діапазон (0,34-0,76 мкм); БІ – ближній 
інфрачервоний (0,76-3,0 мкм); ВБІ – видимий + ближній інфрачервоний 
(0,34-3,0 мкм); СІ – середній інфрачервоний (3,0-6,0 мкм); ДІ – дальній 
інфрачервоний (6,0-100 мкм); МХ – мікрохвильовий (більше 1 мм); П – 
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панхроматична зйомка; С – спектрозональна зйомка; РЛ – радіолокаційна 
зйомка. 

Як видно з таблиці 1, характеристики космічних знімальних систем 
багато в чому дублюють свої показники, але є також і важливі відмінності. 
Так роздільна здатність камер, встановлених на супутниках QuickBird, 
IKONOS і IRS, набагато переважає інші системи зйомки. Це дає 
можливість використовувати отримані на них матеріали в процесах 
оновлення геопросторової інформації, де раніше застосовувалися методи 
аерофотознімання і наземного дистанційного зондування. 

Для кожного виду і діапазону зйомки розроблені відповідні системи 
збору даних ДЗЗ: фотографічні системи; телевізійні системи; 
радіолокаційні системи; лазерні системи. 

У залежності від просторової роздільної здатності (просторова 
роздільна здатність – це величина піксела зображення в просторових 
одиницях, яка характеризує розмір найменших об’єктів, які розрізняють на 
зображенні) на знімках можна розрізняти об’єкти, які співставляють, з 
величиною одиничного елементу роздільної здатності (піксела), тобто 
об’єкти певної величини. За цим показником можна виділити чотири 
категорії інформації: 

 матеріали космічних зйомок низької роздільної здатності – роздільна 
здатність від декількох сотень метрів до декількох кілометрів; 

 інформація, яка має малу роздільну здатність – від 20 до 50 метрів; 
 космічні зйомки середньої роздільної здатності – в межах 3-5 метрів; 
 зображення з високою роздільною здатністю – близько 1 метра. 
Дані ДЗЗ низької і малої роздільної здатності доступні для 

відкритого використання і застосовуються головним чином для 
гідрометеорологічних цілей, спостереження змін природного середовища 
на великих територіях, складання і оновлення карт дрібних масштабів. 

Інформація середньої роздільної здатності користується найбільшим 
попитом, займає широкий сектор ринку, поставляється абсолютною 
більшістю штучних супутників Землі. Матеріали ДЗЗ середньої роздільної 
здатності отримують в результаті космічних зйомок фотографічними, 
оптико-електронними і радіолокаційними методами. 

Дані ДЗЗ з високою роздільною здатністю застосовуються для 
вирішення локальних завдань. Вартість такої зйомки досить висока. На 
даний момент на орбіті вже знаходяться супутники з високою роздільною 
здатністю (QuickBird з роздільною здатністю 0,25 м, IKONOS з роздільною 
здатністю 0,3-0,4 м). 

Фізичною основою всіх дистанційних методів зондування є 
реєстрація на борту аерокосмічного носія спектральних яскравостей різних 
природних утворень, об’єктів і фонів. 

Основне завдання ДЗЗ полягає у встановленні емпіричних або 
модельних зв'язків між реєстрованим полем електромагнітного 
випромінювання, відбитого від об'єкту, і параметрами, що характеризують 
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його стан. Зазначені чинники є основою наступної класифікації методів 
дистанційного зондування за спектральним діапазоном (довжинам хвиль): 

 візуально-інструментальні – 0,4-1,3 мкм; 
 фотографічні і телевізійні – 0,3-1,1 мкм; 
 спектрометричні – 0,3-3,0 мкм; 
 інфрачервоні (ІЧ)-радіометричні – 0,03-3,0 мм; 
 мікрохвильові (НВЧ) – 0,3-10,0 см 
 радіолокаційні – 10-70 см. 

Кожен з вказаних методів має переваги і недоліки при вирішенні 
конкретних завдань. 

Розглянемо тепер детальніше можливості використання космічних 
зображень, отриманих за допомогою вищеперелічених систем. Зважаючи 
на дані таблиці 1, виконавши візуальне вивчення космічних зображень 
отриманих з супутників Ikonos, QuickBird, Spot, Radarsat, Landsat, IRS, а 
також провівши їх аналіз на предмет відображення різних об’єктів, були 
отримані результати оцінки якості дешифрування місцевості з метою 
обліку змін об’єктів. 

Знімки високої роздільної здатності, отримані з супутників IRS, 
Ikonos, QuickBird, можна використовувати при оновленні карт масштабів 
від 1:10 000 до 1:50 000. Використання зображень високої роздільної 
здатності для оновлення карт середніх масштабів від 1:100 000 до 1:200 
000 недоцільно у зв’язку із невеликим захватом території зйомки. Так, 
смуга захвату місцевості скануючою системою супутника Ikonos складає 
всього 11 км., IRS – 13 км., а QuickBird – 16,5 км. 

Для дешифрування об’єктів топографічних і тематичних карт 
середнього масштабу з метою їх оновлення можна успішно 
використовувати дані ДЗЗ, отримані з супутників Spot (сцена на місцевості 
– 60×60 км2) і Landsat (сцена на місцевості – 185×170 км2). 

Обробка видової космічної інформації здійснюються на могутніх 
комп’ютерах. Для опрацювання і тематичного дешифрування зображень 
створене програмне забезпечення. Найбільш відомими пакетами програм 
є: ERDAS Imagine, ER Mapper Idrisi (растрова ГІС) та ін. Ці програмні 
продукти дозволяють виконати [4]: 

− введення та первинне формування зображення; 
− попередню обробку зображень (геометричну корекцію); 
− тематичну обробку; 
− перевід відпрацьованих даних до геопросторової бази. 
В результаті є можливість отримати вже геодезично прив’язані 

знімки. 
При вирішенні практично будь-якої тематичної задачі за допомогою 

ДЗЗ з космосу головними статтями витрат є витрати на придбання 
необхідних космічних знімків і витрати на їх обробку. Для користувача 
ціна отримання космічної інформації має дві основні складові: вартість 
знімків та вартість їх доставки. Про вартість космічних знімків можна 
судити за даними табл. 1. Вартість доставки замовлених космічних знімків 
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до користувача складає звичайно декілька десятків американських доларів, 
а якщо замовник в іншій країні і потрібне розмитнення знімків, то загалом 
ціна доставки може досягати 35-40% вихідної вартості знімка. [1, 2]. 

Існують принаймні дві причини достатньо великої ціни космічної 
інформації. Перша причина – це високий технологічний рівень космічної 
галузі, де просто немає місця дешевим рішенням. Друга причина – 
космічні дані є надзвичайно ємними та інформаційно насиченими, завдяки 
чому їх використання у багатьох випадках надає можливість суттєво 
підвищувати ефективність вирішення різноманітних актуальних задач на 
Землі. Тому потреба у видовій космічній інформації у світі постійно 
зростає, що відображається на її ціні. Також необхідно відмітити, що ціни 
на видову космічну інформацію на світовому ринку є, у певній мірі, 
гнучкими, в залежності від обсягу замовленої інформації, району знімання, 
статусу покупця (наприклад, для навчальних закладів існують знижки). 

Висновки та пропозиції. Виконавши аналіз космічного апаратного 
забезпечення можна констатувати наступне: 

Постійний економічний і соціальний розвиток України, 
демографічний чинник, природокористування і інші причини впливають 
на зміну стану території, що у свою чергу ставить перед фахівцями 
завдання оновлення картографічних матеріалів і широкого використання 
джерел космічної інформації та геоінформаційних технологій. 

Як показує досвід, для оновлення геопросторової інформації 
найбільш універсальними є системи середньої та високої роздільної 
здатності, обов'язково багатозональні, з відносно широкою смугою огляду, 
такі як Landsat-7, IRS-1D. Слід відзначити, що в цьому ж напрямку 
спрямовано розвиток українських космічних систем ДЗЗ серії “Січ”.  

Необхідно прискорити роботи щодо створення та запуску власних 
супутників високої просторової роздільної здатності, а також відповідної 
інфраструктури для надійного приймання та обробки видової космічної 
інформації. 

При вирішення різноманітних тематичних завдань з використанням 
материалів ДЗЗ в якості базового програмного забезпечення слід 
використовувати такі ГІС-додатки, які найбільш повно відповідають 
вимогам розробника (ціна, простота, універсальність, технологічність). 
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Постановка проблеми. За останні декілька років, стихійні лиха у 

світі відбуваються мало не щомісяця. Одними з най масштабнішими  є 
паводки. Раптове збільшення рівня води в річках приносить людям великі 
моральні та матеріальні збитки. Тільки за останні три роки в Україні було 
два катастрофічних паводки, які забрали життя декільком десяткам людей і 
зруйнували тисячі господарств, сотні мостів, десятки дамб. Було 
зруйновано десятки кілометрів доріг та ліній електропередач. Тільки на 
ліквідацію наслідків останніх двох повеней було витрачено більше 100 
мільйонів гривень. Всі ці факти свідчать про те, що таке явище, як паводок 
повинно бути добре вивченим і максимально контрольованим. Це 
допоможе врятувати життя людям, їхні оселі та господарства, зберегти 
дороги та інші матеріальні цінності. Для проведення протипаводкових 
заходів повинні бути прийняті рішення на рівні держави, які би 
вирішували це питання на глобальному рівні. Важливою умовою вивчення 
паводків є їхнє комп’ютерне моделювання, яке дало б змогу завчасно 
визначити території можливого затоплення. Визначити найуразливіші 
території, прорахувати оптимальні шляхи запобігання цим катастрофічним 
наслідкам. Для таких задач першочерговим є наявність актуальної і 
достатньо детальної цифрової моделі рельєфу території. ЇЇ можна отримати 
різними способами. Одним з таких є технологія GPS. 

Виклад матеріалу. Глобальна система визначення місцеположення - 
Global Positioning System (GPS) - це супутникова навігаційна система, яка 
дозволяє визначати координати, швидкість і напрямок руху об'єктів в будь-
якій точці земної кулі, в будь-який час доби, при будь-якій погоді. Система 
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GPS, яка початково була створена з метою навігації, знайшла широке 
застосування в геодезії, географічних інформаційних системах (ГІС) та 
інших галузях науки. 

GPS складається з трьох сегментів: космічного, контрольного і 
сегменту користувача. 

Космічний сегмент 

До космічного сегменту GPS входять 24 
супутника, які обертаються навколо Землі по 
шести орбітам, з періодом обертання 12 годин. 
Орбіти супутників розраховані таким чином, щоб 
у будь-якій точці земної кулі в будь-який момент 
часу можна було спостерігати не менше 4 
супутників. Це мінімальна кількість супутників, 
необхідних для визначення просторових 
координат: довготи, широти і висоти. 

Рис.1 – Схема покриття Землі супутниками GPS 
 

Контрольний сегмент До контрольного сегменту 
належать станції слідкування, головний 
центр керування і основна станція 
керування (які знаходяться на поверхні 
Землі). Станції слідкування 
безперервно приймають сигнали від 
супутників і визначають відстані до 
них. Крім цього на станціях ведеться 
метеорологічне зондування атмосфери 
з метою визначення поправки на вплив 
тропосфери.  

- основна станція керування 
- станція слідкування 

 - наземна антена   
Рис 2 – Схеми розташування станцій слідкування системи GPS. 

 

Результати обробки сигналів і зондування атмосфери зі станцій 
слідкування передаються до головного центру керування, в якому 
обчислюються ефемериди супутників на 12 годин вперед. Ці дані 
пересилаються на супутники, а вони в свою чергу передають їх на GPS 
приймачі користувачам. Основна станція керування може корегувати 
орбіти супутників. 

Сегмент користувача. До сегменту користувача входять всі GPS 
приймачі. Приймачі можна умовно поділити на три основні групи: 
навігаційні, геодезичні і для задач ГІС. 
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Рис. 3 – Схема визначення координати точки 

Принцип позиціювання. 
Місцеположення точки в певний момент 
часу на земній поверхні визначається 
методом просторової засібки не менше 
ніж по трьом супутникам з відомими 

координатами. Для обчислення відстані від супутника до антени приймача 
вимірюється час проходження сигналу, а потім він помножується на 
швидкість розповсюдження сигналу.  

Для визначення часу всі GPS супутники оснащені понадточними 
атомними годинниками, чиї показання кодуються у сигнали, які 
передаються зі супутника. GPS приймачі також оснащені високоточними 
годинниками, які у процесі ініціалізації на початку вимірювань 
синхронізуються з годинниками GPS супутників.  

Для визначення координат антени приймача використовуються 
вимірювання відстаней мінімум до 4 супутників (четвертий супутник 
потрібен для виключення похибки, яка може бути викликана 
несинхронністю роботи годинників GPS супутників). 

Дані, які можна отримати за допомогою цієї системи є надзвичайно 
важливими для наукових і практичних досліджень. В цій роботі описано 
практичне використання данних GPS вимірювань для створення цифроврої 
моделі рельєфу, яка в свою чергу є необхідно для компютерного 
моделювання різних природних і антропогенних явищ, зокрема 
моделювання паводків. 

На сьогодні існує декілька картографічних програмних продуктів, 
які дозволяють моделювати паводки і вираховувати кількісні 
характеристики які зв’язані з цим процесом. Найголовнішою умовою, без 
якої неможливо змоделювати ніякі флювіальні процеси, є наявність 
актуальної і детальної інформації про рельєф досліджуваної території. На 
жаль, в Україні детальні топографічні карти, які б містили актуальну 
інформацію про рельєф і ситуацію, практично відсутні. Державні 
установи, які повинні були б їх складати, не фінансуються державою, а 
методи створення карт в таких установах давно застаріли і давно перестали 
конкурувати на західних ринках.  
 В даній роботі буде зроблено спроба вирішення проблеми отримання 
актуальних і достатньо точних даних про рельєф території, які в 
наступному етапі будуть використані для моделювання паводку і 
визначення оптимальних протипаводкових систем. На сьогодні існує 
декілька методів отримання інформації про рельєф. Одним з найстаріших 
безперечно є теодолітна зйомка місцевості. Сьогодні цей метод 
використовують хіба що для кадастрової зйомки земельних ділянок. Для 
великих територій він є надто дорогий і трудомісткий. Інший - класичний 
фотограмметричний метод. За допомогою аерофотозйомки отримують 
стереопари, які далі, в камеральних умовах, орієнтують і під стерео 
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приладом оцифровують горизонталі. Безперечно цей метод непоганий, але 
зважаючи на те, що за роки незалежності в Україні аерофотозйомка 
проводиться вкрай рідко, отримати стереопари і зорієнтувати їх є вкрай 
важко. Є й інші методи, такі як лазерне сканування місцевості.  
 Цей метод дозволяє будувати цифрову модель рельєфу. Він 
базується на лазерному вимірюванні віддалі від приладу (встановленому 
на літаку) до точки місцевості. Фактично це система приладів, 
встановлених на літаку і на землі, а також відповідне програмне 
забезпечення. На борту літака встановлюється потужний лазерний 
віддалемір, бортова GPS, інерційна навігаційна система (ІНС), 
відеокамера, блок сканування, блок реєстрації даних. На землі повинні 
мати наземну GPS та робочу станцію для опрацювання даних, отриманих в 
польоті. Результатом лазерного сканування території є текстовий файл з 
набором точок з відомими координатами і висотою. На жаль, досі в нашій 
державі немає жодного такого приладу, який збирав би таку вкрай 
потрібну інформацію про рельєф території. 

Також дані про рельєф можна отримати зі супутникових стереопар, 
але як правило таку інформацію можуть дозволити собі купити приватні 
організації, але аж ніяк не наукові, так як ціна на них вимірюється 
тисячами доларів за пару.  
 Зважаючи на вищенаведені факти, які відрізали науку від можливості 
отримання якісних і свіжих даних, ми спробуємо дослідити можливість 
використання даних GPS зйомки місцевості за допомогою топографічного 
GPS прибору GARMIN. Цей прилад є відносно недорогим і має непогані 
технічні характеристики. Як і будь який інший геодезичний прилад він має 
свою точність вимірювань. Точність GPS вимірювань не завжди є 
однаковою. На неї впливають різні показники. 

Безліч помилок місця розташування може відбутися через 
обмеження точності визначення координат у межах 15 - 25 метрів. Ці 
помилки перевіряються і компенсуються безліччю способів:  

Орбітальні помилки - Іноді положення супутника, про яке 
повідомляють, не відповідають його фактичної траєкторії. У США, 
Міністерство оборони безупинно контролює кожен супутник, вносячи 
орбітальні виправлення. 

«Бідна» геометрія – Виникає тоді, коли всі прийняті супутники 
згруповані близько один до другого, чи вибудовані в лінію щодо 
положення приймача, що у свою чергу не забезпечує необхідну розбивку 
сигналу на так званий трикутник, від чого точність обчислення координат 
стає менш надійною.  

Використання сигналів виправлення системи WAAS - широкозонної 
системи функціонального доповнення (Wide Area Augmentation System) 
компенсує  орбітальні помилки через виникнення «бідних» геометрій. 

Багатошляхові сигнали – Сигнали перед тим, як досягти GPS-
приймача, можуть бути відбиті від високих чи будинків інших перешкод, 
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тим самим або збільшується відстань до цього сигналу, або ж сигнал 
просто збивається, зменшуючи точність. 

Атмосферна затримка - супутникова навігація сигналізує 
повільніше, оскільки сигнали проходять через атмосферу Землі. Приймачі 
навігації обчислюють середню затримку у наносекундах і дають 
компенсацію. 

Помилки годинника - годинник, вбудований в GPS-приймач не 
настільки точний, як атомний годинник на навігаційному супутнику, 
годинники якого дають погрішність у 1 секунду на кожні мільйон років. 
Кожен навігаційний приймач автоматично компенсує диференціали часу, 
порівнюючи сигнали часу з декількох супутників, він вибудовує свій 
внутрішній годинник, - від чого приймач завжди буде показувати вам 
найточніший час. 

У своїх дослідженнях я використаю прилад серії GARMIN CX60. 
Цей прилад має точність від 2 до 4 метрів у плані та по висоті 1 м. Погодні 
умови також впливають на GPS вимірювання. Тому рекомендованим є 
використання приладу в ясну та безхмарну погоду. 

 
Рис 4 –  Прилад GARMIN CX60 

Як і будь який інший навігаційний прилад 
CX60 має в собі GPS карту. В Україні є три 
фірми-виробники карт для GARMIN. Це 
«Аероскан», «Карт-Бланш» та «Люксена». 
Всі вони є навігаційними, тобто 
дозволяють будувати маршрути з 
урахуванням правил дорожнього руху, 
якості дорожнього покриття і відстані. 
Користувач сам вирішує яку з цих карт 
вибрати. Ціна кожної з них приблизно 
100$. Проаналізувавши і протестувавши  

кожну з них, ми зупинили свій вибір на карті НавЛюкс фірми 
«Люксена».Карта має найактуальнішу інформацію про ПДР та найвищу 
точність. Перед початком польових робіт по збору інформації потрібно 
було провести підготовчий етап в камеральних умовах. Головним 
завданням було виділити площу знімання, визначити характерні точки, в 
яких слід обов’язково виміряти координати і висоту. Важливим, також, 
було виділити тальвеги і річкові русла. Враховуючи те, що в польових 
умовах користуватись паперовими джерелами інформації незручно і 
непрактично, ми записали всю зібрану в камеральних умовах інформацію 
на прилад. На цьому етапі ми склали маршрут, яким плануємо дістатися до 
досліджуваної території та визначили схеми руху по ній. Визначили місця 
ночівлі та прорахували приблизну відстань, яку слід подолати для 
отримання потрібної інформації.  Важливо, що вся ця інформація легко 
заноситься в один зручний прилад, яким безперечно є GARMIN CX60. 

Однією з важливих функцій цього приладу є те, що він може за 
лічені хвилини визначати своє місцерозташування і заносити її в свою 
пам'ять. Таким чином можна зібрати більше 300 пікетів за день, з яких ми і 
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будемо будувати цифрову модель рельєфу. Також важливим є можливість 
приладу записувати GPS треки. Цією функцією ми скористаємось для 
виділення лінійних елементів рельєфу, таких як тальвеги і річкові русла. 
Коли прилад увімкнений, він здатен фіксувати своє місцеположення з 
частотою 1 точка на 2 сек. Після проходження по тальвегу чи по долині 
русла ми отримуємо ланцюг точок з визначеними координатами і висотою. 
Це дасть нам можливість чіткіше виділити скелет рельєфу. У характерних 
точках рельєфу ми додатково будемо ставити пікет. Таким чином, за 3 дні, 
ми плануємо зібрати всю потрібну інформацію для території в 5-10 км ².  

Після збору всієї потрібної інформації ми отримуємо GPX-файл з 
пікетами і треками. За допомогою гіс-програм ми конвертуємо його у 
формат даних SHP. Цей формат підтримується усіма ГІС-програмними 
продуктами, які в свою чергу дають можливість згенерувати з треків і 
набору пікетів цифрову модель рельєфу. Ми плануємо, що отримана нами 
модель рельєфу за своїми картографічним характеристиками буде близька 
до плану масштабу 1:5000. І що найголовніше – вона буде актуальна. В 
майбутньому така модель буде використана для моделювання паводку і 
визначення переліку оптимальних заходів для зменшення негативного 
впливу таких процесів на господарську діяльність людини.      

Висновки. Як ми бачимо, навіть в умовах обмеженого доступу до 
актуального картографічного матеріалу, GPS технології дають можливість 
отримувати безкоштовну і головне актуальну та точну інформацію про 
рельєф. Адже будь-які географічні дослідження будуть неповні без 
коректної цифрової моделі рельєфу. З кожним роком GPS технології 
удосконалюються і дають можливість досить легко і швидко зібрати ту, 
часто таку необхідну, інформацію про рельєф. Такі методи збору 
інформації все частіше входять в сучасне наукове і практичне життя, отже 
їх потрібно досліджувати і використовувати.  

 
Білінський Р.І. Використання GPS технологій для створення цифрової 

моделі рельєфу та комп’ютерного моделювання паводку. Описано технологію 
визначення координати точки за допомогою системи GPS, а також похибки які дає цей 
метод. Розроблено методику створення цифрової моделі рельєфу за дистанційними 
данними. Визначено оптимальний навігаційний прилад для таких потреб, його роль на 
камеральному етапі підготовки дослідження, а також виділено етапи збору інформації 
про рельєф на досліджуваній території.  

Билинский Р.И. Использование GPS технологий для создания цифровой 
модели рельефа и компьютерного моделирования паводков. Описано технологию 
определения координаты точки с помощью системы GPS, а также отклонение, которые 
дает этот метод. Разработано методику создания цифровой модели рельефа по 
дистанционным данным. Определено оптимальный навигационный прибор для таких 
задач, роль в камеральном этапе подготовки исследования. Выделено этапы сбора 
информации о рельефе исследуемой территории.  
 Bilinski R.I. Digital elevation model creating and computing modeling of flood 
using GPS technology. Technology of point coordinates determination using GPS system 
and its accuracy is described. Methodic of digital elevation model creation using remote 
sensing data is developed. Optimal navigation device for such tasks and role in cameral stage 
of research preparing is defined. Studied area relief data collection stages were determined.    
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Оцінювання геоекологічної напруги геоморфосфери здійснено у 

розрізі адміністративно-територіальних систем, а також для м.Ужгород та  
м.Мукачеве. За основу визначення інтегрального показника геоекологічної 
напруги  взято методику І. Ковальчука та М. Петровської [1]. Враховуючи 
специфіку території Закарпатської області та різновиди чинників, що 
впливають на геоекологічну ситуацію в цілому, нами розроблена 
класифікація оцінки дестабілізуючих та екостабілізуючих чинників для 
гірської, передгірської та рівнинної території досліджуваної території 
(табл. 1).  

Визначено їхні основні показники та обчислено частку площі 
адміністративно-територіальних систем, на якій діють ці чинники. 
Отриману систему показників класифіковано за 5-бальною школою. 
Коефіцієнт сили впливу чинника визначається у межах від 1,0 до 2,0 балів 
методом експертних оцінок і корегується шляхом уточнення ролі кожного 
показника шляхом множення бальної оцінки цих чинників на коефіцієнт 
сили впливу. Інтегральний показник геоекологічної напруги розраховано 
за формулою:    

                                        I =  
N

кекд∑ ∑− ..
  ,  

де І - інтегральний показник; ∑ ..кд  - сума дестабілізуючих чинників; 
∑ ..ке - сума екостабілізуючих чинників;  N  - загальна кількість чинників. 

При обчисленні інтегрального показника до уваги взято чинники 
антропогенного навантаження на рельєф та еколого-стабілізуючі чинники 
досліджуваної території. До антропогенних чинників впливу на рельєф 
віднесено: сільськогосподарські угіддя, господарські будівлі і двори, 
господарські шляхи і прогони, житлову забудову, землі промисловості, 
транспорту і зв’язку, інженерно-технічну інфраструктуру, кар’єри і 
відкриті родовища, кам’янисті, піщані землі та яри, а до екологічно-
стабілізуючих – ліси та лісовкриті площі, зелені насадження, 
природоохоронні, оздоровчі землі та внутрішні води.  
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Таблиця 1 – Оцінка чинників, дестабілізуючих та стабілізуючих 
геоекологічну ситуацію території Закарпатської області  (за І. Ковальчуком, М. 

Петровською, 2006) (модифіковано автором з врахуванням особливостей досліджуваної 
території) 

 
Оцінка відносної ролі чинників геоекологічної ситуації, 

бали 
 
 
 
№ 

Чинники техногенного 
впливу на рельєф та 
інші компоненти 

довкілля 

 
Коефіціє
нт сили 
впливу 
чинника 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Гірська і передгірська територія 
Дестабілізуючі чинники,% 

1. Сільськогосподарські 
угіддя 

2 < 10 10 - 20 21 - 30 31 - 40 > 40 

2. Господарські будівлі і 
двори 

1,5 < 0,10 0,10 – 0,20 0,21 – 0,25 0,26 – 0,35 > 0,35 

3. Господарські шляхи і 
прогони 

1,5 < 0,25 0,25 – 0,50 0,51 – 0,75 0,76 – 1,00 > 1,01 

4. Житлова забудова 1,6 < 0,5 0,5 – 1,0 1,1 – 1,5 1,6 – 2,0 > 2,0 
5. Землі промисловості 1,6 < 0,03 0,03 – 0,06 0,07 – 0,10 0,11 – 0,15 > 0,15 
6. Транспорт і зв’язок 1,5 < 0,3 0,3 – 0,5 0,6 – 1,0 1,1 – 1,5 > 1,5 
7. Інженерно-технічна 

інфраструктура 
1,6 < 0,02 0,02 – 0,04 0,05 – 0,07 0,08 – 0,1 > 0,1 

8. Кар’єри і відкриті 
родовища 

1,3 < 0,01 0,01 – 0,02 0,03 – 0,04 0,05 – 0,06 > 0,06 

9. Кам’янисті, піщані 
землі, яри 

1,2 < 0,4 0,4 – 0,8 0,9 – 1,2 1,3 – 1,6 > 1,6 

Екостабілізуючі  чинники,% 
1. Ліси та лісовкриті площі 2   < 15 15 - 30  31 - 45  46 - 60  > 60 
2.  Зелені насадження 1,2  < 0,02 0,02 – 0,04  0,05 – 0,07   0,08 – 0,1 >0,1 
3. Природоохоронні, 

оздоровчі землі  
1,5  < 0,3 0,3 – 0,6 0 0,7 – 1,0  1,1 – 1,7  > 1,7 

4.  Внутрішні води 2 <  0,2 0,2 – 0,4  0,5 – 0,7   0,8 – 1,0   > 1,0 
 Рівнинна територія 

Дестабілізуючі чинники,% 
1. Сільськогосподарські 

угіддя 
2 < 15 15 - 30 31 - 45 46 - 60 > 61 

2. Господарські будівлі і 
двори 

1,5 < 0,35 0,35 – 0,60 0,61 – 0,90 0,91 – 1,20 > 1,20 

3. Господарські шляхи і 
прогони 

1,5 < 0,5 0,5 – 1,0 1,1 – 1,5 1,6 – 2,0 > 2,0 

4. Житлова забудова 1,6 < 0,4 0,4 – 0,8 0,9 – 1,2 1,3 – 1,6 > 1,6 
5. Землі промисловості 1,6 < 0,05 0,05 – 0,10 0,11 – 0,15 0,16 – 0,20 > 0,20 
6. Транспорт і зв’язок 1,5 < 0,2 0,2 – 0,4 0,5 – 0,7 0,8 – 1,0 > 1,0 
7. Інженерно-технічна 

інфраструктура 
1,6 < 0,01 0,01 – 0,02 0,03 – 0,06 0,07 – 0,08 > 0,08 

8. Кар’єри і відкриті 
родовища 

1,3 < 0,11 0,11 – 0,22 0,23 – 0,33 0,34 – 0,45 > 0,45 

9. Кам’янисті, піщані землі, 
яри 

1,2 < 0,10 0,10 – 0,20 0,21 – 0,30 0,31 – 0,40 > 0,40 

Екостабілізуючі  чинники,% 
1. Ліси та лісовкриті площі 2   < 5 5 - 10  11 - 15  16 - 20  > 20  
2.  Зелені насадження 1,2  < 0,01 0,01 – 0,02  0,03 – 0,04  0,05 – 0,06  > 0,06 
3. Природоохоронні, 

оздоровчі землі  
1,5  < 0,2 0,2 – 0,3  0,4 – 0,5  0,6 – 0,7  > 0,7 

4.  Внутрішні води 2 <  0,5 0,5 – 1,0  1,0 – 1,5   1,6 – 2,0   > 2,0 
 

Врахування тринадцяти найважливіших чинників дало змогу 
обчислити інтегральний показник  геоекологічної напруги  і на основі його 
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величини виокремити адміністративно-територіальні системи з практично 
відсутньою напругою, дуже слабкою, помірною, високою та дуже високою 
(табл. 2).  

Таблиця  2 – Класифікація адміністративно-територіальних систем території  
Закарпатської області за величиною  інтергального показника геоекологічної 

напруги  (станом на 2006 рік) 
 

Назва адміністративно-територіальних 
систем 

 

Інтегральний 
показник 

геоекологічної 
напруги, бали 

Класи  
адміністративно-
територіальних 

систем за величиною 
інтегрального 
показника 

Гірська і передгірська 
територія 

Рівнинна 
територія 

< 0,2 практично відсутньою 
напругою 

Рахівський  

0,2 – 0,6 слабкою Воловецький, 
Міжгірський 

 

0,7 – 1,0 помірною Свалявський  
1,0 – 2,0 високою Великоберезнянський, 

Іршавський, 
Перечинський, 
Тячівський 

Виноградівський, 
Мукачівський 

 

> 2,0 дуже високою 
(кризовою) 

Хустський Берегівський, 
Ужгородський   

За величиною інтегрального показника геоекологічної напруги на 
території Закарпатської області (станом на 2006 рік) виділено три 
адміністративно-територіальні райони з кризовим станом – Берегівський, 
Ужгородський і Хустський, що розміщені у межах басейнових систем Ужа, 
Тиси та Ріки. Максимальну напругу на геоморфосферу тут зумовлює 
висока частка сільськогосподарських угідь, житлова забудова та землі 
промисловості.  

Високу  напругу  (інтегральний показник - 1,0-2,0 бали) зафіксовано  
у Великоберезнянському, Іршавському, Перечинському, Тячівському 
адміністративно-територіальних районах гірської та передгірської 
території та Виноградівському і Мукачівському районах рівнинної 
території Закарпатської області.  Одними з основних  чинників  
формування в них напруженої  геоекологічної напруги  є висока частка 
сільськогосподарських угідь, житлової забудови, транспорту і зв’язку. 
Показник частки сільськогосподарських угідь найвищий у Берегівському 
районі, де його частка складає 70,0%, у Виноградівському - 65,8%, 
Ужгородському - 58,7% та Мукачівському - 56,8%, що пояснюється 
впершу чергу рівнинністю території, густою її заселеністю, інтенсивною 
хімізацією сільськогосподарського виробництва та надмірним 
використанням природних ресурсів. Значним є показник житлової 
забудованості території. Так, в 2006 році у Берегівському районі він 
становив 2,87%, у Ужгородському - 2,6%, у Мукачівському - 2,55%. У 
порівнянні з 1982р. у Берегівському районі цей показник зріс від 2,06% до 
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2,87% (приріст становить 0,8%), у Ужгородському від 1,66% у 1982р. до  
2,60% в 2006р. (приріст сягає 0,94%).   

Аналіз даних, станом на 1982 рік, показав, що на території 
Закарпатської області взагалі були відсутні  адміністративно-територіальні 
системи з  дуже високою (кризовою) геоекологічною напругою. Високі 
показники геоекологічної напруги прослідковувались тільки у двох 
адміністративно-територіальних районах Закарпатської області – 
Ужгородському та Берегівському. Станом на 1982 рік виділялось тільки 
два адміністративні райони з помірною напругою – Мукачівський та 
Виноградівський (басейни Латориці та Боржави) [4]. Всі інші 9 районів 
досліджуваної території (Великоберезний, Перечинський, Свалявський, 
Іршавський, Хустський, Воловецький, Тячівський, Міжгірський, 
Рахівський) віднесено до категорії практично відсутньою напругою, бо 
величина інтегрального показника напруги на геоморфосферу відповідала  
найнижчим показникам і коливалася у межах від 0,05 до 0,07 балів.   

За обліковий період з 1982 по 2006 рр. геоекологічна напруга значно 
зросла. У 2006 році на досліджуваній території вже зафіксовано дев’ять  
районів з високою і дуже високою інтегральною геоекологічною 
напругою: Берегівський (2,95 бали), Ужгородський (2,45 балів), Хустський 
(2,26 балів), Мукачівський (1,96 балів), Виноградівський (1,93 балів), 
Перечинський (1,8 балів), Іршавський (1,56 балів), Тячівський (1,16 балів) 
та Великоберезнянський (1,02 бали) [3]. Частково погіршився стан 
геоморфосфери у Свалявському районі, який у порівнянні з 1982р. 
перейшов з класу слабкої напруги  у клас  помірної, з показником 1,0 бал. 
До класу з слабкою напругою ввійшли два адміністративні райони - 
Воловецький і Міжгірський (верхів’я басейнових систем Латориці та Ріки). 
Впродовж двадцяти п’яти років практично відсутнім показником 
геоекологічної напруги характеризувався Рахівський район, оскільки 
розташований у  гірській,  достатньо залісненій  території Закарпатської 
області. 

Інтенсивна господарська діяльність на рівнинних територіях  
Закарпатської області спричинила значну деградацію рослинного і 
ґрунтового покриву, погіршила стан поверхневих вод правих допливів 
р.Тиси  та активізувала прояв площинно-схилової і бічно-руслової ерозії. 
Особливо активізувалися схилові і руслові процеси у гірських частинах 
річкових басейнів, що зумовлено впливом неконтрольованих рубок лісу, 
житлового та рекреаційного будівництва (навіть на природоохоронних 
землях). 

Якщо проаналізувати співвідношення дестабілізуючих та 
екостабілізуючих  чинників, то у Берегівському районі в 2006 р. їх  
пропорція складала 64,3 бала проти 25,9, у Ужгородському – 57,4 бала 
проти 25,5, у Хустському  районі – 52,9 бала проти 23,4.    

У Рахівському районі, де інтегральний показник геоекологічної 
напруги має найнижчі відмітки, сума дестабілізаційних чинників складає 
27,1 балів проти 24,7 балів екостабілізуючих.           
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Високу напругу на довкілля спричиняє також експлуатація кар’єрів  
та відкритих родовищ. 17 родовищ корисних копалин Берегівського 
району займають 0,55% площі району, їхній вплив на рельєф оцінено 
п’ятьма балами і це найвищий показник тиску на рельєф. Високі показники 
характерні для Хустського (14 кар’єрів, 0,17%) та Іршавського (відповідно 
10 кар’єрів, 0,10% його загальної площі) районів та оцінено найвищим 
балом – 5. Головними чинниками такої ситуації є наявність у краї великої 
кількості відпрацьованих кар’єрів значної глибини, які  активізують 
карстові та зсувні процеси, дренують підземні води, понижуючи їхній 
рівень.  Такі процеси є небезпечними для функціонування житлових та 
інженерно-технічних об’єктів і споруд, негативно впливають на довкілля, а 
отже і на здоров’я населення. 

Інтегральне оцінювання величини впливу людини на геоморфосферу 
дає можливість виокремити два міста, що характеризуються високими 
показниками геоекологічної напруги – м.Ужгород та м.Мукачево. Зокрема, 
м.Мукачево характеризується високою часткою забудованих земель 
(32,9%) і наявністю промислових об’єктів (8,66%), високою часткою 
земель, відведених для транспорту і зв’язку (6,09%), а також достатньо 
високим ступенем насичення об’єктами інженерно-технічної 
інфраструктури (0,40%). Показник інтегральної геоекологічної напруги 
станом на 2006 рік  у м.Ужгороді склав 2,04 бали. У порівнянні з 1982 р. 
цей показник зріс з 1,8 балів до 2,04 балів 4. Аналогічна тенденція 
зростання інтегрального  показника спостерігається  і для м. Мукачево. 
Його величина зросла  із  0,9 балів у 1982 р. до 1,36  балів в 2006 р.. 

Середній інтегральний показник напруги Закарпатської області в 
цілому у 1982 р. становив 0,9 балів, у 1995р. він понизився до 0,7 балів, що 
пояснюється   кризою промислового розвитку краю у 1990-1995 рр., а вже 
у 2006 році він зростає до відмітки 1,39 бали. 

Співставлення інтегральних показників складності рельєфу, 
геоморфологічного ризику, геоекологічної напруги та виведення їх 
середньоарифметичного значення дали можливість отримати величину 
комплексної оцінки еколого-геоморфологічного стану геоморфосфери у 
розрізі адміністративно-територіальних систем. Під еколого-
геоморфологічним станом розуміємо стан геоморфосфери досліджуваної 
території, який „відзначається екологічним потенціалом рельєфу, ризиком 
природокористування, еколого-геоморфологічною небезпекою  його 
впливу на рельєф і процеси рельєфоутворення, еколого-геоморфологічним 
положенням” [1]. 

Величина  показника комплексної оцінки  еколого-
геоморфологічного стану змінюється від 2,42 бала (Великоберезнянський 
район) до 3,57 бала (Тячівський район). За його величиною 
адміністративно-територіальні  системи  Закарпатської області об’єднано у  
чотири групи: 1) 2,01-2,50 бала –  з сприятливим станом; 2) 2,51-3,00 бала – 
задовільним станом; 3) 3,01-3,50 бала – з напруженим станом; 4) 3,51-4,00 
бала – кризовим.  Особливо виділяються Тячівський  та Рахівський  
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адміністративно-територіальні системи, де інтегральні показники 
геоекологічної напруги є низькими, а кризовий та напружений еколого-
геоморфологічні стани зумовлені складністю рельєфу та  проявом 
геоморфологічних процесів.  

Отже, здійснений аналіз дав змогу  реально оцінити  еколого-
геоморфологічний стан території Закарпатської області, а фактично 
отриманий матеріал комплексної еколого-геоморфологічної оцінки стану  
геоморфосфери адміністративно-територіальних систем може слугувати  в  
якості інформаційної бази при плануванні соціально-економічного 
розвитку досліджуваної території, розробці стратегії природоохоронної 
діяльності, обґрунтуванні плану та реалізації комплексу 
процесорегулювальних заходів. 
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Габчак Н.Ф. Інтегральний показник геоекологічної напруги як основа 

комплексного еколого-геоморфологічного районування Закарпатської області. 
Проведена комплексна еколого-геоморфологічна оцінка стану адміністративно-
територіальних систем Закарпатської області з врахуванням величин інтегральних 
показників складності рельєфу, інтенсивності і прояву геоморфологічних процесів, 
геоекологічної напруги дозволила виділити системи з сприятливим, задовільним, 
напруженим, і кризовим еколого-геоморфологічними станами. Вона може слугувати 
основою для обґрунтування системи заходів, спрямованих на оптимізацію еколого-
геоморфологічного стану досліджуваної території. 

Габчак Н.Ф. Интегральный показатель геоэкологического напряжения как 
основа комплексного эколого-геоморфологического районирования Закарпатской 
области. Проведенная комплексная эколого-геоморфологическая оценка состояния 
административно-территориальных систем Закарпатской области с учетом величин 
интегральных показателей сложности рельефа, интенсивности и проявления 
геоморфологических процессов, геоэкологического напряжения позволила выделить 
системы с благоприятными, удовлетворительными, напряженными, и кризисными 
эколого-геоморфологическими состояниями. Она может служить основой для 
обоснования системы мероприятий, направленных на оптимизацию эколого-
геоморфологического состояния территории. 

Gabchak N. The integral index of geoecological tension as the basis of complex 
ecological and geomorphological regioning of Transcarpathian Region. The ecological 
and geomorphological evaluation of the state of administrative and territorial systems of 
Transcarpathian region, taking into consideration the quantity of integral indices of relief 
complexity, intensity and display of geomorphological processes and geomorphological 
tension affords to single out the systems with favourable, satisfactory, tense and crisis 
ecological and geomorphological states. It can be the basis for the substantiation of the system 
of measures directed at the optimization of the ecological and geomorphological state of the 
investigated territory.   
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Постановка проблеми. Досвід європейських держав показує, що 
екологічні мережі стали інструментами впровадження Всеєвропейської 
стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
(Софія, 1995) [25, 26]. При цьому розбудова екологічних мереж 
розглядається як багатоаспектний процес, який передбачає законодавче, 
науково-методичне і соціально-економічне забезпечення. На сьогодні в 
Україні прийнято Закони “Про Загальнодержавну програму формування 
екологічної мережі України на 2000-2015 роки” (2000) і “Про екологічну 
мережу України” (2004) та Генеральну схему планування території 
України (2002), невід’ємною частиної якої є екологічна мережа, а також 
Міністерством охорони навколишнього природного середовища 
(Мінприроди) України затверджено методичні рекомендації “Формування 
регіональних схем екомережі” [18]. Для Українських Карпат проблематику 
формування екомережі слід розглядати в контекстах формування 
національної екологічної мережі (Карпатський природний регіон) [11, 15, 
18] та як стрижневої складової виконання Рамкової конвенції про охорону 
та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003) [14].  
 Вивчення досвіду європейських програм з розбудови екологічних 
мереж показує значну роль абіотичних чинників у збереженні природних 
середовищ та екосистем на європейському континенті. Аналіз 
національних програм розбудови екомереж у європейських країнах 
показує, що георізноманітність як різноманітність складових абіотичного 
середовища (геологічної будови, рельєфу, поверхневих і підземних вод) 
виступає однією з умов виділення базових елементів екомереж: території 
спеціальної охорони (ТСО), природних ядер та екологічних коридорів [20, 
25, 26]. При розбудові екологічної мережі в Україні важливо врахувати у 
науково-проектних розробках європейський досвід застосування 
інтеграційних підходів у збереженні гео-, біо- та ландшафтної 
різноманітності.  

Стан дослідження проблеми. У методологічному плані формування 
екологічної мережі в Українських Карпатах базується на національній 
концепції розбудови екомережі, у якій основну роль у виділенні ключових 
територій відіграють існуючі і запроектовані природно-заповідні території 
[10- 12, 15, 18]. В європейських концепціях формування екомереж 
природоохоронні території відіграють додаткову роль у визначенні 
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місцеположення елементів екомережі, зокрема, ключових територій, а 
визначальну роль у плануванні просторової структури екомережі 
відіграють дані щодо розміщення непорушених господарською діяльністю 
природних екосистем, рідкісних біотопів, ареалів і локалітетів раритетних 
видів флори і фауни, міграційних шляхів тварин [21, 24]. 

Аналіз існуючих просторових регіональних і локальних моделей 
екомереж Українських Карпат свідчить про існування двох основних їх ти-
пів: а) побудованих на основі національної концепції формування 
екомереж з акцентом на розташування заповідних територій, особливості 
геоботанічної і ландшафтної структури та існуючий характер 
природокористування [10-12, 15, 18]; б) розроблених згідно вимог 
європейських програм EECONET і Natura-2000, у яких зроблено акцент на 
врахуванні поширення основних типів екосистем i біотопів як середовищ 
проживання фонових і рідкісних видів тварин [11]. 

Слід відмітити, що сучасний рівень біокомпонентної й екосистемної 
вивченості Українських Карпат не дозволяє у повній мірі реалізувати 
європейську модель екомережі. Більшість розроблених за останнє 
десятиріччя для Українських Карпат вцілому чи окремих її частин про-
сторових моделей екомережі базувались на пріоритетах національної 
концепції екомереж, у якій базовими елементами виступають існуючі запо-
відні території [1, 7, 11-13, 16, 19].  

Розробка регіональної схеми екологічної мережі Українських Карпат 
знаходиться на початковій – проектувальній стадії. Зокрема, окреслено 
тільки окремі ключові території екомережі на середьомасштабному 
(1:500000-1:1000000) рівні [2, 7, 13, 19]. В останнє десятиріччя різними 
науковими установами (інститути НАНУ, ВНЗ, заповідники, НПП та ін.) 
узагальнено первинні дані про місця поширення рідкісних видів рослин і 
тварин в регіоні, складено перелік IBA територій і ділянок, що мають 
особливу природоохоронну, рекреаційну та історико-культурну цінність. 
Розроблені пропозиції щодо включення окремих ділянок регіону у 
національну екомережу [16, 19] та зроблено перші спроби проектування 
локальних екомереж у гірській частині Українських Карпат [1, 16]. У 2007 
р. опубліковано схему основних структурних елементів Карпатської 
екомережі, запропоновану Поповичем С.Ю. [13].  

Не вдаючись у детальний аналіз зазначених схем екологічної мережі, 
зазначимо, що на противагу українській частині для сусідніх територій 
Словацьких, Польських і Румунських Карпат ще в кінці 1990-их років роз-
роблені схеми екомереж у рамках європейських програм EЕCONET і 
Natura-2000 [21, 24]. 

Під час розробки планувальних схем екологічної мережі важливою є 
оцінка абіотичних чинників, які часто визначають локалізацію цінних при-
родних середовищ, екосистем з високим ступенем різноманітності. 
Зокрема, як засвідчив досвід проектування екомереж [5, 6, 21-23], 
важливою є оцінка літологічних, геоморфологічних, гідрологічних умов 
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для виявлення елементів екомереж, що мають загальноєвропейське або 
національне значення.  

Метою даного дослідження є оцінка ролі геоморфологічних 
чинників при плануванні екологічних мереж регіонального масштабу. 
Геоморфологічні умови особливо важливі при формуванні елементів 
екомережі в гірських районах, в тому числі в Карпатському регіоні. 

Основні завдання. У представленій роботі проаналізовано роль та 
проведено оцінку геоморфологічних умов формування природоохоронно-
ландшафтної моделі екологічної мережі Українських Карпат. Головні цілі 
роботи досягалася шляхом вирішення наступних завдань: 

1) оцінка взаємовідношень між показниками рельєфу та основними 
структурними характеристиками екологічної мережі; 

2) з’ясування ролі геоморфологічної структури (будови) Українських 
Карпат у формуванні каркасу просторової моделі екомережі; 

3) визначення впливу геоморфологічних показників при плануванні 
головних структурних елементів екологічної мережі Українських Карпат – 
регіональних екологічних коридорів, ключових територій з природними 
ядрами, буферних та сполучних територій. 

Результати дослідження. При з’ясуванні відношень між рельєфом і 
елементами екологічної мережі у науково-методологічному плані 
використовувався концептуальний підхід, пов’язаний з поняттям 
георізноманітності, яке повстало у зв’язку з програмою охорони 
біологічного різноманіття. Георізноманітність означає збереження і 
охорону елементів неживої природи з метою  забезпечення 
функціонування біологічної і  ландшафтної різноманітності [23]. 
Георізноманітність як просторова структура може бути представлена у 
вигляді переліку гірських порід, переважаючих форм рельєфу з їх 
прив’язкою до певної геоморфологічної області. Георізноманітність у 
просторовому плані  описує варіанти (види) геолого-геоморфологічних 
явищ для певної території (район, область, континент). 

Досвід досліджень європейських країн свідчить, що до основних 
чинників, які визначають формування екологічних мереж відносяться: 
геоморфологічні, гідрологічні, біотичні, а також ландшафтна структура й 
існуюча мережа природоохоронних об’єктів [6, 21, 23]. При цьому 
геоморфологічні структури повинні вирізнятись значною гетерогенністю, 
що підвищує біологічну різноманітність, сприяє збереженню гідрогенних 
середовищ та значних площ лісових і лучних комплексів.  

Дослідниками підкреслюється, що геоморфологічні структури 
створюють передумови для збереження малоплощинних 
(дрібноконтурних) фрагментів екосистем з високим ступенем 
натуральності у важкодоступних для господарювання місцях [21]. До них 
можна віднести: 

– території з гірським рельєфом, які завдяки морфологічній і 
літологічній різноманітності створюють умови для збереження 
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різноманітних середовищ та ділянок з натуральною і вторинною 
рослинністю; 

– височинні території з розчленованими і різноманітними ерозійними 
і карстовими формами. 
Геоморфологічні чинники відіграють суттєву роль при плануванні 

основних елементів екомереж різного рівня, зокрема природних ядер 
(біоцентрів) та екологічних коридорів [6, 21]. Природні ядра (біоцентри) 
як головні складові ключових територій вирізняються високим 
різноманіттям екосистем: натуральних, вторинних та антропогенних з 
господарським екстенсивним використанням. З геоморфологічних 
показників важливими для виділення біоцентрів є: планові контури 
(обриси) форм рельєфу, морфометричні показники (горизонтальне і 
вертикальне розчленування), генетична та морфодинамічна 
різноманітність рельєфу.  

Сполучні території (локальні екологічні коридори) – це просторові 
структури, які сприяють поширенню (обмну) видів між біоцентрами. 
Екокоридори мають вигляд витягнутих лінійних форм, що добре 
виділяються у природничій структурі; або смуг, де локалізуються 
біоцентри за основними напрямками їх поєднань. За геоморфологічними 
ознаками екологічні коридори поділяються на долинні, хребтові, 
прибережні [21, 26].  

Наприклад, для долинних екологічних коридорів суттєвими є морфо-
метричні параметри, морфологічна структура та морфодинамічні 
характеритики. Встановлено, що найважливішими при плануванні 
долинних екокоридорів є такі морфометричні показники як ширина, 
довжина, обриси; при цьому широкий коридор є кращим для 
функціонування екомережі, ніж вузький [22]. У свою чергу морфологічна 
структура долини (русло, днище, схили) зумовлює зональність рослинного 
покриву. У морфодинамічному плані водні потоки забезпечують 
переміщення біотичних елементів як вздовж, так і впоперек долини [22]. 
 Як вже зазначалось, у природоохоронно-ландшафтних моделях 
екологічних мереж Українських Карпат чи окремих частин цього регіону 
[2, 13] в якості біоцентрів виступають території заповідних об’єктів 
(природні заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні 
парки, велико просторові заказники). У просторових схемах екомереж 
різноранговими сполучними територіями (екокоридорами) виступають 
гірські хребти та долини річок. Геоморфологічна та ландшафтна структура 
Українських Карпат зумовлює в цілому решітчастий рисунок просторової 
схеми регіональної екологічної мережі [2, 13]. Суттєву роль у виділенні 
місць розташування природних ядер у регіоні відіграють такі 
геоморфологічні фактори: ярусна будова рельєфу, особливо у середньогір’ї 
і високогір’ї, морфометрична і морфогенетична різноманітність 
(Мармароський, Угольський і Чорногірський масиви), планова 
конфігурація домінуючих форм – хребтів і долин. 
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 На рисунку представлено середньомасштабну (1:200000) 
природоохоронно-ландшфтну модель екологічної мережі Українських 
Карпат, розроблену у результаті виконання держбюджетної теми 
“Географічні основи формування та стратегії впровадження екологічної 
мережі в Українських Карпатах”. Модель розроблена на основі оцінки 
ієрархічної і територіальної структури природно-заповідного фонду [3, 8, 
17], аналізу ландшафтної (фізико-географічної) будови [9], а також 
модифікуючої ролі геолого-геоморфологічної будови та характеру 
сучасного природокористування у досліджуваному регіоні з урахуванням 
“концепції мінімуму заповідних територій” (кожному фізико-
географічному регіону певного таксономічного рангу – природно-
заповідний об’єкт певної ієрархії). Основними елементами цієї регіона-
льної екомережі виступають ключові території, які утворюють природні 
ядра і буферні території та сполучні території (екокоридори) відповідно 
міжнародного, національного і регіонального рівнів, а також відновлю-
вальні території (ділянки ренатуралізації екосистем). 

При виділені ключових територій з біоцентрами (заповідними 
ядрами) враховано ландшафтний та біогеографічний поділ регіону 
тамісцерозташування  великоплощинних заповідних територій – 
заповідники, національні і ландшафтні парки та великі заказники [7, 16], а 
також площа пралісів, поширення червонокнижних видів тварин і рослин, 
зокрема, видів, що перебувають під загрозою зникнення, ендеміків, 
пограничних тощо [3, 17]. При виділенні природних ядер ключових тери-
торій також враховувались особливості розташування об’єктів неживої 
природи (скелі і скельні комплекси різного генезизу, печери, вулканічні і 
льодовикові утворення тощо) як цінних об’єктів георізноманітності 
ландшафтів і одночасно унікальних середовищ проживання багатьох рари-
тетних видів флори і фауни. 

Сполучні території, що відіграють роль екологічних коридорів у 
моделі регіональної екомережі Українських Карпат, представлені 
лінійними структурами вздовж хребтів, пригребеневих схилів та 
різнорангових річкових долин. Вони характеризуються наявністю 
природних і напівприродних екосистем та екстенсивно використовуваних 
агроценозів. Сполучні території з’єднують між собою у діагональному і 
субширотному напрямі ключові території. Найдовші за протяжністю 
екокоридори (більше 50 км) субширотного (карпатського) простягання 
з’єднують ключові території Полонинського хребта, Скибових Карпат та 
Вулканічних Карпат. Ширина коридорів гребенево-вершинного типу 
коливається від 5 до10 км, а долинних – 3-7 кілометрів. 
 Буферними територіями виступають ділянки, які облямовують 
біоцентри ключових територій. Вони включають природні і напівприродні 
екосистеми, які розміщені у складі національних і ландшафтних парків 
(зона регульованої рекреації і господарська зона), водоохоронних або 
приполонинських лісів.  
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Умовні позначення до рисунка. 

Регіональні екологічні коридори і ключові території:  
1. Передкарпатський долинно-височинний: 1.1. Верхньодністерська, 1.2. Галицька, 1.3. 
Чорноліська, 1.4. Моршинська. 2. Зовнішньокарпатський низькогірно-середньогірний: 2.1. 
Бескидська, 2.2. Горганська, 2.3.  Покутсько-Буковинська, 2.4. Верхньодністровсько-
Бескидська, 2.5. Грофянська, 2.6. Зубровицька.  3. Вододільно-Полонинський середньогірний: 
3.1 Ужансько-Сянська, 3.2. Свидовецько-Чорногірська, 3.3. Мармароська, 3.4. Синевірсько-
Угольсько-Широколужанська, 3.5. Чивчинсько-Гринявська, 3.6. Тур’є-Полянська, 3.7. 
Осішнянська, 3.8. Річанська, 3.9. Бердівська. 4. Вулканічний низькогірний: 4.1. Вигорлатська, 
4.2. Іршавська, 4.3. Маковицька, 4.4. Синяцька, 4.5.  Шаянська. 5. Тисенсько-Латорицький 
долинно-низовинний: 5.1. Хустська, 5.2. Виноградівсько-Тисенька, 5.3. Юлівська, 5.4. Вели-
кодобрунська. 
Регіональні ландшафтні одиниці (за Мельником А.В., 1999): 
А. Гірсько карпатський округ. І. Високогірно-полонинська область (Чорногірська). ІІ. Область 
високогірно-полонинського ядра (Рахівсько-Чивчинська). ІІІ. Середньогірно-полонинська 
(Полонинська) область. ІV. Середньогірно-скибова область (Зовнішніх Карпат). V. 
Низькогірно-вулканічна область (Вулканічних Карпат). VI. Міжгірно-верховинська область 
(Вододільно-верховинська). VII. Низькогірно-стрімчакова область (Міжгірських улоговин і 
Стрімчастих гряд). VIII. Низькогірно-скибова область (Крайового низькогір’я) IX. Горбогірно-
улоговинна область (Солотвинської (Верхньотисненської) улоговини). Б. Передкарпатський 
округ. X. Передгірно-височинна область (Передкарпаття). В. Закарпатський округ. XI. 
Передгірно-низовинна область (Закарпатської рівнини)   
 
 У представленій природоохоронно-ландшафтній моделі екомережі 
Українських Карпат (див. рисунок) враховано геоморфологічну структуру 
Карпатського регіону у цілому та його основних геоморфологічних і ланд-
шафтних регіональних одиниць. Зокрема, геоморфологічна структура 
визначає основні регіональні екокоридори. Розглянуто також роль 
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геоморфологічних чинників при виборі елементів екомережі: природних 
ядер, буферних і сполучних територій. 
 У моделі екологічної мережі Українських Карпат виділено п’ять 
регіональних екологічних коридорів у межах геоморфологічних і фізико-
географічних таксонів рангу область. У назві кожного з регіональних 
екокоридорів підкреслено їх геоморфологічні відміни: Передкарпатський 
долинно-височинний, Зовнішньокарпатський низькогірно-середньогірний, 
Вододільно-Полонинський середньогірний, Вулканічний низькогірний та 
Тисенсько-Латорицький долинно-низовинний. Виділення таких елементів 
регіональних екомереж як природні ядра та буферні території пов’язане з 
структурою природно-заповідних територій, а трасування сполучних 
територій (локальних екокоридорів) прив’язане до основних орографічних 
(гірські хребти) та гідрографічних (мережа долин річок) елементів. 

Для кожної з ландшафтних (фізико-географічних) областей виділено 
наступні ключові та сполучні території та здійснено оцінку 
геоморфологічних передумов їх формування:  

1. Для Передкарпаття виділено 4 ключові території національного (н) і 
2 регіонального (р) рівнів: Верхньодністерську (н) на базі боліт Верх-
ньодністровської улоговини; Галицьку (н) на основі лісових, лучно-
степових і аквальних комплексів Галицького НПП; Чорноліську (н) на 
основі заказника “Чорний ліс”; Моршинську (р) на основі Моршинського 
заказника; Чернівецьку (н) і Сторожинецьку (р) на базі однойменних РЛП 
і проектованого НПП. Верхньодністровська ключова територія на першо-
му етапі створення потребує режиму відновлення [4].  

У свою чергу, геоморфологічна структура Передкарпатського 
долинно-височинного екологічного коридору представляє собою 
поєднання різновисотних височин субкарпатського простягання з 
долинною мережею поперечно-поздовжньої орієнтації. Роль базового 
екокоридору тут виконує долина р. Дністер, що характеризується зрілою 
морфологічною структурою. Сполучними територіями різного рівня 
виступатимуть фрагменти долин річок Свічі і Мізунки, Лімниці, Прута, 
Пістинки, Рибниці і Черемоша.   

2. Для низько- і середньогірних областей Скибових (Зовнішніх) Карпат 
виділено 3 ключові території національного і 3 регіонального рівня – 
Бескидську (р) на основі НПП “Сколівські Бескиди” і Поляницького РЛП; 
Горганську (н) на базі ПЗ “Горгани” та північної частини Карпатського 
НПП; Покутсько-Буковинську (н) на основі наіональних парків 
“Гуцульщина” і Вижницького; Верхньодністровсько-Бескидську (р) на 
основі однойменного РЛП; Грофянську (р) на базі заказників “Грофа”, 
Ілемський, Брадульський і Яйківський; Зубровицьку (р) на основі 
однойменного заказника. Регіональними і локальними сполучними 
територіями виступають заліснені осьові хребти гірських масивів Бескид, 
Горган і Покутсько-Буковинських Карпат та гірські відтинки річок 
Дністер, Стрий, Свіча, Лімниця, Прут, Пістинка, Рибниця і Черемош.  
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Геоморфологічна структура Зовнішньокарпатського низькогірно-
середньогірного екокоридору представляє собою поєднання діагональних 
(субкарпатських) хребтів і поперечних (діагональних і субмеридіональних) 
долин. Сполучні території у цьому регіоні утворюють специфічний 
решітчастий малюнок, що відображає відповідну просторову структуру 
хребтів і долин. Більшість поздовжніх долин мають спрощену 
“омолоджену” морфологічну структуру. При виділенні буферних 
територій навколо основних природних ядер, що представлені 
заповідниками, заповідними зонами національних природних і 
регіональних ландшафтних парків, враховувались межі річкових басейнів 
та гірських масивів.   

3. Для Чорногірської, Полонинської, Рахівсько-Чичинської, 
Вододільно-верховинської областей і області Міжгірських улоговин і 
Стрімчакових пасм виділено 3 ключові території міжнародного (м), 2 
національного і 4 регіонального значення: Ужансько-Сянську (м), яку 
утворять Ужанський НПП і Надсянський РЛП як складові міжнародного 
біосферного резервата “Східні Карпати”; Свидовецько-Чорногірську (м) у 
складі однойменних масивів КБЗ і південної частини КНПП; 
Мармарошську (м) у складі двох масивів КБЗ; Синевірсько-Угольсько-
Широколужанську (н) на основі НПП “Синевир” і Угольсько-
Широколужанського масиву КБЗ; Чивчинсько-Гринявську (н) у складі 
Черемошського РЛП та заказників “Чорний Діл”, Молочобратський і 
Чивчино-Гринявський; Тур’є-Полянську (р) на основі заказників Тур’є 
Полянський і “Соколові скелі”; Осішнянську (р) на основі заказників 
Осішний і “Потік Оса”; Річанську (р) і Бердівську (р) на основі 
однойменних заказників. Регіональними сполучними територіями 
виступають середньогірні гірські хребти карпатського простягання, а 
локальними – долини річок. Вододільно-Полонинський середньогірний 
регіональний екокоридор виділяється найбільш складною територіальною 
структурою.  

Один з чинників, що обумовлює складний рисунок екомережі цього 
регіону є специфічна геолого-геоморфологічна структура. Каркас цієї 
структури визначають середньогірні полонинські хребти та міжгірські 
улоговини субкарпатського (діагонального північно-західного) 
простягання. Планова конфігурація основних і другорядних хребтів 
зумовила два типи малюнку сполучних територій хребтового типу – 
лінійних і дугоподібний. Зовнішні межі буферних зон ключових територій 
даного регіонального екокоридору відображають контури основних 
гірських масивів – Чорногори, Свидівця і Мармарошу.    

4. Для Вулканічних Карпат виділено 1 ключову території 
міжнародного, 1 національного і 3 регіонального значення: Вигорлатську 
(м) по сусідству з природним парком “Вигорлат” у Словаччині; Іршавську 
(н) на базі РЛП “Зачарована долина”; Маковицьку (р) і Синяцьку (р)  у 
центральній частині однойменного вулканічного низькогір’я і Шаянську 
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(р) на пограниччі Румунією. Регіональною сполучною територією виступає 
низькогірний вулканічний хребет.  

Потрібно відмітити, що просторова модель Вулканічного 
низькогірного регіонального екокоридору є найбільш простою. Тут у 
якості природних ядер виступають невеликі  за площею заказники та РЛП 
“Зачарована долина”, які у моделі запропоновано об’єднати у мережу 
вододільними  сполучними територіями вздовж основного напрямку 
простягання Вулканічного хребта. Роль основних долинних сполучних 
територій тут виконують долини річок Ужа і Латориці.   

5. Для областей Закарпатської рівнини і Солотвинської улоговини 
виділено по 2 ключові території національного і регіонального рівня –  
Хустську (н) і Юлівську (р) на основі однойменних масивів КБЗ; 
Виноградівсько-Тисенську (н) на основі масиву КБЗ “Чорна гора” та 
проектованого РЛП у долинах річок Тиси і Боржави; Великодобрунську (р) 
на основі однойменного заказника. Сполучними територіями 
регіонального значення виступатимуть долини Тиси і Латориці. Основу 
Тисенько-Латорицького долинно-низовинного регіонального екокоридору 
формують зрілі та морфологічно виражені долинні системи однойменних 
річок з наявними у їх межах заповідними об’єктами. Буферні зони 
заповідних масивів (природних ядер) у моделі узгоджено з морфологічною 
структурою долин річок. 

Висновки. Методологічно-методичні розробки у сфері планування 
екологічних мереж свідчать про суттєву роль геоморфологічних чинників 
у формуванні загального малюнку екомережі та компоновку її основних 
елементів – ключових територій з природними ядрами, сполучних 
територій (локальних екокоридорів), а також буферних зон. При цьому 
визначальну роль відіграють морфологічні, морфометричні, 
морфогенетичні та морфодинамічні показники рельєфу.  

Для Українських Карпат авторами розроблено середньомасштабну 
модель екологічної мережі на природоохоронно-ландшфтних засадах. 
Одним з важливих чинників формування просторової структури екомережі 
виступали морфологічні та морфогенетичні показники рельєфу. Зокрема, 
структура рельєфу основних геоморфологічних і фізико-географічних 
(ландшафтних) таксономічних одиниць рангу область визначила у межах 
представленої моделі екомережі Українських Карпат п’ять регіональних 
екокоридорів: Передкарпатський долинно-височинний, 
Зовнішньокарпатський низькогірно-середньогірний, Вододільно-
Полонинський середньогірний, Вулканічний низькогірний і Тисенько-
Латорицький долинно-низовинний. Виявлено значну роль каркасних 
елементів гірського рельєфу – гірських хребтів і долин річок та гірських 
масивів у трасуванні різнорангових сполучних територій (екокоридорів), а 
також контурів буферних територій. 
 У регіоні можна виділити певні типи сполучних територій 
(локальних екокоридорів) за особливостями рельєфу. Серед екокоридорів 
вододільного (хребтового) типу виділяються гостроверхі, плосковипуклі 



 ~121~ 

різновидності, що мають прямолінійне і дугоподібне простягання у межах 
гірсько-лісового і полонинського ярусів.  

Морфологічна структура, морфометричні та морфодинамічні 
показники різнорангових річкових долин гірської частини Українських 
Карпат дозволяють виділити наступні типи долинних коридорів: 

- долинні екокоридори з вираженою морфологічною структурою 
днища з активним забезпеченням міграції видів рослин і тварин у 
повздовжньому і поперечному перерізі долини (річки Дністер, Тиса); 

- долинні екокоридори з спрощеною морфологічною структурою з 
активним забезпеченням міграції видів рослин і тварин переважно у 
повздовжньому розрізі (“омолоджені” поперечні долини).  
 Одночасно морфологічні і морфо метричні показники важливі при 
формуванні обрисів (контурів) буферних територій, що оточують природні 
ядра у пропонованій моделі. Компоновка цих елементів екомережі може 
від ображати структури річкових басейнів та межі гірських масивів. 
  Варто звернути увагу на те, що у методичному плані при вирішенні 
проблеми “рельєф – екологічна мережа” важливо розробити систему 
оціночних показників рельєфу (морфометричних, морфолітологічних, 
морфодинамічних), що мають вплив на відповідні структурні, просторові 
та динамічні показники екомережі.  
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Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кричевська Д.А. Геоморфологічні 
передумови формування екологічної мережі  Українських Карпат. У 
методологічно-методичному плані розглянуто роль абіотичних, передовсім 
геоморфологічних, чинників у формуванні структури екологічної мережі. 
Проаналізовано вплив геоморфологічних показників (морфологічних, 
морфометричних, морфодинамічних) на формування територіальної структури та 
базових елементів екомережі Українських Карпат. Зроблено акцент на важливість 
врахування геоморфологічних чинників при формуванні регіональних екокоридорів, а 
також елементів екомережі – ключових та сполучних територій (локальних 
екокоридорів), буферних зон. Підкреслено важливість подальших досліджень рельєфу 
як одного з важливих модифікаторів формування екомережі та розробки відповідної 
системи геоморфологічних показників та індикаторів для потреб планування екомереж. 

Брусак В.Ф., Зинько Ю.В., Кравчук Я.С., Кричевская Д.А. 
Геоморфологические предпосылки формирования экологической сети 
Украинских Карпат. Рассмотрено методологически-методическом аспекты роли 
абиотических, прежде всего геоморфологических, факторов в формировании структуры 
экологической сети. Проанализировано влияние геоморфологических характеристик 
(морфологических, морфометрических, морфодинамических) на формирование 
структуры и основных элементов экологической сети Украинских Карпат. Сделано 
акцент на необходимости учёта геоморфологических факторов при формировании 
региональных экологических коридоров, а также элементов экосети – ключевых и 
соединяющих территорий (локальных экокоридоров), буферных зон. Подчёркнуто 
необходимость исследований рельефа как одного из важных модификаторов 
формирования экологической сети и разработки соответствующей системы 
геоморфологических характеристик и индикаторов с целью планирования 
экологической сети. 
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Brusak V.P; Zinko Yu.V.; Kravchuk Ya.S.; Krychevska D.A. Geomorphological 
Background of Forming Ecological Networks of Ukrainian Carpathians. The role of 
abiotic, first of all geomorphological, aspects in forming the structure of ecological network 
has been described from the methodological and methodics viewpoints. The analysis is 
presented regarding the effect of geomorphological indices (such as morphological, 
morphometric, morphodynamic) upon the formation of a territorial structure and the basic 
elements of ecological network of Ukrainian Carpathians. The main focuse is made on the 
importance of considering the geomorphological aspects while forming the regional 
ecocoridors as well as the elements of the ecological network, i.e., the core and connecting 
areas (local ecocoridors), buffer zones. The significance of further research of the relief is 
shown, being one of the important modifiers of forming the ecological networks and the 
development of the respective system of geomorphological indices and indicators for the 
purpose of ecological network planning. 
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Вступ. Через обмежене поширення карстівних порід та, відповідно, 

незначну кількість карстових печер в Українських Карпатах, значну увагу 
дослідників печер тут привертають порожнини некарстового 
(псевдокарстового, кластокарстового) генезису. Останні найчастіше 
розвиваються у товщах масивних та грубоплитчастих пісковиків, які часто 
зустрічають у складі флішових товщ. 

Огляд публікацій. Дослідженням псевдокарстового спелеогенезу в 
Українських Карпатах присвячено загалом небагато праць. Класичні 
геоморфологічні дослідження практично не приділяють уваги 
спелеоформам та карстовим процесам у кластичних формаціях [4 та ін.], 
ймовірно через обмеженість їх поширення. Найчастіше ці печери 
привертали увагу дослідників як пам’ятки природи [2] чи потенційні 
об’єкти археології. Та все ж порожнини гравітаційного генезису 
досліджувались І.Турчиновим [1992]. Геохімічними аспектами 
карстогенезу у флішах займались В.Коржик та В.Стратій [6-8 та ін.]. 
Періодично до різних аспектів дослідження печер у пісковиках 
Українських Карпат звертався й автор [10-13]. 

Виклад основного матеріалу.  
Природні передумови. Через флішовий характер Українських Карпат 

міцні скельні породи тут мало поширені, а відповідно обмежене 
поширення мають й скельні урочища та пов’язані із ними печери. Зокрема 
на західних схилах мають обмежене поширення юрські та тріасові вапняки 
у вигляді останців, з якими пов’язані типові карстові явища. 
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На східному макросхилі, у передових хребтах поширені міцні 
пісковикові верстви палеогену. Зокрема у Скибовій зоні та у межах 
Покутсько-Буковинськиз складок такими є виходи міцних піскових серій 
(наприклад ямненської світи палеоцену), які будучи відпрепаровані 
ерозією з флішової товщі, утворюють стрімчаки заввишки у перші десятки 
метрів, а іноді й більше. Для прикладу охарактеризуємо подібні утворення 
Покутсько-Буковинських Карпат, який досліджений нами дещо 
детальніше. 

Район Покутсько-Буковинських Карпат належить, головним чином, 
до Покутського тектонічно-ерозійного низькогір’я, що утворене на 
піднятих складках Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, та до 
зони Зовнішніх (Флішових) Карпат, які складені потужною, монотонною 
за складом, флішовою товщею крейдово-палеогенового віку та мають 
скибово-насувну будову. Асиметричні вузькогребневі хребти мають круті 
північно-східні схили, які відповідають підгорнутим крилам скиб, і 
положисті південно-західні схили, що відповідають верхнім крилам 
складок. 

За карстово-спелеологічним районуванням [5] ця територія  
належить до Скибового району, що відповідає Скибовій літотектонічной 
зоні, Складчасто-флішової провінції власне Карпатської карстово-
спелеологічної області. 

Типові породи, що карстуються тут відсутні. Основними 
спелеовміщуючими породами є масивні пісковики ямненської світи 
палеоцену. Пачки цих порід, потужністю десятки метрів (іноді до 250 м), 
витримані по площі, формують у ландшафті спелео-літологічні стриї і 
відслонюються переважно на південно-західних схилах та гребенях 
хребтів у вигляді масивних останців із стрімкими схилами висотою до 
декількох десятків метрів. 

Більшість цих стрімчаків вміщує природні порожнини – печери, 
гроти та каверни, різного розміру та генезису. На обстежених нами 
скельних останця на хребті Сокільському (Івано-Франківська обл.) та гг. 
Просічка і Захарич (Чернівецька обл.) виявлено близько 20 входів у 
печери. З них обстежені 11 печер довжиною від 5 до 92 м, на які складено 
топографічні плани. Лише дві печери виявились утвореними виключно за 
рахунок розкриття тектонічних тріщин (п. Довбуша (г. Захаричі) [11] та 
Пташине Молоко (хр. Сокільський) [10]. Морфологія ж решти порожнин 
носить виразні ознаки корозійної. 

Незважаючи на понад двадцятирічну історію дослідження цих 
порожнин [5], на сьогоднішній день залишалися невирішеними деякі 
питання спелеогенезу в пісковиках. Звичайно походження різних печер у 
пісковиках полігенетичне. Так, зрозумілою є гравітаційна природа 
порожнин тріщинної морфології на хр.Ключ у Сколівських Бескидах [14]. 
Не викликає сумніву тектогенне походження ряду «печер Довбуша» у 
Покутсько-Буковинських Карпатах. Але чи є підстави зараховувати до 
карстово-тектонічного типу [8] усі печери в пісковиках? 
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Обговорення. Комплекс псевдокарстових форм найбільш повно та 
яскраво представлений у Покутсько-Буковинських Карпатах, в урочищах 
Протяте Каміння та Соколове Каміння (рис.) (хр. Просічки, Чернівецька 
обл.). Тут можна спостерігати карстовий міст “Соколине Око”, 
розгалужену печеру “Соколину” (сумарною довжиною 92 м), ряд інших 
дрібніших печер та колодязів довжиною до перших десятків метрів і 
амплітудою до 10-15 м, фрагменти зруйнованих печер [10-11]. 

 

 
Рис. – Схема розташування деяких скельно-печерних комплексів Українських 

Карпат 

Комплекс форм в ур. Соколове Каміння справляє враження релікту 
великої та розгалуженої давньої псевдокарстової водоносної системи. На 
нашу думку, глибока ущелина між скелями становить залишок величезної 
(як для карпатських пісковиків) порожнини, стеля якої обрушилась 
порівняно нещодавно (пізній голоцен). Фрагменти та сліди цієї колись 
цілісної системи збереглись в оточуючих скелях у вигляді карстового 
мосту, печер, колодязів, кам’яних жолобів, скельних навісів. Порожнини 
закладені головним чином вздовж тріщин наверствування та генетично з 
ними пов’язані. Морфологія підземних форм та їх фрагментів вказує на 
наявність в них у минулому концентрованого підземного стоку 
(найімовірніше, артезіанська циркуляція), а їх початкове формування 
відбувалось, очевидно, у зоні повного водонасичення. 

Під питанням залишалось походження цієї розгалуженої системи, 
яке раніше інтерпретувалось автором як «корозійно-ерозійне» або 
«карстово-суфозійне» [12-13]. Але критичний аналіз такої інтерпретації 
показав, що корозійно-ерозійний механізм, в якому зазвичай має 
переважати корозія, тобто розчинення, є неможливим у пісковиках, які 
майже на 70% складаються з нерозчинного матеріалу [8]. Карстово-
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суфозійний генезис також є проблематичним, оскільки потребує наявності 
значного гідродинамічного градієнта та шляхів винесення кластичного 
матеріалу, без чого процес швидко самозгасне через тампонаж каналів 
нерозчинним кластим матеріалом. 

Вирішення проблеми дали спостереження на прилеглих до печер 
скелях, де слід було звернути увагу на численні невеликі (до 1 м в 
діаметрі) ізольовані ніші та каверни, які вміщували конкреційні тіла. 

Дослідження викопних та сучасних конкрецій показало, що 
конкреції утворюються на всіх стадіях літогенезу і перетворення осадової 
породи – в седиментогенезі, діагенезі, катагенезі, метагенезі, метаморфізмі 
та гіпергенному епігенезі. Діагентичні конкреції утворюються у верхньому 
шарі обводненого осаду з компонентів намулового розчину шляхом 
диференціації, концентрації та нерівномірного осадження навколо системи 
центрів осадження з наступним відбором і зростанням. Вони 
характеризуються: наявністю компонентів бічного осаду (породи); 
огинання згори і знизу верствами вміщуючої породи; збереженням в ряді 
випадків всередині тіл конкрецій первинних структур осаду та органічних 
решток кращої, ніж у породі збереженості; заляганням конкреційних тіл і 
горизонтів згідно з наверстуванням порід та з іншими ознаками зв’язку з 
первинними особливостями вміщую чого осаду, і разом з тим – це 
утворення, що сформувались вже після його відкладення. Спостерігається 
також заміщення уламкових зерен конкрецієутворювачем та іноді ознаки 
переміщення їх силами кристалізації останнього. В стадії діагенезу 
найяскравіше виділяються дві підстадії – раннього та пізнього діагенезу. 
Ранній діагенез характеризується інтенсивним конкрецієутворенням як на 
поверхні осаду, так і в середовищі осаду на глибині від перших дециметрів 
до перших метрів під поверхнею осаду. У пізньому діагенезі інтенсивність 
конкрецієутворення істотно знижується. Еволюція складу намулових 
розчинів та фізико-хімічних умов протягом діагенезу відбивається на 
складі ранньо- та пізньодіагенетичних конкрецій, зумовлює багатостадійне 
зростання, зональну будову конкрецій із зміною складу в радіальному 
напрямі, асоціацію пізньодіагенетичних мінералів в конкреціях-септаріях, 
вапнистий склад конкрецій. Важливою діагностичною ознакою для 
міркування про відносний вік конкрецій є співвідношення міри усадки 
матеріалу конкрецій та бічної породи. Значне скорочення потужності 
осаду поряд з конкрецією свідчить про закінчення формування конкрецій 
до його ущільнення та літифікації ще в рихлому незв’язаному осаді (тобто 
в ранньому діагенезі) [3]. 

У нашому випадку ми, ймовірно, маємо справу з 
пізньодіагентичними конкреціями, оскільки усадка матеріалу конкрецій, 
яка спостерігається у більшості випадків, не вплинула на деформацію 
бічної породи. Елементарний тест цих конкрецій на HCl дав бурхливе 
закипання, вказуючи на їх кальцитовий склад. 

Діагенетичні карбонати у флішових відкладах поширені у двох 
мінеральних формах: розсіяній і конкреційній. М.П. Габінет зазначає, що у 
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світах пісковикового флішу карбонатні конкреції майже не зустрічаються. 
«Слабо розвинуті або зовсім не спостерігаються карбонатні конкреції, 
серед інших, у пісковиках ямненської світи» [1]. Та у табл. 1 вже 
зазначається наявність у ямненській світі (палеоцену) лінзоподібних 
конкрецій розміром до 0,5х0,35 м, із нерозчинним залишком біля 27%. А 
далі знаходимо, що кальцитові конкреції характерні для флішових порід 
ямненської світи [1]. В усякому разі, мілководність басейну та збагаченість 
осадів дисперсною органічною речовиною визначили підвищену 
активність геохімічних процесів, що призвело до утворення в них частих 
діагенетичних буханкоподібних лінз і крупних лінзоподібних 
переривчастих пластоподібних (до 100 м) конкреційних карбонатних тіл. 

Залишаючись в ізольованих нішах, які були відслонені порівняно 
нещодавно внаслідок обрушення скель, ці кальцитові конкреції лише іноді 
мають сліди поверхневого розчинення конденсаційними водами. У тому ж 
випадку, коли конкреції або пластоподібні конкрецій ні тіла розкривались 
тектонічними тріщинами, по яких циркулювали підземні води, вони були 
практично стовідсотково розчинені. 

Через мізерні площі водозбору, атмосферних опадів було би 
недостатньо для практично стовідсоткового вилуговування карбонатного 
матеріалу конкрецій. Отже, розчинення, тобто фактично звичайне 
закарстування, карбонатних конкрецій відбувалось ймовірно напірними 
підземними водами вздовж зон тріщинуватості. Там де «кишені», що 
вміщують конкреції розкриті нещодавно, їх заповнювач, власне конкреції, 
зберігся нерозчиненим, хоча через діагенетичну усадку займає не весь 
об’єм «кишені». Отже, тут ми маємо справу з незвичайним різновидом 
гіпогенного карсту, який межує із псевдокарстом, і що проявляється у 
селективній корозії. Приклади селективного карсту в умовах спільного 
залягання карстівних порід різної розчинності автору доводилось 
спостерігати на хребті Суркху (Західний Тянь-Шань, Таджикистан), де між 
верствами вапняків залягають пропластки гіпсів. Останні закарстовуются 
значно швидше, утворюючи порожнини між верствами вапняків. Але там 
для вилуговування гіпсів було достатньо атмосферних опадів.  

Відмінності у морфології різних печер у ямненських пісковиках 
вказують не лише на відмінності їхнього генезису, але й на різний час їх 
утворення та розвитку. Так, карстові порожнини утворювались і 
розвивались у період прорізання річковою мережею сучасного рівня 
гребенів та верхньої частини схилів хребтів, де на висотах 800-1000 м 
виявлені залишки давніх долин. Можливо, цьому сприяло первісне 
простягання річок вздовж гірських пасом [9]. Напірні води могли в той час 
розвантажуватись у днищах долин, виносячи розчинені карбонати на 
поверхню. 

Псевдокарстові порожнини суто тектонічного походження, які також 
тут присутні, утворились, очевидно, дещо пізніше, коли, в результаті 
заглиблення річкової мережі, з’явились умови для розкриття тектонічних 
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тріщин. Утворення гравітаційних печер, невелика кількість яких також 
зафіксована у даному районі, відноситься до сучасної епохи. 

У сучасну епоху основну роль у розвитку псевдокарстових форм 
відіграють процеси корозії та вивітрювання. Внаслідок спільного впливу 
атмосферних вод та дефляції, на поверхні скельних стрімчаків 
утворюються карри кількох типів - жолобкові, тріщинні, ніздрюваті та ін. 
Завдяки, головним чином, конденсаційним та нівальним водам, у 
підземних порожнинах, як суто тектонічних, так і корозійно-ерозійних, на 
стінах відкладаються вторинні карбонатні утворення, а на підлозі 
накопичуються піски - продукт корозійного руйнування пісковиків. 

Схожі форми селективного карсту у пісковиках зустрічаються й в 
інших районах Карпат. На хр. Сокільському різноманітні підземні та 
поверхневі псевдокарстові прояви виявлені в урочищах Маришева Скала, 
Танаскове, Кашицьке, Катеринина Кичера та ін. Вони пов’язані, головним 
чином, з ізольованими пісковиковими стрімчаками, які самі є, очевидно, 
формами псевдокарсту, подібними до аналогічних карстових останців. 
Схожі утвори відомі в урочищах Лекече (рис. 1) (поблизу селища 
Берегомет Вижницького району), на горі Сінниця (с. Криворівня, 
Верховинського району, Івано-Франківської області), біля м. Яремче (рис. 
1), на скелях біля с. Урич (Сколівського району, Львівської області) та на 
інших скелях Сколівських Бескид [12, 13]. Детальне обстеження скельних 
урочищ Українських Карпат дозволить виявити ще не один десяток 
порожнин такого типу. 

Висновки. Отже, значна частина печер та каверн Протятого Каміння 
утворились за рахунок розчинення, повного або часткового, карбонатних 
конкрецій у товщі ямненських пісковиків. Раніше широкі пластові 
порожнини (Соколине Око) та лабіринтоподібні печери (Соколина) не 
асоціювались з конкреціями та механізм їх утворення у пісковиках був 
незрозумілим. 

Наявність в товщі масивних пісковиків порожнин гіпогенного 
генезису в зоні гіпергенезу свідчить про можливість існування аналогічних 
порожнин і на значній глибині. Якщо перші становлять виключно 
естетичний інтерес як об’єкти туризму, то другі теоретично можуть 
слугувати колекторами як підземних вод, так і вуглеводнів. 

Окремо постає питання про роль печер в пісковиках в акумуляції 
палеогеографічних записів – палеонтологічних та археологічних решток, 
зрештою стратифікованих рихлих осадів тощо. На сьогоднішній день 
основним заповнювачем таких порожнини є продукти руйнування 
пісковиків – піски. Культурних верств давніших за пізнє середньовіччя на 
сьогодні в таких порожнинах не знайдено. Це може свідчити або про 
досить пізнє відслонення таких порожнин на поверхню, або ж про 
недостатню дослідженість їх відкладів. Хоча автор поки що схиляється до 
першого. 
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Рідуш Б.Т. Гіпогенний спелеогенез у пісковикових формаціях Українських 

Карпат. У статті розглядаються механізми утворення печер у пісковикових формаціях 
Українських Карпат. Доведено, що частина порожнин у пісковиках утворилась завдяки 
розчиненню карбонатних конкрецій та пластових конкреційних тіл напірними 
підземними водами через механізм селективної корозії. Припускається, що аналогічні 
карстові порожнини гіпогенного генезису можуть існувати і в глибині гірських масивів, 
слугуючи колекторами підземних вод та вуглеводнів. 

Ридуш Б.Т. Гипогенный спелеогенез в песчаниковых формациях 
Украинских Карпат: В статье рассматриваются механизмы образования пещер в 
песчаниковых формациях Украинских Карпат. Доказано, что часть полостей в 
песчаниках образовалась благодаря растворению карбонатных конкреция и пластовых 
конкреционных тел напорными подземными водами через механизм селективной 
коррозии. Предполагается, что аналогичные карстовые полости гипогенного генезиса 
могут существовать и в глубине горных массивов, будучи коллекторами подземных вод 
и углеводородов. 

Ridush B.T. Hypogenic Speleogenesis in Sandstone Formations of Ukrainian 
Carpathians: In the article the mechanisms of formation of caves in sandstone deposits of 
Ukrainian Carpathians are considered. It is well-proven, that partly cavities in sandstone 
appeared due to dissolution of carbonate concretions and tabular concretion bodies by 
pressure underwater through the mechanism of selective corrosion. It is assumed that the 
similar karst cavities of hypogene genesis can exist also deep inside mountain massifs, being 
the collectors of underwater and carbohydrates. 
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Актуальність. Сучасні уявлення про рельєф багатогранні та 

всебічні. І все більше науковців замислюються над вирішенням 
теоретичних та прикладних проблем тією чи іншою мірою пов’язаних з 
рельєфом. Більшість наук про поверхню Землі своїм об’єктом вважає 
тільки поверхню і ті поля, які поверхня формує. Але такий вибір об’єкта 
ускладнює аналіз більш глибоких питань, які виникають в процесі 
дослідження, а саме відтворення первинної поверхні, яка склалася під 
впливом ендогенних процесів, ще до її інтенсивного впливу екзогенними 
та астроблемними процесами. Тому розробка концепції анагліфоносфери 
відкриє можливість вирішення та реалізації в геоморфологічній теорії 
багатьох теоретичних питань, які в практичній втіленості можуть дати нові 
та важливі результати. 

Аналіз існуючих досліджень та напрацювань. Робіт по даній 
тематиці практично не існує, а ті які є, знаходяться на певній віддаленій 
паралелі від положень викладених у статті. Основними серед них є праці 
вчених: Альберта [1-2], Грелея [4], Лемана [5-6], Богіфора [2], Седельмана 
[7]. В перелічених працях рельєф, як і в даній статі, розглядається як 
сферичний континуум, який характерний для всієї поверхні планети. 
Значна різниця полягає в тому, що перелічені вчені розглядають рельєф як 
поле висот, що в результаті дає одну тільки площину, яку графічно можна 
зобразити у вигляді гіпсометричної карти. У статті рельєф розглядається 
також як сферичний континуум але в просторі не тільки горизонтальному а 
й вертикальному, що дає змогу розробити абсолютно нову концепцію 
рельєфоутворення, його динаміки та прогнозу розвитку. 

Основні методи дослідження. Основним методом для побудови 
максимальної та мінімальної площини анагліфоносфери, і як наслідок її 
розмаху, є метод об’ємних профілів. Цей метод ґрунтується на визначенні 
максимальної та мінімальної відмітки в межах рівновеликих квадратів, які 
складені в площинну пряму, яка буде дотична з наступною аналогічною 
прямою, що в сумі дасть множину профілів. Інтерполяція максимальних 
відміток дозволить побудувати модель максимальної кривої площини 
анагліфоносфери, інтерполяція мінімальних відміток дозволить 
побудувати модель мінімальної кривої площини анагліфоносфери, а 
інтерполяція їхніх різниць – модель розмаху анагліфоносфери. 

Виклад основного матеріалу. Анагліфоносферу формує простір, 
який окреслюється кривими площинами насадженими на максимальні та 
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мінімальні точки множини профілів. Другими словами анагліфоносфера – 
це сфера рельєфу, яка визначається множиною профілів проведених 
паралельно один до одного та дотичних між собою на максимальні та 
мінімальні точки яких насаджені криві площини. 

Основні характеристики, якими можна описати анагліфоносферу 
можна згрупувати в наступні позиції: безперервність, потужність (розмах), 
динаміка, ерозійний потенціал тощо. 

Безперервність. Анагліфоносферний шар є безперервним, 
сферичним континуумом, який охоплює всю поверхню планети, незалежно 
від пануючої сфери на поверхні. 

Динаміка. Вигляд та метричні характеристики анагліфоносфери 
постійно змінюються під впливом ендогенних та екзогенних процесів, які 
безперервно впливають на розвиток максимальних та мінімальних кривих 
анагліфоносфери та на її структурні частини. 

Потужність (розмах). Розмахом анагліфоносфери можна вважати 
простір між максимальною та мінімальною кривою площиною 
анагліфоносфери. Чим більший розмах тим складніший рельєф, але в 
межах однотипного рельєфу, незалежно від його генезису, віку та 
геоморфологічних процесів, які протікають в його межах, розмах буде 
залишатися відносно сталим на всьому протязі однотипного рельєфу. 

Ерозійний потенціал. Чим більший розмах, тим більший ерозійний 
потенціал території. І навпаки чим розмах менший тим територія буде 
відзначатися більшою зденудованістю, пенепленізацією тощо. 

Анагліфоносферний сферичний континуум складається з трьох 
компонентів: активна, пасивна та потенційна анагліфоносфера (рис 1.). 

Активна анагліфоносфера. Цей компонент лежить в межах простору 
між максимальною та мінімальною площиною і зайнятий матеріальною 
частиною літосфери. Піддається впливу вивітрювання і з часом переходить 
в пасивний компонент анагліфоносфери. 

Пасивна анагліфоносфера. Цей компонент лежить в межах простору 
між максимальною та мінімальною площиною і позбавлений матеріальної 
частини літосфери. Цей простір є в більшості випадків виробленим, 
денудованим, вивітреним компонентом анагліфоносфери. В своєму 
потенціалі може перейти в активний компонент під впливом 
нагромадження осадів та різких екзогенних процесів, які можуть частину 
матерії з активного компонента анагліфоносфери перенести в пасивний, 
таким чином долучивши частину пасивного компоненту до активного. 

Потенційна анагліфоносфера. Цей компонент лежить нижче від 
осередненої мінімальної поверхні і її межа окреслюється рівною 
площиною (в часі динамічною), яка співпадає з рівнем поверхні Світового 
океану і є перпендикулярною до нормалі земної гравітації (якщо мова йде 
про територію материків), і рівною площиною проведеною 
перпендикулярно до нормалі земної гравітації і через найнижчу точку 
планети (якщо мова йде про анагліфоносферу Світового океану). Другими 
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словами нижня межа потенційної анагліфоносфери окреслюється базисами 
ерозії материків і океанів. 

 

 
Рис. 1 – Компоненти анагліфоносфери 

 

За розробленою методикою було побудовано ряд картосхем (рис. 2, 
3) по Хотинській височині, на яких зображено максимальні та мінімальні 
поверхні, а також її розмах. Особливості такого підходу вивчення рельєфу 
та результати, які отримуються в процесі дослідження можна згрупувати в 
такі позиції:  

1. Максимальна поверхня, певною мірою відтворює первинну 
поверхню, яка склалася під впливом ряду рельєфоутворюючих процесів.  

2. Розмах рельєфу, який визначається різницею між максимальною та 
мінімальною поверхнею є дуже важливим показником, оскільки показує 
території на яких процеси вивітрювання активізовані найбільше. Також за 
допомогою розмаху визначається ступінь денудації території, що в 
перспективі супутніх досліджень дозволить виробити схеми розвитку 
рельєфотворчих та рельєфоруйнівних процесів та подій.  

3. Введення коефіцієнту розмаху дозволить порівнювати рельєф 
різного генезису не тільки в межах нашої планети а і в типових планет з 
твердою поверхнею. 

Висновки. Основні характеристики, якими можна описати 
анагліфоносферу можна згрупувати в наступні позиції: безперервність, 
потужність (розмах), динаміка, ерозійний потенціал тощо. 
Анагліфоносферний сферичний континуум складається з трьох 
компонентів: активна (простір між максимальною та мінімальною 
площиною, зайнятий матеріальною частиною верхньої літосфери), пасивна 
(простір між максимальною та мінімальною площиною, не зайнятий 
матеріальною частиною верхньої літосфери) та потенційна 
анагліфоносфера (частина верхньої літосфери, яка з часом може перейти 
активний компонент). 
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 а) 

 б) 

 в) 
Рис. 2 – Анагліфоносферні шари центральної частини Прут-Дністровського 

межиріччя в межах Чернівецької області: а) максимальна поверхня, б) мінімальна 
поверхня, в) розмах анагліфоносфери. Масштабність картосхем – зовнішній (ціна 
поділки 5 км), внутрішній (ціна контуру 20 метрів, окрім картосхеми в де ціна контуру 
10 метрів) 
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 а) 

 б) 

в) 
Рис. 3 –  Моделі анагліфоносферних шарів центральної частини Прут-

Дністровського межиріччя в межах Чернівецької області: а) максимальна поверхня, 
б) мінімальна поверхня, в) розмах анагліфоносфери. Масштабність картосхем – 
горизонтальний (ціна поділки 5 км), вертикальний (ціна поділки 100 метрів, окрім 
картосхеми (в) де ціна поділки 50 метрів) 
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Кирилюк С.М. Максимальні та мінімальні поверхні рельєфу Хотинської 

височини. Проведене теоретичне обґрунтування побудови максимальних та 
мінімальних поверхонь рельєфу. Простір, який знаходиться між максимальною та 
мінімальною площиною є своєрідним утворенням, який запропоновано називати 
анагліфоносферою. 

Кирилюк С.М.Максимальные и минимальные поверхности рельефа 
Хотинской возвышенности. Проведено теоретическое обоснование построения 
максимальных и минимальных поверхностей рельефа. Пространство, находящееся 
между максимальной и минимальной плоскостью является своеобразным 
образованием, которое предложено называть анаглифоносферой. 

Kyrylyuk S.M. Maximal and minimum surfaces of Hotin sublimity’s relief. The 
theoretical ground of maximal and minimum surfaces constructions of relief is conducted. 
The space, which is between a maximal and minimum plane, is original formation that is 
offered to name anagliphonosphere. 
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Кожна геосистема по-своєму реагує на техногенний вплив, тому є 
необхідність розробити геоекологічне районування території на усіх 
ієрархічних рівнях – від держави в цілому, її регіонів, адміністративних 
областей, районів, населених пунктів до окремих техногенних об’єктів. 

Актуальність проблеми. Вивчення техногенних форм рельєфу і 
пов’язаних з ними спектрів геоморфологічних процесів та наслідків 
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їхнього розвитку знаходиться на стадії формування теоретичних засад і 
методик дослідження та її впровадження на практиці.  

Проблема стійкості геологічного середовища  досліджуваної 
території на сьогодні перебуває в центрі уваги науковців різного за фахом 
спрямування. Це пояснюється збільшенням числа випадків прояву 
негативних і небезпечних екзогенних геологічних процесів при посиленні 
техногенного впливу на геологічне середовище. Катастрофічний паводок в 
липні 2008 року на цій території ще раз доказує, що нам потрібно міняти 
своє відношення до навколишнього середовища.  

Мета та завдання дослідженнь. З позицій екологічного підходу 
необхідно розробити принципи, заходи та рекомендації, спрямовані на 
вирішення геоморфологічних проблем досліджуваної території. Завданням 
геоморфологічного та екологічного картографування є створення 
комплекту еколого-техногеохімічних карт з виділенням багатоповерхової 
ієрархічної системи геоекологічних структур на об’єктовому, локальному 
та регіональному рівнях. 

Огляд існуючих джерел. Гостроту проблеми підтверджує значна 
кількість публікацій в останній час, присвячених даній проблемі. 
Опубліковані роботи українських і зарубіжних вчених дають підставу 
зробити висновок про необхідність створення нових принципів та підходів 
до аналізу та розв’язання проблем, пов’язаних з ростом техногенного 
навантаження на геоморфосферу та довкілля в цілому [1, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 
20, 21, 24, 26, 28, 29]. 

Природні та антропогенні ландшафти західних регіонів України 
досліджувались К.І. Геренчуком [27], Г.П. Міллером [18], С.І. Кукурудзою 
[16], І.П. Ковальчуком [12], А.В. Мельником [20], В.М. Гуцуляком [8, 9], 
В.М. Пащенко [25], В.П. Палієнко [24], І.Б.Койновою [16]. Проблему 
стійкості ландшафтних комплексів до антропогенного навантаження 
розробляють в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка під 
керівництвом М.Д. Гродзинського [7]. Розробкою методики визначення 
ступеня антропогенної перетвореності ландшафтних систем в цілому та їх 
компонентів займались П.Г. Шищенко [30], Ф.Н. Мильков [22], П.М. Цись 
[31], М.Д. Гродзинський [7], Г.І. Рудько [3, 5, 26], Г.І. Денисик [10], І.П. 
Ковальчук [13, 14], В.М. Петлін [19], О.М. Адаменко [1–3, 5], Р.В. 
Волчанський [14], Л.В. Міщенко [23], А.В. Матвеев [17], В.И.Федотов [29]. 

Методика і методи досліджень. Протягом 2003-2008 рр.нами були 
проведені польові геоекологічні дослідження компонентів довкілля на 
території Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Закарпатської 
областей у масштабі 1: 500 000, міської території Івано-Франківська та 
ВАТ „Івано-Франківськцемент” у масштабі 1:10 000. Нами враховані 
також дослідження в межах Карпатського регіону, Дністровської долинної 
геоекосистеми та Карпатського Єврорегіону [1, 23]. Це дало можливість 
побудувати базу даних та карту фактичного матеріалу, де враховані дані з 
1 441 геоекологічного полігону з результатами аналізів на 6 основних   
хімічних забруднювачів – важких металів у різних природних середовищах 
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– ґрунтах, поверхневих і ґрунтових водах, донних відкладах, 
атмосферному повітрі та рослинності. 

З використанням ГІС-технологій побудовані комп’ютерні 
(електронні) еколого-техногеохімічні карти розповсюдження важких 
металів Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni в ґрунтах, а також сумарного показника 
забруднення. Виявлені зони забруднення (вище ГДК), а також установлена 
досить строката картина розподілу хімічних елементів як вище, так і нижче 
ГДК, що дає уяву про досить складне геохімічне поле в ґрунтах 
досліджуваного регіону. Порівняння виявлених геохімічних зон з фізико-
географічним, геоморфологічним та ландшафтним районуванням 
дозволило виділити цілий ряд геоекологічних структур регіонального, 
локального і обє’ктового  рівнів, які за типологічними ознаками складають 
„багатоповерхову” – ієрархічну систему.  

Результати досліджень. Розроблена нами класифікація 
геоекологічних структур регіонального, локального і об’єктового 
ієрархічних рівнів ґрунтується на врахуванні 14 суттєвих ознак теорії 
розпізнавання образів. При цьому сама процедура розпізнавання об’єктів 
поділяється на три етапи: вихідні вимірювання, визначення характерних 
(суттєвих) ознак і прийняття рішень щодо класифікації об’єктів.  

В нашому дослідженні суттєві ознаки повністю забезпечують  
розпізнавання відмінностей між різними геоекологічними структурами, 
яких у нас налічується більше трьох десятків.    

Регіональний,  локальний та об’єктовий рівні 
Природно-антропогенні геоекологічні структури 

Лінійні структури 
Геоекологічні надзони – геоекологічні структури найвищого рангу 

серед регіональних структур, які відповідають групам ландшафтів, 
об’єднаних єдиним контуром антропогенного впливу або техногенного 
забруднення. Прикладом структур (геоекологічних надзон) можуть бути 
групи індивідуальних ландшафтів Північно-Західного та Прикарпатського 
геоекологічних регіонів: 1) Центрально-малополіська (Сокальська), 2) 
Окраїно-малополіська (Радехівсько-Червоноградська), 3) Опільська 
(Львівсько-Пустомитівська) та 4) Подільська (Перемишлянсько-
Городоцька), виділені Б.П.Мухою. В кожній групі є кілька ландшафтів, а 
загальна їх кількість сягає 36. В кожній групі є кілька ландшафтів, а 
загальна їх кількість сягає 36. В свою чергу ландшафти поділяються на 
місцевості, яких є 39. Групи ландшафтів і відповідні геоекологічні надзони 
виділяються під номерами від 1 до 4, а ландшафти від 1.01 до 4.14. 
Характерний стільниковий або мозаїчний тип розподілу геоекологічних 
надзон (груп ландшафтів) і геоекологічних зон (ландшафтів) на території 
північної частини Львівської області. Геоекологічні надзони можуть бути 
виділені і в межах Карпатського регіону, де групи ландшафтів мають 
витягнуту лінійну форму і також охоплюють кілька ландшафтів, 
об’єднаних спільними контурами забруднення (Івано-Франківська та 
Закарпатська області). Зрозуміло, що при отриманні більш детальних 
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геоекологічних даних при відповідному сгущенні мережі геоекологічних 
полігонів геоекологічні надзони можливо будуть поділені на геоекологічні 
зони, підзони і смуги. 

Геоекологічні зони – структури, що відповідають ландшафтам і 
мають спільні з ними контури забруднень. Так, у Снятинському і 
Тисменицькому районах таке співпадання майже повне, а в  Галицькому 
районі, де є потужне джерело забруднення – Бурштинська ТЕС – 
співпадання лише часткове, тому що ландшафти неспроможні швидко 
„переробляти” ті забруднення, які „падають” на них  від потужного 
джерела.  

Геоекологічні підзони – це структури, що підпорядковані 
геоекологічним зонам, тобто вони нижчі за рангом від геоекологічних зон, 
але вищі ніж геоекологічні смуги. Як правило, геоекологічні підзони 
займають частину ландшафту, або об’єднують контурами забруднень 
кілька місцевостей. Такі  структури виділені нами у Карпатському регіоні. 

Геоекологічні смуги концентрації – це лінійні геоекологічні 
структури, що відповідають ландшафтним місцевостям, з аномальним 
накопиченням забруднювальних речовин, які концентруються у 
понижених формах рельєфу (річкових долинах на рівні заплав, I і II 
надзаплавних терас). Міждолинні простори слугують зонами геохімічного 
виносу речовин і є геоекологічними смугами розсіювання. Вперше такі 
геоекологічні структури – смуги – були виділені нами на території 
Снятинського району, потім – у Галицькому районі та на території 
виробничої діяльності ВАТ „Івано-Франківськцемент”. Прикладом таких 
структур можуть бути геоекологічні смуги на лівобережжі долини 
Дністра, в межах Чортківського, Борщівського і Заліщицького районів.  

Структури ізометричної та неправильної форми 
Геоекологічні ореоли концентрації – це геоекологічні структури, 

утворені аномаліями підвищеного вмісту забруднювальних речовин різної 
в плані форми: вузли, еліпси, вогнища-джерела і плями, які 
розповсюджені, як правило, в межах геоекологічних смуг концентрації, 
ускладнюють їх внутрішню структуру, але можуть зустрічатись і окремо – 
на фоні геоекологічних надзон, зон і підзон. 

Геоекологічні вузли  спостерігаються в районі Буковецького 
перевалу (між Косівським і Верховинським районами) і на території 
Снятинського району, мають форму краватки-бабочки. Такого ж типу 
вузли, але розірвані у просторі можна спостерігати у Дрогобицькому і 
Пустомитівському районах. 

Геоекологічні еліпси – це аномалії підвищеної концентрації вмісту 
забруднювальних речовин, що ускладнюють будову лінійних 
геоекологічних структур. Їх можна спостерігати в Закарпатті – 
Перечинський, Свалявський, Виноградівський – і на Тернопільщині –
Тернопільсько-Теребовлянський.      
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Деякі геоекологічні еліпси несуть у собі геоекологічні ядра, 
ускладнюючи їх внутрішню будову, наприклад, кілька таких ядер можна 
спостерігати у Долинському районі. 

Геоекологічні плями  мають складну неправильну у плані форму. 
Іноді вони не мають конкретної „прив’язки” до тої чи іншої 
геоекологічної структури, а „розпливаються” у просторі, накриваючи 
кілька геоекологічних структур. Це – Мукачівська на Закарпатті, 
Теребовлянська та Підволочиська на Тернопільщині і Городенківська на 
Івано-Франківщині геоекологічні плями.  

Геоекологічні овали розсіювання – структури, за генезисом 
протилежні ореолам концентрації, тому що в їх межах відбуваються 
розсіювання геохімічних елементів, тобто це понижені значення 
геохімічного поля. Такі структури нагадують сідловини рельєфу: вони 
розташовані між ореолами концентрації, „дренують” їх, вилуговуючи 
речовини, які потім мігрують в понижені форми рельєфу. Такі овали 
розповсюджені на території Львівсько-Самбірський, Турківський, 
Пустомитівський, Жидачівський, Тернопільсько-
Дністровськоканьйонний, Борщівський та Закарпатсько-Іршавський, 
Хустський областей. 

Геоекологічні ландшафтно-геохімічні бар’єри. Під впливом 
різних факторів міграція хімічних елементів може зменшуватись і вони 
концентруються на певних ділянках, які О.І. Перельман у 1961 році назвав 
ландшафтно-геохімічними бар’єрами (ЛГБ). Це ділянки з підвищеним 
вмістом елементів, де перевищено фонові значення.  Вони виникають, як 
правило, за умов значного зменшення швидкості водної, вітрової, 
біогенної, гравігенної міграції, що спостерігається при різкій зміні 
природних і техногенних умов міграції (господарського використання 
геосистем, окисно-відновних та лужно-кислотних умов, вмісту гумусу, 
гранулометричного і мінералогічного складу тощо). Така різка зміна умов 
міграції виникає в місцях контакту контрастних за фізико-хімічними 
властивостями геосистем (латеральні ландшафтно-геохімічні бар’єри) або 
біогеогоризонтів (радіальні ландшафтно-геохімічні бар’єри). Іншими 
словами, ЛГБ – це ділянки ландшафтно-геохімічних систем, де різка зміна 
умов міграції призводить до накопичення хімічних елементів. 

Існує кілька класифікацій ЛГБ у залежності від їх параметрів – 
характерних ознак: розміру, форми, механізму масопереносу, походження, 
механізму утворення і провідним видом міграції (механічної, фізико-
хімічної, біогенної). На досліджуваній території автором виявлені три 
класи ЛГБ, а саме – механічні (орографічні і радіаційні), фізико-хімічні, 
біогеохімічні, а також атмоміграційні та гідроміграційні потоки. 

Механічні (орографічні) ЛГБ утворились внаслідок наявності 
природних або антропогенних перешкод на шляху міграції хімічних 
елементів: зміни кутів нахилу  поверхні, поява штучних насипів (дамб, 
шляхів сполучення і т.д.), різкої зміни гранулометричного складу 
відкладів (піски-глини, суглинки-торф), видування вітром або вимивання 
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водою частини розрізу та ін. В наших дослідженнях механічні 
(орографічні) ЛГБ зафіксовані в місцях контакту крутих схилів  і 
горизонтальних поверхонь заплав та низьких надзаплавних терас – 
Надвірнянський ЛГБ на правому борту долини ріки Бистриці 
Надвірнянської в районі сс. Пнів, Пасічна, Зелена та в інших місцях.  

Радіаційні ЛГБ – це теж механічний клас бар’єрів. Вони виникли 
внаслідок осаду радіації із південно-західного сліду від Чорнобильської 
катастрофи при зменшенні швидкості вітру. Такі ЛГБ зафіксовані нами у 
Снятинському і Чортківському районах.  

Фізико-хімічні ЛГБ локалізуються в місцях зміни окисно-відновних 
умов геохімічної міграції, зміни валентності, оглеювання ґрунтів в умовах 
лучно-болотних ландшафтів тощо (Долинсько-Рожнятівсько- 
Богородчанський ЛГБ тощо).  

Біогеохімічні ЛГБ утворюються за рахунок біогенного поглинання 
елементів, біоакумуляції, розкладу органічної речовини, біогенного 
мінералоутворення. Як правило, біогеохімічні бар’єри приурочені до 
заболочених ландшафтних місцевостей Полісся та озеровидних розширень 
долини Дністра (Миколаївський, Галицький  ЛГБ та ін).  

Атмоміграційні та гідроміграційні потоки – це лінійні ЛГБ, що 
повторюють контури річкових долин, вздовж яких проходять шляхи 
міграції полютантів вітровими потоками або поверхневими водами. 
„Розвантаження” потоків на поверхню ґрунтів і в рослинний покрив 
відбувається періодично, в різних частинах долини, у залежності від 
сезонних метеокліматичних та гідрологічних умов.     

Дещо обособлено виділяються геопатогенні зони, які виявлені поки 
що тільки в межах Івано-Франківської урбоекосистеми. Природа їх 
вивчається. Є певний зв’язок з розломами, потоками ґрунтових вод, 
карстом і техногенними об’єктами. 

Техногеоекологічні структури 
Багатокутні та неправильної форми структури 

Урбогеоекосистеми – це специфічні геоекологічні структури, які 
відрізняються як від геоекологічних структур національного рівня, так і від 
структур регіонального і локального рівня. Урбоекосистеми є 
неузгодженими, накладеними на усі попередньо охарактеризовані 
геоекологічні структури і представлені на досліджуваній території містами 
Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль і Ужгород.           

Техногенні геоекологічні структури утворені при взаємодії 
крупних технічних об’єктів (Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС, 
Калуський гірничо-хімічний комбінат, Миколаївський цементний 
комбінат, Новояворівський, Стебницький, Новороздільський сірчані 
кар’єри і т. ін.) з ландшафтною структурою. При цьому, вплив від крупних 
технічних об’єктів настільки сильний, що ландшафти неспроможні  
„переробити” велику кількість викидів і скидів і тому ореоли забруднень 
не співпадають з контурами ландшафтних структур. Форми техногенних 
геоекологічних структур – амебоподібні. 
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Висновки. В цілому виявлені і описані нами вище геоекологічні 
структури регіонального, локального і обє’ктового рівнів утворюють на 
території Карпатсько-Подільського регіону досить складну систему 
таксонів різного порядку, які свідчать про різний екологічний стан (від 
сприятливого і нормального до складного) та строкату екологічну 
ситуацію. При цьому для кожного геоекологічного регіону, району чи зони 
є свій набір екологічних проблем, які можуть бути спільними в межах 
регіону, але відрізнятись на рівні геоекологічних зон і смуг. Тому для 
кожної геоекологічної структури необхідно розробити індивідуальні 
заходи з охорони природних ландшафтів та збалансованого 
природокористування. 

Подальші геоекологічні дослідження як Карпатсько-Подільського 
регіону так і України в цілому, при умові деталізації ландшафтно-
геохімічних методів, дозволять уточняти запропоновану схему 
геоекологічного районування на регіональному і локальному рівнях. 

Методологічною основою геоморфологічних принципів вивчення 
рельєфу з метою оцінки його значимості при вирішенні геоекологічних 
проблем є системний (комплексний) підхід, який дає змогу за допомогою 
загальнонаукових і галузевих методів дослідження простежити 
багатосторонність зв’язків між рельєфоутворювальними ендогенними, 
екзогенними і техногенними процесами, а також виявити причинно-
наслідкові та просторово-часові закономірності формування рельєфу, що 
має важливе значення для оцінки стану геоморфологічного середовища на 
сучасному етапі й моделювання і прогнозування його змін під впливом 
техногенного навантаження. 
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его регионов, административных областей, районов, населенных пунктов  до отдельных 
техногенных объектов. 

Mishchenko L.V. Geomorfological principles of regional geoekological districting 
of Carpathians and Podolii. Each geosystem reacts one’s own way on the technogenic 
influencing, therefore there is a necessity to develop geoecological region of territorial at all 
hieratic levels – from the state on the whole, its region, administrative region, districts, and 
populated areas to technogenic objects.  
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латеральна морфологічна організація земної поверхні. 
 
Актуальність. Основною задачею сучасної геоморфології є 

дослідження  процесів, що закономірно формують і безупинно змінюють 
земну поверхню. Для пізнання глобального морфогенезу особливо 
важливим є вивчення просторової структури земної поверхні – латеральної 
та вертикальної її організації. Основними характеристиками такої 
організації являються рельєф та морфоструктура. Латеральна організація 
визначає розташування областей денудації, акумуляції, напрямів потоків 
речовини, що впливають на морфогенез. Вертикальна організація 
детермінує особливості окремих рельєфоутворюючих процесів, що діють в 
полі сили тяжіння. Таким чином, морфоструктура та рельєф відображають 
не тільки зовнішній вигляд нашої планети, але й глибинну будову 
літосфери та процеси, що відбуваються в ній. Новий етап у дослідженні 
особливостей латеральної організації земної поверхні розпочався з 
розвитком космічного землезнавства, а новітнім геоморфологічним 
напрямком став аналіз широко розповсюджених морфоструктур 
центрального типу (МЦТ). Досліджено, що складність морфологічної 
організації території визначається кількістю інтерферуючих МЦТ та 
характером їх взаємодії. Актуальним залишається подальше вивчення 
складних інтерферуючих систем МЦТ в різних регіонах нашої країни.  

Метою даної статті є виявлення характеру морфологічної 
латеральної організації земної поверхні та встановлення ролі 
різнорангових МЦТ у геоморфологічній будові Українських Карпат, 
дослідження конформних зв΄язків цих структур з глибинною будовою, їх 
вплив на речовинну організацію літосфери, і, відповідно, на розподіл та 
перерозподіл корисних копалин в її межах, а також на розвиток сучасних 
геоморфологічних процесів. 
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Виклад основного матеріалу. Для гірських регіонів характерний 
надзвичайно складний малюнок взаємодіючих морфоструктур – лінійних, 
площинних та їх  поєднань – морфологічних структур центрального типу. 
Останні формуються за законами центральної  симетрії і виокремлюються 
в особливий  морфологічний тип латеральної організації земної поверхні. 
На думку Г.І. Худякова (1977), МЦТ є геолого-геоморфологічними 
об’єктами, утворення яких зумовлено різноглибинними процесами, 
пов’язаними з еволюцією внутрішніх оболонок планети, аж до її 
внутрішнього ядра. Відтак, емпірично доведено, що радіуси МЦТ є 
функцією глибини закладання ініціюючого дану морфоструктуру джерела 
енергетичного імпульсу. Різноранговість МЦТ і характер їх взаємодії 
пов’язані з вільною та вимушеною конвекцією речовини  на різних 
глибинах у надрах Землі, що знаходить прямий та опосередкований вплив 
на рельєф Землі та її морфоструктуру. Із збільшенням глибин закладання 
та, відповідно, латеральних розмірів МЦТ, морфоструктура земної 
поверхні ускладнюється. Геофізичні розділи землі є узагальненням 
лінзоподібної інфраструктури глобальної системи МЦТ, яка створює 
градієнтні сферичні речовинні та енергетичні рівні в надрах. 

МЦТ поширені практично всюди, вони утворюють між собою 
різнопорядкові ієрархічні системи, від складності взаємодії яких 
безпосередньо залежать геолого-геоморфологічні та ландшафтні 
особливості кожного регіону. Складчасті гірські регіони, як і 
платформенні, є полем дії величезної кількості МЦТ. Особливо складною 
морфоструктурною  організацією території та своїм ландшафтним 
різноманіттям відрізняються області  взаємодії МЦТ – інтерференційні 
лінзи, вузли тощо. Просторова організація МЦТ детермінує характер 
взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних процесів, розподіл та 
перерозподіл речовинного складу, включаючи родовища корисних 
копалин. Тому детальний морфологічний аналіз території на предмет 
латеральної організації геолого-геоморфологічного простору є надійним 
шляхом до пізнання законів розвитку рельєфу земної поверхні та 
безпечного використання природних ресурсів.  

Застосування новітньої комплексної методики морфоструктурного 
аналізу дозволило нам побудувати морфоструктурну модель, яка 
висвітлює багато нових особливостей морфологічної організації земної 
поверхні Карпатського регіону, а також його позицію серед структурних 
одиниць вищих порядків, аж до глобальних.  

За нашими даними, морфоструктурний план Українських Карпат 
визначається складною інтерференцією морфоструктур різного рангу – 
глобальних Середземноморської та Євразійської, трансконтинентальних 
Східноєвропейської та Карпатської, трансрегіональної Нижньодунайської, 
регіональних Середньодністерської та Верхньодністерської, численних 
локальних МЦТ та  густою регматичною сіткою лінеаментів. 

Очевидно, розвиток земної поверхні Карпатського регіону 
відбувався на тлі інтерференції Середземноморської та 
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Східноєвропейської МЦТ, що розвивалися в цілком протилежних 
напрямках та  режимах, але мали спільне поле дії, чітко підкреслене їх 
зовнішніми контурами. Якраз ці морфоструктури  задали напрям розвитку 
трансрегіональних та регіональних структур, які охоплюють не тільки 
складчасті Карпати, але й прилеглі території Передкарпатського 
крайового, Закарпатського внутрішнього прогинів та Східно-Європейської 
платформи. Всі вони складно інтерферують між собою, утворюючи так 
звані морфоструктурні вузли та інтерференційні лінзи, що значно 
ускладнюють геоморфологічну будову. Основні повздовжні  та поперечні 
лінеаменти виступають каркасними елементами співрозмірних 
морфоструктур.  

Регіон дослідження повністю описується Карпатською МЦТ, яка має 
радіус 550 км і дешифрується на космічних знімках масштабу 1:12 000 000 
та 1:5 000 000 (Мичак А.Г., 1998, Бортник С.Ю., 2002). Ця морфоструктура 
є однією з найактивніших складових Середземноморської МЦТ. Вона 
оконтурює всю Карпатську альпійську дугу, охоплює Велику та Малу 
Угорську западини, Словацький кристалічний масив, Закарпатський 
прогин, де її північно-східний фрагмент територіально співпадає із 
повздовжнім Закарпатським розломом. На заході контур Карпатської МЦТ 
проходить по східних відрогах Альп та по східному узбережжю 
Апенінського півострова. Дана МЦТ підкреслюється також крупними 
дуговими відрізками  долин Вісли, Дністра, Прута та Дунаю. Центр її 
знаходиться у Дунайському морфоструктурному вузлі, виділеному за 
характером малюнку річкової сітки. У цьому вузлі субмеридіональний 
напрям долини Дунаю змінюється на субширотний ( в районі Белграду), а 
плановий малюнок долин правих і лівих притоків Дунаю мають 
доцентровий характер (Драва, Сава, Тиса, Муреш, Морава).  

Внутрішнім, зміщеним у північно-східному напрямку, концентром з 
радіусом 300 км є морфоструктура Панонського кільця, що оконтурює 
Панонську низовину, а в межах України охоплює Закарпатську  низовину.  

Гігантський розмір Карпатської МЦТ свідчить про її значну 
глибинність, що підтверджується геофізичними матеріалами. В межах цієї 
морфоструктури відмічено підняття поверхні Мохоровичича та, 
відповідно, потоншення земної кори (Чекунов А.В. та ін., 1993). Про 
глибинне становлення  Карпатської МЦТ внаслідок мантійного діапіризму  
свідчить і аномальність теплового потоку  в її межах-понад 80 мВт/м. кв. 
(Кутас Р.І., 1982).  

Карпатська МЦТ взаємодіє з багатьма МЦТ різних радіусів. В межах 
території України найцікавішою є інтерференційна лінза, утворювана нею 
з Правобережною МЦТ. Ця лінза знаходиться в межах Східних Карпат і 
відокремлює їх від Південних Карпат. З південного заходу вона є 
дотичною до Панонського кільця. У цьому ж місці  дотику проходить 
контур Нижньо-Дунайської МЦТ, у межах якої (в пн.зх. квадранті) 
знаходиться сейсмічно активна зона гір Вранча. Каркасні елементи 
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згаданих вище МЦТ можливо є проекцією на земній поверхні глибинних 
розломів та трансляторами сейсмічних хвиль (Бортник С.Ю., 2002). 

Вірогідно, що наявність в Карпатах шар’яжів-насувів також 
пов’язані зі складною інтерференцією Карпатської та Східноєвропейської 
МЦТ, які утворили своїми периферійними зонами концентруючу лінзу. 
Саме в цій лінзі розташований Передкарпатський крайовий прогин, зона 
зчленування гірської складчастої системи Карпат та Східноєвропейської 
платформи. Сучасну активність цієї периферійної зони підтверджує так 
зване просвічування через багатокілометровий  покрив насуву перекритого 
ним  підновленого геоструктурного плану.  

Інша, Східноєвропейська, МЦТ відповідає території Східно-
Європейської платформи і є складовою глобальної Євразійської МЦТ  
радіусом близько 4500 км. Євразійська МЦТ проходить через центр 
Карпатської МЦТ, Східно-Чорноморську улоговину, центр Південно-
Каспійської улоговини та центр МЦТ Гобі. Вона має протерозойський вік і 
є однією з найголовніших МЦТ планети. Таким чином, високорангові 
МЦТ своєю взаємодією визначають історію розвитку земної поверхні. На 
їх тлі в Українських Карпатах розвиваються регіональні МЦТ – Середньо-
Дністерська та Верхньо-Дністерська МЦТ (Бортник С.Ю., 2002).  

Середньо-Дністерська  МЦТ відноситься до регіональних структур 
1-го порядку. Вона розташована в межах Подільської височини та на 
півдні  охоплює Передкарпаття та Карпати, заходячи на територію Румунії 
та Молдови. Радіус  її приблизно дорівнює 160 км. Долина Дністра в її 
межах має північно-західний напрямок і перетинає МЦТ по діаметру. При 
цьому виразно виділяється центральна діаметральна смуга того ж 
напрямку, яка утворена долиною р. Дністер та її лівими притоками, 
субмеридіональні долини яких формують субпаралельну фактуру даної 
смуги. 

Верхньодністерська МЦТ оконтурює верхню частину басейну 
Дністра, включає увесь гірський масив Українських Карпат, 
Передкарпатський прогин, долину Дністра та суміжні ділянки 
Східноєвропейської платформи, аж до Вороняк та Подільських Товтр. 
Вона має радіус 135 км. Верхньо-Дністерська МЦТ добре виражена в 
рельєфі земної поверхні і впевнено оконтурюється за характером малюнку 
вододілів та гідромережі. На північному заході зовнішній контур 
морфоструктури проходить через головний Європейський вододіл (дуга 
м. Хирів – Розточчя), відтак її природні межі підкреслюються долинами 
всіх приток Дністра від витоку до р. Збруч, а також долинами рік південно-
західного макросхилу Карпат. У діагональному напрямку  морфоструктуру 
перетинає  тектонічний уступ, що розмежовує Карпати та Передкарпаття і 
ділить Верхньо-Дністерську МЦТ на дві протилежні за геолого-
геоморфологічною будовою частини: північно-східна передгірська 
об’єднує Верхньодністерську улоговину на північному заході, Подільську 
височину на північному сході, а південно-західна частина включає 



 ~147~ 

Карпатську складчасту область і, частково, Закарпатську низовину та 
Верхньотисинську улоговину.  

Верхньо-Дністерська морфоструктура має декілька концентрів і 
відзначається  надзвичайно складною фактурною будовою. В центральній 
її частині розташована Горганська МЦТ. Найяскравіше в її будові 
проявляється ядро радіусом 44 км, оконтурене  в рельєфі долинами рік 
Свіча та Бистриця Надвірнянська. Важливим доказом генетичної та 
морфологічної цілісності даної морфоструктури є організація нею 
домінуючих морфологічних елементів земної поверхні діагонального 
напрямку (північно-західного–південно-східного) простягання. Цьому 
напрямку підпорядковані основні морфологічні одиниці в її межах – 
Українські Карпати та долина Дністра. За межами МЦТ вони змінюють 
напрям свого простягання.  

Серед регіональних морфоструктур 3-го порядку нами виділені 
морфоструктура Східних Бескид, Горганська та Покутсько-Буковинська.   
Ці три морфоструктури інтерферують між собою, а їхні діаметри 
розташовані по лінії  простягання основних карпатських хребтів – в межах 
південно-західного відрізку дуги Східно-Європейської МЦТ. Очевидно, 
що  ці морфоструктури охоплюють не тільки гірські, але й прилягаючі 
частини Передкарпатського прогину і за своєю внутрішньою структурою є 
комбінованими. Вони об’єднують своїми контурами численні локальні 
морфоструктури різного типу – купольні, кільцеві та комбіновані. 

Локальні морфоструктури відзначаються складністю своєї 
організації внаслідок розташування в зоні впливу як регіональних так і 
трансрегіональних систем МЦТ.  
 Аналіз розповсюдження небезпечних геодинамічних процесів – 
ареалів сейсмічної небезпеки, зон активної тріщинуватості вздовж 
розломів, площі розвитку зсувів, селей, карсту, суфозії, бокової та 
площинної ерозії свідчать про загальну детермінованість їх розвитку 
морфологічною організацією земної поверхні. Так, майже всі прояви 
сучасних небезпечних екзогенних процесів прив’язані до каркасних 
елементів та поверхонь МЦТ і значно ускладнюються в зонах їх 
інтерференції. Нами побудована карта небезпечних геодинамічних 
процесів м-бу 1: 50 000 з класифікацією їх прояву, прогнозом розвитку та 
заходами щодо їх стабілізації та призупинення. Для кожного з видів 
небезпечних геологічних процесів створено відповідні бази 
фактографічних даних, які входять до загального банку даних – ГІС. У 
каталогах кожного виду процесів  наводиться топографічна прив’язка 
точок спостережень та кількісна характеристика того чи іншого  
небезпечного процесу.  

Висновки. Морфологічний аналіз латеральної організації земної 
поверхні Карпатського регіону дозволив по-новому поглянути на 
геоморфологічну будову Українських Карпат. Очевидно, що 
рельєфоутворення відбувається в процесі складної взаємодії ендогенних та 
екзогенних сил Землі під постійним впливом космічних факторів, що 
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коригують цей процес в результаті складного орбітального руху планети. В 
більшості випадків морфоструктури земної поверхні формуються за 
принципом центральної симетрії і, відповідно, морфоструктури 
центрального типу повсюдно проявляються в рельєфі та інших 
компонентах ландшафту. Крім того, вони розрізняються за розмірами, що 
в свою чергу  прямопропорційно залежать, від внутрішніх джерел енергії 
та об’єму геологічного простору, охопленого цим процесом. Численні 
морфоструктури центрального типу інтерферують між собою вже на стадії 
свого формування, що відображається у геоморфологічній будові 
території. Встановлено, що чим складніша ієрархія взаємодіючих 
морфоструктур, тим більше різноманіття природного середовища.  

У результаті проведених досліджень побудована нова 
морфоструктурна модель регіону, що відображає складну ієрархічну 
систему МЦТ – від глобальних до локальних. 

Встановлено, що система різнорангових МЦТ морфологічно 
організовує в єдине ціле різні в геоструктурному відношенні одиниці –
гірську складчасту частину Карпат, Передкарпатський крайовий, 
Закарпатський внутрішній прогини та суміжні частини Східно-
Європейської  платформи.  

Встановлені просторові закономірності розвитку різнорангових МЦТ  
особливо чітко проявляються в ландшафтній структурі, в розподілі 
корисних копалин, в розвитку сучасних екзогенних геоморфологічних 
процесів.  
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Lavruk T.M. The significance of morfostructures of central type in the 
morphological organization of Earth surface of Carpathian region. The new 
morfostructures model of Carpathian region is presentation in article. The significance of 
morfostructures of central type in morphological organization of mountain territory, landscape 
structure are showed.   
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Постановка проблеми. Чорногірський хребет є дуже геодинамічним 

регіоном. Активiзацiя сучасних екзогенних геоморфологічних процесів є 
свідченням порушення стабільності в природних системах, зменшення їх 
стійкості. Тому встановлення спектру екзогенних процесів, оцiнка їхнього 
рельефоутворюючого ефекту, здійснення системи спостережень за 
динамiкою процесiв є важливими завданнями організації екологiчного 
монiторiнгу в альпійсько-субальпійській зоні Чорногірського хребта. У 
переформуванні рельєфу альпійсько-субальпіської зони головного 
Чорногірського хребта, для якої характерне значне вертикальне 
розчленування, досить високі показники крутизни схилів, важливу роль  
відіграють екзогенні рельєфотвірні процеси. На данному етапі екзогенні 
геоморфологічні процеси, що розвиваються в альпійському і 
субальпійському поясі Чорногірського хребта, недостатньо вивчені через 
низьку якість моніторингу: відсутні описи проявів, аналіз факторів, через 
що визначення їхнього поширення  й умов розвитку є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. В останні роки прослідковується 
загальна тенденція до підвищення зацікавленості геоморфологів щодо 
вивчення сучасних екзогенних процесів. Крім традиційних методів, у 
практику досліджень сучасної морфодинаміки входять польові стаціонарні 
та експериментальні спостереження. Ширше використовують аерокосмічні 
матеріали. Ззростає увага до проблем антропогенного впливу на рельєф, 
збереження природоохоронних геоморфологічних об'єктів, організації 
геоекологічного моніторингу. Питання розвитку сучасних екзогенних 
процесів на території Чорногори за останні роки висвітлені у працях 
Кравчука Я.С. [3, 4], А. Мельника [5], В. Петліна, В Шушняка [9, 10], 
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Ковальчука І.П. та інших українських дослідників. В їх працях 
проаналізовано загальні тенденції поширення і розвитку сучасних 
геоморфологічних процесів в Українських Карпатах і для деяких регіонів 
здійснено комплексний еколого-геоморфологічний аналіз. 

Формулювання цілей статті. Головним завданням даної статті є 
виявлення закономiрностей просторово-часових проявів сучасних 
геоморфологічних процесів у альпійській і субальпійській зоні 
Чорногірського хребта, висвітлення впливу сучасних геоморфологічних 
процесів на перетворення давньольодовикового рельєфу досліджуваної 
території Чорногори.  

Виклад основного матеріалу. Характер поширення та 
інтенсивність сучасних екзогенних геоморфологічних процесів є в тісній 
залежності від клімату, структурно-літологічних, геоморфологічних і 
гідрологічних особливостей території, грунтів і рослинності. Важливу роль у 
розвитку і поширенні шкідливих сучасних процесів відіграє характер 
господарського використання рельєфу, грунтово-рослинних і водних ресурсів.  

У межах хребта Чорногора розвиваються такі типи сучасних 
екзогенних геоморфологічних процесів: вивітрювання, делювіальні 
процеси (площинний змив, дефлюкція, дрібноструменевий розмив, 
краплинна ерозія), флювіальні процеси (лінійна ерозія, процеси руслової 
ерозії і акумуляції), гравітаційні (зсуви, обвали, осипни, лавини, селі, 
каменепади, обриви, опливини, рух курумів, відсідання), нівальні, і 
інші процеси (еолові, біогенні, озерні, заболочування і торфоутворення, 
антропогенні). 
Вивітрювання в альпійсько-субальпійському поясі Чорногірського 

хребта є одним із провідних процесів перетворення рельєфу. Геологічним 
фактором, що регулює інтенсивність вивітрювання в Чорногірському 
хребті, є стійкість порід та інші властивості, обумовлені складом порід, 
їх структурою і текстурою. До геоморфологічних наслідків вивітрювання 
у цій зоні належать не лише руйнування товщ пісковиків, а й більш 
посилене переміщення мінеральних мас і відкладення елювію. Найбільш 
стійкими до вивітрювання є верстви міцних масивних пісковиків 
чорногірської світи. Середнім за міцністю є ритмічний піщано-глинистий 
фліш пробійненської світи. [4] 

В альпійській і субальпійській зоні Чорногори розвиваються 
гравітаційні процеси: обвали, зсуви, опливини, осипища, селі, площиний 
змив, та інші. У альпійській і субальпійській зоні Чорногори обвали 
відбуваються за двох умов: 1) втрата блоком або уламком породи 
зчеплення з масивом гірських порід, що складають схил; 2) значна 
крутизна поверхні схилу. У Чорногорі обвали і каменепади трапляються 
на дуже крутих схилах і стінках карів та ніш, сформованих на виходах 
"голів" твердих пластів протилежного щодо схилу падіння. Такими є 
більшість схилів північно-східної експозиції. Порівняно крупні обвали 
відзначені  на південних схилах г.Говерла, північно –східних схилах 
г.Брескул (Брескульський Камінь), північних схилах г. Данціж, північно-
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західних схилах г. Гомул. Наслідки обвалів у вигляді скупчень переважно 
крупноуламкових порід спостерігати у підніжжі дуже крутих і 
прямовисних північно-східних схилів у карах верхнього ярусу вздовж 
головного Чорногірського хребта між Говерлою і Чорною горою (Попом 
Іваном), у підніжжі південних схилів хребта Шпиці і відрогу до вершини 
Гутин Томнатик та інших місцях. Активізуються обвали внаслідок 
землетрусів і морозобійних процесів. 

На території дослідження зустрічаються „живі" осипи, а також 
зарослі і задерновані. Причиною виникнення осипищ в Чорногорі є 
порушення гравітаційної рівноваги при висиханні оголених дуже крутих 
схилів тильних стінок карів і водозбірних лійок, складених аргіліто-
алевролітовим флішем [4] 

Основне місце локалізації осипищ у Чорногорі – стінки карів. Окрім 
того, вони зустрічаються на схилах вершин Смотрець, Стайки, Мунчель, 
Степанець, Шпиці, Гомул, на схилах гребеня між Мунчелем і Степанцем. 
В Чорногорі крупніші осипища поширені уверхньому і нижньому карі між  
Говерлою і г.Брескул, на північно-західних схилах г. Брескул, північних 
схилах г. Пожижевської, північно-східних схилах г.Туркул, північно-
східних схилах г.Шпиць, на східних схилах г. Ребра, східних схилах г. 
Гутин-Томнатик, і у верньому карі між г. Бербенескул і г. Менчул. 
Особливо багато дрібних осипищ зосереджено на стінках 
Малоговерлянського (висота -100 м, крутість - 25°), Арендажського (175 м, 
понад 30°), Дан-церського (130 м, 34°) карів, на схилах скелястих карових 
гребенів (Кізли Великі і Кізли Малі), у п'яти карах басейну потоку Дземброні. 
На тилових і бокових стінках карів у долині Кізі, у карі під г. Піп-Іван (Чорна 
Гора), які мають урвищний вигляд, зафіксовано процеси обвалювання й 
осипання.  

Зсуви на досліджуваній території розвиваються в місцях, де на схилі 
залягають глинисті породи, які відіграюті роль своєрідного мастила — 
поверхні ковзання. Зсуви, як і обвали, особливо інтенсивно розвиваються в 
Чорногорі весною під час активного сніготанення та під час літніх 
зливових дощів. Зсувні процеси у альпійсько-субальпійському середньогір’ї 
Чорногори виявлено у вигляді окремих активних і стабілізованих зсувів. 
Зсуви в Чорногорі поширені на крутих схилах, складених глинистими 
флішовими породами (переважно аргілітами), або моренними відкладами в 
умовах доброго і надмірного зволоження внаслідок порушення 
гравітаційної рівноваги. Найпотужніше зсувне вогнище знаходиться в 
басейні р. Погорілець на південних схилах г. Стайки і прилеглих хребтів . 
Значно меншу площу займає зсув у верхів'ях Погорільця на південно-
східних схилах г. Смотрець. Ще одне велике вогнище спостерігається в 
басейні р. Дземброня. Одна його частина локалізується в межиріччі 
Скорушного і Малої Дрестунки, друга – на південних схилах г. 
Степанський і прилеглих хребтів. Решта зсувів невеликі за площею і 
розкидані по північно-східному макросхилу. Це зсуви на обох схилах 
Маришевської, східних схилах г. Степанець, на південно-східних схилах 
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Озірного, у верхів'ях Бистреця та інші. Один з найбільших зсувів 
утворився у 1937 році біля верхів'їв потоку Шибений. Ділянки широкого 
розвитку зсувних процесів ще є на південо-східному схилі г.Брескул, 
північному і східному схилі г. Пожижевська, північно-східному схилі 
г.Гомул. У середньогір’ї Чорногори опливини як вторинний процес 
зустрічаються на зсувних тілах і підошвах зсувів, часто розвиваються на 
крутих схилах чи уступах в умовах надмірного зволоження навесні і 
восени під час затяжних дощів, найчастіше зустрічаються у смузі 
поширення гнилецької і пробійненської світ. На досліджуваній  території 
зустрічаються на північних схилах г. Данціж. У результаті опливин у 
підніжжі схилу накопичуються маси матеріалу, що сплив, зі складним 
горбистим мікрорельефом.  

На схилах головного Чорногірського хребта Чорногорі поширені 
також кам'яні розсипи – куруми,, що повільно рухаються вниз (з 
швидкістю від кількох до десятків сантиметрів на рік)  

Делювіальні процеси проявляються у формі площинного змиву і 
намиву. На задернованих схилах альпійського і субальпійського поясу 
середньогір’я Чорногори  крутизною 30-35° площинний змив практично 
відсутній і переходить у площинний стік навіть при зливових дощах. 
Найінтенсивніше відбувається на полонинах з надмірним випасом худоби, 
на підошвах ковзання зсувних тіл, осипищах, на стежках, на схилах 
крутизною 6-12° і більше.  
 В альпійській і субальпійській зоні Чорногірського хребта 
відбуваються процеси процеси масового переміщення матеріалу - 
дефлюкції соліфлюкції, децерації.  
 Дефлюкційні процеси мають повсюдне поширення у Чорногорі і 
проходить на схилах різної крутизни і експозиції. Розвивається дефлюкція 
на схилах льодовикових карів під впливом сили тяжіння, пульсаційної 
зміни температури і зміни вологості порід, зокрема перезволоження 
пухких відкладів весною внаслідок сніготанення та восени після затяжнх 
дощів.  
  Соліфлюкція відбувається на схилах південної експозиції, які 
швидко розмерзаються, складених м'якими породами і перекритих пухким 
делювієм чи суглинковим грунтом, незакріпленим корінням рослин. Цей 
процес має обмежене поширення в умовах альпійського і субальпійського 
поясу Чорногори і може траплятися на оголених підошвах ковзання і 
стінках відриву зсувів. Внаслідок соліфлюкційних процесів формується 
дрібногорбкуватий нанорельєф пригребеневих схилів головного хребта 
Чорногори, вкритих лучною рослинністю. Поширена повільна або закрита 
соліфлюкція, швидкість якої складає від кільком міліметрів до 1 м на рік.  
 На схилах можна спостерігати зсувний процес у мініатюрі - 
децерацію, наслідком якого є мікросходинки на схилах і 
дрібногорбкуватий рельєф. Випасання овець і великої рогатої худоби 
активізує децерацію і з часом утворюється нанорельєф “коров’ячих 
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стежок”, який можна спостерігати біля кошар в урочищі Гаджина і в 
Бребенескульському карі. 
 До флювіальних процесів, що розвиваються в альпійському і 
субальпійському поясі Чорногірського хребта належать лінійний розмив, 
руслова ерозія та акумуляція. Лінійний розмив в альпійському і 
субальпійському поясі Чорногірського хребта розвивається під час 
зливових дощів, достатніх для переформування площинного стоку в 
лінійний, на крутих і спадистих схилах в умовах поганої задернованості, в 
улоговинах, на схилах з надмірним випасанням худоби, туристських 
стежках інтенсивного користування. Глибина ерозійних борозен зазвичай 
3-30см, ширина  - 5-50см, поперечний профіль коритоподібний. Після 
інтенсивних злив або активного танення сніжників потоки на схилах 
стають потужніші ерозійні борозни на схилах головного Чорногірського 
хребта перетворюються в промивини глибиною 1-2м, шириною 2-2,5м з 
V–подібним поперечним профілем. Ярковий розмив у середньогір’ї 
Чорногори є поширеним процесом. Еродуюча здатність потоків має 
сезонний характер. Руслова ерозія (донна і бокова), а також акумуляція 
алювію відбувається в долинах постійних водотоків (зворів, потоків і рік)-
долини Прута, Бребенескулу, потоків Гаджини і Кізі. На вирівняних 
ділянках уступів, а особливо у днищах карів, ерозійні процеси 
замінюються на акумулятивні. Відклади тимчасових потоків утворюють 
пролювіальні конуси виносу, складені добре відсортованим матеріалом. 
Алювіальні відклади представлені слабо, складені переважно галечником, 
валунами, які в окремих місцях перешаровуються піском.  
 В альпійському і субальпійському поясі Чорногори розвивається 
відступаюча ерозія. Найдалі процес відступання карів зайшов у 
Туркульському карі (біля озера Несамовитого), де простежується 
максимальний відступ і пониження вододільної лінії хребта, найнижчі 
тильні стінки кару. 
 Гідрогравітаційні процеси-селі у Чорногорі зустрічаються дуже 
рідко. Можуть формуватися мікроселі при тривалих зливових опадах в 
руслах потоків, захаращених пухким матеріалом (зсувні тіла, осипища, 
алювій, стовбури дерев тощо. 
 Нівальні процеси мають найрізноманітніші прояви: від руйнівної 
діяльності снігових лавин до захисного і тепло ізолюючого впливу 
снігового покриву.  
 Снігові лавини у Чорногорі формуються на крутих (15-45°) схилах 
переважно північних експозицій, де залягає сніговий покрив такої 
потужності, яка достатня для гравігенно зумовленого ковзання чи кочення. 
Період найчастішого сходження снігових лавин - початок весни. В межах 
альпійськогоі субальпійського поясу Чорногірського хребта можна 
спостерігати сліди сходження лавин: лавинні лотки (в карах), лавинні 
"прочісування", (північний схил г. Гомул). Крім цих ознак, місця 
сходження лавин можна виявити за їхніми конусами винесення, які 
представлені несортованою сумішшю каміння різної величини, стовбурами 
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дерев, кущів, глинозему. Сліди сходження лоткової лавини можна 
спостерігати в урочищі Гаджина нижче ріґеля. Тут лавина зійшла взимку-
навесні 2006 року з відрогу хребта Погорілка Кедрувата, знищивши на 
своєму шляху смерековий ліс. Лавинний прочіс довжиною 1250-1300 м 
має ширину 80-120 м, який закінчується конусом виносу з повалених 
дерев, дрібнозему і брил каміння. Навесні 2007 року лавина зійшла 
повторно, продовживши прочіс до долини потоку Мреї, і частково 
завалила конусом виносу русло потоку. Конус виносу і “прочіс” 
стрибаючої лавини, що зійшла навесні 2000-го року, можна спостерігати 
під північно-східним відрогом г.Данцер.  
 Снігове роз'їдання (екзарація) проявляється у вигляді заглиблень 
(ніш) , які зазвичай приурочені до пачок аргілітів. Внаслідок більшої 
товщини снігового покриву в пониженнях затримується його танення, 
збільшується об'єм талої води і її ерозійна дія. Холод навколо плями снігу 
стримує ріст рослин, що сприяє зменшенню закріплення схилів, 
посиленню ерозії та поглибленню снігової ніші. Снігові ніші у вигляді 
компактних плям снігу в субальпійському поясі Чорногорки особливо 
добре виражені у червні, коли основне сніготанення вже відбулося.  
 Активними процесами взимку є вітровий перерозподіл снігу, 
формування снігових карнизів, насту. Значної рельєфотвірної діяльності 
вони не виконують. 
 Еолові процеси. В Чорногорі часто дмуть сильні вітри, чітко 
виражене переважання певних напрямків вітру, однак класичних ( як в 
аридних областях ) для еолової діяльності форм рельєфу немає. Посилена 
місцева вітрова діяльність з участю схилових течій, переважно фенових 
сприяє видуванню і перенесенню пухких продуктів вивітрювання.  
 Біогенні процеси. ( фітогенні і зоогенні ) є важливим фактором 
модифікації вже перерахованих процесів, а також передумовою 
формування специфічних покривів і явищ. Активізуються біогенні процеси 
навесні, розвиваєтья сальтація і підкореневе вивітрювання.  
 Антропогенні процеси надзвичайно матють як безпосередній, так і 
опосередкований вплив. У альпійському і субальпійському поясі 
Чорногірського хребта найпоширенішими видами безпосереднього 
людського впливу на рельєф є випас овець і корів, будівництво кошар, 
колиб, загорож (урочище Гаджина), туристичне навантаження. Випасання 
худоби супроводжується такими процесами: зменшенням біомаси на луках 
(через з'їдання та витоптування), руйнуванням дернини, децерацією, 
створенням мікроуступів. Це створює сприятливі умови для водної ерозії. 
До антропогенних процесів, спричинених активним туристичним 
навантаженням є тераси витоптування, яри по туристичних стежках.  

Процеси заболочення і торфоутворення у Чорногірському 
середньогір’ї протікають дуже повільно. В днищах карів зустрічаються 
поховані торфи. Найбільшими заболоченими площами є слабонахилені 
ділянки днищ карів (Заросляцький, Цибульник, Туркульський). Процес 
переходу озера у болото можна спостерігати на прикладі оз.Несамовите, 
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західна частина у результаті заростання і відмирання гігрофільної 
рослинності поступово перетворюється у болото, активізуються процеси 
формування сплавини. Невеликі заболочені ділянки утворюються на 
складених аргілітами сідловинах хребтів, а також на ступенях схилів, 
сформованих в пачках аргілітів гнилецької та пробійненської світи.  

Висновки. В даній роботі висвітлено типи сучасних екзогенних 
геоморфологічних процесів, що розвиваються в межах альпійсько-
субальпійського поясу Чорногірського хребта на основі методики з 
використанням комплексу методів дослідження. Виявлено,що характер 
поширення та інтенсивність сучасних екзогенних геоморфологічних 
процесів Чорногори перебувають в тісній залежності від клімату, структурно-
літологічних, геоморфологічних і гідрологічних особливостей території, 
грунтів і рослинності. Встановлено асиметричність прояву процесів на 
північно-східному і південно-західному схилі Чорногірського хребта 
.Серед спектру сучасних геоморфологічних процесів виділено головні 
процеси, що мають найважливіше рельєфотвірне значення і другорядні 
процеси, фонові процеси,які мають повсюдне поширення, і локальні, які 
розвиваються в певних місцях при певних умовах ,а також ті, які швидко 
відбуваються швидко в часі, і порівняно повільні процеси, виявлено 
процеси, які відзначаються регулярністю прояву. Встановлена чітка 
локалізація і сезонні ритми динаміки, різна посезонна інтенсивність 
сучасних геоморфологічних процесів, що відбуваються в альпійському і 
субальпійському середньогір’ї Чорногірського хребта, відносна помірність 
їх прояву, і практична відсутність катастрофічних екзогенних процесів, 
також встановлений екологічний вплив цих процесів. 
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This paper is devoted to the study of a complex of contemporary exogenic processes 
transforming  post-glacial forms of relief in Chornogora ridge that occur in alpicum and 
subalpicum landscape belt as well as the conditions and factors of their geomorphological 
effects on post-glacial relief, determine the role of exogenic processes in the development of 
relief,and territorial spread. This work contains researches of this transformations and shows 
how this transformation look like. Modern morphosculpture of Chornogora ridge was formed 
after Pleistocene epoch, wheh here existed huge glaciers, but now it is slowly changing under 
the influence of  complex of exogenic processes.  
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Актуальність проблеми. Однією з найбільш дискусійних і найменш 

вивчених проблем геоморфології, четвертинної геології та палеогеографії 
Українського Полісся є проблема еолового морфогенезу його рельєфу. Цю 
проблему вперше окреслив відомий вчений – географ, геолог-геоморфолог  
П.А.Тутковський, сформулювавши її в контексті своєї теорії існування 
викопних  пустель у північній Землі [7, 8]. У 20–30 -их роках ХХ сторіччя  
проблема  існування та території Полісся викопних пустель та еолового 
походження акумулятивних форм стає однією з найбільш дискусійних  
геоморфологічних тем [3, 4]. Згодом, через критику опонентів та  
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панування ідеї складного генезису акумулятивних піщаних форм Полісся, 
вона втрачає свою актуальність. Відновлення досліджень еолового 
морфогенезу Полісся в середині – кінці ХХ ст. пов’язане із комплексним 
геологічним дослідженням території України, зокрема проведенням 
геологічної зйомки території масштабу 1:50 000 та 1:200 000, де поруч із  
побудовою різноманітних геологічних  карт обов’язковим було створення  
геоморфологічних карт та карт четвертинних відкладів. Результатом цих 
досліджень стало окреслення просторового поширення еолових форм та 
встановлення їх загального віку. В 80-90–і роки минулого сторіччя 
сформульовані оригінальні та нетрадиційні ідеї про взаємозв’язок 
формування  піщаних акумулятивних еолових форм Українського Полісся 
із розривними тектонічними порушеннями [6] та електростатичним полем  
Землі [5].  

В останні роки в Україні та інших країнах Світу зростає кількість 
досліджень як сучасних еолових процесів [1, 2, 9, 10 та ін], так і тих, що 
відбувалися в минулому [11, 13–15, 18, 19, 21–24 та ін].  Це  зумовлено: 

по-перше, накопиченням інформації та знань про виникнення, 
закономірності формування, функціонування вітропіщаного потоку, 
формування еолових форм піщаних пустель та морських узбереж;  

по-друге, загостренням проблеми потепління та зміни клімату. 
Вивчення реліктових дюн дозволяє відтворити напрямки і швидкості вітру 
в минулому, окреслити кліматичні параметри та особливості 
функціонування пелеоландшафтів у період їх формування; 

по-третє, переоцінкою вченими ролі еолових процесів у формуванні 
рельєфу Канади, Польщі, Угорщини, Голландії, Німеччини та інших країн.  

Про необхідність вивчення еолового морфогенезу Українського 
Полісся неодноразово зазначали відомі українські та польські дослідники, 
зокрема А.М. Маринич, П.М. Цись, П.Ф. Гожик, В.П. Палієнко, 
А.Б. Богуцький, І.І. Залеський, А.В. Матошко, Н.П. Герасименко, 
В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук, С.Ю. Бортник, Ю. Войтанович, Л.Ліднер, 
Е. Мусєльска-Довгялло та ін.  

Мета статті – сформулювати основні науково-методичні засади 
дослідження еолового морфогенезу правобережної частини Українського 
Полісся. 

Виклад основного матеріалу. Велика морфологічна різноманітність 
реліктових та сучасних еолових форм рельєфу Українського Полісся, їх 
приуроченість до форм рельєфу різного генезису і віку, зрештою, 
активізація сучасних еолових процесів, ставить ряд важливих 
геоморфологічних та палеогеографічних проблем. До них віднесемо 
наступні:  

 ідентифікація та класифікація реліктових акумулятивних еолових 
форм (дюн) правобережної частини Українського Полісся; 

 оцінка інтенсивності розвитку та динаміки еолових процесів у 
минулому, їх впливу на формування існуючого рельєфу;   

 етапність формування та динаміки реліктових дюн, їх  віку; 
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 активізація та розвиток сучасних еолових процесів на території 
правобережної частини Українського Полісся. 
Вирішення цих проблем неможливе без розробки науково-

методичних засад досліджень еолового морфогенезу. Вони повинні 
базуватися на певних наукових положеннях:   

• Еоловий морфогенез сучасних та палеогеографічних систем є 
частиною теорії еолового морфогенезу в цілому і базується на 
основних закономірностях та положеннях про розвиток, формування 
еолових процесів як на континентах (піщаних пустелях), так і на 
морських узбережжях із врахуванням регіональних особливостей 
функціонування рельєфоутворюючих процесів та ландшафтів 
території досліджень у сучасному та минулому . 
• Еоловий морфогенез Українського Полісся є єдиною складовою 
поширення та розвитку еолових процесів в Європі і повинен 
грунтуватись на кореляційному аналізі результатів досліджень із 
аналогічними дослідженнями у Західній Європі та інших частинах 
світу. 
• Основою еолового морфогенезу є положення про морфолітогенез, 
де сучасні та палеоформи еолового рельєфу розглядаються як 
триєдина природна система „форма-процес-речовина”, та 
системному аналізі еолового рельєфу із врахуванням просторово-
часових закономірностей  поширення, функціонування та динаміки  
палеоландшафтних систем та розгляд їх як відкритих природних 
систем із своїми особливостями самоорганізації; 
Базовими об’єктами для реконструкції етапності еолового 

морфогенезу є акумулятивні еолові форми рельєфу – реліктові дюни  та їх 
стратиграфічні розрізи, що несуть інформацію про етапність розвитку 
еолового морфогенезу, інтенсивність та напрям вітропіщаного потоку, 
кліматичні умови та особливості палеоландшафтів, дозволяють 
верифікувати знаходження області розвіювання, транзиту та акумуляції 
піщаного матеріалу.   

У пізньому плейстоцені – голоцені на території Українського 
Полісся склалися умови для інтенсивного розвитку еолових процесів, що 
відіграли важливу роль у формуванні існуючого рельєфу. Їх поширення, 
форма, динаміка визначалася регіональними особливостями 
палеогеографічних ландшафтів та напрямом, періодичністю та силою 
вітропіщаного потоку, що повинно враховуватися на певних етапах 
досліджень. У цілому виокремлюються три основні  етапи досліджень 
еолового морфогенезису правобережної частини Українського Полісся. 

Метою першого етапу  досліджень є   просторовий аналіз  
поширення  акумулятивних еолових форм та виділення так званих 
„дюнних полів”, тобто ділянок з їх максимальною концентрацією на 
території  правобережної частини Українського Полісся, та оцінка їх  
позиційного знаходження у сучасному  та палеорельєфі України. 
Головними методами дослідження піщаних акумулятивних форм є 
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дистанційні, картографічні та З-D моделі рельєфу земної поверхні, 
побудовані з використанням ГІС-технологій (рис. 1). Важливою 
методичною проблемою даного етапу є розробка критеріїв ідентифікація 
дюнних форм від інших генетичних форм рельєфу. Результатом першого 
етапу є вибір ключових ділянок  дослідження еолових форм. 

Ціллю другого етапу досліджень є дискретно-континуальний аналіз 
поверхні рельєфу ключових ділянок. З одного боку він дозволяє  провести 
дискретне виокремлення еолових та інших генетичних форм та елементів 
рельєфу, а з іншого – розглядати ці форми як складові відкритих 
палеогеографічних систем, що мають свої закономірності самоорганізації 
та розвитку. На цьому етапі важливою є розробка класифікації дюн та 
встановлення існування ймовірного зв’язку еолових форм рельєфу з 
іншими генетичними формами рельєфу та відкладами, що могли слугувати 
джерелом формування вітропіщаних потоків. Завершується даний етап 
вибором  ключових форм досліджень(рис. 1). 

Третій етап досліджень передбачає вивчення конкретних еолових 
форм рельєфу з метою відтворення тривалості еолових процесів, 
швидкості та напрямку вітропіщаних потоків, етапів седиментації 
відкладів, визначення віку дюн, що є неможливим без польових 
досліджень структури та текстури відкладів у стратиграфічних розрізах 
дюн, серії лабораторних досліджень піщаних відкладів. Зокрема, 
гранулометричний аналіз включає ситовий  (для фракцій більше 1 мм) та  
лазерно-оптичний (для фракцій менше 1 мм) методи, використання яких 
дозволяють визначити вміст фракцій різних величин в одиницях φ, 
обчислити серію гранулометричних показників за методиками Фолка та 
Ворда [16, 17, 20], побудувати логарифмічні кумуляційні криві, визначити 
способи транспортування матеріалу, відтворити силу вітропіщаних потоків 
за Е. Муцєльска-Довгялло [16, 17] та Р. Раціновські [20]. Дослідження 
мінералогічного складу відкладів дюн, підстилаючої поверхні, форм 
різного генезису та інтерпретація отриманих результатів за методиками 
П.Ф. Гожика [12] та Е. Муцєльска-Довгялло, Ю. Рутковські [16] окреслять 
області надходження піщаного матеріалу, а використання методів оцінки 
окатаності зерен кварцу, ступеня еолізації їх поверхні – відносну величину 
шляху транспортування піщаних відкладів та величину інтенсивності 
еолових процесів. Абсолютний вік формування еолових форм дасть змогу 
провести історико-генетичний кореляційний аналіз та співставити 
отримані результати із результатами досліджень у інших країнах. 

Аналіз значного доробку у пізнанні еолового морфогенезу, вивченні 
сучасних та реліктових еолових форм рельєфу в Західній Європі та різних 
частинах світу показав необхідність розробки єдиного алгоритму 
досліджень з врахуванням відповідних етапів досліджень. Він включає:  
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• аналіз просторового розміщення акумулятивних піщаних форм 
рельєфу на основі дистанційних та картографічних методів вивчення 
поверхні та трьохвимірного 3-D моделювання рельєфу з 
використанням ГІС-технологій;  

• розробку критеріїв ідентифікації акумулятивних еолових форм 
рельєфу (дюн) від інших генетичних форм рельєфу; 

• побудову картосхем поширення акумулятивних еолових форм та 
виділення дюнних полів на території правобережної частини 
Українського Полісся; 

• розробку основних критеріїв вибору ключових ділянок дослідження 
дюн та їх вибір; 

• створення цифрової моделі рельєфу ключових ділянок та 
виокремлення  на них дюн та форм іншого генезису; 

• морфометричний аналіз дюн, оцінку їх симетричності; 
• морфометричну класифікацію дюн; 
• аналіз просторово-позиційного розміщення еолових форм стосовно 

інших  генетичних форм рельєфу; 
• розробку первинної історико-генетичної концепції розвитку  еолових 

форм ключових ділянок із врахуванням історії формування території 
та функціонування палеогеографічних систем; 

• проведення польових рекогносцировочних досліджень для вибору 
базових (опорних) форм та їх розрізів з метою вивчення структури та 
текстури відкладів еолових форм, підстилаючої поверхні та відкладів 
іншого генезису, що могли слугувати джерелом надходження  
піщаного матеріалу. 

• польові дослідження опорних розрізів дюн з метою дослідження 
текстури еолових форм, підстилаючої поверхні та відбору проб для 
вивчення літологічних особливостей піщаних відкладів; 

• лабораторні досліджень літології піщаних відкладів, їх віку та 
інтерпретацію отриманих даних. 

• реконструкцію етапів формування палеодюн, напрямів та сили вітру, 
інтенсивності розвитку еолових процесів, їх динаміки,  переміщення  
акумулятивних форм та їх окремих елементів; 

• визначення віку еолових форм рельєфу та кореляцію основних етапів 
еолового морфогенезу з палеогеографічними етапами розвитку 
ландшафтів із вирізненням рис локальних умов їх розвитку; 

• проведення  історико-генетичного кореляційного  аналізу  та 
співставлення отриманих результатів із результатами досліджень у 
інших країнах Європи; 

• розробку напрямків використання результатів досліджень у науково-
практичних цілях, зокрема в археології, дослідженнях змін клімату.  
Висновок. Використання алгоритму досліджень, основних наукових 

положень, що грунтуються на системному аналізі рельєфу, дозволять 
оцінити основні закономірності розвитку, динаміки, інтенсивності еолових  



 ~162~ 

процесів правобережної частини Українського Полісся в контексті  
функціонування сучасних та палеоландшафтів як відкритих систем, з 
своїми закономи розвитку та самоорганізації. 
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Дубіс Л.Ф. Науково-методичні засади дослідження еолового морфогенезу 

правобережної частини Українського Полісся. У статті  сформульовані основні 
наукові положення теорії еолового морфогенезу правобережної частини Українського 
Полісся. Охарактеризовані три етапи та основні методи досліджень. Розроблений 
алгоритм дослідження еолового морфогенезу з врахуванням основних етапів 
досліджень. Наведені головні геомофологічні та палеогеографічні проблеми, що 
стосуються еолового морфогенезу правобережної частини Українського Полісся. 

Дубис Л.Ф. Научно-методические основы исследования эолового 
морфогенеза правобрежной части Украинского Полесья. В статье сформулированы 
основные научные положения теории эолового морфогенеза правобережной части 
Украинского Полесья. Охарактеризованы три этапа и основные методы исследований. 
Разработан алгоритм исследования эолового морфогенеза с учетом основных этапов 
исследований. Приведены  геоморфологические и палеогеографические проблемы, 
которые касаются эолового морфогенеза правобережья Украинского Полесья 

Dubis L.F. Scientific-methodological basis of eolian morphogenesis research of 
Ukrainian Polissya right-bank part. The principal basic scientific positions of eolian 
morphogenesis of Ukrainian Polissya right-bank part theory are defined in the article. Three 
main research stages and research methods are described. Taking into consideration the 
principal research stages the algorithm of the eolian morphogenesis research is elaborated. 
The main geomorphological and paleogeographical problems which concern with eolian 
morphogenesis of Ukrainian Polissya right-bank part are given. 
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Анімації (мультиплікації) нині широко використовують в галузях, де 

треба показувати швидкоплинні процеси. Це метеорологія, океанологія, 
гляціологія, сільське і лісове господарство, екологія тощо. Анімації тут 
дають можливість моделювати (прогнозувати) динаміку явищ прискорено, 
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в реальному часі. В геоморфології використовуються статичні моделі 
(карти) рельєфу, за якими і здійснюються динамічні інтерпретації. 
Динаміка на більшості традиційних геоморфологічних карт показується 
термінологічно в їх легендах. Анімаційні моделі, що відомі в геології 
більш показові, зокрема формування тектонічних структур, родовищ 
деяких корисних копалин. В них використовують зазвичай схематичні 
рисунки, інколи карти.  

На наш погляд, анімаційні моделі на основі карт можуть бути 
використані і для актуальної нині для України проблеми – пошуку 
бурштиноносних об’єктів - природних утворень, що містять та з великою 
достовірністю можуть містити скупчення (також промислові) бурштину. 
До бурштиноносних об’єктів в Україні відносять перед усім палеогенові 
літолого-стратиграфічні горизонти, де поширені харківські шари, відклади 
межигірської світи ін. В цей час існували сприятливі палеогеографічні 
умови утворення і накопичення живиці і її перетворення на 
бурштиноподібні смоли і бурштин (сукциніт). В останніх роботах більше 
підтверджується думки не про гіпертрофоване смоловиділення в дані 
епохи, а про «нівелювання» відмінностей живиць різних порід дерев ще в 
діагенезі геохімічними умовами середовища, залежність 
мінералоутворення і зовнішніх відмінностей мінералів від 
аеробних/анаеробних обстановок, а також геоструктурних і 
палеогеоморфологічних умов – тектонічних структур і форм древнього 
рельєфу, в яких первинно накопичувались бурштиноподібні смоли і 
утворювався сукциніт [1]. Разом з тим, розсипні концентрації бурштину 
повторного (і неодноразового) походження встановлені в четвертинних 
алювіальних, пролювіальних, льодовикових, воднольодовикових відкладах 
(Білорусь, Польща, Україна). Вони корелюються часто з розташованими 
поруч збереженими фрагментами палеогенових порід і їх виходами на 
денудаційний зріз земної поверхні. Дані про випадкові знахідки бурштину 
є і в неогенових літолого-стратиграфічних горизонтах, які зазвичай 
спеціально для цього вивчались мало. Тут також можна допустити 
утворення концентрацій бурштину і розглядати їх як проміжні колектори. 
На наш погляд, неогенові літолого-стратиграфічні горизонти, зокрема 
структурно-тектонічні і палеогеоморфологічні умови повинні 
враховуватись при вивченні формування бурштиноносних об’єктів. 
Анімаційні моделі цих умов, на наш погляд, дають можливості 
відтворювати в реальному часі динаміку тектоносфери і 
геоморфолітосфери перспективних для виявлення первинних і повторних 
родовищ бурштину територій. Територія України відноситься до 
Балтійсько-Дніпровської субпровінції Європейської бурштиноносної 
провінції [1]. Більша її частина може розглядатись як перспективна щодо 
їх встановлення [2, 5, 6]. Найбільш значні з досі виявлених розташовані в 
межах Українського щита і в суміжних западинах. Створені загальні 
палеогеоморфологічні карти окремих морфоциклів, спеціальні карти 
басейнових історико-динамічних морфосистем [3, 4], на наш погляд, 
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можуть стати фактичною основою для анімаційної моделі розвитку 
рельєфу цієї території в мезозої-кайнозої, яка з палеогену охоплює і період, 
коли почалось формування бурштиноносних об’єктів.  

В статті йдеться про результати дослідження анімаційної моделі 
динаміки геоморфолітосфери території Українського щита з початку 
палеогену за даними вивчення 8 інформативних анімаційних картинок 
(карт) палеорельєфів (по 3 –палеогенових і неогенових морфо циклів і 2 
четвертинних). З огляду на розміри статті нижче приводиться тільки 
загальна їх характеристика.     

В ранньо-середньопалеогеновий морфоцикл територія розвивалась в 
відмінних умовах. На його початку тут існував достатньо контрастний 
рельєф поверхні. Упродовж циклу тут зростала диспергованість висхідних 
літопотоків, але загальна площа денудаційних ділянок зменшилась. В 
басейнових історико-динамічних геоморфосистемах переважали транзит і 
збільшувались площі акумуляції. В підсистемі Прип’ятської западини 
відбувались зниження поверхні, поширювалась морська трансгресія, яка 
повністю охопила Денисовицьку, більшу частину Виступовицької, 
Рудненської, Желонської, частково Лученківську системи. В інших 
переважали ділянки низької денудаційно-акумулятивної і акумулятивної 
приморської рівнин. У північній частині підсистеми Дніпровської-
Донецької западини відбувається регресія моря, але підсилюється його 
трансгресія на решті її площі. В підсистемах Причорноморської западини і 
Дністрянського перикратонного прогину на початку циклу існував 
відносно піднятий суходіл, де переважали вивітрювання, розмив і транзит, 
а в кінці його відбуваються диференційовані опускання і в басейнових 
історико-динамічних басейнових геоморфосистемах починають 
переважати ділянки денудаційно-акумулятивної і акумулятивно-
денудаційної рівнин. В ранньому-середньому палеогені відбувається 
підняття території і регресія моря. В цілому, в цей морфоцикл був 
сприятливі умови для формування бурштиноносних об’єктів 

На початку пізньоеоцен-олігоценового циклу рельєф території був 
досить контрастний. Згодом відбувається поступове розширення 
трансгресії, а в кінці море знову відступає. В басейнових історико-
динамічних геоморфосистемах продовжують переважати процеси транзиту 
і акумуляції. В підсистемі Прип’ятської западини відносно глибоке море 
існувало в Денисовицькій і відносно глибоке і мілке – в Ніговищенській і 
Купельській системах. Ділянки денудаційно-акумулятивної і 
акумулятивно-денудаційної рівнин в них становили 15-20%. В підсистемах 
Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин в цей морфоцикл 
морські умови існували на 70-100% площі у всіх басейнових історико-
динамічних геоморфосистемах (крім Вінницької). Трансгресія моря була і 
в Дністрянському перикратонному прогині. Море тут покривало басейнові 
історико-динамічні геоморфосистеми на 25-100% їх площі. Різні площі в 
них також займали ділянки акумулятивно-денудаційної і акумулятивної 
рівнин. З кінця палеогену тут починає формуватись субширотний вододіл, 
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що розділив поверхневий стік на північний і південний. Цей морфо цикл є 
найбільш важливим в межах України для утворення первинних родовищ 
бурштину і містить в собі найбільш важливі об’єкти 

З кінця палеогену формується висхідна гілка міоценового 
морфоциклу. В міоцені умови розвитку були різні в підсистемах. 
Незважаючи на загальне ослаблення термічного потенціалу клімату, тут 
зберігались сприятливі умови для утворення хімічної кори вивітрювання, 
процесів транзиту і акумуляції. Підсистема Прип’ятської западини 
розвивалась в континентальних умовах. Денудаційно-акумулятивні високі 
і відносно опущені рівнини займали більшу площу її басейнових систем. В 
них переважали транзит і накопичення. Схожі умови були і в підсистемі 
Дніпровсько-Донецької западини, де денудаційно-акумулятивні високі і 
відносно опущені рівнини займали 40-80%. Підсистема Причорноморської 
западини з кінця палеогену впродовж циклу розвивалась в 
континентальних умовах. Денудаційно-акумулятивні високі і відносно 
опущені рівнини тут переважали. В підсистемі Дністрянського 
перикратонного прогину на початку неогену трансгресія моря 
розширюється в західній частині і зменшується в східній. Площі, зайняті 
морем, в басейнових системах в тому ж напрямку зменшуються (з 85-95% 
до 25-40%). На суходолі переважали низькі денудаційно-акумулятивні 
ділянки.  

Впродовж міоцен-пліоценового морфоциклу, на тлі загальних 
опускань поверхні, відбувається її висотна диференціація, особливо, на 
його початку. Відбувається континенталізація клімату, підсилення його 
сезонних і добових температурних коливань, що значно погіршало умови 
короутворення. В басейнових історико-динамічних геоморфосистемах 
переважають транзит і акумуляція. В підсистемі Прип’ятської западини, в 
басейнових системах, ділянки рівнин становили: денудаційно-
акумулятивних – 40-75%, акумулятивних – 15-40%, денудаційних і 
акумулятивно-денудаційних – 15-35%. В підсистемі Дніпровсько-
Донецької западини в басейнових системах зменшились площі 
денудаційних і акумулятивно-денудаційних рівнин і збільшились 
акумулятивних (до 50-70%). Впродовж циклу морська трансгресія 
проникає в підсистему Причорноморської западини і покриває 65-90% 
площі її систем. Денудаційні і акумулятивно-денудаційні рівнини в них не 
більше 10%, денудаційно-акумулятивні – 30%, акумулятивні – 20%. В 
південно-східній підсистемі Дністрянського перикратонного прогину 
впродовж циклу морська трансгресія, в цілому, розширюється і море 
існувало в усіх її басейнових системах. Переважали умови мілководного 
моря. В другій половині циклу відбувається деяке скорочення прибережно-
морських акумулятивних рівнин і розширення змішаних акумулятивних 
рівнин. В північно-західній підсистемі продовжувались підняття території. 
Тут збільшуються площі денудаційних ділянок. В цілому, в цей морфоцикл 
на багатьох ділянках могли потенційно утворюватись бурштиноносні 
об’єкти 
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Четвертинний морфоцикл території відзначається активізацією 
тектонічних процесів, збільшенням площі і диспергованості 
літодинамічного потоку, виникненням нових ініціальних форм, 
одночасною активізацією транзиту і акумуляції. В підсистемах 
Прип’ятської і Дніпровсько-Донецької западин зберігаються ті ж напрямки 
поверхневого стоку, але виникають його розпластування і біфуркації річок, 
значні площі озерної і болотної акумуляції. Східна їх частина покривалась 
дніпровським льодовиком, а решта знаходилась під впливом його талих 
вод. В підсистемах Причорноморської западини і Дністрянського 
перикратонного прогину (південний схід) з початку циклу поступово 
наростає інверсія тектонічного режиму, яка привела до здіймання її 
поверхні до нинішніх висот в другій половині. Це суттєво збільшило площі 
денудації, активізувало транзит, зменшило акумуляцію. В північно-
західній частині Дністрянського перикратонного прогину з початку 
четвертинного циклу відбуваються підняття на півдні і починає 
формуватись поверхневий стік в північному, північно-західному і 
північно-східному напрямках, який не переривався і під час дніпровського 
зледеніння. Перебудови поверхневого стоку супроводжувалось 
біфуркаціями в річках, збільшенням площі озерної і болотної акумуляції. 
Доволі специфічними утвореннями тут є глибоко врізані ранньо-
середньочетвертинні поховані долини в басейнах Цирі, Тур’ї, незгідні з 
сучасними річковими долинами. Відбувається загальне підняття території, 
збільшення площі ініціальних форм рельєфу, активізація транзиту. В 
четвертинний морфо цикл тут сформувались бурштиноносні об’єкти.  

Комп’ютерні анімаційні моделі, на наш погляд, мають значні 
перспективи для прогнозування динаміки різних природних явищ – 
актуальної, перспективної, ретроспективної. Останнє важливо для 
вивчення формування родовищ корисних копалин, зокрема і 
бурштиноносних об’єктів.  
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Ukraine. There are considered possibility used animation models of conditions of formation 
ambers objects of territory of Ukraine in the article. Animation model of developing of relief 
is analysed and valued of formation ambers objects about. 
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Общие сведения о природе региона, богатство недр. 
Правобережная часть Украинского Полесья расположена на северо-

западе Украины (северная часть Волынской, Ровенской, Житомирской и 
Киевской областей). Она является единственным в Украине источником и 
поставщиком поделочного высококачественного янтаря-сукцинита. Здесь 
выявлено около 50 янтарепроявлений и ряд месторождений (Клесовское, 
Вольное, Вырка и др.). На западе и севере эта территория ограничена 
рамками государственной границы (с Польшей и Беларусью), восточная – 
Подольской и Приднестровской лессовых возвышенностей к песчаной и 
заболоченной Полесской низменности. Рассматриваемая граница отражает 
не только смену полесских ландшафтов лесостепными, но и констатирует 
существенные изменения в геологическом строении покровных 
четвертичных отложений и подстилающих толщ. Условно она проводится 
по линии от Владимир-Волынского, севернее Луцка, Ровно, Гощи, Корца и 
далее на юг до Шепетовки и на восток южнее Житомира, на Киев. 

Рассматриваемая территория в геоморфологическом отношении 
(включая и Малое Полесье) входит в состав подпровинции Южного 
Полесья и охватывает южную половину Полесской низменности [3]. Это 
сложный и геоморфологически неоднородный регион, в пределах которого 
низменная аккумулятивная равнина с плоско-волнистым рельефом и 
преобладанием низинных болот, сменяется районами господства 
денудационного типа рельефа (денудационными останцами 
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кристаллических пород), что всецело связано с особенностями 
геологического строения. Геологически регион охватывает северо-
западную часть Украинского щита (УЩ) с маломощным прерывистым 
покровом кайнозойских осадочных пород и его склоны, ограниченные 
Днепровско-Донецким прогибом и Припятским грабеном. На западе и юге 
УЩ полого погружается и перекрывается платформенным чехлом 
палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений. Это регион, 
обладающий специфическими геоботаническими особенностями. 

Прежде всего, отметим, что север Украины занимает зону 
смешанных лесов Восточно-Европейской равнины с полесским подтипом 
ландшафтов, которые отличаются большой обводненностью и развитием 
процессов заболачивания, болотного типа растительностью и развитием 
эоловых форм (более 70% заболоченных земель Украины приходятся на 
Полесье). Полесские смешанные леса с преобладанием сосновых и дубово-
сосновых (иногда вторичных березняков), в сочетании с суходольными 
лугами и сельскохозяйственными угодьями зандровых равнин и 
надпойменных террас, являются одним из важнейших природных богатств, 
имеющих огромное водоохранное и почвеннозащитное значение. Богат и 
разнообразен комплекс полезных ископаемых, который интенсивно здесь 
разрабатывается: торф, бурый уголь, янтарь, гранит, лабрадорит, габбро, 
базальт, пегматит, кварцит, пирофиллитовый сланец, морион, горный 
хрусталь, берилл, топаз, ильменит, каолин, мел, мергель, кремень, глины, 
пески и многие иные виды минерального сырья. Кроме того регион имеет 
перспективы на открытия нефти, газа, алмазов и других ценных 
минеральных концентраций.  

Геоэкологические проблемы, цель и задача публикации. 
Освоение вышеотмеченных природных богатств региона неизменно 
сопряжено с техническим внедрением человека в биосферу, следствием 
чего является нанесение определенного ущерба окружающей среде. 
Сегодня уже каждому известно, что любой техногенный объект оказывает 
определенное влияние на все компоненты живой и неживой природы. 

Возрастающие темпы освоения природных богатств региона – 
поиски, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, 
расширение посевных площадей и превращение их в качественные 
сельхозугодия за счет освоения болот, заболоченных земель и вырубки 
лесов, железнодорожным и шоссейным строительством, использованием 
водных ресурсов для электрификации и транспорта, строительством на 
карстующих породах атомной электростанции и ее эксплуатация, 
проведение других грандиозных строек социализма – все это привело к 
существенным изменениям веками сложившихся природных компонентов 
и комплексов. Большой отпечаток на природу региона наложила 
Чернобыльская авария 26 апреля 1986 г. 

В последние два десятилетия природа правобережья Украинского 
Полесья испытала новые потрясения по своему эффекту сравнимые с 
проявлениями геологических процессов. Это новая «рукотворная» 
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проблема возникла в связи с массовыми экологическими нарушениями в 
результате горных работ при нелегальной добыче янтаря в пределах 
лесных массивов, суходолов, болот и заболоченных площадей, берегах рек 
и озер, эксплуатируемых и заброшенных гранитных карьерах и 
терриконах, ирригационных сооружениях и даже охраняемых 
государственных объектах. Трудно оценить масштабы непоправимого 
вреда, нанесенного природе региона в связи с несанкционированной 
добычей и поисками янтаря. Причем объемы теневой добычи с конца 80-х 
годов ушедшего столетия с каждым годом возрастают. Расширяется и 
площадь нарушенных земель, которые уже напоминают бедленд (дурные 
земли), или лунные ландшафты (рис. 1-3). Если в первые годы незаконной 
добычи имели место увечья и даже смертельные случаи молодых людей во 
время проходки шурфов в сыпучих песках, то сейчас в теневое 
производство с каждым годом вовлекается все большее количество 
квалифицированных работников и не только из числа местных жителей, 
которые объединяются в бригады, оснащенные ручными бурами, 
мотопомпами и прочей проходческой техникой. Проблема нелегальной 
добычи янтаря, помимо непоправимого вреда экологии лесов, болот и 
суходолов имеет и другой подтекст: во-первых, на больших площадях 
рассматриваемого региона происходит разубоживание 
близповерхностного (до 4-5 м) продуктивного янтареносного горизонта 
(ведь «старатели» выбирают лишь самый высококачественный янтарь); во-
вторых, государственный бюджет ежегодно недосчитывается многих 
миллионов валютных поступлений. Процветает теневой преступный 
бизнес и, наконец, данная проблема, всецело, обнажила уровень 
экологического воспитания граждан Украины и недееспособность 
некоторых законов, касающихся охраны недр и нормативно-правового 
обеспечения трудовой деятельности в сфере добычи, производства, 
использования и обработки янтаря в Украине. 

Оценке сложившейся геоэкологической ситуации в связи с 
несанкционированной добычей янтаря и возможных путях решения 
проблемы посвящена настоящая публикация.  

Фактический материал. Процессы, связанные с изменениями 
веками сложившихся природных компонентов и комплексов под влиянием 
хозяйственной деятельности человека в пределах рассматриваемого 
региона специально не изучались. Однако многие вопросы затронутой 
проблемы частично рассмотрены в научных трудах предшественников – 
выдающихся ученых – геологов и географов, внесших неоценимый вклад в 
изучение природных ресурсов Полесья: В.В. Докучаев, А.П. Карпинский, 
А.И. Воейков, Г.И. Танфильев, П.А. Тутковский, В.Г. Бондарчук, 
С.В. Бельский, Д.К. Биленко, Г.В. Закревская, П.К. Заморий, Д.Н. Зеров, 
В.И. Крокос, Б.Л. Личков, В.И. Лучицкий, В.Н. Чирвинский и др. Особо 
следует выделить работы П.А. Тутковского (80 публикаций, посвященные 
геологии и янтареносности Полесья) [7, 8] и А.М. Маринича 
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(геоморфология Полесья) [3], не потерявшие своего значения до 
настоящего времени. 

Слово «Полесье» всецело говорит о преобладании леса, но какой 
процент занимают сейчас леса Полесья, например, после двухсотлетних 
хищнических и «планомерных» истреблений, стихийных лесных пожаров 
и других многочисленных мероприятий, которые придумал человек прямо 
или косвенно приводящие к вытеснению и уничтожению леса? 
Наблюдения показывают, что в результате антропогенной нагрузки на 
окружающую среду Полесья в первую очередь страдают леса, болотная 
растительность и болота, а в конечном итоге рельеф и ландшафты вплоть 
до полного изменения последних. Согласно летописи (Лаврентьевская, 
1846, с.4) вблизи столицы Киевской Руси – Киева «около града лес и бор 
велик», но уже в 9-11 веках этот лес исчез и о нем уже не упоминается. 

Приведенная ниже таблица наглядно иллюстрирует изменения 
залесенности Волынской и Киевской губерний по М.А. Цветкову [9] в 
условиях развития капитализма в России после отмены крепостного права 
(конец 17 столетия по 1914 год), %. 

 
Губерния 1796 г. 1861 г. 1887 г. 1914 г. 
Волынская 43,7 41,9 23,5 25,4 
Киевская 24,5 23,8 18,2 15,1 
  

Разумеется, сокращение лесных площадей в свою очередь 
способствует усилению проявлений современных негативных 
геологических и рельефообразующих процессов: развеиванию песчаных 
гряд и массивов, усилению эрозионных процессов, заболачиванию, 
развитию карста, заилению рек и проч. Последствия этих изменений в 
Полесье, как области природного хранилища наземных и подземных вод 
Восточной Европы могут негативно и даже катастрофически отразиться в 
степных и засушливых районах юга Украины. 

Оценивая суммарный эффект изменений окружающей среды на 
территории правобережья Украинского Полесья под влиянием 
хозяйственной деятельности человека до конца 20 ст. сошлемся на 
картографические материалы Атласа [1], в котором отражены итоги 
изучения геологии и полезных ископаемых Украины, а также 
экологического состояния окружающей среды с учетом природных и 
техногенных факторов: 

1. Карта »распространения основных экзогенных геологических 
процессов». Рассматриваемый регион – это область многолетнего 
высокого стояния уровня грунтовых вод (природное подтопление), 
заболачивания и развития процессов карстообразования (Волынская и 
Ривненская области). В результате долгосрочного регионального 
мониторинга геологической среды установлены региональные нарушения 
равновесия в системе «вода – природный массив» под влиянием горных 
работ, промышленного и горного, мелиоративного и гидротехнического 
строительства и изысканий, перераспределения стока поверхностных и  
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Рис. 1 – Лес после «работы» нелегальных старателей. 
 

 
 

Рис.2 –  Пейзаж «Лунного ландшафта» - результат работы мотопомп. 
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Рис. 3 – Последствия нелегальной добычи янтаря. 
 
подземных вод и увеличения их использования, что привело к резкой 

активизации экзогенных геологических процессов (с. 100-101). 
2. «Пораженность экзогенными геологическими процессами». 

Для 80% площади характеризуемого региона степень пораженности 
экзогенными геологическими процессами (ЭГП) колеблется в пределах 
11%-50% и более от площади территории Украины. Высоким уровнем 
пораженности охвачены почти целиком Волынская и Ривненская области, 
частично, Житомирская и Киевская (с. 102). 

3. «Региональные зоны эколого-геологического риска». На этой 
карте участки тектонической нестабильности фиксируются примерно в 
аналогичных соотношениях с картой пораженности ЭГП (с. 103). 

4. «Эколого-геологическая». Почти 90% территории правобережья 
Украинского Полесья характеризуется неблагоприятным (с высокой 
техногенной нагрузкой) и очень неблагоприятным (с достаточно 
интенсивной техногенной нагрузкой) экологическим состоянием 
геологической среды в техногенно-нарушенных условиях (с. 111). 

Выше мы отмечали бесконтрольную добычу янтаря как чрезвычайно 
отрицательное явление в системе антропогенных нагрузок на природу 
правобережья Украинского Полесья. Это «явление» тяжелым бременем 
накладывается на уже существенно пораженную природу региона. 
Нелегальная деятельность, связанная с добычей янтаря, опасна не столько 
своими нарушениями земель, сколько своей хищнической 
бесконтрольностью и ежегодным увеличением объемов. Ниже рассмотрим 
эту проблему более подробно. 
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Предыстория сборов и добычи янтаря в регионе восходит к глубокой 
древности – позднему палеолиту. Установлено, что примерно 15-20 и 
более тыс. лет назад приднепровские охотники на мамонтов уже собирали 
и примитивным способом добывали янтарь, кремень, кварцит для 
использования их в хозяйственных целях [4]. С этого «момента» в течение 
тысячелетий антропогеновая нагрузка на природу непрерывно 
продолжается по настоящее время, причем в сферу деятельности человека 
вовлекаются все большее количество природных объектов биосферы и 
литогенных элементов. 

В каменном веке и в последующие тысячелетия вплоть до 20 
столетия на рассматриваемой территории янтарь собирали на поверхности 
почвы, делали расчистки и раскопки по склонам оврагов и в береговых 
обрывах рек. Археологические материалы свидетельствуют о том, что в 
античные времена в Украине уже существовала обменная торговля 
янтарем и изделиями из него. Примитивные янтарные промыслы 
обеспечивали кустарные мастерские в Киеве, Домбровицах, Житомире, 
Ушомире и др. местах, уже известных с начала бронзового века. Позднее 
количество и география кустарных мастерских, а, следовательно, и 
районов раскопок увеличиваются. Совершенствуется и технология 
отработки залежей янтаря, что связано с периодами увеличения спроса и 
объемов использования янтаря (эпоха Киевской Руси 9 ст. – 40-е годы 13 
ст.). По данным П.А. Тутковского [8] крестьяне Волынской губернии 
использовали янтарь в качестве талисманов и амулетов, лечения болезней, 
для производства примитивных поделок, а чаще просто сжигали для 
забавы (дер. Копище, конец 19 ст.). Уже в наше время очевидцы 
рассказывают, что в начале 70-х годов ушедшего столетия в Клесовском 
гранитном карьере (до современной добычи янтаря) рабочие приходили в 
восторг, разбивая на камнях большие куски янтаря, а часто его просто 
сжигали на кострах. 

Длительный период, начавшийся в каменном веке и 
продолжавшийся вплоть до конца 19 ст. (начала исследований П.А. 
Тутковского на Волыни) можно рассматривать как начальную стадию 
возникновения экологических проблем Полесья. Лишь в последующие 
годы (с развитием капитализма в России) эти проблемы постепенно 
приобретают особую остроту и не только в Полесье, но и в целом по 
Украине. Весьма любопытно совпадение: в длительный начальный 
(застойный) период освоения природы человеком янтарь целенаправленно 
не изучался, а научное изучение геологии янтаря началось сразу с 
увеличением спроса и расширением его добычи и, как следствие, 
возникновением серьезных экологических проблем региона, связанных с 
добычей янтаря. 

Причины современных несанкционированных разработок янтаря 
«лежат на поверхности». Разрабатываемые россыпи янтаря олигоценовой 
гидросети располагаются вблизи от дневной поверхности и имеют 
мощность 2-5 м. Неоген-плейстоценовые россыпи янтаря сформировались 
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за счет размыва олигоценовых, они значительно уступают им по 
содержанию и так же залегают неглубоко от поверхности земли. С 
позднеплейстоценовыми и голоценовыми осадками чаще всего связаны 
единичные находки обычно мелкого янтаря, но очень высокого качества. 
Приповерхностное залегание палеогеновых продуктивных янтареносных 
горизонтов приводит к тому, что в некоторых случаях на пологих склонах 
речных долин и распаханных полях водоразделов после обильных дождей 
и снеготаяния можно наблюдать одиночные скопления крупных обломков 
янтаря (голоценовые элювиально-делювиальные россыпи). Эпизодическая 
встречаемость уникального и высококачественного янтаря-сукцинита в 
верхних горизонтах покровных плейстоценовых отложений региона 
является привлекательным соблазном и стимулом для любителей быстрой 
наживы (как в супер-лото), тем более что спрос на полесский янтарь в 
мире очень высокий. За украинским янтарем приезжают «купцы» из 
Литвы, Польши, Германии, России и других стран дальнего и ближнего 
зарубежья, разумеется, и мастеровые люди из разных уголков Украины. 

По подсчетам специалистов площадь продуктивной кварц-
глауконитовой формации палеогена составляет порядка 10000 км2 и это без 
учета территории неоген-плейстоценовых «перезахоронений» янтаря. 
Страшно представить, что может ожидать в будущем правобережную 
часть Украинского Полесья, если не остановить незаконные площадные 
раскопки с целью добычи янтаря. Ведь в результате этих противоправных 
действий нарушается рельеф, геологическая среда и биотическая 
составляющая природного ландшафта и, прежде всего, как уже 
отмечалось, лесные массивы. Горными выработками и мотопомпами без 
надлежащей засыпки отработанной породой нарушается корневая система 
деревьев, уничтожается, кустарниковый и травянистый подлесок, а на 
почве остаются песчаные бугры и зияющие ямы, доверху заполненные 
мутной водой. Избыток грунтовых вод приводит к нарушению стойкости 
корневой системы, что приводит к потере вертикального положения 
деревьев и формированию «картины пьяного леса» и, наконец, его гибели. 
Незаконные горные выработки (шурфы-ямы, канавы, выемки от работы 
мотопомп, песчаные отвалы) на посевных площадях, лугах и болотах 
наносят прямой убыток сельскому хозяйству, а еще больший 
экологический ущерб природному ландшафту региона в целом. К этому 
следует заметить, что на местном уровне еще не разработана программа 
скорейшего восстановления пораженных территорий. 

Проблема несанкционированной добычи янтаря в регионе стала на 
повестку дня в 1995-1997 годах, когда «старательские» отработки 
приобрели массовый характер и охватили большие площади региона и 
«старателями» стала применяться более сложная техника. Эта проблема 
вызвала тревогу среди широких масс населения страны – ученых и 
специалистов разных профессий. Она часто освещается в научной и 
научно-популярной литературе, периодической печати, интернет-
изданиях, в которых описываются конкретные примеры ущерба 
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Государству и природе Полесья, приводятся рекомендации и предложения, 
направленные на скорейшее решение проблемы. Основная идея («красная 
нить») всех многочисленных публикаций по затронутой теме сводится: «… 
на повестке дня стоит принятие закона о сохранности национального 
богатства страны – янтаря и защите его от разграбления и хищнической 
неконтролируемой добычи…» [6]. 

Рассматриваемая проблема обсуждалась на прошедших Первой и 
Второй Международных конференциях «Украинский янтарный мир», 
которые были проведены в Киеве в октябре месяце 2007 и 2008 годов [2,5]. 
В ряде докладов отмечалось, что в Украине в течение последних лет 
существенно возрастают объемы незаконной добычи янтаря на 
значительных площадях северо-западной части Украинского Полесья, что 
наносит непоправимый вред природе региона и экономике Государства. 

В целях изучения современного состояния, перспективы добычи 
янтаря в Украине и координации действий относительно предупреждения 
правонарушений в области добычи, производства, использования и 
оборота янтаря в Украине в рамках Конференции проведен «круглый стол» 
на тему: «Перспективы добычи и легализации оборота янтаря в Украине». 

Ряд пунктов из Решений Конференций, касающихся рассмотренной 
проблемы, приведем на языке оригинала [5]: 
 Звернутись до Президента України та Уряду з проханням дати доручення 

відповідним державним службам на розробку концепції перспективи розвитку 
промислового видобування українського бурштину та його переробки у вигляді 
національної програми з відповідним науковим супроводом заходів щодо її 
реалізації. 

 Звернутись до Уряду України з проханням дати доручення відповідним 
міністерствам на опрацювання проекту міжнародної угоди між Україною, 
Польщею та Росією щодо державних гарантій походження торгових партій 
бурштину. В рамках міждержавної угоди розробити проект сертифікаційної 
схеми бурштину-сирцю. 

 Звернутись до Уряду України з проханням дати доручення відповідним 
міністерствам на опрацювання рішень «круглого столу» на тему: «Перспективи 
видобутку та легалізація обігу бурштину в Україні». 

 Створити Українську Бурштинову Раду при Президентові України. 
Общие выводы. Проведенный анализ возникшей экологической 

ситуации на правобережье Украинского Полесья – это прежде всего 
фиксация негативных результатов давления человека на природу в 
результате хозяйственной деятельности. Особо угрожающие масштабы в 
последние годы приобрела незаконная добыча янтаря, которая тяжелым 
бременем накладывается на уже существенно пораженную природу 
Полесья. Эта новая проблема по своему негативному эффекту на 
окружающую среду сравнима с проявлениями стихийных природных 
процессов. Она обнажила многие негативные стороны современного 
общества – несравнимо низкий уровень экологического воспитания 
молодежи (как и старшего поколения), недееспособность некоторых 
законов в области охраны окружающей среды, нормативно-правового 
обеспечения трудовой деятельности, укоренившиеся традиции и 
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изощренность нелегального бизнеса. Для искоренения негативных 
тенденций и достижения сбалансированного равновесия во 
взаимоотношениях Природы и Человека, прежде всего, необходимо 
научиться выполнять мировые экологические стандарты в области 
природопользования, важнейшими из которых являются охрана земных 
недр, возобновление лесных богатств и др. Необходимо всесторонне 
изучить динамику природных изменений всех взаимосвязанных 
компонентов природы, которые составляют геоэкологическую систему – 
ресурсы недр, рельеф, биота, растительность и проч. компоненты всей 
Полесской низменности (без преград территориально-государственных 
границ). Это позволит сделать объективный научный прогноз дальнейшего 
качественного развития окружающей среды рассматриваемого региона в 
условиях технического прогресса третьего тысячелетия. 
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Єфименко В.Ф. Геоекологічні проблеми Правобережжя Українського 

Полісся у зв′язку з пошуками і добуванням бурштину. В статті розглядаються 
екологічні проблеми значних змін природних комплексів та компонентів 
Правобережжя Українського Полісся, які склалися на протязі декількох століть. 
Особлива увага приділяється масовим екологічним порушенням в зв’язку з 
нелегальним видобутком бурштину в межах лісних масивів, боліт, суходолів та 
можливим шляхам викорінювання негативних тенденцій. Ця нова для регіону проблема 
за своїм негативним впливом на навколишнє середовище порівняна з проявами 
стихійних природничих процесів. 

Ефименко В.Ф. Геоэкологические проблемы Правобережья Украинского 
Полесья в связи с поисками и добычей янтаря. В статье рассматриваются 
экологические проблемы существенных изменений природных комплексов и 
компонентов Правобережья Украинского Полесья, которые сложилися на протяжении 
нескольких столетий. Особенное внимание приделяется массовым экологическим 
нарушениям в связи с нелегальной дорбычей янтаря в пределах лесных массивов, болот 
и возможным путям искоренения негативных тенденций. Это новая для региона 
проблема за своим негативным влиянием на окружающую среду сравнима с 
проявлениями стихийных природных процессов. 

Еfimenko V.Yu. Geoecological problems of Ukrainian Polissya (wooded district) in 
connection with amber exploration. The ecological problems related to considerable 
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changes of well-established through the ages natural complexes in the Ukrainian Polissya 
territory are discussed in this paper. A special consideration is given to the ecological 
problems being caused by the mass illegal amber mining within woodlands, bogs and uplands 
as well as to finding the possible ways of these problems solving. Environmental effects of 
these new problems arisen in this region are comparable with natural processes impact.   
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Актуальність. Тема так званих «лесових островів» на Поліссі є 
малодослідженою. У науковій літературі добре описано лише 
Словечансько-Овруцьку лесову височину. Геоморфологічних праць із 
систематизації та аналізу поліських лесових останців практично немає, як і 
струнких теорій їх походження.  

Виклад матеріалу. Досліджуючи будову четвертинних відкладів, М. 
І. Дмитрієв [3] розділяє область кристалічного масиву на дві частини: 
«безлесову, або поліську частину масиву з моренно-зандровим 
ландшафтом та лісостепову і степову, межею між якими є північна межа 
суцільного поширення лесу» (проходить через Полонне, Н. Миропіль, ст. 
Романів, Дітківці на Тетереві, Городище, Сімки, Ружки, Маринівку, 
Шумськ, Скоморохи, Івницю, Яроповичі, Білки, Голячки, Лучин, 
Тимашівку, Козичанку, Бишів). Межа, яка розділяє лесові і піщані породи, 
добре виражена у рельєфі. Вийнятками на Поліссі є окремі останці лесових 
порід, т. зв. «лесові острови», які розміщені значно північніше межі 
поширення лесів. 

Літологічно відклади поліських лесових островів представлені 
типовими лесами з повним набором ознак, що їх характеризують, а, також, 
лесоподібними породами, тобто утвореннями, які не мають повного 
комплексу ознак, характерних для типових лесів. 

Лес Словечансько-Овруцької височини представлений у більшості 
випадків палевим, жовтувато-палевим пористим вапняковим суглинком із 
добре вираженою стовбчастою структурою. У ньому зустрічаються 
конкреції CaCO3 та вохристі плями. У верхніх горизонтах лес набуває 
буруватого кольору внаслідок процесів вивітрювання. Леси опіщанені. 
Слід зазначити, що надмірна піщанистість лесовидних порід (порівняно з 
лісостепом чи степом України) характерна для лесових островів на Поліссі 
та підтверджується фактичним матеріалом (табл. 1) [4] 
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Таблиця – Механічний склад лесу першого ярусу, с. Збранки, Овруцького 
району, Житомирської області, % 
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Найбільша опіщаненість середньоплейстоценового лесу  

спостерігається у його нижніх горизонтах, особливо у тих місцях, де лес 
підстеляється шаруватими флювіогляціальним пісками. Тут лес часто 
шаруватий. Характерно, що леси та лесовидні суглинки більш піщанисті на 
терасах, ніж на вододільних просторах. Підвищена піщанистість лесів 
терас та ділянок вододілів, які прилягають до них, пояснюється 
навіюванням піску  з піщаних терас під час їх утворення. 

Потужність лесу другого ярусу (середньоплейстоценового) 
становить від 1 до 7 м, а першого ярусу (верхньоплейстоценового) – від 2 
до 6 м. У верхній частині лесу другого ярусу сформувався викопний ґрунт 
потужністю від 0,3 до 1,0 м (вюрмського інтерстадіалу) [4] 

Підстиляється лес (лесоподібні породи) у точках дослідження корою 
вивітрювання верхньокрейдових порід незначної потужності на ефузивах 
базальтів у «Яновій Долині»; елювієм кристалічних порід біля с. Маринина 
(ланшафтний заказник «Соколині Гори»); масивними гранітами м. 
Новоград-Волинський, а також флювіогляціальними пісками, мореною чи 
корінними породами щита на Словечансько-Овруцькій височині. 

О.М. Маринич [5] виділяє два типи лесових островів: перший 
підвищується над навколишньою місцевістю та характеризується 
наявністю ярів та балок, другий не виражений у рельєфі та лесовидні 
суглинки латерально прилягають до пісків. Словечансько-Овруцький 
лесовий острів, добре описаний у науковій геоморфологічній літературі, є 
найбільшим на Поліссі – його довжина складає 45 км за середньої ширини 
5-7 км. Потужність лесовидних суглинків досягає 5-20 м. 

Походження лесових островів на Поліссі є одним з найбільш 
проблемних питань. Характерним є залягання цих відкладів на найбільш 
підвищених ділянках  та вздовж річкових долин. Так, Базальтівський, 
Марининський та Новоград-Волинський лесові острови розташовані згідно 
цієї закономірності. Приуроченість лесових островів до найвищих частин 
вододілів дослідники Полісся пояснюють сприятливими умовами для їх 
акумуляції саме у підвищених ділянках – у затоплених талими текучими 
водами пониженнях відкладалися піски. Розташування лесоподібних порід  
Полісся на більш вищих гіпсометричних рівнях узгоджується з еоловою 
гіпотезою походження лесів, адже ймовірним є те, що талі води 
відступаючого льодовика не затоплювали найвищі ділянки вододілів та 
річкових терас. На цих підвищених зволожених ділянках створювалися 
сприятливі умови для накопичення еолового пилу. Проте Веклич 
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стверджує [2], що шаруватість лесовидних суглинків Полісся, наявність 
прошарків піску та прісноводних молюсків наводять на думку про їх водне 
походження. 

Геоморфологічними дослідженнями Житомирського та Волинського 
Полісся другої половини XX – початку XІ ст. було виявлено чимало т. зв. 
«лесових островів». У межах лише Новоград-Волинської та Костопільської 
денудаційних рівнин виділяють Марининський, Городницький, 
Ярунський, Новоград-Волинський та Базальтівський лесові острови. 

Так, у відслоненні, розташованому на правому березі р. Горинь (на 
відстані 5-7 м від автошляху Базальтове-Злазне; 40 м від русла, та 25 м від 
мосту через Горинь на глибині 0,5-1,2 м автором виявлений горизонт 
світло-жовтих, світло-сірих суглинків, місцями озалізнених. По всьому 
горизонту цих легкопіддатливих до ерозії відкладів наявні білі вкраплення 
карбонатів, які подекуди утворюють малопотужні (до 2 см) і несуцільні за 
протяжністю прошарки білястого кольору. Місцями трапляються натіки 
карбонатів. По всьому розрізу суглинки тонко перешаровуються 
слабопотужними горизонтами світлих середньозернистих пісків. 
Потужність цих відкладів – до 2 м. 

За даними буріння, проведеного Рівненською геологічною 
експедицією на лівому березі Горині, біля с. Бечаль на Костопільській 
денудаційній рівнині (абсолютна відмітка поверхні 182,3 м, глибина 
свердловини 15 м) [6], до глибини 10,2 м залягає супісок палево-жовтий, 
легкий, пилуватий, з прошарками суглинка жовтого, середньопластичного, 
з лінзами піску, вохристо-жовтого, дрібнозернистого. На глибині 10,2 м 
починається крейда туронського ярусу. 

Відклади мають чимало ознак, що поєднує їх з лесами. Це легкі 
суглинки, жовті, палево-жовті, пилуваті, у них присутні карбонатні 
включення; проте горизонтальна шаруватість, надмірна опіщаненість, 
наявність озалізнення і прошарків сизих глин не дозволяють їх називати 
лесами. Потужність цих відкладів місцями перевищує 10 м. 

Генезис легкопіддатливих до ерозії відкладів, які поширені поблизу 
сіл Злазне, Базальтове, Деражне, Бечаль, залишається до кінця не 
виясненим. Вчені по-різному тлумачили походження цих утворень та 
вважали їх: 

- флювіогляціальними суглинками регресивної стадії 
дніпровського зледеніння; 

- алювіальними відкладами ІІ надзаплавної тераси р. Горинь; 
- перевідкладеними лесами; 
- перигляціальним алювієм. 
 Вірогідною є версія, що ці товщі є т. зв. «прісноводним лесом». 

П. К. Заморій [4] зазначає, що у межах лесового району України, особливо 
Волині, Поділля, можна виділити прісноводний (озерно-річковий) лес. 
Прісноводні різновидності лесу пов’язані з першим, другим, а також більш 
древніми ярусами лесу і найчастіше зустрічаються у древніх западинах і 
річкових терасах. Прісноводний лес характеризується такими ознаками: 
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сірувато-сизим, блакитним, чи, навіть, зеленкуватим кольором; плитчасто-
пластинчастою структурою; багаточисленними залізисто-марганцевими 
бобовинами, а також іржаво-вохристими  плямами та прошарками, 
присутністю конкрецій СаСО3, більш-менш однорідним механічним 
складом, часто з прошарками дрібнозернистого піску, особливо на терасах, 
де при їх утворенні брали участь протічні річкові води. 

  

 
Рис. 1 –  Картосхема розміщення лесових островів Волинського та 

Житомирського Полісся 
Умовні позначення: лесові острови: 1-Словечансько-Овруцький; 2–
Базальтівський; 3 – Марининський; 4 – Городницький; 5 – Корецький; 6 – 
Новоград-Волинський; 7 – Ярунський. 
 
Наявність лесових островів дуже змінює морфологію рельєфу 

території. Так, територія Костопільської денудаційної рівнини є 
слабохвилястою флювіогляціальною рівниною на крейдовій основі, більша 
частина якої абсолютно позбавлена будь-яких водно-ерозійних форм, 
виражених у рельєфі. Лише на ділянці долини р. Горинь від с. Жобрин до 
с. Злазне в основному на лівому березі наявні багаточисельні яри, балки, 
активно проходить бічна ерозія [1]. Завдяки цікавій геологічній будові 
(виходам на під денну поверхню базальтів та наявністю легкопіддатливих 
до ерозії лесоподібних порід) морфологія долини на цій ділянці змінюється 
– плоский полого-хвилястий рельєф, характерний для більшої частини 
території Костопільської денудаційної рівнини, тут переходить у 
горбкуватий середньо- і сильнорозчленований. Долина р. Горинь на цій 
ділянці втрачає поліський вигляд – особливо виділяється правий крутий 
берег, складений базальтами, породами верхньої крейди та четвертинними 
відкладами складного генезису.  
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Марининський лесовий останець теж змінює зовнішній вигляд 
правобережжя річки Случ поблизу м. Соснового. Поєднуючись з виходами 
на денну поверхню порід Українського кристалічного щита та займаючи 
найвищі висоти, лесовидні суглинки відіграють важливу роль у 
формуванні рельєфу т. зв. «Надслучанської Швейцарії». Мальовничі 
краєвиди цієї місцевості поповнюють перелік геологічних пам’яток 
природи України та входять до ландшафтного заказника «Соколині гори». 

Русло ріки Случ поблизу с. Маринин має ширину до 50 м, глибина 
до 2,5 м, течія помірна. Долина має вигляд тіснини з крутими берегами. 
Відносне перевищення берегів над рівнем води дуже значне. Максимальне 
його значення дорівнює 63 м. Характерним є невелика ширина заплави на 
обох берегах, тому перша надзаплавна тераса підходить дуже близько до 
русла, зумовлюючи значну висоту уступу. На крутих схилах долини часто 
трапляються виходи кристалічних порід Українського щита, які 
зумовлюють скелястість рельєфу. Для невеликих приток Случа характерна 
V-подібна долина з крутими, переважно незадернованими схилами. Лесові 
породи займають найвищі позначки рельєфу. Відкрита автором товща 
лесовидних суглинків, перекритих слабопотужним суглинистим грунтом, 
становить 2,5 м. 

Для Новоград-Волинський лесового острова характерні ті ж самі 
особливості, що й для Базальтівського та Марининського, а саме: 
лесовидні суглинки і пов’язані з ними форми рельєфу приурочені до 
річкової долини та займають найвищі висоти. Декілька відслонень типових 
лесів автор описав на правому високому березі р. Случ. Вони пальового 
кольору, макропористі, з яскраво вираженою вертикальною 
тріщинуватістю та включенням карбонатів округлої форми, дутиків тощо. 
Малопотужний перехідний горизонт до кристалічних порід, які 
підстеляють леси, не завжди виражений, і леси часто залягають відразу на 
звітрілих гранітах. Правий берег високим (до 40 м) крутим уступом 
обривається до заплави. Біля підніжжя уступу наявні делювіальні осипища. 
У місцях, де правий берег має найбільшу крутизну, долина майже 
позбавлена молодших відкладів і характеризується скелястими виходами 
порід протерозойського віку (рис. 2). Нижче по течії р. Случ від кільцевої 
дороги навколо міста Новоград-Волинський, на правому березі 
розвинулись яри, які у даний час успішно закріплені рослинністю і не 
розвиваються. 

Висновки. Усі описані лесові острови Житомирського та 
Волинського Полісся мають загальні спільні особливості - розміщення у 
найвищих точках вододілів, приуроченість до річкових долин і виходів 
міцних порід кристалічного фудаменту та ефузивних базальтових куполів 
рифейського віку. Історія формування лесових островів залишається 
цікавою геоморфологічною проблемою сьогодення. 
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Рис. 2 – Скелястий правий берег річки Случ поблизу м. Новоград-
Волинський  (фото автора). 

 

Наявність лесових островів різко змінює морфологію навколишньої 
місцевості, призводячи до утворення ерозійних форм рельєфу. Лесові 
острови цікаві також своєю археологічною цінністю, адже у найбільш 
підвищених місцях над руслами рік часто можна виявити палеолітичні, чи 
історично молодші стоянки древньої людини, як, наприклад, поблизу м. 
Новоград-Волинського, де на високому пагорбі, вкритому лесами і 
чорноземним ґрунтом, виявлено археологічну пам’ятку - городище X–XІІ 
століття. 
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Вступ. Значні зміни природного рельєфу на території Житомирської 

області відбуваються в результаті сільськогосподарської діяльності 
людини. Трансформація рельєфу пов’язана зі зміною стану земельних 
ресурсів, збільшенні площ сільськогосподарських угідь, інтенсивності їх 
використання. Оранка та інші види сільськогосподарського обробітку 
земель призводять до активізації площинної та лінійної ерозії, дефляції 
грунтів, змін нано- і мікроформ рельєфу  шляхом засипання від’ємних 
форм рельєфу, створення терасованих схилів, тощо. 

Метою цієї статті є вивчення антропогенних процесів та 
антропогенних форм рельєфу під впливом агрогенної діяльності в межах 
Житомирської області та оцінка ступеню трансформації рельєфу з 
урахуванням регіональних особливостей геолого-геоморфологічної 
будови.  

Для досягнення цієї мети необхідно було розв’язати наступні 
завдання: 

- виявити антропогенні процеси і форми рельєфу, що сформувались 
під впливом агрогенної діяльності; 

- оцінити ступінь впливу сільськогосподарської діяльності на рельєф 
в межах Житомирської області. 

Земельний фонд Житомирщини станом на 01.01.08 становить 
2982,74 тис га.  
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В його складі 
найвищу питому вагу – 
більше половини 56,2 % 
або 1601,5 тис га мають 

сільськогосподарські 
землі. Понад третину 
земель 1106,727 тис га 
становлять ліси, 133,604 
тис га земель області 
знаходиться в їх 
природному стані: від-
криті заболочені землі та 
відкриті землі без 

рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, в тому числі 
близько 1 % (40,8 тис га зайняті водогосподарськими об’єктами – 
каналами, колекторами, ставками, штучними водосховищами; 48,8 тис га 
(1,6 %) знаходяться під водою; 99,1 тис га (2,7 %)  - болота і заболочені 
землі; 89,3 тис га (3,0 %) забудовані та 37,8 га (1,2 %) відкриті землі [4, 5]. 

Варто зазначити, що є значні коливання загальної площі земель між 
районами області. Найбільшими серед них Овруцький - 322 тис га, 
Олевський – 224,7, Ємільчинський – 211,1 та Новоград-Волинський – 209,8 
тис га. Їх частка складає майже третину всіх земель регіону. У той же час, 
лише по 84-87 тис га земель у Черняхівському, Червоноармійському, 
Бердичівському і Володарськ-Волинському районах. Найменшими є 
Любарський – 75,5 тис га та Брусилівський – 62,5 тис га райони (табл. 1). 

Варто зазначити, що в Житомирській області спостерігається 
значний рівень освоєння земельного фонду. Для господарського 
використання його залучено 94 %. 

Із загальної кількості сільськогосподарських земель 1601,0 тис га 
95,5 % займають сільськогосподарські угіддя або 1527,8 тис га. Під ріллею 
знаходиться 1083,5 тис га або 71 % площі сільськогосподарських угідь, 
багаторічні насадження займають 23,2 тис га (1,5 %); сіножаті – 130,8 тис 
га (8,6 %); пасовища – 191,6 тис га (12,5 %). Якщо аналізувати по 
адміністративних районах, то найбільшу площу сільськогосподарські 
угіддя займають в Новоград-Волинському (109,4 тис га), Коростенському 
(96,0) та Ємільчинському (90,9 тис га), в той же час під ріллею найбільші 
площі зайняті в Попільнянському (73,3) та Ружинському (70,0 тис га) 
районах. Найменші площі під ріллею у Володарськ-Волинському 
районі(16,6 тис га), що пояснюється наявністю значної кількості кар’єрів 
по видобутку будівельних матеріалів та Народницькому (13,4 тис га), що 
пов’язано з радіоактивним забрудненням земель (табл. 2) [4]. 

Значна кількість земель, які можуть використовуватись у 
сільськогосподарській діяльності знаходиться під господарськими 
будівлями, дворами, шляхами і прогонами. Найбільша кількість земель під 
забудовою зайнята в Житомирському (6028 га) та Коростенському (6772 

Склад земельних угідь Житомирської області

16011106,6

48,8

89,4 99,2 37,7
Землі сільськогосподарського
призначення
Ліси та лісовкриті площі

Забудовані землі

Землі під водою

Відкриті заболочені землі

Інші землі
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га) районах, найменша в Брусилівському (1607,6 га), це можна пояснити 
незначною площею цього району в межах області. Землі 
сільськогосподарського призначення  зайняті під шляхами і прогонами 
мають найбільше поширення в Ємільчинському (1642,9 га) та Овруцькому 
районах (1871,4 га), що пояснюється значною залісненістю території і тому 
придатні для випасання худоби. 

 
Таблиця 1 – Землі  Житомирської  області (станом  на 1 січня 2008 р.)за [4] 

 

У тому числі Адміністративні 
райони 

Всього 
земель 
тис га 

С.-г. 
 

Ліси та 
лісовкри-
ті площі 

Забудо- 
вані 

Під 
водою 

Відкриті 
заболо- 
чені 

Андрушівський 95,6 77,7 8,7 3,3 2,0 3,5 
Баранівський 100,0 54,8 39,7 2,1 1,2 1,9 
Бердичівський 86,5 66,4 10,8 5,0 2,0 1,6 
Брусилівський 62,5 54,1 4,7 1,6 0,9 1,2 
Вол.-Волинський 86,9 55,0 20,2 4,4 2,0 2,9 
Романівський 92,7 54,1 32,6 2,3 1,5 2,0 
Ємільчинський 211,1 93,4 96,6 3,4 3,5 12,3 
Житомирський 144,1 72,4 48,0 6,0 2,7 6,0 
Коростенський 173,4 99,3 55,6 6,8 2,2 6,3 
Коростишівський 97,3 52,0 38,2 3,0 1,2 2,1 
Лугинський 99,4 38,3 52,8 1,9 1,1 4,7 
Любарський 75,6 65,1 5,3 1,7 1,5 1,9 
Малинський 148,5 71,0 63,1 4,2 2,6 6,2 
Народицький 128,3 52,9 67,1 1,9 1,3 3,8 
Нов.-Волинський 209,8 111,9 80,8 4,5 3,6 4,9 
Овруцький 322,0 77,6 223,1 5,2 2,3 12,2 
Олевський 224,7 50,2 155,9 5,0 3,2 8,1 
Попільнянський 103,7 81,8 11,5 4,0 3,3 2,3 
Радомишльський 129,7 75,2 42,0 2,8 2,7 4,0 
Ружинський 100,2 84,6 6,9 3,0 2,6 2,3 
Червоноармійський 85,3 59,3 18,3 2,4 1,8 3,4 
Черняхівський 84,9 68,0 9,9 2,6 1,2 3,0 
Чуднівський 103,6 81,2 14,4 2,8 2,0 2,6 
м. Бердичів 3,5 0,7 0,02 2,1 0,1 0,1 
м. Житомир 6,0 1,5 0,1 4,2 0,2 0,03 
м. Коростень 3,4 1,2 0,2 1,7 0,1 0,02 
м.Нов.-Волинський  2,7 1,1 0,1 1,3 0,1 0,0 
Житомирська обл. 2982,742 1601,0 1106,7 89,3 48,8 99,1 

 
Особливої увагу в межах Житомирської області заслуговують 

відкриті землі (без рослинного покриву), яких нараховується 37,3 тис га і 
займають 1,3 % земельного фонду області. У тому числі - кам’янисті місця 
площею 5,0 тис га або 13,4 % всіх відкритих земель; піски розповсюджені 
на 7,3 тис га (19,5 %); яри займають 1,1 тис га або майже 3 % від загальної 
кількості відкритих земель. Також можна простежити активізацію 
ерозійних процесів і утворення  нових антропогенних форм рельєфу ярів. 
Найбільша їх кількість дослідження в межах Овруцького – 270 та 
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Ружинського - 446 району, це пояснюється геолого-геоморфологічною 
будовою території, а також, для останнього, поширенням чорноземних 
грунтів материнською основою для яких є лесоподібні суглинки, які легко 
піддаються водній ерозії. 

 
Таблиця 2 –  Сільськогосподарські землі Житомирської області  

(станом на 1 січня 2008 р.)  
 
У тому числі 

З них 

Адміністративні 
райони 

С.г. 
землі, 
тис га С.г. 

угіддя 
 

рі
лл
я 

ба
га
то
рі
чн
і 

на
са
дж

ен
ня

 

сі
но
ж
ат
і 

па
со
ви
щ
а 

Інші 
с.-г. 
землі  

Розора-
ність 
с.-г. 

угідь, % 

Андрушівський 77,7 76,0 63,4 1,1 2,2 5,2 1,6 87,3 
Баранівський 54,8 53,7 32,6 1,0 4,7 12,6 1,1 58,8 
Бердичівський 66,4 64,8 52,8 1,7 3,3 7,0 1,5 74,8 
Брусилівський 54,0 53,0 34,2 0,6 3,2 2,7 1,1 77,9 
Володарсько-
Волинський 

54,9 53,1 16,6 0,6 3,6 8,3 2,0 61,5 

Романівський 54,1 52,9 36,7 0,7 5,0 8,6 1,3 51,1 
Ємільчинський 93,4 90,9 65,8 0,8 11,7 12,6 2,6 61,5 
Житомирський 72,4 70,7 50,4 2,1 3,3 6,8 1,8 42,5 
Коростенський 99,3 96,0 69,2 1,3 9,1 11,8 3,3 62,2 
Коростишівський 52,0 50,9 41,5 1,0 4,3 4,1 1,1 34,4 
Лугинський 38,3 35,6 16,9 0,4 6,6 6,8 2,7 5,8 
Любарський 65,1 63,8 55,3 1,0 2,7 4,9 1,2 131,2 
Малинський 71,0 64,2 46,8 0,6 4,1 9,3 7,2 70,4 
Народицький 52,9 28,0 13,4 0,2 2,5 3,9 25,2 26,1 
Нов.-Волинський 111,9 109,4 69,2 1,5 12,1 22,0 2,4 115,0 
Овруцький 77,6 72,7 41,4 0,8 13,5 13,0 5,7 37,3 
Олевський 50,3 47,5 22,1 0,6 15,3 7,6 2,9 30,3 
Попільнянський 81,8 80,2 73,3 1,1 1,8 4,0 1,7 139,7 
Радомишльський 75,2 73,2 52,6 1,6 6,4 8,1 1,9 64,8 
Ружинський 84,6 83,0 70,0 0,8 5,3 4,7 1,9 64,8 
Червоноармійський 59,3 57,7 42,1 0,7 2,7 8,6 1,6 44,8 
Черняхівський 68,0 66,3 51,6 1,3 2,7 10,3 1,7 76,9 
Чуднівський 81,2 79,6 62,9 1,3 4,6 8,3 1,5 77,4 
м. Бердичів 0,7 0,7 0,3 0,1 0,03 0,2 0,0 42,9 
м. Житомир 1,5 1,5 1,2 0,2 0,02 0,01 0,0 80,0 
м. Коростень 1,2 1,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,0 58,3 
м.Н.-Волинський  1,1 1,1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,0 63,6 

Житомирська 
область 

1601,0 1527,8 1083,5 23,2 130,8 191,6 74,6 68,6 

 
Слід зауважити, що грунтутворюючими породами на території 

Житомирської області є четвертинні відклади: леси, морена, 
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воднольодовикові і давньольодовикові відклади, сучасний алювій, 
делювій, глини, прісноводні суглинки.  Незначне поширення мають 
породи до четвертинного віку: елювій магматичних порід, карбонатні 
породи та елювій карбонатних порід, тому грунтовий покрив області 
досить складний і строкатий і характеризується зональністю. Виділено 50 
генетичних грунтів, які, в свою чергу, поділяються на 294 грунтові види. 
Територія Житомирської області поділяється на 13 агро-грунтових 
районів: Олевський – сильно заліснений, із значним поширенням 
малопродуктивних дерново-підзолистих піщаних грунтів; сильно 
заболочений, у зв’язку з поширенням ярів вітрової ерозії 
сільськогосподарське використання земель практично неможливе; 
Ємільчинський - із значним поширенням дерново-підзолистих глеєвих 
грунтів. Тут значних прощах поширені осушені торфово-болотні грунти; 
Овруцький – з домінуванням сірих опідзолених еродованих (змитих) 
грунтів, де інтенсивно проходять процеси водної ерозії; Малинський – із 
значним поширенням дерново-підзолистих піщаних і перезволожених 
(глейових і сильно глейових) грунтів, на ділянках, де проводяться заходи 
по регулюванню водного режиму грунтів, а на значних площах 
проявляються процеси водної ерозії; Коростенський – із значним 
поширенням дерново-підзолистих грунтів, сформованих на суглинистих 
моренних відкладах. В окремих місцях, де спостерігаються виходи на 
денну поверхню кристалічних порід, меліоративна сітка, яка існує, діє 
малоефективно; Городницький – з частими виходами на денну поверхню 
кристалічних порід із значним поширенням малопродуктивних дерново-
підзолистих мало розвинутих щебенисто-кам’янистих грунтів; 
Червоноармійський – з переважанням дерново-підзолистих слабо глейових 
грунтів з інтенсивно розвинутим мікрорельєфом (типу «блюдець»). 
Близьке залягання потужних суглинистих прошарків обумовлює 
вимокання сільськогосподарських культур; Черняхівський і Брусилівський 
– з чергуванням дерново-підзолистих супіщаних і сірих опідзолених легко 
суглинистих грунтів. В Черняхівському районі значна площа осушених 
дернових глеєвих і чорноземно-лучних осушених грунтів; Чуднівський і 
Андрушівський – плоско рівнинний, слабко розчленований, з переважанням 
лучно-чорноземних і сірих  опідзолених легко суглинистих грунтів. В 
Андрушівському районі на значних площах поширені  дерново-підзолисті 
супіщані грунти; Ружинський – розчленований балками з домінуванням 
чорноземів типових малогумусних і слабогумусних, на схилах балок 
інтенсивно проходять процеси водної ерозії грунтів; Новоград-Волинський 
– з переважанням сірих опідзолених та чорноземно-лучних (осушених) 
легкосуглинистих грунтів. Спостерігаються виходи на денну поверхню 
кристалічного фундаменту. Існуюча меліоративна осушувальна система діє 
ефективно.  

Отже, на території Житомирської області переважають дерново-
підзолисті грунти піщаного, глинувато-піщаного та супіщаного 
механічного складу; лучно-болотні, торфово-болотні легкосуглинкові та 
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середньосуглинкові; світло-сірі опідзолені легкосуглинкові грунти. Вони 
бідні на органічні речовини, погано затримують вологу внаслідок 
безструктурності, мають підвищену кислотність і невисоку природну 
родючість. Лише в південній частині області поширені чорноземи, які 
мають кращі фізичні властивості, більшу товщину гумусового горизонту, і 
тому характеризуються вищою природною родючістю [3]. 

Природні особливості регіону обумовили відмінності у 
сільськогосподарській освоєності земель північних і південних районів 
області. Так, рівень освоєності помітно вищий у більшості південних 
районів області, де грунти характеризуються вищою природною 
родючістю [2]. Якщо аналізувати коефіцієнт трансформації природного 
рельєфу, в результаті сільськогосподарського обробітку земель області, то 
можна зробити наступні висновки: найменший (0,1-0,2) спостерігається в 
північній частині: Народницькому, Овруцькому, Олевському та 
Лугинському районах, це пояснюється радіоактивним забрудненням 
території та значними площами лісів, а також в Володарськ-Волинському, 
де значна площа придатних земель під ріллю зайнята кар’єрами по 
видобутку будівельних матеріалів; середній (0,3-0,4) в центральній частині 
області, а саме в Ємільчинському, Баранівському, Романівському, 
Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Малинському, 
Радомишльському, Новоград-Волинському та Червоноармійському 
районах, де значна кількість орних земель зайнята кар’єрами; високий (0,6-
0,7) в південній частині області: Брусилівський, Черняхівський, 
Чуднівський, Червоноармійський, Брусилівський, Любарський, 
Попільнянський, Ружинський райони, де грунти мають більшу родючість, 
але значно піддані водній і вітровій ерозії. (табл. 3). 

Інтенсифікація сільського господарства викликає цілу низку змін у 
природному рельєфі. В цьому контексті на перший план виступає два 
процеси – прискорена ерозія та дефляція грунтів. Саме ерозія є основним і 
найбільш небезпечним дестабілізуючим фактором у зміні природного 
рельєфу, крім того призводить до забруднення та замулення струмків, 
річок, ставків. 

З метою захисту грунтів від ерозії будуються гідротехнічні 
протиерозійні об’єкти, зокрема, земляні вали, вали-канави, вали-тераси, 
вали-дороги, водоскидні споруди (лотки, перепади, водоскиди, загати), 
протиерозійні ставки-мульдонакопичувачі, проводиться берегоукріплення 
для захисту сільськогосподарських угідь (рис. ). 
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Таблиця 3 – Коефіцієнт трансформації рельєфу в межах геоморфологічних районів 
Житомирської області під впливом агрогенної діяльності 

 

Геоморфологічні райони Коефіцієнт 
трансформації 
рельєфу (рілля) 

Ступінь 
трансформа-
ції рельєфу 

Клесівська акумулятивно-денудаційна, водно-
льодовикова, слабо хвиляста та слабо розчленована 
низовинна рівнина; Словечансько-Овруцька 
структурно-денудаційна, сильно розчленована 
височина; Олевська алювіально-водно-льодовикова, 
полого-хвиляста, слабо розчленована низовинна 
рівнина 

0,1-0,2 низький 

Малинська моренно-водно-льодовикова, полого-
горбиста, розчленована низовинна рівнина; 
Коростенська моренна, горбисто-хвиляста, слабо 
розчленована рівнина; Коростишівська моренно-
воднольодовикова, хвиляста, слабо розчленована 
рівнина; Новоград-Волинська денудована, водно-
льодовикова, хвиляста, слабо розчленована рівнина; 
Слуцько-Тетерівська водно-льодовиково-
алювіальна, плоска, слабо розчленована рівнина; 

0,3-0,4 середній 

Любарсько-Чуднівська акумулятивно-денудаційна, 
алювіально-водно-льодовикова, хвиляста, слабо 
розчленована рівнина; Брусиловська моренно-водно-
льодовикова, пологогорбиста, розчленована 
низовинні рівнина; Сквирська акумулятивно-
денудаційна, хвиляста, слабо розчленована височина 
з водно-льодовиковими долинами. 

0,6-0,7 високий 

 

Висновки 
1. Основними антропогенними та природно–антропогенними 

формами рельєфу в результаті агрогенної діяльності є: вимоїни, промоїни, 
яри, тераси, чаші водосховищ, котловини, зсуви, берегові відмілини, 
земляні вали, вали-канави, вали-тераси, вали-дороги, лотки, перепади, 
загати, ставки-мульдонакопичувачі та ін.  

2. Основними природно-антропогенними процесами в результаті 
агрогенної діяльності в Житомирській області є: прискорена ерозія та 
дефляція грунтів, замулення водосховищ, річок, озер; ослаблення силової 
денудації; вирівнювання розчленованої поверхні; абразія та ерозія берегів 
водосховищ і озер; акумуляція на дні штучних водоймищ та ін.  

3. Високий ступінь трансформації рельєфу пов’язаний із 
сільськогосподарською діяльністю в межах  геоморфологічних районів 
Житомирської області спостерігається на Клесівській акумулятивно-
денудаційній, водно-льодовиковій, слабохвилястій та слаборозчленованій 
низовинній рівнині; Словечансько-Овруцькій структурно-денудаційній, 
сильнорозчленованій височині та Олевській алювіально-водно-
льодовиковій, полого-хвилястій, слаборозчленованій низовинній рівнині, а 
найменший на Любарсько-Чуднівській акумулятивно-денудаційній,  
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Рис.  – Антропогенні зміни рельєфу Житомирської області пов’язані із 
сільськогосподарською діяльністю людини. 

 
алювіально-водно-льодовиковій, хвилястій, слаборозчленованій рівнині; 
Брусиловській моренно-водно-льодовиковій, пологогорбистій, 
розчленованій низовинній рівнині та Сквирській акумулятивно-
денудаційній, хвилястій, слаборозчленованій височині з водно-
льодовиковими долинами. 
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ючі процеси 

Форми рельєфу 

Оранка прискорена ерозія та 
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замулення 
водосховищ, річок, 

Вимоїни, 
промоїни, 
яри 

Створення 
штучних 
водоймищ 

Абразія і ерозія на дні 
штучних водоймищ 

Донні 
форми 
акумуляції 

Побудова 
осушувальних 
систем 

Ерозія, підтоплення,  
зсуви  

Чаші водосховищ, 
дамби, котловини, 
яри, зсуви, берегові 
відмілини, 
перезволожені 
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гідротехнічних 
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об’єктів  

Земляні вали, вали-канави, вали-
тераси, вали-дороги, лотки, 
перепади, водоскиди, загати, 
ставки-мульдонакопичувачі 

 
Антропогенні зміни рельєфу 
пов’язані із с.-г. діяльністю 
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Саченко О.М. Антропогенна трансформація рельєфу Житомирської області 
під впливом агрогенної діяльності. В статті розглянуті антропогенні зміни рельєфу 
Житомирської області, які пов’язані з сільськогосподарською діяльністю. Виявлені 
основні антропогенні процеси та форми зміненого рельєфу в результаті цієї 
трансформації. Дана оцінка ступеню впливу агрогенної діяльності на рельєф в межах 
досліджуваного регіону. 

Саченко О.М. Антропогенная трансформация рельефа Житомирской 
области под воздействием агрогенной деятельности. В статье рассмотрены 
антропогенные изменения рельефа Житомирской области, связанные с 
сельскохозяйственной деятельностью. Выявлены основные антропогенный процессы и 
формы рельефа в результате этой трансформации. Приведена оценка степени влияния 
агрогенной деятельности на рельеф на территории изучаемого региона. 

Sachenko O.M. The anthropogenic transformation of the territory of Zhitomir 
region under the agricultural activity. The antropogenic changes of the relief of Zhitomir 
region connected with the agricultural activity are considered in the article. The main 
anthropogenic processes and the forms of changed relief as a consequence of this 
transformation are discovered. The evaluation of the degree of influence of agricultural 
activity on the relief within the bounds of under study region is given. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕНДОДИНАМІЧНОГО ЧИННИКА НА 
СУЧАСНИЙ ГЕОМОРФОГЕНЕЗ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО 

 
Аксіоматично, що сучасні тектонічні рухи земної кори змінюються за 

знаком і швидкостями переміщень й при цьому справляють значний вплив 
на просторові особливості та інтенсивність прояву рельєфоутворювальних 
процесів екзогенної групи. 

Суттєвий вплив на просторово-часові особливості геоморфогенезу 
більш давніх етапів розвитку території Київського плато справляли 
просторово диференційовані за показниками активності неотектонічні 
рухи земної кори. 

Сучасні ендогенні процеси в умовах платформ найчастіше 
проявляються у вигляді повільних тектонічних рухів земної кори, а також 
імпульсних (швидких, сейсмічних) рухів, спричинених глибинними 
процесами, що відбуваються в надрах Землі у різних режимах. Останні 
фіксуються, зазвичай, у прояві піднять або опускань, знакозмінних або 
успадкованих, ритмічних, дислокаційних та ін. рухів.  

Найменше вивченими напрямами в дослідженні сучасного 
геоморфогенезу залишаються: роль неотектонічно активних лінійних і 
площових морфоструктур у просторовій організації та інтенсивності 
прояву сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів, а також 
комплексна оцінка сучасного геоморфогенезу з позицій трифакторного 
геоморфологічного аналізу  
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З-поміж актуальних питань дослідження сучасних рухів земної кори 
на території Київського плато можна виділити: аналіз просторової 
диференціації сучасної тектонічної активності структур, виявлення 
геолого-геоморфологічних ознак активних на сучасному етапі лінійних 
структур, а також кореляцію інструментальних даних щодо швидкостей 
сучасних тектонічних рухів земної кори з динамікою сучасних екзогенних 
процесів. При цьому варто зазначити, що зонами найбільш ймовірного і 
інтенсивного рельєфоутворювального впливу сучасних рухів земної кори є 
неотектонічно активні зони розломів і морфоструктурні вузли. В межах 
Київського плато це в першу чергу стосується Білоцерківської та Київської 
розломних зон, а також ділянки перетину Київського та Глеваського 
розломів, де спостерігається підвищена активність прояву екзогенних 
рельєфоутворювальних процесів (суфозійних, ерозійних, гравітаційних). 
Для зони Київського розлому також характерне аномальне підвищення 
градієнта швидкостей сучасних рухів земної кори, що є свідченням його 
активної тектонічної позиції успадкованої, з ранніх етапів неотектонічної 
історії [1, 2]. 

Сучасні повільні та швидкі тектонічні рухи земної кори. Дані 
інструментальних спостережень за сучасними вертикальними рухами 
земної кори в межах Київського плато засвідчують складний характер їх 
прояву, що визначається зміною знаку і швидкостей у часі та сполученістю 
прояву сучасних піднять й опускань у просторі [3].  

Для Київського плато, за показниками швидкостей сучасних 
повільних вертикальних рухів, властивий поділ території на: район прояву 
відносно стійких сучасних тектонічних опускань (північно-західна частина 
плато) та район прояву знакозмінних сучасних вертикальних тектонічних 
рухів земної кори, який розміщується на південний схід від лінії, що 
проходить через Узин та Обухів.  

Швидкості сучасних тектонічних рухів земної кори, за 
інструментальними даними, змінюється від 0 до -3 та від 0 до +2 мм/рік. 
Відзначимо, що північно-західна частина плато, яка зазнала відносно 
стійких опускань, за даними 1972 та 1986 років, характеризується слабкою 
активністю, а подекуди й відсутністю площинного змиву та лінійної ерозії, 
натомість широкого поширення тут набули заболочування та суфозійно-
просадкові процеси. 

Основні труднощі, що заважають достовірному виявленню загальних 
закономірностей прояву сучасних повільних тектонічних рухів земної 
кори, пов’язані з недостатньою кількістю даних інструментальних 
спостережень. Наявні ж дані часто мають не тільки протилежні знаки 
стосовно рухів для одних і тих самих точок, але й дають відмінні уявлення 
про загальну просторову диференціацію сучасних рухів (дані за 1972 та 
1986 рр.). Одним із пояснень такого явища є зміна режимів і знаків 
тектонічних рухів, що саме по собі є нормальним.  

Сучасні швидкі тектонічні рухи, що мали місце на території 
Київського плато, пов’язані з проявом землетрусів у Вранчівській 
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сейсмоактивній зоні. За даними відображеними на рис. 1, територія 
Київського плато перебуває в зоні сейсмічністю в 5 – 6 балів. За іншими ж 
даними, сила поштовхів тут може досягати й 7 балів, а в умовах 
поширення лесовидних суглинків може зростати на 1 – 3 бали [4, 5].  

 

 
Рис. 1 –  Схема фрагментів п’яти- та шестибальних ізосейт Карпатських 

землетрусів 11.06. 1738 р. (1); 06.04. 1790 р. (4); 26.10.1802 р. (3); 10.11. 1940 р. (2) [5] 
 

Тектонічна інтерпретація морфометричних карт. Із метою 
отримання додаткової інформації стосовно впливу сучасних 
ендодинамічних процесів на хід та інтенсивність екзогенних процесів, а 
головне – стосовно впливу активних на сучасному етапі лінійних і 
площових структур на просторові закономірності їх прояву ми провели 
морфометричний аналіз, результати якого дозволяють конкретизувати 
загальні дані щодо сучасної ендодинаміки морфоструктур. 

На основі крупномасштабних топографічних карт на територію 
Київського плато з використанням ГІС-технології нами вперше складено 
низку морфометричних карт масштабу 1: 100 000, а саме: карти порядків 
долин та вододільних ліній, вершинної та базисної поверхні, гоніобазит та 
гіпсогоніобазит другого та третього порядків. 

Для виявлення локальних та регіональних площових тектонічних 
структур, встановлення типу співвідношення рельєфу й тектонічних 
структур, меж площових тектонічних структур, які характеризуються 
певними особливостями малюнку й форми ізобазит та ізогіпсобазит, 
використано карти базисних (рис. 2) та вершинних (рис. 3) поверхонь 
другого порядку. 
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Рис. 2 – Базисна поверхня 2-го порядку 

 
Замкнені ізобазити та ізогіпсобазити оконтурюють райони з 

максимальними для плато значеннями висот (понад 180 м) у межах 
межиріч рр. Стугни, Сіверки, Красної, Бобриці, Протоки, Шевелухи, 
Потоку й Леглича та відображають у рельєфі Київського плато припідняті 
блокові структури, для яких характерний відцентровий тип річкової 
мережі. Найвиразнішими в цьому відношенні є Велико-Снітинський, 
Гребінківський та Яцківський блоки [6]. 

На підставі аналізу особливостей планового розміщення ізобазит та 
ізогіпсобазит можемо стверджувати, що територія плато характеризується 
згущенням ізобазит та ізогіпсобазит на схилах річкових долин та 
розрідженням у межах вододілів. Згущення ізобазит та ізогіпсобазит 
уздовж долин річок Стугна та Красна можна пояснити їхньою 
приуроченістю до припіднятих крил Андрушівсько-Фастівського та 
Білоцерківського розломів відповідно, що розмежовують блоки з різною 
неотектонічною активністю.  

Привертають увагу випрямлені ділянки цілої низки річкових долин, 
орієнтування яких збігається з напрямками відомих розломних порушень. 
Так, діагонально зорієнтовані долини рр. Красної (притока р. Узин), Узин, 
Безіменної та Бобриці утворюють лінію, яка добре збігається з напрямом 
Білоцерківського розлому. По інший бік від Білоцерківського розлому 
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спостерігаються діагонально витримані долини річки Красної (притока 
р. Дніпро) та кількох приток р. Протоки в середній частині її течії, 
напрямок течії яких може бути зумовлений розташуванням у зоні 
динамічного впливу Білоцерківського розлому. Розміщуючись у межах 
крила Андрушівсько-Фастівського розлому, субширотно зорієнтована 
долина р. Стугни добре співвідноситься з напрямком розлому. Різкий, 
коліноподібний поворот р. Росави, між сс. Андріївка – Синявка, відповідає 
Росавському розлому. 

 
Рис. 3 – Вершинна поверхня 2-го порядку 

 
Вважаємо за потрібне нагадати, що якщо закладення долин річок 

першого порядку пов’язують радше із тріщинами ніж з розломами, то 
зв’язок річкових долин високих порядків із розломами має характер 
закономірності. Отже, навряд чи факти зміни напрямку течії багатьох річок 
саме в зоні проходження Андрушівсько-Фастівського розлому є збігом чи 
випадковістю, а радше засвідчують приуроченість до нього цих річкових 
долин. 

Розломи. Дві найбільші розломні зони в межах Київського плато – 
Андрушівська та Білоцерківська добре встановлюються за 
геоморфологічними ознаками. Привертає увагу той факт, що орієнтування 
головних вододілів, які розмежовують басейни рр. Стугна і Красна (праві 
притоки р. Дніпро) та рр. Протока, Узин, Ракита, Горохуватка та Росава 
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(ліві притоки р. Рось), повністю збігається з положенням Центрального та 
Білоцерківського розломів. Значні показники висот цих ділянок, їх 
обмеження річковими долинами, закладання вздовж розломів свідчить, на 
нашу думку, про визначальну роль саме розломно-блокової тектоніки у 
формуванні їх як вододільних ділянок. 

Поверхня плато прорізана щільною мережею річкових долин, ярів і 
балок. Глибина врізу ерозійних форм рельєфу, а отже, й перепад відносних 
висот, інтенсивність ерозійних процесів у кожному окремому районі, 
відображають специфіку регіональної та місцевої тектонічно-блокової 
будови, тобто безпосередньо визначаються розломно-блоковою історією 
розвитку регіону в цілому та окремих його блоків протягом олігоцен-
четвертинного часу. 

Орієнтування долин більшості великих балок відповідає лініям 
розломів: у північній частині Андрушівському, а у південній – 
Білоцерківському (рис. 4). Ширина долини коливається від 30–50 м у 
верхів’ї до 200 м у середній частині, але глибина врізу зазвичай все ж таки 
не перевищує 10 м. Асиметрія поперечного профілю схилів долини не 
витримана: трапляється як право-, так і лівостороння. Схили переважно 
задерновані, слабо розчленовані, зі змінною формою повздовжніх 
профілів, яка на відстані кількох десятків метрів може змінюватися від 
опуклої і слабоопуклої до ввігнутої. Крутизна схилів коливається від 3–6° 
до 10–25°. 

Для абсолютної більшості річкових долин, розташованих у межах 
зони динамічного впливу Білоцерківського розлому, характерна нетипова 
для більшості річок Київського плато лівостороння асиметрія схилів їхніх 
долин. Вона простежується в межах широкої (до 28 км) смуги від долини 
невеликої річки, що тече через с. Саливонки Васильківського району на 
півночі, до долини р. Ракита на півдні. Всі без винятку річки в межах цієї 
смуги мають паралельно зорієнтовані долини, які витримують спільний 
для них південно-західний напрямок течій. 

Вплив зони Білоцерківського розлому помітний навіть на прикладі 
балкових долин (між сс. Саливонки та Лосятин), верхів’я яких зорієнтовані 
паралельно лінії розлому. Ще один приклад на підтримку думки про 
тектонічну зумовленість орієнтації не тільки річкових, але й балкових 
долин південно-західної частини плато знаходимо в межах правої притоки 
р. Ракита (на північ від с. Житні Гори), де невеликі балкові форми по 
обидва боки від річки дотримуються напрямку розлому. Зазначимо, що 
Білоцерківська зона розломів має продовження у південно-західному 
напрямку, і вже за межами плато двічі відображається у різкій зміні течії р. 
Росі. Обидва ці повороти мають близький до прямого кут, що є доказом 
їхньої тектонічної зумовленості, а по-друге обидва ці коліноподібні 
повороти розташовані на лініях, які вже ми вище визначили як північна та 
південна межі активного динамічного впливу Білоцерківської розломної 
зони. 
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Рис. 4 – План гідромережі в зоні Білоцерківського розлому 

та зони його динамічного впливу 
 

Найпівденнішими річками, долини яких наслідують напрямок 
Білоцерківської розломної зони, є верхів’я р. Горохуватки та її правої 
притоки р. Безіменна. Верхів’я р. Безіменної, входячи до зони впливу 
Білоцерківського розлому, під прямим кутом змінює напрям своєї течії, що 
є прямим свідченням тектонічної природи закладення долини, разом із р. 
Ракита та верхів’ям рр. Бобриця і Сквира утворюють пряму лінію, яка 
утворює південну межу зони Білоцерківського розлому.  

Для цих частин долин рр. Безіменної та Горохуватка, як і для всіх 
долин річок, розташованих у межах зони динамічного впливу розлому, 
характерна лівостороння асиметрія схилів долини: лівий – від 3 – 10° до 
18°, правий до 5°. Як і для більшості схилів річкових долин плато, для 
крутих, у цьому разі лівих, схилів Горохуватки, Безіменної та ін. її приток, 
характерна увігнута форма повздовжнього профілю, пологі праві схили 
мають переважно випуклу форму. З розломною тектонікою в межах 
Київського плато пов’язаний не тільки характер закладання річкових 
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долин, а й особливості поширення та прояву ерозійних та суфозійних 
процесів (рис. 5).  

 
 

Рис. 5 – Розташування суфозійно-просадкових та ерозійних форм рельєфу 
вздовж фрагменту Білоцерківського розлому в районі м. Узин 

 
Відміни в інтенсивності неотектонічних рухів знайшли відображення 

у мірі розчленованості рельєфу, визначили формування різних його 
морфологічних типів, а через посилення контрастності рельєфу визначили 
місцеві особливості сучасного геоморфогенезу (інтенсивність та 
спрямованість розвитку екзогенних процесів, домінантні парагенези 
рельєфоутворювальних процесів). 
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Стан проблеми. Плейстоценові відклади розповсюджені майже на 

всій території України. Близько двох третин їх площі займають лесові 
товщі. Їх вивчення має багаторічну історію. Характеристика основних 
фізико-механічних властивостей лесових порід низки регіонів України 
подана в роботах М.І.Крігера, В.Ф.Краєва, М.П.Лисенка. Згодом з’явилися 
роботи, в яких були узагальнені дані з цього питання. Також було 
здійснено кілька спроб створення схем стратиграфічного розчленування 
четвертинних відкладів, зокрема лесових товщ (В.І.Крокос, В.Г.Бондарчук, 
П.К.Заморій). Важливий етап досліджень пов’язаний із розробкою на 
початку 70-х років М.Ф.Векличем детальної стратиграфічної схеми 
розчленування четвертичних відкладів України та її затвердженням 
УРМСК. На основі зазначеної схеми було виконано дослідження фізико-
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механічних властивостей лесових товщ півдня та сходу України, окремих 
регіонів її заходу. Пізніше такі дослідження були продовжені.  

Лесова товща являє собою перешарування горизонтів лесів і 
викопних грунтів. Клімат на території України протягом плейстоцену 
змінювався від вологого теплого до сухого холодного. Цей процес 
відбувався ритмічно: етапи похолодання змінювалися етапами потепління. 
В умовах холодного і сухого клімату формувалися леси та лесоподібні 
породи. З етапами більш теплого і вологого клімату пов’язане формування 
викопних грунтів. Загалом, у  плейстоцені-голоцені виділено 8 холодних 
етапів та стільки ж теплих [3]. З умовами  формування окремих горизонтів 
лесових товщ тісно пов’язані їх основні фізико-механічні властивості: 
вологість, пластичність, щільність, пористість, водопроникливість, 
просадочність, а також гранулометичний склад. Лабораторні роботи з 
визначення цих характеристик порід здійснені в геотехнічній лабораторії 
Київдіпротрансу за стандартною методикою. Для визначення зв'язку між 
умовами формування цих відкладів та їх фізико-механічними 
властивостями були використані дані по наступних розрізах (табл. 1-3): 
Музичі (правобережжя Київського Придніпров’я), В’язівок (льодовикова 
частина Полтавської рівнини) та Старі Кодаки (поблизу 
м.Дніпропетровськ). 
 

Tаблиця 1 – Основні фізико-механічні властивості деяких плейстоценових 
горизонтів розрізу Музичі 

 

В
ік

 

Стадія та 
генетич. 
горизонт 

Прир. 
волог., 
част.  
один. 

Вміст 
пилу, 

% 

Вміст 
глини,

% 

Число 
пласт., 
од. 

Приро
дна 
щіль-
ність, 
г/cм3 

Пори-
стість, 
% 

Коеф. 
фільт-
рації, 
м/добу

Коеф. 
відн. 
проса-
дочн. 

bg P 0,176 52,8 25,8 0,07 1,61 48,9 0,061 0,046 
b H(e) 0,191 18,6 46,3 0,05 1,74 45,7 0,088 0,033 vt 
b HPigl 0,183 27,8 43,5 0,08 1,80 43,3 0,054 0,009 

ud Pgl 0,185 35,7 43,9 0,08 1,61 49,3 0,049 0,018 
kd b 0,146 14,1 22,8 0,07 2,02 34,8 0,024 0,007 
dn Pgl 0,113 15,8 14,2 0,05 2,07 30,4 0,027 0 

b Hgl 0,227 35,8 37,5 0,10 1,90 42,4 0,014 0 zv 
b HPgl 0,247 24,6 47,7 0,10 1,88 43,9 0,007 0 

 

Виклад матеріалу. В зазначених розрізах для дослідження обрано 
бузький (bg), удайський (ud) і дніпровський (dn) лесові горизонти та окремі  
типи викoпних грунтів вітачівського (vt), кайдацького (kd) і завадівського 
(zv) горизонтів. Їх умови формування і властивості є найбільш 
характерними  для різних етапів плейстоцену. 
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Таблиця 2 – Основні фізико-механічні властивості деяких плейстоценових 
гризонтів розрізу В'язівок 

 
В
і
к 

Стадія та 
генетич. 
гориз-т 

Прир. 
волог., 
част.  
один. 

Вміст 
пилу, 

% 

Вміст 
глини,

% 

Число 
пласт.,
част. 
один. 

Приро
дна  

щільні
сть, 
г/cм3 

Порис
тість, 

% 

Коеф. 
фільт-
рації, 
м/доб
у 

Коеф. 
відн. 
проса
дочн. 

bg  0,136 76,5 23,5 0,07 1,50 50,8 0,18 0,087 
vt b 0,142 48,3 47,0 0,09 1,73 48,7 0,21 0,025 
ud  0,145 51,9 46,9 0,06 1,59 48,1 0,15 0,039 

b НЕ 0,156 56,7 21,0 0,06 1,57 49,2 0,11 0,095 
b E 0,145 72,4 14,9 0,03 1,78 41,9 0,06 0,041 

kd 

b Igl - 57,2 40,7 0,11 2,01 34,3 0,06 0 
dn  0,112 74,7 25,0 0,08 1,70 42,9 0,21 0,014 
zv b 0,135 55,6 44,4 0,07 1,79 41,1 0,06 0,006 

 
Таблиця 3 – Основні фізико-механічні властивості деяких плейстоценових 

гризонтів розрізу Старі Кодаки 
 
В
і
к 

Стадія та 
генетич. 
гориз-т 

Прир. 
волог., 
част.  
один. 

Вміст 
пилу, 

% 

Вміст 
глини,

% 

Число 
пласт.,
част. 
один. 

Приро
дна  

щільні
сть, 
г/cм3 

Порис
-тість, 

% 

Коеф. 
філь-
трації, 
м/доб
у 

Коеф. 
відн. 
проса-
дочн. 

bg  0,105 58,7 23,6 0,08 1,49 49,6 0,26 0,113 
vt b 0,177 33,5 30,5 0,07 1,63 48,5 0,38 0,058 
ud  0,142 36,5 26,7 0,07 1,66 45,8 0,32 0,065 

b E 0,110 59,3 17,8 0,06 1,79 39,9 0,06 0,028 kd 
b I 0,119 47,1 32,0 0,07 1,91 36,1 0,05 0,003 

dn  0,098 59,2 16,7 0,05 1,65 44,0 0,14 0,010 
zv b 0,197 40,9 44,6 0,10 1,91 40,5 0,02 0,003 
 

Леси бузького горизонту формувалися в умовах холодного клімату. 
Кліматичні умови цього часу були близькими до тих, які існували в 
дніпровський час. Тому для лесів бузького горизонту характерний малий 
вміст глини і великий – пилу. Вони мають низькі значення числа 
пластичності, природної вологості, природної щільності, високі – 
пористості. Бузький горизонт представлений у всіх трьох розрізах. На 
півночі України в цей час переважали ландшафти перигляціального 
лісостепу (розріз Музичі), а середню її частину (розрізи В'язівок та Ст. 
Кодаки) займав перигляціальний степ. Відповідно змінюються і фізико-
механічні властивості горизонту бузького лесу. Лес розрізу Музичі має 
максимальні (порівняно з іншими двома розрізами) значення природної 
вологості та щільності, вмісту глини. В той же час він характеризується 
мінімальним вмістом пилу та мінімальними значеннями коефіцієнтів 
фільтрації та просадочності. 

Для вітачівського горизонта характерні наступні грунти. В розрізі 
В'язівок в цей час в умовах помірно-теплого клімату під широколистяно-
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сосновими лісами сформувався буроземоподібний грунт, а в розрізі Музичі 
в умовах більш вологого і прохолодного помірного клімату – 
буроземоподібний глеюватий. Вони мають ознаки бурих лісових і 
дернових грунтів. Для них характерні процеси оглинення, через що їх 
гранулометричний склад відрізняється високим (до 47%) вмістом глини. 
Це обумовлює підвищені значення природної вологості, пластичності, 
щільності та невисокі – пластичності. В той же час фільтраційна здатність 
таких грунтів відносно значна (порівняно з іншими грунтами), що 
пояснюється наявністю грудкуватої структури (вплив дернового процесу). 
Внаслідок оглеєння буроземоподібний глеюватий грунт відрізняється від 
буроземоподібного вищими значеннями природної вологості та нижчими – 
коефіцієнта фільтрації. В розрізі Ст. Кодаки у вітачівський час 
cформувався сірувато-коричневий грунт. Тоді клімат тут був помірно-
теплий, змінно-вологий; панували широколистяно-соснові ліси та злаково-
різнотравні степи. Цей грунт відрізняється від попередніх більш легким 
гранулометричним складом, вищими значенями коефіцієнтів фільтрації та 
просадочності. 

Відклади удайського часу представлені у всіх трьох розрізах. Цей 
горизонт має невелику потужність, значною мірою перероблений 
процесами грунтоутворення і тому за своїми властивостями мало 
відрізняється від сусідніх горизонтів викопних грунтів. Від лесів бузького 
та дніпровського горизонтів ці породи відрізняються більшим вмістом 
глини (до 46,9%), більш високими значеннями вологості, пластичності, 
щільності, низькими – пористості. Вміст глини та природна вологість 
удайського лесу зменшуються в напрямку на південний схід. Звідси можна 
зробити висновок, що клімат цього часу був вологішим (особливо в 
північній частині України), ніж в дніпровський або бузький час, що 
сприяло протіканню процесів глиноутворення.   

На прикладі трьох грунтів кайдацького віку можна побачити їх 
зв'язок з материнською породою, оскільки вони утворилися у схожих 
природних умовах (помірний клімат та лісова рослинність). В розрізі 
Музичі горизонт представлений дерново-підзолистим грунтом. Цей грунт 
сформований на матеріалі дніпровської морени. Найбільше зв'язок між 
грунтом і підстилаючою породою виявляється в гранулометричному 
складі. Вони характеризуються низьким вмістом глини і пилу та 
підвищеним – піску, зокрема фракції більше 0,25мм: 7,9% в кайдацькому 
горизонті і 12,2% - в дніпровському. Відрізняється дерново-підзолистий 
грунт від дніпровського супіску вищою природною вологістю та 
пластичністю. Для світло-сірого лісового глейового грунта розрізу 
В’язівок материнською породою були леси. В профілі грунту виділяються  
генетичні горизонти (НЕ, Е та І), які помітно відрізняються поміж собою за 
фізико-механічними властивостями. В горизонті НЕ вміст гумусу вищий, 
внаслідок чого він має високі значення природної вологості, пластичності, 
пористості та коефіцієнтів фільтрації і просадочності. Формування 
горизонтів Е та І і їх властивостей пов'язано передусім з процесами 
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опідзолення. Результат – малий вміст глини і гумусу в горизонті Е, а звідси 
– низька фільтраційна здатність і пластичність. Внаслідок акумуляції 
глини горизонт І набув міцної горіхуватої структури і високого ступеню 
щільності. Тому йому притаманні висока пластичність, низька пористість 
та фільтраційна здатність, відсутність просадочності. Кайдацький 
буроземно-псевдопідзолистий грунт розрізу Старі Кодаки також 
сформований на лесах. В його профілі виділені генетичні горизонти Е та І. 
Відмінності у властивостях між ними такі ж, як і у попереднього грунту, 
але більш згладжені.  

Дніпровський час характеризувався дуже холодним кліматом: 
середня температура найбільш холодного місяця становила -15-34ºС, а 
теплого – лише +5-6ºС [2]. Тоді більша частина Середнього Придніпров’я 
була зайнята льодовиком. Тому в розрізі Музичі відклади цього горизонту 
цілком представлені моренним супіском, а в розрізі В’язівок льодовикові 
відклади залягають у його середній частині. Вище і нижче них 
дніпровський горизонт складають леси. Тобто на початку даного етапу і 
після відступу льодовика в цій місцевості панували перигляціальні умови, 
які сприяли лесонакопиченню. Розріз Ст. Кодаки знаходиться у 
позальодовиковій зоні, через що відклади дніпровського горизонту в ньому 
цілком представлені лесом.  

Моренний супісок суттєво відрізняється від лесів високим вмістом 
часток >0,05мм (70,0%) і низьким – пилу (15,8%). Він характеризується 
високою щільністю та низькою пористістю і водопроникністю. Звичайно, 
ця порода непросадочна. Лес, який утворився на початку дніпровського 
етапу в розрізі В’язівок, і лес дніпровського віку розрізу Ст. Кодаки мають 
близькі фізико-механічні властивості, оскільки вони формувалися у 
схожих перигляціальних умовах. Лес цього горизонту має (порівняно з 
викопними грунтами) легкий гранулометричний склад, містить багато 
пилу (до 74,7%), мало глини. Тому він характеризується невисокими 
значеннями природної вологості та числа пластичності, низькою 
природною щільністю та високою пористістю. Породи цього горизонту 
мають порівняно високі значення коефіцієнта фільтрації, відносяться до 
просадочних.  

Головною причиною відмінностей між комплексами фізико-
механічних властивостей різновікових лесових горизонтів є також різні 
природні умови їх формування. Наприклад, у Середньому Придніпров’ї 
(розріз Старі Кодаки) у дніпровський час панували арктичні кліматичні 
умови, а в удайський – субарктичні [1]. Це знаходило відображення у 
рослинному покриві. У дніпровський час тут переважала розріджена 
степова рослинність ксеротичного типу, а в удайський – своєрідна 
рослинність лісостепового і степового вигляду [2]. Певне значення має 
тривалість етапу лесоутворення. Так, удайський етап продовжувався 10 
тис. років, а дніпровський – 50 тис. років [1]. Чим триваліший етап 
лесоутворення – тим більше можливостей для утворення потужного і 
однорідного горизонта лесу. Тому леси дніпровського та бузького 
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горизонтів відрізняються легким гранулометричним складом і 
характеризуються низькими значеннями природної вологості та 
пластичності. 

Під дніпровськими відкладами в усіх трьох розрізах залягають 
грунти завадівського віку. Характерними за своїми властивостями є 
червонувато-коричневий грунт розрізу Ст.Кодаки та бурувато-коричневий 
- розрізу В'язівок. Вони утворилися у схожих умовах змінно-вологого, 
перехідного до субтропічного клімату під широколистяно-хвойними 
лісами лісами в поєднанні зі  степами [2]. При їх формуванні домінуючими 
процесами були оглинення та озалізнення. Для цих грунтів характерний 
високий вміст глини (44,4-44,6%), наслідком чого є високі значення 
природої вологості, пластичності, щільності. Через високий ступінь 
щільності та оглинення бурувато-коричневий і червонувато-коричневий 
грунти завадівського горизонту непросадочні та мають низьку пористість і 
фільтраційну здатність. А в розрізі Музичі в умовах помірно-теплого 
вологого клімату сформувався лучний грунт. В цей час тут домінувала 
злаково-осоково-різнотравна рослинність. Це узгоджується з 
гранулометричним складом грунту: високим (до 47,7%) вмістом глини і 
невеликим – пилу. У зв'язку з цим лучний грунт має високу природну 
вологість та пластичність. Порівняно висока пористість пояснюється добре 
вираженою грудкуватою структурою. Через формування таких грунтів в 
умовах близького залягання грунтових вод в них розвинуті процеси 
оглеєння. Наслідком цього є низька фільтраційна здатність лучного грунту 
та відсутність просадочості. Фізико-механічні властивості генетичних 
горизонтів лучних грунтів чітких відмінностей не мають. 

Висновки. З викладеного видно, що властивості порід окремих 
горизонтів товщі  плейстоценових відкладів неоднакові. Насамперед 
помітні відмінності між горизонтами лесів і викопних грунтів. В цілому, 
грунтові горизонти мають більший вміст глини, більш високі значення 
природної вологості, числа пластичності, природної щільності. Лесові 
горизонти частіше мають високий вміст пилу, більш високі значення 
пористості, коефіцієнтів фільтрації та відносної просадочності. У свою 
чергу, різновікові леси і викопні грунти відрізняються між собою за 
комплексами фізико-механічних властивостей. Основною причиною 
відмінностей між властивостями окремих горизонтів є різні природні 
умови їх формування. Певну роль також відіграє глибина залягання 
горизонту і тиск порід, що знаходяться вище. Загалом, із збільшенням віку 
порід (згори донизу) гранулометричний склад грунтів характеризується 
деяким збільшенням вмісту глини і зменшенням - пилу. Відповідно, 
зростають значення природної вологості, природної щільності, 
знижуються – пористості, коефіцієнтів фільтрації та відносної 
просадочності. 
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Вступ. У час глобальних змін природного середовища важливе 
значення набуває проблема розробки прогнозу майбутніх трендів розвитку 
ландшафтів. Вивчення закономірностей розвитку ландшафтів у 
четвертинному періоді створює передумови для прогнозування їх змін під 
впливом природних чинників. При сучасній активній взаємодії природи та 
суспільства проблема вирізнення природних і антропогенних чинників у 
глобальних змінах є особливо актуальною. Її вирішення сприятиме 
розробці шляхів оптимізації антропогенного навантаження і адаптаційного 
планування господарства. Особливо важливим для прогнозування є 
вивчення короткоперіодичної етапності розвитку ландшафтів та їх 
зональних компонентів у пізньому плейстоцені. Модельним регіоном їх 
дослідження у статті є Середнє Придніпров’я.  

Стан досліджень. Верхньоплейстоценові лесово-грунтові розрізи 
Середнього Придніпров’я, їх стратифікація та умови утворення відкладів 
вивчалися на основі літолого-педологічного та палінологічного аналізів 
М.Ф. Векличем [3], М.Ф. Векличем та ін. [4-6], Ж.М. Матвіїшиною [12], 
Н.О. Сіренко, С.І. Турло [16], В.М.Шовкоплясом, П.Ф. Гожиком та ін. [19], 
В.П. Гричуком [10], А.О. Величко [7], Т.Д. Морозовою [14] та іншими. У 
ході досліджень було обґрунтовано регіональну схему палеогеографічної 
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етапності четвертинного періоду у Середньому Придніпров’ї [17], 
виконано палеоландшафтні реконструкції за основними етапами схеми та 
реконструкції розвитку грунтів за стадіями і підстадіями етапів [16, 12]. 
Пізніше на основі детальних палінологічних і педолого-стратиграфічних 
досліджень Н.С. Боліховської [2], Н.П. Герасименко [9, 22, 24], Д.Д. Руссо 
та ін. [30], П. Хезартса та ін. [26], Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко 
[13], С.П. Кармазиненка [11] було показано складну динаміку природного 
середовища протягом кожного палеогеографічного етапу пізнього 
плейстоцену. Саме встановлення закономірностей короткоперіодичної 
динаміки палеоландшафтів має найважливіше значення для 
палеогеографічного прогнозування і потребує подальшого детального 
вивчення. 

Мета статті. Метою дослідження було простеження 
короткоперіодичних природних змін протягом основних 
палеогеографічних етапів  післядніпровського часу у Середньому 
Придніпров’ї. Завдання виконувалося на основі палеопедологічних і 
палінологічних досліджень лесово-грунтових розрізів знижень рельєфу, 
що відзначалися повною послідовністю нашарування у межах кліматолітів. 
Розташування розрізів, їх літолого-педологічні та палінологічні діаграми 
показано на Рис. 1-4.  

 

 
Рис.1 –  Схема розташування розрізів.  

1 – Нові Петрівці 2, 2 – Музичі, 3 – Малі Дмитровичі, 4 – Старі 
Безрадичі, 5 – Копачів, 6 – Обухів, 7 – Красне 1, 8 – Снігірівка, 9 – Мале 

Половецьке, 10 – Мрин, 11 – В’язівок 1 і 2. 
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Рис. 2 – Літостратиграфічні колонки розрізів верхньоплейстоценових 

відкладів Середнього Придніпров’я. 1 – високогумусні чорноземи, A1 горизонт; 2 – 
низькогумусні чорноземи, A1C горизонт; 3 – A1A2  горизонт; 4 – A2 горизонт; 5 – Bth 
горизонт; 6 – B горизонт;  7 – Bt горизонт; 8 – Bt горизонт, сформований на матеріалі 
А1 горизонту; 9 – полігенетичний темно-бурий грунт, 10 – бурі лісові та субарктичні 
грунти, 11 – ініціальні грунти, 12 – леси, 13 – суглинки, 14 – водно-льодовикові піски, 
15 – морена.  

 

Детальна стратиграфія розрізів. У Середньому Придніпров’ї 
кайдацький і прилуцький кліматоліти формують єдиний, але 
стратифікований педокомплекс. На вододільних рівнинах він складається 
із верхнього чорнозему та нижнього лісового грунту, що відносяться 
відповідно до прилуцького i кайдацького кліматолітів [3]. У розрізах 
акумулятивної частини схилів ці кліматоліти, кожний із яких 
представлений грунтовою світою, часто розділені тясминським лесом.   

Кайдацький (kd) кліматоліт. Регіональна будова ґрунтової світи 
відображена на Рис.5. Початкова стадія грунтоутворення kd1a представлена 
ініціальними залізисто-глейовими чи дерновими грунтами, слабко 
збагаченими мулистими частками (<0,001 мм), гумусом і 
напівтораоксидами заліза та алюмінію – R203 (Рис. 2a,b,c,f; 3b,c). Місцями 
вони відділяються від верхніх грунтів світи тонким шаром світлих 
суглинків kd1a-b із низьким вмістом гумусу, мулу та R203 (Рис. 2f, 3c). 
Грунт kd1a має найбільший вміст пилку Picea у наддніпровській товщі 
(Рис. 4).  

Педокомплекс першого оптимуму грунтоутворення kd1b складається 
із нижнього буро-підзолистого грунту kd1b1 і верхнього лучного чорнозему 
kd1b2. Буро-підзолистий грунт включає A1A2 та A2 генетичні горизонти (із 
рясною присипкою Si02) та Bt горизонт із бурими глинистими кутанами на 
поверхні призматичних окремостей та із високим вмістом мулу і R203  (Рис. 
3). Якщо Bt горизонт сформовано на матеріалі підстельного дернового 
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грунту kd1a, він має темно-сіре забарвлення. У грунті kd1b1 переважає пилок 
деревних порід (AP). У його нижніх верствах та у суглинку kd1a-b домінує 
пилок Pinus і Betula. Вище за профілем з’являється і зростає за вмістом 
пилок широколистяних порід (Quercus і Ulmus). Чорнозем kd1b2 є 
інтенсивно гумусованим, вилугуваним, із лісостеповим типом 
паліноспектрів (за участю Quercus, Corylus  та Ulmus).  

Субкліматоліт kd2 є жовтувато-сірим пилуватим суглинком 
потужністю 0,2-0,3 м  (Рис. 2a,c). Часто він перероблений наступними 
процесами ілювіювання і простежується лише за падінням вмісту пилку 
деревних і широколистяних порід (Рис.4a). Другий оптимум 
грунтоутворення kd3b представлено нижнім сірим опідзоленим грунтом 
kd3b1 (A1A2, A2/A2g і Bth горизонти) і верхнім вилугуваним чорноземом 
kd3b2. Плитчастий горизонт A2 складений присипкою SiO2 і містить 
конкреції Fe-Mn гідрооксидів, а горизонт Bth має темні плівки органо-
глинистих колоїдів на гранях окремостей. Простежується інтенсивне 
переміщенням мулистих часток і R2O3 вниз за профілем (Рис. 3). До 
визначення у прилуцько-кайдацькому педокомплексі трьох лісових 
грунтів, грунт kd3b1 розглядався нами як прилуцький – pl1b1 [9, 22]. 

 

 
Рис. 3 – Літолого-педологічні характеристики верхньоплейстоценових 
відкладів Середнього Придніпров’я. Див. позначки на Рис.2. 
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Горизонт Bth, сформований на матеріалі чорноземного грунту kd1b2, 
має чорне забарвлення (Рис. 2b), а у паліноспектрах його нижньої частини, 
що відповідає субстрату, переважає пилок трав (NAP). У верхній частині 
горизонту Bth та у горизонті A2 домінує AP, із найвищим вмістом пилку 
широколистяних порід. Спочатку переважають паліноморфи Quercus, Tilia 
і Corylus, пізніше домінує Carpinus. У горизонті A1A2 роль 
широколистяних порід знижується, зростає участь пилку Alnus та 
з’являються мікрофосилії Picea. У чорноземі kd3b2, що відзначається 
зернистою структурою та численними кротовинами (Рис. 2a-с; 3b), участь 
NAP та AP (Pinus, Betula та поодинокі паліноморфи Quercus і Tilia) 
приблизно рівна [5].  

Тясминський (ts) кліматоліт представлений лесом чи суглинком із 
високим вмістом пилуватих часток і карбонатів, або ж прошарком 
еолового піску потужністю 0,2-0,5 м (Рис. 2a,g; 4a,b). Від нижньої межі 
кліматоліту відкриваються довгі вузькі грунтові жили (прояви морозобою). 
Тясминський лес містить пилок ксерофітних трав (Chenopodiaceae, 
Artemisia, Роасеае, Asteraceae) і у незначній кількості – Pinus [5].  

Прилуцький (pl) кліматоліт складається із двох педокомплексів 
(pl1 і pl3), розділених лесовим прошарком pl2 потужністю 0,1-0,2 м. 
Регіональна будова ґрунтової світи представлена на Рис.5. Нижній 
педокомплекс pl1 поширений повсюдно, верхній часто зрізаний ерозією, 
або є педоседиментом. Грунт початкової стадії pl1a є слабко розвинутим 
чорноземом, із біотурбаціями і виразним Cca горизонтом (Рис. 2b, 4b). У 
складі його палінокомплексу домінує NAP: різнотрав’я та Poaceae. AP 
включає Pinus, Alnus, Quercus i Tilia.  

Грунти першої стадії оптимуму ґрунтоутворення pl1b1 є бурими 
лісовими помірних фацій, у яких виявлено кутани оптично орієнтованих 
глин  [12, 16]. Вони відрізняються від лісових грунтів kb3b1 менш 
інтенсивним перерозподілом мулу і R2O3 (Рис. 3a) та відсутністю 
ілювіювання гумусу. У горизонті В (Рис.4b) встановлено високий вміст AP 
(включаючи Quercus, Tilia і Carpinus). У горизонті A1 переважає 
різнотрав’я,  але зустрічається пилок Quercus і Tilia. Верхній грунт pl1b2 є 
інтенсивно біотурбованим чорноземом, із високим вмістом гумусу та із 
карбонатним псевдоміцелієм у горизонті Cca. У складі пилку домінує 
різнотрав’я. AP включає переважно Pinus (поодиноко пилок 
широколистяних порід). У палінокомплексі лесу pl2 різко переважає пилок 
злаків і різнотрав’я, особливо родин Lactuceae і Asteraceae. Вміст AP, що 
представлений лише пилком Pinus,  дуже низький. 

Педокомплекс pl3 включає знизу вверх такі грунти: дерновий pl3a, 
бурий холодних фацій pl3b1 (не ілювійований, часто оглеєний), дерново-
карбонатний pl3b2 і бурий ініціальний pl3c (Рис. 2b, 4b). Грунти pl3b2 можуть 
підстилатися і перекриватися тонкими прошарками суглинку, на рівні яких 
відкриваються густі сітки тонких тріщин усихання. У грунті pl3a 
простежено найвищий вміст пилку ксерофітів (Artemisia та 
Chenopodiaceae). Вміст AP, що включає пилок Pinus, Betula, поодиноко 
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Quercus i Tilia, низький. У B горизонтi грунту pl3b1 він зростає за рахунок 
пилку Pinus та Betula (паліноморфи широколистяних порід поодиноко), а у 
горизонті A1 є найнижчим (лише Pinus). Тут переважає пилок різнотрав’я, 
особливо Asteraceae і Lactuceae. У грунті pl3b2 також домінує NAP, але у 
складі AP, поряд із Pinus та Betula, з’являються поодинокі паліноморфи 
Quercus i Tilia. Подібним, але із дещо вищим вмістом AP (Pinus і Alnus) і 
нижчим вмістом пилку Poaceae і Artemisia, є й палінокомплекс грунту pl3c.  

Удайський (ud) кліматоліт. У Середньому Придніпров’ї удайський 
лес (потужністю 0,2-2,0 м) має вищий вміст фракцій <0.001мм і особливо 
<0.01мм (40-50%), ніж інші верхньоплейстоценові леси (19-36%). 
Відповідно низьким є вміст пилу і значним – вміст R2O3 (Рис.3). Леси 
висококарбонатні (15-20%, Cca витачівських грунтів). Із їх рівнем пов’язані 
глибокі морозобійні клини та потужні неструктурні кріотурбації (мерзотне 
сповзання, соліфлюкція). Часто низи кліматоліту сильно оглеєні. У складі 
пилку удайського лесу переважає  NAP: у розрізах вододілів пилок 
ксерофітів (Chenopodiaceae, Artemisia і Poaceae [16]), а у розрізах знижень 
(Рис.4) – різнотрав’я, склад якого різноманітніший, ніж у інших лесах. AP 
включає Pinus, Betula та поодиноко Alnus. З’являється пилок аркто-
бореальних чагарникових беріз (Betula sect. Nanae et Fruticosae).  

Витачівський (vt) кліматоліт. У розрізах вододілів полігенетичний 
витачівський грунт (потужністю 0,5-0,7 м) віднесено до буроземовидних 
[16]. У зниженнях витачівська грунтова світа включає педокомплекси vt1 і 
vt3, розділені лесом vt2 (Рис. 2b,f,g; 3c,d). Грунти нижнього педокомплексу 
vt1 подібні: бурі бореальних фацій, вилугувані, місцями оглеєні. Типовою є 
велика кількість дрібних Fe-Mn конкрецій, а також високий вміст мулу 
(28-34%) і R2O3 (13-15%). Нижній грунт vt1b1 більш збагачений гумусом та 
CaO, а верхній vt1b2 має ініціальні прояви ілювіювання (Рис. 3c,d). Місцями 
грунти розділені тонким проверстком лесу чи глейового суглинку vt1b1-1b2. 
Педокомплекс vt1b має високий вміст АР (Рис.4a) із значним переважанням 
пилку Pinus, особливо у грунті vt1b1. У грунті vt1b2 досить високим є й вміст 
пилку широколистяних порід, проте нижчим, ніж у кайдацьких і 
прилуцьких лісових грунтах.  

Малопотужний лес vt2 є частково переробленим педогенними 
процесами, відносно збагаченим мулом, R2O3 та карбонатами, і має 
нижчий вміст пилуватих часток, ніж інші леси. На його рівні, як і на рівні 
суглинкового прошарку vt1b1-1b2, простежуються тонкі морозобійні 
тріщини. У складі пилку лесових проверстків витачівського кліматоліту 
домінує NAP, особливо паліноморфи Роасеае. AP представлено Pinus і 
поодиноко Betula.   

Педокомплекс vt3 включає дерново-карбонатний грунт vt3b та 
ініціальний бурий грунт vt3c. Грунт vt3b містить численні кротовини, 
збагачений гумусом (0.7-1.1%), CaO, R2O3 (14-16%) і мулом (27-34%). 
Зустрічаються вилугувані відміни і навіть грунти із ознаками ілювіювання 
(Рис. 3a,c). Ініціальний грунт vt3c, із горизонтами A1 (0,2-0,3 м) та Cca, має 
найнижчий вміст гумусу, мулу і R2O3 (Рис. 3). У пилковому складі 
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педокомплексу vt3 переважає NAP, особливо різнотрав’я (Рис.4а), а у 
складі AP домінує Pinus та зрідка зустрічаються паліноморфи 
широколистяних порід (переважно Tilia). У грунті vt3c простежено пилок 
Betula sect. Nanae et Fruticosae.  

Бузький (bg) кліматоліт. У Середньому Придніпров’ї бузький лес є 
найпотужнішим (2-18 м) і має найвищий вміст пилуватих часток (особливо 
у верхньому субкліматоліті bg2). У нижньому субкліматоліті bg1 
(темнішому, багатшому на гумус, мулисті частки та R2O3, ніж верхній) 
простежено 3-6 ініціальних грунтів (потужністю 0,1-0,3 м), що 
відзначаються буруватим забарвленням, виразними Cca горизонтами і 
проявами оглеєння над верхньою межею [9]. Грунти мають нижчий вміст 
CaCO3 і вищий вміст гумусу і мулистих часток, ніж леси. В основі лесу bg1 
простежуються морозобійні клини та соліфлюкційні форми. 
Палінокомплекси лесів bg1, bg2 та ініціальних грунтів відмінні (Рис. 4a). У 
NAP лесу bg1 домінують Роасеае, друге місце посідає різнотрав’я, 
помітною є участь пилку Cyperaceae, а у AP переважає Pinus. Пилок 
чагарникової вільхи (Alnaster) і чагарникових беріз переважає над пилком 
деревовидних Alnus і Betula. У паліноспектрах ініціальних грунтів більше 
AP і різнотрав’я (особливо у найнижчому грунті); пилку деревовидних 
беріз більше, ніж чагарникових; зустрічаються паліноморфи Picea. У лесі 
bg2 зростає роль пилку Artemisia, Chenopodiaceae і Asteraceae. Збільшується 
участь пилку Betula sect. Nanae et Fruticosae, а паліноморфи Alnus і Picea 
зникають.  

Дофінівський (df) кліматоліт зустрічається на території досліджень 
зрідка. Слабо розвинені грунти df1 і df3 (потужністю 0,4-0,6 м) розділені 
лесовим прошарком df2 (Рис.2a). Нижній грунт df1 є бурим субарктичним, 
бідним на гумус і слабо збагаченим мулистими частками і R203. Грунт df3 в 
залежності від рельєфу належить до бурих (Рис.2a) чи дерново-
карбонатних, без накопичення мулу та R203, збагачених CaCO3 і 
біотурбованих (Рис. 4a). Характерною рисою паліноскладу є переважання 
пилку Betula. Домінують паліноморфи деревовидних беріз, але 
зустрічається і пилок Betula sect. Nanae et Fruticosae. У бурих грунтах df1 
AP (переважно Betula і Pinus) та NAP (переважно різнотрав’я) 
зустрічаються у рівних пропорціях [9]. У грунтах df3 (Рис. 4a) вміст AP, 
пилку Pinus, Роасеае і спор найнижчий у верхньому плейстоцені, а вміст 
Artemisia найвищий, високою також є участь паліноморф Chenopodiaceae. 

Причорноморський (pč) кліматоліт включає три субкліматоліти. 
Нижній із них – pč1 є лесом потужністю 0,2-1,5 м (із значно вищим вмістом 
піщаної фракції, ніж у інших лесах) або прошарком еолового піску. 
Субкліматоліт pč2 складається із 1-2 ініціальних бореальних лісових 
грунтів, а субкліматоліт pč3 є малопотужним (0,1-0,2 м) лесовидним 
суглинком [9]. Палінокомплекс лесу pč1 відзначається дуже низьким 
вмістом AP (Рис. 4a) і важливою роллю пилку Betula sect. Nanae et 
Fruticosae. У NAP різко домінує Artemisia, друге місце за кількістю посідає 
пилок різнотрав’я, зокрема, родини Caryophyllaceae.  
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Короткоперіодична етапність у розвитку лесово-грунтових 
покривів і рослинності. Короткоперіодичні зміни ландшафтних 
компонентів, реконструйовані на основі літолого-педологічних і 
палінологічних даних, та їх кореляція із гляціо-хроностратиграфічною та 
морською ізотопно-кисневою шкалами відображені на Рис.5.  

Кайдацький час. Початкова фаза kd1a відзначалася бореальним 
вологим кліматом (ялинові ліси на залізисто-глейових грунтах і луки на 
дерново-глейових). Протягом фази kd1a-b відбувалося зростання 
посушливості, відображене у поширенні сосново-березових лісів та 
посиленні делювіальних процесів. Перша фаза оптимуму грунтоутворення 
kd1b1 відзначалася розвитком суббореальних дубово-в’язових формацій на 
буро-підзолистих грунтах. Поширення останніх свідчить, що клімат був 
вологішим від сучасного. На фазі kd1b2 існував широколистяний лісостеп 
(із дубом, в’язом і ліщиною), у лучних чорноземах інтенсивно 
накопичувався гумус. Природні умови були подібні до сучасних. Протягом 
часу kd2 роль широколистяної флори зменшилася, поширився різнотравно-
злаковий степ, зросла роль делювіальних процесів – клімат був 
континентальнішим, ніж на попередніх фазах. Сірі опідзолені грунти фази 
kd3b1 формувалися під суббореальними широколистяними лісами (дуб, 
липа, ліщина і граб), що досягли свого максимального поширення. Вміст 
пилку граба та інтенсивне ілювіювання гумусу і мулистих часток свідчать 
про вологіший від сучасного клімат. Пізніше похолодання відображене у 
зростанні ролі ялини та вільхи (kd3b1-2). Протягом фази kd3b2 у лісостепових 
чорноземах відбувалося інтенсивне гумусонакопичення і вилугування. У 
лісах ще зустрічалися широколистяні породи, проте клімат став 
континентальнішим.  

У стратиграфічній схемі четвертинних відкладів України [17] 
кайдацький кліматоліт зіставляється із морською ізотопно-кисневою 
стадією (MIS) 7. Проте у парастратотиповому розрізі плейстоцену В’язівок 
саме у кайдацькому педокомплексі виявлено пилкову сукцесію 
микулинського/еемського типу: Picea-Betula-Pinus-Ulmus-Quercus-
Corylus+Tilia-Carpinus-Picea-Рinus [30]. Крім того, саме кайдацька грунтова 
світа корелюється із педокомплексом PK III Чехії [3, c.207], зокрема, за 
наявністю в основі обох потужного Bt горизонту. Цей горизонт в основі 
верхньоплейстоценових відкладів у всіх розрізах Західної і Центральної 
Європи зіставляється із еемським інтергляціалом (MIS 5) [20, 25, 29]. 
Еквівалентом прилуцько-кайдацької ґрунтової сукцесії у стратиграфічній 
схемі Середньо-Руської височини є мезинський педокомплекс [3], нижній 
лісовий грунт якого також відповідає микулинському/еемському 
інтергляціалу [2, 8, 10]. У микулинському інтергляціалі визначаються два 
кліматичні оптимуми: M4 (Quercus-Ulmus) і M6 (Carpinus), розділені 
похолоданням M5 [2]. У Середньому Придніпров’ї два оптимуми 
інтергляціальної лісової рослинності (kd1b1 і kd3b1) розділені часом 
поширення степів і зниженням ролі широколистяних порід (kd2). 
Палінокомплекс чорнозему kd3b2 із високим вмістом пилку сосни відповідає 
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заключній фазі микулино (M8). На лесових рівнинах у цей час лучні степи 
переважали над сосновими лісами. Таким чином, як і в роботах [30, 26, 13], 
корелюємо кайдацький етап із микулино, MIS 5.  

Тясминський час. Леси та еолові піски протягом цього етапу 
формувалися в умовах полиново-злакового степу. Це, поряд із зникненням 
широколистяних порід і першим інтенсивним виявом процесів морозобою, 
свідчить про посушливий субперигляціальний клімат, а отже про різку 
кліматичну зміну, що має відповідати першому стадіалу раннього гляціалу. 
Сухостепова рослинність тясминського часу відповідає полиново-
злаковому степу, реконструйованому для стадіалу Мелісей I у класичному 
розрізі Гранд Піль [31], а також степовій рослинності першого стадіалу 
раннього валдаю [2]. Інтенсивне надходження еолового пилу протягом 
тясминського етапу порівнюється із лесом ‘Маркер I’, а педокомплекси 
прилуцького кліматоліту (pl1 і pl3) корелюються із двома грунтами 
педокомплексу PK II Центральної Європи [30]. 

Прилуцький час. Протягом його початкової фази pl1a поширювався 
злаково-різнотравний степ під чорноземами. На першій фазі оптимуму pl1b1 
він змінився широколистяними лісами (дуб, липа, граб, ліщина) на бурих 
лісових грунтах близького до суббореального клімату. Протягом фази pl1b2 
поширення злаково-різнотравного степу на чорноземах відображає значну 
аридизацію, а поступове зменшення ролі широколистяних дерев свідчить 
про бореальний клімат. Особливо холодним і посушливим був підетап pl2, 
протягом якого відбувалося лесонакопичення під злаковими степами. 
Клімат був посушливим і на фазі pl3a (полиново-злаковий степ), проте 
поява широколистяних дерев свідчить про певне потепління. Наступна 
фаза pl3b1 відзначалася умовами південної окраїни бореального лісу: бурі 
лісові грунти холодних фацій під березово-сосновими лісами із незначною 
домішкою широколистяних порід.. Дерновий грунт pl3b2 і бурий 
ініціальний грунт pl3c формувалися вже у лісостепу (із березою та 
поодинокими широколистяними породами) в умовах континентального 
клімату. Похолодання та аридизація між фазами pl3b1 і pl3b2 та pl3b2 і pl3c 
відображені у різкому скороченні площ лісів, зникненні широколистяних 
порід, формуванні лесовидних суглинків і розвитку морозобійних тріщин.  

Добре розвинуті грунти і склад пилку субкліматоліту pl1 
відображають інтерстадіальні умови. Тепліший клімат існував протягом 
його першої фази pl1b1 (рослинність близька до лісів помірного поясу). Під 
час формування чорноземів pl1b2 клімат став посушливішим і холоднішим. 
Педокомплекс pl1 зіставляється із першим інтерстадіалом раннього 
гляціалу – Сен-Жермен I, для ранніх фаз якого встановлено значне 
поширення широколистяної рослинності [31]. На Східно-Європейській 
рівнині перший інтерстадіал раннього валдаю також відзначався значною 
участю широколистяних порід [2]. Лесовий прошарок pl2 зіставляється із 
‘Маркером IIa’ розрізів Центральної Європи [30]. Надходження еолового 
пилу, розвиток морозобою, різке скорочення площ лісів і широколистяних 
порід протягом часу pl2 дозволяють його кореляцію із другим стадіалом 
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раннього гляціалу і раннього валдаю. Умови формування південно-
бореального лісового грунту pl3b1 відповідають другому інтерстадіалу 
раннього гляціалу Сент-Жермен II [31], хоча роль широколистяних порід у 
лісах Середнього Придніпров’я була нижчою. Другий інтерстадіал 
раннього валдаю також містить менше пилку широколистяних порід, ніж 
перший [2]. Два прохолодних інтерстадіали відображено у грунтах pl3b2 і 
pl3c, сформованих у лісостепу континентального клімату. Вони 
відповідають інтерстадіалам Ognon I і II, встановленим у кінці раннього 
гляціалу [31] і двом коротким теплим фазам кінця раннього валдаю у 
Придністров’ї. Лесові прошарки між грунтами pl3b1, pl3b2 і pl3c за їх 
холодно-степовими ландшафтами корелюються із стадіалами Lanterne I і II 
[31]. Термолюмінісцентний вік удайського лесу 70–58 тис. р.т. і різка зміна 
співвідношення педогенезу і седиментації на межі прилуцького та 
удайського етапів відображають перехід від теплої MIS 5 до холодної MIS 
4. 

Удайський час відзначався перигляціальним кліматом із 
інтенсивним розвитком морозобою, появою аркто-бореальних рослин і 
лесоутворенням під розрідженою степовою рослинністю. Особливості 
гранулометричного складу та незначна потужність удайських лесів 
свідчать, що еолове надходження пилу було менш інтенсивним, ніж 
протягом інших етапів лесоутворення. Багатий склад різнотрав’я, деяке 
збагачення удайських лесів мулом і R2O3, а також розвиток оглеєння на 
початку їх формування свідчать про вологіший клімат, ніж протягом інших 
лесових етапів. Удайський час зіставляється із раннім пленігляціалом 
Західної Європи, раннім валдаєм і, відповідно, із MIS 4.  

Витачівський час. Витачівські грунти формувалися у 
прохолоднішому від сучасного інтерстадіальному кліматі. Розвиток бурих 
лісових грунтів vt1b1 і vt1b2 відображає досить значне зволоження (особливо 
протягом фази vt1b2). Проте конкреційна сегрегація Fe i Mn свідчить про 
періодичну зміну вологих сезонів посушливими [16, 12]. Протягом часу vt1 
домінували соснові ліси із домішкою широколистяних дерев, участь яких 
була більшою протягом фази vt1b2. Формування бореальних грунтів 
припинялося під час фаз накопичення лесовидних суглинків (vt2 і vt1b1-
vt1b2). У цей час різко скорочувалися площі лісів, зникали широколистяні 
породи, відбувалося морозобійне розтріскування грунтів, існував холодний 
континентальній клімат стадіалів. Дерново-карбонатні грунти і лучно-
степова рослинність фази vt3b свідчать, що клімат став посушливішим, ніж 
на ранньовитачівських інтерстадіалах. Проте у грунтах знижень 
розвивалися вилугування та незначне ілювіювання, а у балочних лісах 
зустрічалася липа. Зараз Tilia cordata L. просувається далі на схід від інших 
широколистяних порід. Поява чагарникових беріз на фазі vt3c відображає 
похолодання і перехід до кліматичних умов наступного стадіалу.   

Витачівський етап включає два стадіали і три інтерстадіали, що 
порівнюються із такими середнього пленігляціалу і середнього валдаю. 
Палеонтологічні рештки у грунті vt1b2 ESR-датовано 39-36 тис. р.т., у 
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верхніх шарах 14С-датовано 33,4-32,2 тис. р.т. Лесовидний суглинок vt2 має 
14С-вік 35,1-31,5 тис. р.т. [18, 23]. Таким чином, середній інтерстадіал 
витачіву vt1b2 зіставляється із інтерстадіалами гунеборг-хенгело Північно-
Західної Європи [28], а нижній – vt1b1 (>39 тис. р.т.) може бути корелянтом 
інтерстадіалу моерсхофд. Верхній витачівський грунт vt3b (<31 тис. р.т.) є 
еквівалентом інтерстадіалу денекамп. У Західній Європі ці інтерстадіали 
відзначалися прохолодним кліматом [28]. У середній і південній Україні у 
витачівських грунтах і у відкладах міжстадіалів середнього валдаю 
простежується відносно високий вміст пилку широколистяних порід [2, 10, 
16]. Існування їх рефугіумів могло бути забезпеченим інтенсивним 
розчленуванням лесових рівнин.  

Бузький час відзначався найінтенсивнішою акумуляцією пилуватих 
часток. Поширення аркто-бореальних рослин і кріогенних структур є 
індикатором перигляціального клімату етапу. Лес bg1 формувався під 
злаковими степами, хоча на початку фази значною була і роль мезофітних 
трав. Протягом стадії bg2 степи стали полиново-злаковими, посилилася 
роль чагарникових беріз. Це, поряд із зміною літологічних показників, 
відображає похолодання і підвищення континентальності клімату до кінця 
етапу. Ініціальні грунти стадії bg1 позначають короткочасний розвиток 
педогенних процесів за умов зниження інтенсивності еолової седиментації. 
Під час формування грунтів вилугування карбонатів, переважання 
мезофітних трав і зростання ролі деревної рослинності (зокрема, ялини) 
свідчать про зволоження клімату, а зменшення ролі аркто-бореальних 
рослин – про певне потепління. Оглеєння над верхньою межею грунтів є 
ознакою грунтового перезволоження, вочевидь пов’язаного із 
водонепроникним шаром багаторічної мерзлоти.  

Вік бузького лесу (<28 тис. р.т.) свідчить про його формування 
протягом пізнього пленігляціалу (пізнього валдаю). Чергування 
ініціальних грунтів і лесових шарів (флуктуації зволоження) протягом 
стадії bg1 змінилося сталим надходженням еолового пилу на стадії bg2. 
Остання має відповідати головній фазі лесової седиментації, датованій у 
Західній Європі між 25 і 20 тис. р.т., що корелюється із піком накопичення 
пилу у льодовиках Гренландії [20, 27]. 

Дофінівський час. Кліматичні осциляції відображено у чергуванні 
слабких процесів педогенезу із акумуляцією малопотужного лесу (df2). 
Нижній грунт df1 є подібним до сучасних бурих грунтів березового 
лісостепу Забайкалля (із чагарниковою березою у світлих лісах і 
мезофітним наземним покривом [15]). Цей тип рослинності відповідає 
паліноспектрам грунту df1. Гумусові грунти df3 порівнються із 
континентальними фаціями східно-сибірських чорноземів [16, 12], а у 
Середньому Придніпров’ї умови їх утворення були ще посушливішіми 
(вміст гумусу є нижчим, а вміст CaCO3 вищим). Вододіли вкривали 
полинові степи, а у зниженнях зустрічалися сосново-березові гайки (із 
чагарниковою березою). За датуванням причорноморського горизонту 
(див. нижче), дофінівські грунти мали формуватися між 20 і 17 тис. р.т. У 
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Центральній Європі над лесами головної фази еолової седиментації 
простежено два комплекси ініціальних грунтів, датованих 19,5-19,2 і 17,6-
17,3 тис. р. т. [27].  

Причорноморський час. Рослинність раннього підетапу pč1 була 
більш ксерофітною, ніж на стадії bg2. Сухі полинові степи вкривали 
вододіли, а у зниженнях зростали чагарникові берези. У холодному і 
посушливому кліматі відбувалася інтенсивна еолова транспортація пилу та 
піску. Кріогенні структури не виражені, вочевидь у зв’язку із низькими 
запасами грунтової вологи. Датування культурного шару у дерново-
лісових бореальних грунтах pč2 (14С 11,4 тис. р.т.) вказує на їх належність 
до інтерстадіалу алеред [21]. Між ними і голоценовим грунтом 
простежується малопотужний прошарок лесу  pč3, що має відповідати 
стадіалу молодий дріас. Спорово-пилкові дані із болотних відкладів 
алереду (11,8 тис. р.т.) свідчать про поширення у Середньому Придніпров’ї 
мішаних лісів (спорадично широколистяні породи). Протягом молодого 
дріасу існував бореальний лісостеп [1]. Оскільки горішні шари 
пізньоплейстоценових лесів 14С-датовано 14-10 тис. р.т., а найдавніші дати 
причорноморських лесів 17-15 тис. р.т. [17], підетап pč1 відповідає кінцю 
пізнього пленігляціалу (валдаю), а молодші утворення причорноморського 
етапу належать до пізньольодовиків’я.  

Висновки і перспективи. Літолого-палеопедологічне та 
палінологічне вивчення верхньоплейстоценових розрізів знижень давнього 
рельєфу дозволило простежити короткоперіодичну етапність протягом 
основних підрозділів пізнього плейстоцену на території Середнього 
Придніпров’я і охарактеризувати зміни зональних компонентів ландшафтів 
за фазами їх розвитку. Теплі етапи складаються із двох підетапів 
ґрунтоутворення, розділенних підетапом малопотужного лесоутворення. 
Клімат першої половини підетапів ґрунтоутворення був вологішим, ніж 
протягом їх другої половини. Клімат перших підетапів удайського і 
бузького етапів лесоутворення також був вологішим, ніж їх других 
підетапів. За палінологічними і палеопедологічними даними кайдацький 
етап зіставляється із останнім інтергляціалом, прилуцький етап – із 
інтерстадіалами ранньольодовиків’я (найтепліший під етап pl1 – із 
інтерстадіалом Сен-Жермен І/Бреруп), витачівський етап – із середнім 
пленігляціалом, дофінівський етап – із інтерстадіалами пізнього 
пленігляціалу, а середньопричорноморський підетап – із інтерстадіалами 
пізньольодовиків’я. Протягом останнього інтергляціалу, який прийнято 
розглядати як аналог голоценового міжльодовиків’я, у Середньому 
Придніпров’ї клімат змінювався від вологого прохолодного (kda) до 
посушливого прохолодного (kda-b), вологого теплого (kd1b1), відносно 
посушливого теплого (kd1b2), посушливого відносно прохолодного (kd2), 
вологого теплого (kd3b1), вологого прохолодного (kd3b1-2) і відносно 
посушливого прохолодного (kd3b2).  

Подальше дослідження короткоперіодичної етапності пізнього 
плейстоцену у цілях палеогеографічного прогнозування потребує 
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визначення тривалості фаз розвитку палеоландшафтів (особливо для 
останнього інтергляціалу) на основі геохронологічних методів і 
подальшого детального обґрунтування ландшафтно-кліматичних змін 
минулого.  
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Герасименко Н.П. Короткоперіодична етапність у розвитку грунтово-

лесових покривів і рослинності Середнього Придніпров’я у післядніпровський 
час. Літолого-педостратиграфічне та палінологічне дослідження 
верхньоплейстоценових відкладів Середнього Придніпров’я свідчить про складні 
кліматичні флуктуації протягом основних палеогеографічних етапів пізнього 
плейстоцену. Визначена послідовність короткоперіодичних ландшафтно-кліматичних 
подій, що добре корелюється із такою протягом останнього міжльодовиково-
льодовикового циклу Західної та Східної Європи. 

Герасименко Н.П. Короткопериодическая этапность в развитии почвенно-
лессовых покровов и растительности Среднего Приднепровья в последнепровское 
время. Лито-педостратиграфическое и палинологическое исследование 
верхнеплейстоценовых отложений Среднего Приднепровья отображает сложные 
климатические флуктуации в течение основных палеогеографичских этапов позднего 
плейстоцена. Определена последовательность короткопериодических ландшафтно-
климатических событий, которая хорошо сопоставляется с установленной для 
последнего межледниково-ледникового цикла Западной и Восточной Европы.  

Gerasimenko N.P. Upper Pleistocene loess-palaeosol and vegetational successions 
in the Middle Dnieper Area. Litho-pedostratigraphical and pollen study of the Upper 
Pleistocene deposits in the Middle Dnieper Area indicates complicated climatic fluctuations 
during the main time units of the Late Pleistocene. The derived succession of short-period 
environmental-climatic events corresponds well to the chronostratigraphic frameworks for the 
last interglacial-glacial cycle of the Western and Eastern Europe.  
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Стан проблеми. Київ – класична урбанізована природно-техногенна 

система із складною взаємодією природних, техногенних і антропогенних 
чинників у часі і просторі [15]. Забудова території міста спричинила 
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суттєві зімни природних умов, утворення штучного техногенного 
середовища і включення до геосистеми нових елементів. 

Недостатня вивченість геолого-тектонічних особливостей міста 
пов’язана з надмірним техногенним навантаженням. Складність 
проведення геофізичних досліджень, що є основним джерелом пізнання 
особливостей будови літосфери, обумовило розгляд тектонічного 
районування Києва переважно за даними аналізу та результатами 
дешифрування матеріалів дистанційних спостережень і геофізичних полів, 
достатньо висвітлених у літературі, а також за результатами сейсмічного 
зондування прилеглих до Києва територій та наступної екстраполяції на 
район дослідження. 

Статичні навантаження на території Києва характеризуються 
різноманітністю показників, що необхідно враховувати при оцінці 
стійкості рельєфу, збереження та відновлення багатої історико-культурної 
та природно-історичної спадщини, обґрунтування пріоритетів стійкого, 
збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку, 
удосконалення інфраструктури міста у всіх її проявах [13]. 

Аналіз попередніх публікацій. Питання сучасної геодинаміки та її 
відображення в рельєфі України і неотектонічні умови Києва були 
висвітлені в багатьох роботах В.П.Палієнко. 

Основні досягнення геотектоніки в інституті геологічних наук 
національної академії наук України в довоєнні роки пов’язані з іменами 
Б.Л. Личкова, В.Н. Чирвинського, В.И. Лучицкого, Н.И. Безбородько, 
К.И. Макова, В.С. Завистовського, Л.Ф. Лунгерсгаузена, В.Г. Бондарчука, 
В.Б. Порфірьєва, які показали на прикладах конкретних регіональних 
геоструктур важливе значення крупних зон розломів, блокової тектоніки в 
цілому, багато зробивших для розшифрування складчастих деформацій, 
особливо Українського щита, Криворізького залізорудного та Донецького 
камінновугільного басейнів і ДДЗ як основних регіонів України, 
перспективних на рудні заклади та родовища нафти і газу. 

У перші післявоєнні роки питання регіональної геотектоніки 
отримали подальший розвиток в працях Н.П. Семененко, 
Н.Ф. Балуховського, В.Я. Клименко, К.І. Макова, В.Б. Порфір′єва, 
С.П. Родионова, В.Г. Бондарчука, І.С. Усенко, Я.Н. Белевцева, 
С.І. Субботина, В.Б. Соллогуба, Л.Г. Ткачука, І.Е. Слензака, А.Л. Личака. 

З 1953 році проводиться подальший розвиток уявлень про розломно-
блокову будову земної кори, встановлення вирішальної ролі в її 
формуванні систем закономірно орієнтованих розломів, виявлення 
головних геометричних та структурно-геологічнихособливостей 
розломних зон, визначення ролі ротаційної динаміки Землі в геологічних 
процесах (І.І.Чебаненко). І.І.Чебаненко складені зведені  карти розміщення 
зон глибинних розломів земної кори як території України так і багатьох 
інших регіонів світу. Також була вивчена будівля окремих регіонів 
України, різних типів структур, їхні взаємини, що дозволило значно 
поліпшити структурну основу пошуку корисних копалин і в ряді випадків 
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послужило фактичною основою для нових оригінальних теоретичних 
висновків (зокрема, це роботи В.П.Клочко, Т.О.Знаменської – по ДДЗ, 
Т.О.Знаменської, І.І.Чебаненко – по Волино-Поділлю тощо). 

Проведена тектонофізична інтерпретація регіональних розломів 
України, що дозволило оцінити по новому ряд даних по морфології, 
структурній позиції й історії розвитку розломних зон, встановити 
структуроутворюючу роль «первинних» розломів і їхню геохімічну і рудну 
спеціалізацію (І.І.Чебаненко, Т.О.Знаменська, В.Г.Верховцев). 

В.Г.Верховцевим інтенсивно вивчалася неотектонікаУкраїни на 
основі структурно-геоморфологічних, аерокосмічних і інших методів, 
виявлені активні на новітньому етапі геоструктури України, вивчені 
закономірності розміщення й особливості будівлі, генезис линеаментів і 
кільцевих геоструктур, встановлені сумарні амплітуди новітніх 
вертикальних рухів земної кори. 

За розробками групи авторів: В.И.Старостенко, П.И.Баран, 
Н.Е.Барщевский та ін. кристалічний фундамент території м.Києва 
розбитий серією розломів субмеридіонального та субширотного Пн-Сх та 
Пн-Зх напрямів. Найбільш крупними є Київський, Ірпінський, 
Бортницький, Дарницький розломи Пн-Зх субмеридіонального 
простягання, а також Святошинський та Пироговський субширотного 
простягання. У будові складчастого фундаменту встановлено також 
антиклінальні та синклінальні структури. Найбільш крупними 
антиклінальями є Ірпінська, Боярсько-Бортницька та Бориспільська. 

На поверхні докембрійського фундаменту виділяється ряд ерозійно-
тектонічних депресій Пн-Сх простягання. Hайбільш крупна з них (до 18 км 
в довжину і 20-30 км глибиною) простягається від хутора Петровський 
через Софіївську Борщагівку, західніще Сирця на Пріорку. Менші за 
розміром депресії проходять у напрямку: станція Жуляни – Чоколівка – 
Труханів острів; Новосілки – Совки – НСК «Олімпійський» і по лінії 
Мишоловка – Кухмістерська Слободка. Крім того, на поверхні фундаменту 
в районі Києва відзначають великі коритоподібні депресії Пн-Зх напрямку 
(шириною до 3 км, у довжину  до 20 км), пов‘язані з диз‘юнктивними 
порушеннями і з проявами ерозійно-денудаційних процесів протерозою – 
палеозою. 

Тектонічні порушення в осадочній товщі представлені переважно 
розломно-блоковими структурами. Найбільш крупними позитивними 
структурами, що відповідають піднятим блокам фундаменту, є Рожнівська, 
Петровська, Броварська, Солом‘янська, Дарницька, Бортницька, 
від‘ємними – Ірпінська, Оболонська, Новосілківська, Хрещатицька [13]. 

Аналіз результатів дешифрування космічних знімків, представлений 
у формі частини генералізованої частини Космотектонічної карти УРСР 
масштаб 1:1000000, дозволив її авторам виділити в районі Києва під 
платформенним чохлом уступ фундаменту меридіонального напрямку, що 
відображає зону тектонічного розлому. [2] 
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Паралельно з цим аналіз дешифрування космічних знімків, 
незалежно виконаний Р.Г.Горецьким та О.І.Карасьовим дозволив 
представити варіант Космотектонічної карти західної частини СРСР 
(масштаб 1:2500000), на якій Київ потрапив у зону розлому планетарного 
типу, який проходить вздовж Дніпра у напрямі північ – південь. Це 
підтверджує дані інтерпретації гравітаційного поля про наявність у межах 
Києва такого глибинного розлому меридіонального напряму. [8] 

Глибинним сейсмічним зондуванням на сьогодні охоплено тільки 
північні та північно-західні райони Київської області. Як показали дані 
аналізу результатів сейсмічних досліджень у напрямку Київ – Гомель, а 
також структурно-тектонічних схем по лінії Мохоровичича (масштаб 1: 
1000000), поверхня М під Києвом знаходиться на глибинах від 47,5 км 
(західна частина міста) до 45 км (східна). По різким змінам ізоліній на 
поверхні М трасується також глибинний розлом меридіонального 
напрямку, який співпадає у плані із зоною впливу глибинного розлому по 
гравітаційним даним і результатам дешифрування космічних знімків. 

Ще одним видом прояву потужної внутрішньої енергетики у 
геодинамічних тілах є система розривних порушень північно-західної та 
субширотної орієнтації. Найбільші з них представлені Київським, 
Ірпінським та Русанівським розломами. [14] 

У кристалічному фундаменті під Києвом за даними «Державної 
геологічної карти України масштабу  1: 200000. Дніпровсько-Донецька 
серія» дешифрується досить велика багатокільцева структура з кільцями 
радіусами 1,5; 4,5; 7; 10,5; 17; 29 км, яку назвали Київською кільцевою 
структурою. На карті ізодинам ∆ Та1 вона підтверджується кільцевим 
розташуванням ділянок позитивних магнітних аномалій інтенсивністю до 
500-700 нТл, що чергуються з кільцями негативних аномалій 
інтенсивністю до – 300 нТл. Особливо чітко така структура магнітного 
поля простежується на правобережжі Дніпра, де, фундамент залягає на 
менших глибинах. На карті локальних аномалій сили тяжіння  будова ККС 
підкреслюється кільцевим ланцюжком невеликих за площею позитивних 
гравітаційних аномалій інтенсивністю до 2мГал і більше в її периферійній 
зоні і великою ділянкою пониженого (до – 2мГал) гравітаційного поля – в 
центрі. [9, 18] 

Північно-Український, як і Південно-Український тектоноконцентри 
були виділені О.В.Гінтовим у 1978 р. на основі геофізичних та геологічних 
даних, що знайшли своє відображення на картах аномального магнітного 
та гравітаційного полів території Української та Молдавської РСР, 
складених співробітниками Інституту геофізики АН УРСР. 

Північно-Український тектоноцентр розташований в західній частині 
УЩ, має форму практично замкнутого кільця з діаметром 400 км з 
центром в районі м.Сквира на Київщині. Згідно з проведеними 
реконструкціями структура складається із зовнішнього кільцевого 
обрамлення, що включає кільцевий вал та кільцевий пояс синклінальних 
трогів, та внутрішньої ділянки. [7] 



 ~225~ 

Київська кільцева структура знаходиться саме у внутрішньо-
кільцевій ділянці, у північно-східній його частині і є що до Північно-
Українського тектоноконцентру структурою ІІ-порядку. 

За О.В. Гінтовим овальні структури серед них і Фастівський блок 
практично повністю заповнюють увесь внутрішньо кільцевий простір 
тектоноконцентру. Існування Київської структури у геофізичному 
відношенні відповідає Київській ділянці позитивного магнітного поля і є 
площею поширення грано-діоритів та діоритів з численними тілами габро 
та габро-діабазів.[7] 

Більш чітко ця структура проявляється в геоморфологічних 
особливостях території. Так , майже всі водотоки на правобережжі Дніпра, 
що течуть у межах Київської кільцевої структури, узгоджуються з її 
будовою: вони спрямовані або по концентрах структури (річки Стугна, 
Нивка, частково Ірпінь тощо), або по радіусах від центральної зони 
Київської кільцевої структури до її периферії. До центральної зони ККС 
ділянки сучасного яро утворення. Все це свідчить про підняття ККС у 
сучасну геотектонічну епоху. Можна вважати, що ККС зародилась у 
середині архейської ери, була дуже активною протягом протерозою і 
пережила етап повторної активізації у неоген-антропогенову епоху. 

За геолого-геоморфологічними даними в результаті дешифрування 
матеріалів аеро- та космозйомки С.Ю.Бортник виділив Київську 
морфоструктуру центрального типу (МЦТ). Контур її в рельєфі добре 
виражений на Правобережжі, де він проходить по долині р.Тясмин, далі – 
по східному схилу Дніпровсько-Бузького вододілу, верхів’ю р.Гуйва та по 
долині р.Тетерів до місця впадіння її у Дніпро. На Лівобережжі Київська 
МЦТ дешифрується на космознімках і підкреслюється в рельєфі 
дугоподібними відрізками долини річок Остер та Супій. Ядро Київської 
МЦТ слабо виражене і не має чітких обрисів. Воно ідентифікується лише 
за радіальними елементами гідромережі, точкою сходження яких є район с. 
Трипілля на південь від Києва.[5] 

За морфологією поперечного профілю Київська МЦТ відноситься до 
типу антимодальних структур, оскільки долина Дніпра поділяє її на дві 
рівні частини. Територія Києва знаходиться в її західній частині. Тут, як і в 
усьому західному сегменті МЦТ морфологічні елементи внутрішньої 
фактури мають ознаки радіальності. Проте, великий вплив геодинамічних 
процесів, що контролюють інтерферуючі із заходу більш дрібні МЦТ, 
ускладнює загальну морфологічну картину. 

За класифікацією морфоструктур центрального типу території 
України, складеною С.Ю.Бортником, Київська МЦТ відноситься до 
регіональних МЦТ ІІ порядку, що входять до так званого Центрально 
українського ланцюга МЦТ. 

Виклад основного матеріалу.  Морфоструктурні дослідження є 
одним з основних напрямків теоретичної та прикладної, загальної та 
регіональної геоморфології. Морфоструктурний метод як метод наукового 
пізнання спрямований на встановлення зв′язків між рельєфом, з одного 
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боку, та геологічною структурою та тектонічними рухами (насамперед 
новітніми), з іншого. Морфоструктурні дослідження дозволяють на основі 
вивчення особливостей рельєфу судити про особливості геологічної 
структури, складу гірських порід та неотектонічних рухів. 

Морфоструктури відображенні на аерокосмознімках були 
розпізнанні за допомогою індикаторів – відмінних  рис рельєфу чи 
ландшафту, обумовлених  геологічною структурою або проявом 
тектонічних рухів. Це відмінні планові чи просторові обриси форм рельєфу 
- форма, довжина, орієнтування яких визначаються проявом ендогенного 
фактору; абсолютна і відносна висота, показники вертикальної, 
горизонтальної, сумарної розчленованості тощо. 

Лінійні морфоструктури – це морфоструктури , довжина яких значно 
перевищує їх ширину та морфоструктури, в яких співвідношення ширини 
до довжини становить близько 1:1 (блокові, площинні, лінійно-площинні, 
ізометричні, полігональні та ін.). 

На першому етапі дослідження детально аналізувалися 
аерофотознімки  території м. Києва та виділялись прямолінійні структури 
лінеаментів, які відображають положення розривних порушень та тріщин. 
При дешифруванні аерофотознімків використовувались такі ознаки як 
планова будова ерозійної мережі, будова річкових долин, спрямлені  
ділянки рік та яружно-балкової мережі, прямолінійні обриси водосховищ, 
паралельні вигини ярів та балок, виразні форми макро і мікро- рельєфу, 
лінійно розташовані ділянки буйної рослинності, відносно різка зміна 
типів ландшафтів, рельєфу, структурно-геологічних елементів. Також 
враховувались фототонові відмінності, а також особливості структури та 
малюнки зображення. 

На другому етапі використовувались якісні методи інтерпретації 
лінеаментів та їх систем – пряме просторове співставлення складних схем 
лінеаментів з відомими схемами геофізичних, геохімічних, сейсмічних та 
інших полів, схемами і картами різного геологічного та географічного 
змісту, а також з розрізами земної кори. 

У підсумку була побудована схема лінеаментів, яка складається з 
окремих схем лінеаментів, знятих з геологічної, топографічної та інших 
карт, за аерофотознімками, за космознімками, за гідрогеологічними 
картами, за тектонічними тощо. 

Закономірності латеральної організації території визначаються в 
першу чергу просторовими характеристиками морфоструктур різних типів 
та рангів – розмірів, азимутів простягання, внутрішньою будовою, 
типовими комбінаціями та поєднаннями. Взаємодія морфоструктур різних 
типів та рангів формує в плані складний морфоструктурний малюнок. 

В межах території Києва виділяються системи лінійних 
морфоструктур – діагонального, ортогонального, субмеридіонального та 
субширотного простягань. 
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Так була виділена діагональна система лінійних морфоструктур, яка 
є фрагментом Немирівської лінеаментної зони і має Пд.-Зах. – Пн.-Сх. 
напрямок. 

Регіональна Немирівська лінеаментна зона у рельєфі фіксується 
коліноподібним згином р. Ірпінь в районі залізничної станції Буча 
(довжина – 2,7 км), балкою на захід від хутора Дальній Яр (Шевченково) – 
довжиною 1,5 км та балкою, яка співпадає з центральною вулицею 
с.Петрівське – довжиною 1,8 км , долинами дрібних річок в районі 
с.Тарасівки – довжиною 1,5 км. В межах міста Києва вона фіксується 
субпаралельними розломами довжиною близько 2,5, 2,3, 1,75 км в долині 
р.Либеді, в районі станції Київ-Пасажирський, каскадом Совських ставків 
та каскадом стовків струмка Голосіївський. На лівобережжі Немирівська 
лінеаментна зона продовжується трьома фрагментами: долинами  дрібних 
річок в районі Старої Дарниці довжиною 2,5км, вздовж залізничної колії 
(до станції Дарниця) – 3 км та на Осокорках довжиною 1,75. 

Друга виділена система лінійних морфоструктур має субширотне 
простягання. Вона являє собою фрагмент структур регіональної 
Колевецько-Київської лініаментної зони, Зх-Сх простягання. В сучасній 
поверхні ця зона контролює субширотні відрізки долини каскаду ставків 
р.Нивки (Біличі – довжиною 5км та східні околиці с.Софіївська Борщагівка 
– 1,25км), яружно-балковою системою на схід від с.Раківка довжиною 
1,5км, по долині струмка Мощун (колишній військовий полігон) – 2км та в 
районі рекреаційної зони (Водогін північна околиця м.Києва) – 1,25 км. 
Також ця зона проявляється східчатими фрагментами долини р.Горенки 
довжиною близько 1,5км. В межах міста фрагменти Кролевецько-Київської 
лініаментної зони проявляються у балці лівого притоку струмка Сирець 
(квітникарство) довжиною 1,2км, Хрещатицькою балкою довжиною 2,3км, 
долинами дрібних річок – приток р.Віта в районі с. Пирогів (кар’єр) – 1км 
та затокою Коник (Жуківка) – 0,75км. На лівобережжі ця зона приурочена 
до численних згинів долини р.Десни розміром від 1 до 4 км. 

Третя виділена система лінійних морфоструктур має 
субмеридіональне простягання. Вона являє собою фрагмент регіональної 
Лоєвсько-Чернобильської лініаментної зони Пн-Пд простягання. Ця зона у 
рельєфі фіксується долиною ріки Ірпінь від Раковки до Бучі довжиною 
12,5км, від Ірпеня до Романівки довжиною 2,25 км, від Романівки вздовж 
краю листа довжиною 3,75 км; долиною річки Нивки в районі Святошино 
довжиною 3,25км та станції Жуляни (Вишневе) – 2км. За морфологічними 
ознаками ця зона виділяється фрагментально на південь від с.Гута-
Межигірська довжиною 1,2км, на північних околицях с.Мощун – 2км, на 
захід від Петровського полігону -1,25км, західніше приблизно на 3км від 
с.Старі Петрівці – 1,75 км. Три фрагменти регіональної Лоєвсько-
Чернобильської лініаментної зони відмічаються в межах долини р.Горенки 
в районі Пущі Водиці довжиною 0,7, 1,3, 2,5 км. Також три фрагменти 
відмічаються в південно-західній частині території досліджень біля 
с.Крюковщина – 1км та на околицях с.Гатне – 1,5, 0,75км. В межах 
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території Києва ця структура проявляється в районі затоки Верблюд 
довжиною 1,5км та на Пріорці – 2,25км, у верхів′ях Совського струмка 
(Чоколівка) – 1,25км, по долині дрібних тимчасових водотоків між 
Новосілками та Феофанією – 1,75км , та по долині річки Віта біля 
ст.В.Кривоніс – 1,25км. На лівобережжі Лоєвсько-Чернобильська 
лініаментна зона контролює фрагменти приурочені до меандрів р.Десни – 
с.Рожни – 3,25км, с.Пухівка – 2,5км, та від озера Старуха до Зазим′я – 
7,5км. В межах міста ця зона має відображення по Воскресенській затоці – 
1,5км та в районі Старої Дарниці – 1км, а також в південно-східній частині 
района досліджень, західніше Бортницької зони аерації (оз.Святище – 
1,5км та оз.Млинноє – 1,5км). 

При морфоструктурном аналізі досліджуваної території були 
виділені також лінійні структури Пн.-Зх. – Пд.-Сх. простягання. Одна з них 
проходить по межі між Оболонню та Подолом вздовж озер Опечень – 3км. 
Наступний фрагмент виділяється вздовж долини р.Либіді до ст.Київ-
Московський – 3,75км та від Саперної Слободи до Телички – 2,5км, по 
долині р.Нивки в межах с.Жуляни – 2,75км, двома паралельними 
ділянками довжиною 1,5км по долині струмка Мишеловка та вздовж схила 
між Корчуватим та пр.Науки. На лівобережжі структура такого 
простягання проявляється в долині струмка поблизу селища Рибне – 3км. 

В результаті дешифрування матеріалов дистанційного зондування з 
використанням топокарт, геологічних та геофізичних матеріалів на 
території м.Києва були виділені кільцеві структури. 

В межах м.Києва була виділена Відрадницько-Чоколівська кільцева 
структура радіусом 2,6км. Її межа перетинає долину р.Либеді в районі 
Воздухофлотського проспекту потім вона йде північніше Зоопарку та 
Парку ім..О.С.Пушкіна, далі південно-західніше в районі бул. Івана Лепсе, 
далі біля вул.. Максима Кривоноса. Фрагмент Юрковецької кільцевої 
структури має радіус 0,37км. В рельєфі їй відповідає гора Юрковиця. 
Липківська кільцева структура має радіус 0,6км. Вона обмежена 
вул.Хрещатик, вул..Басейна, вул..Мечникова, вул..Інститутська. 
Соломенська кільцева структура має радіус 0,35км. В рельєфі їй відповідає 
урвище Кучмин Яр. Либідська кільцева структура має радіус 0,5км. В 
рельєфі їй відповідає Протасів Яр, Божков Яр та частина Байкового 
кладовища. Звіренецька кільцева структура має радіус 0,2 км. Її межа 
проходить в районі Центрального ботанічного саду та урвища Видубичі. 
Лисогірська кільцева структура має радіус 0,25км. В рельєфі вона 
відповідає Лисій горі. Чорногірська кільцева структура має радіус 0,25км. 
В рельєфі їй відповідає Чорна гора та Бусова Долина. Мишеловська 
кільцева структура, виділена в районі Багринової гори має радіус 0,4км. 
Фрагмент Старокиївської кільцевої структури проявляється згином долини 
р.Дніпро. Має радіус 4,5км. Від Совських прудів по вул..Кайсарова 
виділяється фрагмент Совської кільцевої структури, яка має радіус 1км. 
Перша Борщагівська кільцева структура має радіус 0,35км. В рельєфі вона 
частково оконтурена вигином р.Нивки. Друга Борщагівська кільцева 
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структура має радіус 1,85км. В рельєфі вона йде по вигину р.Нивки, 
оконтурює Парк «Урвище Совки», потім вздовж залізничної колії та 
вул.Пшенична. 

Також був виділен фрагмент Крюківщинської кільцевої структури, 
який має радіус 1,6км. В рельєфі він простягається вздовж долини дрібної 
притоки р. Сіверки. Північніше озера Синє була виділена Кульженківська 
кільцева структура радіусом 0,35км.  

На лівобережжі було виділено фрагмент Погребищенсько-
Троєщанської кільцевої структури радіусом 1,75 км, що оконтурює озеро 
Алмазне з південно-східного боку і в рельєфі виражений у вигляді згину 
заплави. Фрагмент Осокорківської кільцевої структури (радіус 1,1 км) 
оконтурює каскад озер Прорва, Горячка, Сонячне в районі вул. Затишної. 
Західніше урвища Попова виділено фрагмент Глядинської кільцевої 
структури (радіус 1 км).  

Висновки .Необхідне більш детальне дослідження рельєфу та 
геоморфодинамічних процесів на території м. Києва та прогнозу їх змін під 
впливом техногенних навантажень та перетворень.   
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ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИЧНО-ВІКОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ УТВОРЕНЬ 

ДОЛИННО-ТЕРАСОВОГО КОМПЛЕКСУ  
БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА 

 

Детальні геоморфологічні дослідження автора середнього Дніпра з 
використанням матеріалів дистанційного зондування, цифрової висотної 
моделі земної поверхні, а в останні кілька років і матеріалів археологічних 
розвідок показали, що традиційні підходи до визначення віку та 
походження елементів долинно-терасових комплексів середньої течії 
Дніпра та його приток не завжди узгоджені з фактичним станом речей. На 
підтвердження цього наведемо кілька прикладів, взявши за основу для 
порівняня останню офіційно видану геоморфологічну карту (рис.1) з 
"Національного атласу України" /1/. 
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Рис.2 – Схема локалізації стоянки 

"Міра" (М) 

Рис.1 – Фрагмент геоморфологічної карти /1/ 
Найбільш інформаційно насиченим прикладом археологічних 

розвідок, матеріали якого дозволяють проаналізувати їх відповідність 
геолого-геоморфологічним побудовам є палеолітична стоянка "Міра". 
Стоянка відкрита  у 1995 році /2/ на відрізку долини Дніпра на виході з 

кристалічного масиву на 
Причорноморську рівнину (рис. 2). 
Заглиблення долини на цьому відрізку 
сягає 80-100 м (профіль А-В на рис.3), а 
ширина становить 10 км. Стоянка 
розташована на правому березі Дніпра 
на південній околиці с. Канівське. 
Культурний шар лежить на висоті біля 
11 м над природним рівнем Дніпра, його 
абс. висота становить 21 м. Стоянка 
приурочена до західного схилу долини, 
висота якого перевищує 20 м (профіль 
С-D). Згори культурний шар перекритий 
піщано-суглинистою шаруватою 
товщею потужністю 13-15 м. (рис.4). За 
даними чисельних датувань вік стоянки 
дорівнює 27-28 тис.років /3/. 
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Рис.3 – Об’ємна висотна модель та гіпсометричні профілі 
через долину Дніпра в районі палеолітичної стоянки "Міра". 
1 – острів Хортиця; 2 – русло Дніпра до заповнення 
водосховища; М - палеолітичної стоянки "Міра". 

Виходячи з віку стоянки, а також факту присутності поверх 
культурного шару ґрунту, вік товщі, до якої приурочена стоянка повинен 
бути молодшим за 27 тис. років. За побудовами І.Соколовського /3/ та 
М.Веклича /4/ поверхня, на якій знаходиться стоянка віднесена до п’ятої 
тераси Дніпра (Окський час); на інженерно-геологічній карті /5/ вона 
визначена як алювіальна нерозчленована товща четвертинного періоду; на 
геоморфологічній карті "Атласу природних ресурсів …" – як тераса 
середньочетвертинного періоду /6/. На картах, які вийшли друком вже у 
2008 році і увійшли до "Національного атласу України" /1/  ця товща 
віднесена до алювіальних утворень нижнього та середнього неоплестоцену 
(карта четвертинних відкладів, автори Б.Возгрін, П.Гожик), та до – першої 
та другої верхньочетвертинних надзаплавних терас. 

Таким чином, порівняння вікових визначень на поіменованих картах 
з археологічними відкриттями незаперечно вказує на їх цілковиту 
неузгодженість. При визначенні ж віку цієї поверхні як  
верхньочетвертинний (геоморфологічна карта, автори М.Барщевський, 
Я.Кравчук, А.Матошко, В.Палієнко), на перший погляд, все виглядає 
більш узгодженим. Але потрібно зауважити, ґрунт та культурний шар 
залягають на глибині 13-15 м від поверхні, а ширина тераси сягає 4 км.  
Таким чином, виходячи з флювіальной концепції походження цієї товщі, а 
також враховуючи гіпсометричні параметри долини  (профілі А-В та С-D), 
можна говорити про те, що ширина русла Дніпра 27 тис.р.т перевищувала 
10 км, а глибина була більшою за 20 м. В подальшому рівень води піднявся 
до позначки 35 м і потім впав на 25 м до позначки 10 м. 

Можна висунути дві версії пояснення цьому феномену. Перше, це 
значна зміна водності Дніпра. Друге, це коливальні рухи земної кори. 
Розглянемо першу версію – зміна водності. Припустимо, що 27 тис. р.т. 
стоянка розміщувалася на кілька метрів вище рівня води. Тоді ширина 
русла Дніпр сягвла б 8 км при глибині 20 м. Якщо виходити тільки зі 
співвідношення 
перетину русла, 
то водність 
Дніпра у той час 
більше ніж у 10 
разів 
перевищувати 
сучасну. А при 
врахуванні 
збільшення 
значень падіння 
русла, ця цифра 
мала б бути ще 
більшою. В 
період 
максимального 
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підйому води в руслі (35 м абс. вис.), ширина русла збільшилась би до 12 
км, а водність зросла б ще у кілька разів. Думати, що така зміна водності 
могла статися за рахунок збільшення опадів не доводиться. Так само як і 
шукати її причину в перебудові басейну Дніпра /11/.  

Припускаючи вплив неотектонічних рухів на формування більше ніж 
двадцятиметрової піщано-суглинистої товщі в період 27 тис. р.т., ми 
повинні виходити з того, що ця територія спочатку опустилася на 15 м, а 
потім піднялася на 25 м. Щоб уникнути безплідної теоретичної дискусії, чи 
взагалі є можливими коливання такої інтенсивності, одразу звернемося до 
карти "Неотектонічних рухів земної кори" з "Національного атласу" 
(В.Палієнко), з якої видно, що цей відрізок долини Дніпра знаходиться в 
зоні, амплітуда неотектонічних рухів якої від пізнього кайнозою фактично 
дорівнює нулю. Тобто, обидві розглянуті версії пояснення виникнення 
поверхні, в основі якої лежить стоянка " Міра", є хибними. 

Значне перевищення покрівлі товщі, в якій знаходиться культурний 
шар, над природним рівнем Дніпра (більше 30 м) змушує поставити і, при 
можливості, вирішити питання про її походження. Природно, що 
шаруватість піщано-суглинистих верст та близькість долини Дніпра 
наводить на думку про їх алювіальне походження. Але, в історії вивчення 
цього відрізку долини Дніпра були і інші погляди стосовно генезису даної 
товщі. На рис. 4. вміщений профіль через долину Дніпра по осі греблі 
Дніпрогесу складений Ф.Саваренським у 1932році під час її будівництва 
/7/. З профілю видно, по-перше, що ця товща насправді є наймолодшою, 
по-друге, що Ф.Саваренський визначив її походження як делювіальне. 
Хоча на профілі відсутні схили з яких міг бути знесений матеріал.  

 Рис. 4 –  Геологічний розріз по вісі греблі Дніпрогесу (за Ф.Саваренським) 
 

Другим відкритим питанням, залишається проблема гіпсометричних 
співвідношень між рівнем води у Дніпрі, висотним положенням 
культурного шару та поверхні. Як вже відмічалося, над колишнім рівнем 
Дніпра культурний шар лежить на висоті 11 м. За даними гідрологічних 
спостережень високими повенями на Дніпрі вважаються ті, що 
перевищують на 6,6 м його середні рівні /8/. Участь автора у розкопках 
біля гори Щекавиці дозволила встановити, що підйом води під час однієї з 
найбільших повеней в історії Дніпра, яка мала місце у 945 році, був трохи 
менший від 10 м., а під час повені, що сталася приблизно 1550 р.т  рівень 
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води у Дніпрі піднімався на 11 м. Тому сподіватися, що територія стоянки 
зазнавала затоплень немає ні найменших підстав. Тим-паче, рівень води у 
Дніпрі за нормальних умов не міг сформувати алювіальну товщу 
потужністю 13-15 м, поверхня якої має позначки 20-23 м вищі від його 
природного рівня. 

Цей а також інші приклади показують, що засади на яких складалися 
і продовжують складатися геоморфологічні карти та карти четвертинних 
відкладів на басейн Дніпра потребують докорінного перегляду. Наступний 
приклад взятий з нижньої течії Ворскли, де під шаром піщаної товщі, вік 
якої визначено як верхньонеоплестоценовий, залягає ґрунт з великою 
кількістю мореного дуба. На поверхні ґрунту на відрізку між містечками 
Старими Санжарами та Біликами розкопано більше десяти неолітичних 
стоянок /9/. 

На Ворсклі дослідження торкнулися  місць розміщення неолітичних 
стоянок /9/ на відрізку між Старими Санжарами, Новими Санжарами  та 
Біликами. Тут відкрито більше десяти неолітичних стоянок, вік існування 
яких відноситься до періоду 5-3 тисячоріччя до н.е. Обстеження 
неолітичної стоянки на лівому березі Ворскли (Нові Санжари, дитячий 
табір "Фонтан") показало, що в уступі русла знизу вгору відслонюються: 1 
- алювіальна товща (2-3м); 2 – викопний ґрунт (0,3 м) з добре збереженими 
рештками рослин, кістками тварин, гілками та стовбурами дубів, що 
звисають до русла; 3 – різнозернистий пісок, частково перероблений 
еоловими процесами (2-4м). До викопного ґрунту прив’язані усі неолітичні 
стоянки цього відрізку долини Ворскли. За даними геологічного  /4/ та 
геоморфологічного картографування /3/, сучасна денна поверхня віднесена 
до першої надзаплавної тераси верхньочетвертинного віку.  Факт наявності 
похованих поверхонь зафіксований лише на геоморфологічній карті в 
"Атласі природних умов … " /6/. Тоді сучасна поверхня О. Мариничем 
була визначена як верхньочетвертинна тераса, що перекриває більш давні 
геоморфологічні рівні.  

З цього виникає, що вік тераси повинен становити перевищувати 10 
тис.р. і сягати 20-25 тис. р., а викопний ґрунт повинен бути ще давнішим.  
Але, це заперечується артифактами, за якими час існування  викопного 
ґрунту обмежений 5 тис. років. Одночасно ця дата є часом постання 
верхньої піщаної товщі. Археологічні відкриття були зроблені дещо 
пізніше виходу друком перелічених карт, тому є зрозумілим чому автори 
не змогли визначити вікові співвідношення. Фактично, археологічні 
відкриття 80-х років м.с. одразу мали б стати підставою для перегляду 
концепцій та легенд покладених в основу геоморфологічної карти та карти 
четвертинних відкладів, принаймні басейну Ворскли. Нажаль, цього не 
сталося і карти, які увійшли до "Національного атласу…" несуть у собі ті ж 
самі протиріччя.  
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Рис.5 – Знімок уступу лівого берега Ворскли (м. 

Нові Санжари) 

Аналіз С14 гілки мореного дуба, взятої з товщі викопного ґрунту,  
показав, що її консервація відбулася 4930±90 років тому. Ця дата ідеально 
співпадає з визначеннями кінця періоду існування неолітичних поселень. 
Виходячи з того, що усі неолітичні стоянки цього відрізку долин Ворскли 
та Тагамлика припинили своє існування 5 тис. р. до Хр. /9/, Звалити, 
потрощити та законсервувати дуби триметровим шаром піску міг тільки 
потужний водний потік, який пройшов долиною Ворскли. Після цієї 
трагедії наступний етап заселення долини Ворскли розпочався лише через 
кілька сотень років але вже був пов'язаний з поширенням культури бронзи.  

Причини катастрофи та місце її зародження сьогодні достеменно 
невідомі, але час коли вона сталася (середина голоцену) змушує 
замислитися над тим, а чи все ми знаємо про сучасні екзогенні процеси і 
чи не можуть подібні катастрофи періодично повторитися. 

Аналогічні невідповідності між геолого-геоморфологічними 
побудовами, даними археологічних досліджень та датуванням С14 
викопних ґрунтів та деревини існують в Долині Псла, Орелі, Говтви та 
Прип’яті.  

В долині Псла в містечку Шишаки в березі руслі лежить похований 
ґрунт з мореними 
дубами, вік яких за 
аналізом С14 становить 
5,5 тис. років. Нижче за 
течією біля с. Каленики 
в кар’єрі 
спостерігається дві 
поховані поверхні зі 
зрізаними кротовинами. 
Вік верхньої по 
дослідженню ґрунту 
замитому в кротовину є 
молодшим за 6,3 
тис.років. В пониззі 
Псла біля с. Дмитрівка в 

межах 
верхньоплейстоценової 

тераси /1/ спостерігається повний спектр культур починаючи з віку бронзи 
/10/. Цими розкопками не тільки зафіксоване поступове наростання 
поверхні за останні 5 тис. років, але й виявлені розриви однойменних 
шарів повеневими відкладами, один з яких можливо відповідає високій 
повені, що сталася приблизно 1550 р.т . 

На Орелі біля с. Ливенське в стінці русла виявлено шар мулу з 
мушлями Vivi Parus та Dreissena. Вік мушель близький до попередніх 
визначень і становить 6,2 тис. років. У верхній частині шару були виявлені 
окремі артефакти неоліту.  Присутність цих молюсків вказує на те, що на 
короткий час біля 6 тис. р.т. долина Орелі або її відрізок перетворювалася 
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на озеро. Причини такої трансформації та розміри озера сьогодні невідомі. 
Дослідження на цій ділянці знаходяться на початковому етапі. 

Невідповідність між віком викопних ґрунтів та визначеннями віку 
елементів долинно-терасового комплексу існують і в долині Десни. Біля с. 
Крихаїв в двох кар’єрах, які розташовані на верхньоплейстоценовій терасі 
відкритий викопний ґрунт, за даними аналізу С14 вік якого становить у 
верхній частині 8,4 тис років і 11,4 тис. років – нижній. 

Ігнорування авторами геоморфологічної карти матеріалів 
археологічних розвідок останніх 20-25 років, з одного боку, можна 
розглядати як значний недолік, але, з іншого боку, требу з розумінням 
віднестися до ситуації, в якій вони могли опинитися почавши перегляд 
історії цього періоду розвитку басейна Дніпра, бо це потягне за собою 
проблему віку сучасних заплав, а вони далеко не голоценові /11/, потрібно 
також буде узгодити історію становлення басейну Дніпра, і тільки його, з 
матеріалами геологічної зйомки, за якими в межах значної частини 
території України поширені озерні відклади ранньочетвертинного періоду, 
а також дольодовикові та післяльодовикові озерно-льодовикові відклади. 
Потужності цих товщ вказують на тривалий час існування озер в басейні 
Дніпра та за його межами. Тобто існували три періоди, коли річковий 
режим змінювався на озерний. Знайти місце озерним періодам в 
хронологічній шкалі не так важко. Значно важче поясними причини їх 
виникнення. Найбільш складним буде пошук причин, що блокували стік до 
Чорного моря.  

Якщо врахувати висоти, на яких лежать озерні відклади то особливо 
важко буде знайти причини виникнення та умови існування озер, 
Наприклад, в басейні Гірського Тікача вони лежать в інтервалі від 200м до 
260 м /12/, на південь від Києва – на висотах біля 200 м /13/, на 
Овручському кряжі – на висотах 210-220 м. Ні значне поширення, ні 
сучасна орографія не дозволяють пов’язувати їх накопичення з 
локальними водоймами. Навіть при рівні води 140 м в озері, яке існувало в 
басейні середнього Дніпра при умові блокування стоку через кристалічну 
смугу, почалося б перетікання води в долину Сіверського Дінця. 
Орографія проходу Дніпра через кристалічний масив дозволяє умовно 
припускати блокування на рівні не вищим за 160 м. Якщо до цих фактів 
додати результати С. Мороза /14/ по визначенню абсолютного віку 
відкладів дніпровського польодовикового озера, який становить усього 40 
тис. років, то взагалі історія басейну Дніпра перетворюється на 
надзвичайно цікаву головоломку. 

Ще на одну надзвичайно цікаву загадку Дніпра на відрізку біля 
Київського Подолу звернув увагу археолог М.Сагайдачний, який  
підзаголовок до книги "Давньокиївський Поділ" назвав проблеми 
"проблеми топографії, стратиграфії, хронології" /15/ . Її суть полягає в 
тому, що на контрактовій площі, вулицях Верхній та нижній Вал, Хорива 
при загальній потужності культурного шару 12 м, нижня його частина 
лежать на висотах (91–93 м), які на 1-2 метри вищі за природний рівень 
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Дніпра. Тому він ставить два питання, що послужило причиною акумуляції 
цієї товщі та в чому причина осідання території. Причину останнього він 
вбачає в неотектонічних рухах. Але, невеликі розміри ділянки та великі 
швидкості опускання, ставлять під сумнів правильність такого висновку. 
Скоріш за все тут, перш за все, треба враховувати антропогенні чинники. 
Надзвичайно високу обґрунтованість постановки проблеми фактичним 
матеріалом не дозволяє її ігнорувати. Є надія, що цей комплекс проблем 
буде успішно вирішений в найближчий час колективом дослідників 
кафедри геоморфології КНУ, який сьогодні працює над створенням 
комплекту природничих карт на територію Києва. 

Ці та інші проблеми басейну Дніпра неодноразово піднімалися 
автором у різних виданнях. Враховуючи неординарність проблем, автор 
пропонуючи свої варіанти їх розв’язання та запрошував до творчої 
дискусії. Нажаль, вона так і не відбулася. Звичайно, можна й надалі робити 
вигляд, що цих проблем взагалі не існує. Але тоді це буде означати, що 
українська географічна наука, маючи справу з неординарними явищами, 
які є унікальним подарунком природи, не в стані їх самостійно дослідити. 
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Пазинич В. До проблеми генетично-вікових визначень утворень долинно-

терасового комплексу басейну середнього Дніпра. Дослідження автором середнього 
Дніпра показали, що традиційні підходи до визначення віку та походження елементів 
долинно-терасових комплексів не завжди узгоджені з фактичним станом речей, що 
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видно при їх зіставленні з даними археологічних розвідок. На підставі виконаного 
аналізу зроблений висновок про необхідність перегляду усталених підходів та 
перегляду легенд геоморфологічних карт. 

Пазинич В. К проблеме генетико-возрастных определений образований 
долинно-террасового комплекса бассейна среднего Днепра. Исследования автора 
среднего Днепра показали, что традиционные подходы к определению возраста и 
происхождения элементов долинно-террасовых комплексов не всегда согласуются с 
фактическим положением дел, в частности с археологических  данными. На основании 
этих результатов сделан вывод о необходимости пересмотра легенд 
геоморфологических карт. 

Pazynych V. On the problems of the age and origin determination of the middle 
Dnipro-valley structure. Author prospecting of the middle Dnipro-valley revealed many 
contradictions between the generally accepted legend for the geomorphologic maps and 
reality in particular to archeological findings.  It means that the current geomorphologic map 
must to revise. 
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структури, латеральної і вертикальної міграції, забруднюючі речовини. 
 

Вивчення просторово-часових закономірностей організації різних 
типів рельєфу та їх еволюції в зоні відчудження проводились на основі 
морфоструктурно-неотектонічного та морфоскульптурного аналізів, які 
дозволяють визначити не тільки ступінь диференціації типів та форм 
рельєфу, а й виявити ймовірні шляхи міграції забруднюючих речовин як у 
горизонтальному, так і у вертикальному напрямках.  

Зона знаходиться в районі зчленування двох регіональних структур 
Східно-Европейської платформи – Руської плити і Українського щита,- 
розбита на блоки розломами, сформованими у докембрійському 
фундаменті, які в тій чи іншій мірі проникають в осадовий чохол. Однак, 
значна потужність останнього не дає змоги встановити розломно-блокову 
структуру, для оцінки якої використані, головним чином, геофізичні 
матеріали з залученням результатів дешифрування аеро-та космічних 
знімків. 

До найбільш значних розлом них порушень відносяться регіональні 
глибинні розломи, які витягнуті на багато десятків та перші сотні 
кілометрів. До них відносяться: краєвий південно-західний розлом 
Дніпровсько-Донецької западини, І-ий Тетерівський (Брагінський), ІІ-ий 
Тетерівський (Лоєвський) та Брусиловський складний розломи. 
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Неотектонічні дослідження проводились для визначення 
інтенсивності та направленості неоген-четвертинних рухів земної кори , 
встановлення їх структуроутворюючої ролі та виявлення ступіні 
вираженості цих рухів у рельєфі. В регіональному плані сумарні амплітуди 
неоген-четвертинних рухів змінюються від 120 м на сході до 150-160 м на 
заході та південному заході. Неоструктурний план, в цілому, 
характеризується диференційованістю ручів, а ізобази зберігають загально 
регіональний напрям – з південного сходу на північний захід. В результаті 
аналізу геоструктури  встановлений її блоковий характер, визначена 
порядковість необлоків та обчислені середні значення сумарних амплітуд 
неотектонічних рухів в їх контурах. Аналіз неотектонічної диференціації 
дав змогу встановити ряд позитивних і негативних ділянок локальної 
неоген-четвертинної активізації. 

На території виділяються морфоструктури третього, четвертого та 
п’ятого порядків. 

Морфоструктури третього порядку виділяються по результатам 
проведення сумісного аналізу морфометричних показників рельєфу 
сучасної поверхні та поверхні кристалічного фундаменту, четвертого та 
п’ятого порядків – форм рельєфу та неотектонічної 
структури/направленості, інтенсивності та диференційованості неоген-
четвертинних рухів. 

До морфоструктур третього порядку відносяться: 
- пластово-ярусні акумулятивно-денудаційні похилі рівнини,що 

входять у склад північно-східної частини підобласті Київської моренно-
зандрової рівнини області цокольних підвищених рівнин Українського 
щита та пластово-ярусних рівнин його схилів; 

- пластові акумулятивні субгоризонтальні рівнини, які 
відносяться до підобласті Придніпровської терасової рівнини області 
пластово-ярусних рівнин Дніпровсько-Донецької западини. 

Серед морфоструктур четвертого порядку виділяються:  
- підвищені похилі зандрові рівнини зформовані на розмитій 

поверхні палеогенових та неогенових порід, розвирені межах 
Ужоксько-Тетерівського межиріччя; 

- субгоризонтальрі терасові рівнини зформовані на розмитій 
поверхні палеогенових порід розташовані в центральній частині 
території /нижня течія р.Уж/; 

- підвищені похилі гетерогенні рівнини зформовані на розмитій 
поверхні палеогенових відкладів, розвинені в північній та північно-
західній частині зони на Ужоксько-Прип’ятському межиріччі; 

- субгоризонтальні терасові рівнини зформовані  на розмитій 
поверхні палеогенових відкладів, займають північно-східну частину 
території /лівобережжя р.Прип’ять. 

Калинівська, Дитятківська, Куповатська,Нівецька, Ямпільська, 
Речицька,Корогодська, Чистогалівська та Шепелицька – морфоструктури 
п’ятого порядку. 
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Морфоскульптурна диференціація території визначалась діяльністю 
давніх материкових зледенінь, головним чином дніпровського, 
флювіальними, еоловими, біогенними процесами, а також господарською 
діяльністю людини. 

Реліктова морфоскульптура представлена почованими долинами, 
комплексом льодовикових та парагенетичних з ними водно-льодовикових 
форм перероблених подальшою,переважно ерозійною та еоловою 
діяльністю (моренно-зандрові та зандрові рівнини), а також 
розташованими в їх межах структурно-денудаційними останцями – 
насипні та напорні крайові льодовикові гряди, ози та ками. 
Морфоструктура, що успадковано розвивається, представлена азональним 
комплексом форм, які створені флювіальними процесами – долина р. 
Прип’ять та менш значні річкові долини (рр. Уж, Ілля, Вересня та ін.) з 
комплексом молодих після дніпровських терас. 

До сучасної морфоскульптури, яка активно розвивається відносяться 
такі типи: 

- ерозійний тимчасових водотоків (яри,улоговини та промоїни); 
- ерозійний постійних водотоків (уступи,русла); 
- акумулятивний тимчасових водотоків (конуси виносу); 
- акумулятивний постійних водотоків (прируслові вали, гриви); 
- суфозійний (блюдця, западини); 
- еоловий (арени розвіювання, бугри, гряди, міжурядові 

пониження, дюни); 
- біогенни (заболочені пониження); 
- береговий (абразійні уступи штучних водоймищ); 
- антропогенний (зони інтенсивної техногенної переробки, став-

охолоджувач з дамбами,меліоративні канали, шляхові насипи та виїмки, 
кар’єри, відвали та насипні ділянки). 

Серед сучасних рельєфоутворюючих процесів домінуючими є 
процеси процеси заболочування. На окремих ділянках надзаплавних терас 
та моренно-зандрової рівнини фіксуються прояви еолових процесів. 
Велику роль відіграють процеси антропогенної переробки території в 
рамках ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Аналіз успадкованості рухів земної кори і особливостей рельєфу, 
направленості та інтенсивності рельєфоутворюючих процесів дозволив 
виявити морфоструктурно-неотектонічні вузли (Чистогалівський, 
Ямпільський та Чорнобильський), а в їх межах встановити потенційно 
найбільш небезпечні, небезпечні та умовно небезпечні, щодо накопичення 
та подальшої міграції забруднюючих речовин, ділянки. 
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Жилкін С.В. Морфоструктурна основа визначення шляхів міграціі 
забрудрюючих речовин у зоні відчудження ЧАЕС. Дається характеристика 
морфоструктурно-неотектонічних умов території. Встановлені блокові і локальні нео- і 
морфоструктури; проаналізована їх успадкованість.Показані потенційно небезпечні 
ділянки Можливої латеральної і вертикальної міграції забруднюючих речовин.  

Жилкин С.В. Морфоструктурная основа определения путей миграции 
загрязняющих веществ в зоне отчуждения ЧАЭС. Дается характеристика 
морфоструктурно-неотектонических условий территории. Установлены блоковые и 
локальные нео- и морфоструктуры; проанализирована их унаследованность. Показаны 
потенциально опасные участки возможной латеральной и вертикальной миграции 
загрязняющих веществ. 

Zhilkin S.V. Morphostructural basis of determining pollutant migration paths in 
the exclusion zone of Chornobyl NPP. The description of morphostructural and neotectonic 
conditions of the territory is given. The block and local structures are defined, their 
inheritance are analysed. The potentially dangerous areas of possible lateral and vertical 
migration of pollutants are shown. 
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Постановка проблеми. У процесі освоєння природного середовища 

Чернігівської області людина трансформувала практично усі компоненти 
ландшафту: змінила стан рослинного і тваринного  світу, ґрунтового 
покриву, поверхневих і підземних вод, рельєфу і геологічного середовища. 
В минулому столітті антропогенний вплив став настільки значним, що 
призвів  до створення природно–антропогенних, антропогенно–природних 
і техногенних геосистем. Великих змін зазнав рельєф, який відіграє дуже 
важливу роль у формуванні геоекологічного стану, функціонуванні та 
динаміці ландшафтів.  

Різнобічне вивчення проблем природокористування особливо 
актуальне для регіонів із високим ступенем господарського освоєння 
природних ресурсів, великою тривалістю (декілька століть) їх інтенсивної 
експлуатації. Саме до таких регіонів належить Чернігівщина. Тому назріла 
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гостра необхідність проведення еколого-геоморфологічного аналізу (ЕГА) 
Чернігівської області. 

ЕГА є одним з новітніх напрямів у науці про рельєф, спрямований на 
вивчення взаємозв’язків і наслідків взаємодій між різними компонентами 
геосистем та чинниками їх функціонування – літогенними, 
гідрокліматичними, педобіогенними, антропогенними, а також 
екологічних наслідків взаємодії природної і техногенної підсистем [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість і сутність 
еколого-геоморфологічних досліджень висвітлена у працях українських  
геоморфологів [1, 5, 6, 9, 13–16, 19] і зарубіжних учених [10–12, 17]. 
Завдяки їхнім дослідженням визначено зміст, концептуальні засади, 
головні принципи регіонального еколого-геоморфологічного аналізу, 
підведена наукова база у вигляді законів і закономірностей, які пояснюють 
будову, функціонування, розвиток і взаємодію геоморфологічних, 
ландшафтних і соціально-економічних систем, рекомендовані різні 
масштаби досліджень відповідно до мети, орієнтованості на вирішення 
теоретичних чи практичних завдань, площі об’єкту та етапу досліджень, 
напруги екологічної ситуації. 

Одним із перших в Україні апробацію теоретичних положень 
екологічної геоморфології на прикладі конкретного регіону здійснив І.П. 
Ковальчук [5, 6]. Теоретичні засади еколого-геоморфологічних досліджень 
вдало розробляються В.В. Стецюком [13–16]. Регіональні еколого-
геоморфологічні дослідження в країні цілеспрямовано донедавна 
проводилися переважно в західному регіоні [4–9, 18], що і зумовило вибір 
об’єкту пропонованого дослідження – басейнові та адміністративно-
теоиторіальні системи у межах Чернігівської області. 

Постановка завдання. Мета роботи полягає у поглибленні 
теоретичних та удосконаленні методичних засад регіонального ЕГА, 
розробці методики взначення інтегрального показника складності рельєфу 
для адміністративно-теоиторіальних систем Чернігівської області, як 
передумови здійснення еколого-геоморфологічного аналізу 

Для досягнення мети  вирішуються такі завдання :  
1) обґрунтування науково–методичних засад і розроблення 

принципової схеми регіональних еколого-геоморфологічних досліджень 
Чернігівської області ; 2) визначення складності рельєфу басейнових та 
адміністративно-теоиторіальних систем; 3) визначення передумов для 
здійснення комплексної еколого-геоморфологічної оцінки стану 
геоморфосфери регіону. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з основної мети та завдань 
роботи, пропонується принципова схема еколого-геоморфологічних 
досліджень Чернігівської області: 1) постановка мети; 2) визначення 
об’єкту, предмету та основних завдань; 3) вибір методики та методів 
дослідження; 4) розробка структури інформаційної бази даних „Еколого-
геоморфологічний стан Чернігівської області "; 5) збір інформації про 
геоморфологічні та інші природно-географічні й антропогенні чинники; 6) 
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проведення бальної оцінки морфометричних параметрів рельєфу, прояву й 
інтенсивності сучасних геоморфологічних процесів та визначення 
величини складності рельєфу і геоморфологічного ризику; 7) оцінка ролі 
основних видів господарської діяльності людини у трансформації 
територіальних систем Чернігівської області; 8) визначення інтегрального 
показника геоекологічної напруги досліджуваних систем; 9) здійснення 
комплексної еколого-геоморфологічної оцінки та прогноз стану 
геоморфосфери регіону; 10) розробка конструктивних пропозицій щодо 
покращання еколого-геоморфологічного стану довкілля.  

Для реалізації мети та завдань еколого-геоморфологічних 
досліджень розробляється система методів, яка складається як з 
традиційних (морфометричного аналізу рельєфу, дослідження сучасних 
геоморфологічних процесів, геоморфологічного картографування та інші), 
так і нетрадиційних (історико-географічних, аналізу стану господарських 
систем,  аналізу структури землекористування та інші) для геоморфології 
методів досліджень. 

Комплексна еколого-геоморфологічна оцінка досліджуваних систем 
включає три інтегральні показники – складності рельєфу, інтенсивності 
прояву сучасних геоморфологічних процесів та геоекологічної напруги [4]. 

Для розрахунку інтегрального показника складності рельєфу на 
першому етапі проводиться аналіз морфометричних показників рельєфу в 
межах басейнових систем Чернігівської області. Під час 
геоморфологічного аналізу басейнових систем замість традиційних 
морфометричних параметрів, таких як густота розчленування, глибина 
розчленування та нахил земної поверхні, детально досліджується 
синтетична характеристика – показник інтенсивності ерозійного 
розчленування [20]. Цей показник досить повно відображає головні 
зовнішні риси форм земної поверхні. Крім цього помітний вплив 
інтенсивності ерозійного розчленування і на розвиток та інтенсивність 
прояву сучасних екзогенних процесів. 

Як уже говорилось вище, для проведення морфометричних 
досліджень за базову систему обирається басейновий підхід, через те, що 
найбільш розповсюдженим є рельєф флювіального походження, для якого 
властиві високий ступінь його придатності (сприятливості) для 
господарського використання та підвищена освоєність людиною. 

Флювіальна геоморфологічна система – природна відкрита система. 
Вона складається із взаємозв’язаних у своєму розвитку, закономірно 
розташованих, генетично однорідних, функціонально та ієрархічно 
з’єднаних, часто підпорядкованих поверхонь (форм рельєфу та їх 
елементів), об’єднаних в єдине ціле – структуру басейнової річкової 
системи – системоутворюючими речовинно-енергетичними геопотоками 
(водними, літодинамічними, геохімічними та ін.), спрямованими до 
основного елемента та регулятора її стану – русла (тальвега). Флювіальна 
басейнова система, виступаючи породженням геоморфологічного процесу, 
ним же і керує, тобто концентрує, розсіює, диференціює енергію та 
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речовину. Одночасно геоморфологічний процес змінює структуру та стан 
існуючої системи, створює нові елементи і підсистеми в її складі, 
модифікує існуючі [5]. 

Всі картометричні роботи виконуються в масштабі 1:200000 і 
складаються з 3-х стадій.  

На першій стадії (використовуючи топографічну карту) виділяються 
всі тальвеги та визначається їх порядок. Вибір рангу флювіальної системи 
для її детального еколого-геоморфологічного аналізу визначається 
декількома обставинами: 1) ступенем складності структури флювіальних 
систем регіону; 2) скрупульозністю та масштабом досліджень; 3) станом 
екологічної ситуації у різнорангових системах і необхідністю аналізу 
типових ситуацій та об’єктів; 4) рівнем господарського освоєння регіону в 
цілому і окремих його частин (різнорангових басейнів) у межах 
низовинних і височинних ландшафтів регіону; 5) спектром антропогенного 
впливу на геоморфологічні системи та компоненти, їх сприйнятливістю, 
релаксаційною здатністю. Для подальших досліджень проводяться 
вододільні лінії басейнів третього порядку, оскільки саме таким 
водозборам, здебільшого, відповідає початок постійної гідрографічної 
мережі або яружно-балкових систем на даній території. Таких 
елементарних басейнів, за сутністю, територіальних одиниць 
картографування (ТОК), на території області було виділено 189. 

На другій стадії вимірюється площа кожного елементарного басейну, 
а також сумарна довжина всіх тальвегів та встановлюється різниця висот у 
межах кожного басейну. Використовуючи ці дані для кожного 
елементарного басейну, вираховується показник інтенсивності ерозійного 
розчленування (Q) за формулою: Q=ΔH∑L/S2, де ΔН – різниця висот, ∑L – 
сумарна довжина ерозійної мережі на елементарному басейні з площею S.  

Найбільшого значення показник інтенсивності ерозійного 
розчленування досягає в межах елементарних басейнів на північному сході 
області, між нижніми течіями правих приток Десни – Ровчака і Студенки. 
Тут значення Q коливаються від 3,3 до 9,6. Найменше значення – в центрі 
області, на вододілі Десни з її лівими притоками Остром і Вересоччю. Тут 
значення показника ерозійного розчленування менше від 0,001. 

На третій стадії на основі показника ерозійного розчленування, який 
є синтезом двох традиційних морфометричних характеристик (густоти та 
глибини розчленування) проводиться районування території і складається 
відповідна карта. Показники інтенсивності ерозійного розчленування 
розбиваються на певні інтервали, на основі яких і проводиться типізація та 
картографування території. У межах Чернігівської області виділяється 6 
типів інтенсивності ерозійного розчленування: 1) ерозійне розчленування 
майже відсутнє (Q ‹ 0,2); 2) ерозійне розчленування дуже слабої 
інтенсивності (0,201-0,4); 3) ерозійне розчленування слабої інтенсивності 
(0,401-0,6); 4) ерозійне розчленування слабої інтенсивності (0,601-0,8); 5) 
ерозійне розчленування великої інтенсивності (0,801-1,0); 6) ерозійне 
розчленування дуже великої інтенсивності (Q › 1,0) [3]. 
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Таблиця 1 – Інтенсивність ерозійного розчленування адміністративно-
теоиторіальних систем Чернігівської області 

Інтенсивність 
ерозійного 

розчленування В
сь
ог
о 

0‹
 0

,2
 

0,
20

1-
0,

4 

0,
40

1-
0,

6 

0,
60

1-
0,

8 

0,
80

1-
1,

0 

› 1
,0

 

Площа районів 

К
м2  

К
м2 

%
 

К
м2  

%
 

К
м2  

%
 

К
м2  

%
 

К
м2  

%
 

К
м2  

%
 

Бахмацький 1488 1488 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бобровицький 1418 1418 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Борзнянський 1608 1608 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Варвинський 590 0 0 106 18 310 52 152 26 0 0 22 4 

Городнянський 1566 1566 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ічнянський 1567 1123 71 252 16 74 5 58 4 60 4 0 0 

Козелецький 2660 2660 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коропський 1312 809 62 88 7 0 0 77 6 60 4 278 21 

Корюківський 1424 1336 94 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куликівський 944 944 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Менський 1377 1377 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ніжинський 1514 1514 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н.-Сіверський 1804 885 49 148 8 248 14 100 6 48 3 375 20 

Носівський 1152 1152 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прилуцький 1796 1226 68 462 26 108 6 0 0 0 0 0 0 

Ріпкинський 2106 2086 99 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 

Семенівський 1470 1312 89 84 6 74 5 0 0 0 0 0 0 

Сосницький 916 778 85 138 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Срібнянський 579 0 0 64 11 306 53 40 7 109 19 60 10 

Талалаївський 633 106 17 80 13 164 26 82 13 131 20 70 11 

Чернігівський 2555 2023 79 340 13 126 5 66 3 0 0 0 0 

Щорський 1283 1283 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
На другому етапі визначається інтегральний показник складності 

рельєфу для адміністративно-теоиторіальних систем. 
Першим кроком на цьому етапі було співставлення карти 

інтенсивності ерозійного розчленування басейнових систем Чернігівської 
області з адміністративною картою. Таким чином отримуємо карту 
інтенсивності ерозійного розчленування за адміністративними районами 
області, тобто карту інтенсивності ерозійного розчленування 
адміністративно-теоиторіальних систем. 
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В десяти адміністративних районах  ерозійне розчленування майже 
відсутнє, тобто його показники коливаються в межах від 0 до 0,2. Це 
переважно райони середньої частини області (Табл. 1.). Ділянки з 
ерозійним розчленуванням дуже великої інтенсивності характерні для 
крайніх північно-східних (Новгород-Сіверський та Коропський) і 
південно-східних (Талалаївський, Срібнянський та Варвинський) районів. 
Це обумовлено їх розташуванням в межах відповідно Новгород-Сіверської 
еродованої височини та Роменсько-Миргородської слабо розчленованої 
рівнини. 

Другим кроком для подальшого аналізу  рельєфу адміністративно-
теоиторіальних систем є розробка і проведення бальної оцінки 
інтенсивності ерозійного розчленування. Кожній групі параметрів 
показника інтенсивності ерозійного розчленування присвоєно віповідний 
бал (Табл. 2. ) 
 

Таблиця 2 –  Бальна оцінка інтенсивності ерозійного розчленування 
 

Величина 
показника Ступінь інтенсивності ерозійного розчленування Бальна 

оцінка 
0‹ 0,2 ерозійне розчленування майже відсутнє 1 

0,201-0,4 ерозійне розчленування дуже слабої інтенсивності 2 
0,401-0,6 ерозійне розчленування слабої інтенсивності 3 
0,601-0,8 ерозійне розчленування середньої інтенсивності 4 
0,801-1,0 ерозійне розчленування  великої інтенсивності 5 

› 1,0 ерозійне розчленування дуже великої інтенсивності 6 
 

 Для визначення інтегрального показника складності рельєфу 
враховується не лише величина бальної оцінки інтенсивності ерозійного 
розчленування, а й її частка в межах досліджуваних систем. Визначення 
інтегрального показника складності рельєфу в межах адміністративно-
теоиторіальних систем здійснювалось за такою формулою: 

К=∑Rn· Sn /100% 
де Rn –  величина бальної оцінки інтенсивності ерозійного розчленування; 
Sn – частка площі з даною величиною в межах адміністративного 
району(%).  За складністю рельєфу досліджувані системи можна 
класифікувати на чотири групи (Табл. 3, мал. 1). 
 

Таблиця 3 – Інтегральний показник складності рельєфу для адміністративно-
теоиторіальних систем Чернігівської області 

Бали Складність 
рельєфу 

Адміністративні райони 

0 – 1 Дуже 
простий  

Горднянський, Щрський, Менський, Куликівський, 
Козелецький, Носівський, Ніжинський, Бобровицький, 

Борзнянський, Бахмацький 

1,01 – 2 Простий  Ріпкинський, Чернігівський. Сосницький, Семенівський, 
Корюківський, Ічнянський, Прилуцький 

2,01 – 3 Середньої 
складності 

Новгород-Сіверський , Коропський 

3,01 – 4 Складний  Талалаївський, Срібнянський, Варвинський 
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ІІннттееггррааллььнниийй  ппооккааззнниикк  
ссккллааддннооссттіі  ррееллььєєффуу  

  00  ––  11  
  11,,0011  ––  22  
  22,,  0011  ––  33  
  33  ––  44  

 
Рис. 1 – Картосхема складності рельєфу адміністративно-територіальних 

систем Чернігівської області 
 

Вагомою складовою визначення величини геоморфологічного 
ризику є оцінка ролі домінантних геоморфологічних процесів та їх впливу 
на життя і господарську діяльність людини. Ці дані дозволяють визначити 
ступінь ризику прояву небезпечних процесів у межах басейнових та 
адміністративно-територіальних систем Чернігівської області. 
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Враховуючи поширення, інтенсивність та еколого-геоморфологічні 
наслідки прояву сучасних геоморфологічних процесів, отримується бальна 
величина інтегрального показника інтенсивності прояву сучасних 
геоморфологічних процесів, складається відповідна карта. Сумуючи 
інтегральні показники складності рельєфу, інтенсивності прояву сучасних 
геоморфологічних процесів та вивівши їх середнє значення, отримується 
величина геоморфологічного ризику у басейнових системах. 

Суть інтегрального оцінювання величини геоекологічної напруги 
досліджуваних систем полягає в оцінці чинників, що дестабілізують або 
стабілізують геоекологічний стан регіону.  

На підставі інтегральних показників складності рельєфу, 
інтенсивності прояву сучасних геоморфологічних процесів та 
геоекологічної напруги отримується комплексний показник еколого-
геоморфологічного стану басейнових систем.  

Під час оцінки господарської діяльності людини, як 
геоморфологічного та екологічного чинника функціонування басейнових 
систем, у межах Чернігівської області виділяються такі основні види 
антропогенного впливу на рельєф: 1) сільськогосподарський; 2) 
лісогосподарський; 3) гірничовидобувний; 4) гідротехнічний; 5) 
транспортний; 6) поселенський; 7) рекреаційно-туристичний тощо.[2] 

Всі перераховані види природокористування – серйозне втручання в 
природу. Результати їх впливу спричиняють виникнення нових 
компонентів, які раніше були відсутні в даному ландшафті, ведуть до 
активізації небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів. 

Врахування найбільш важливих екостабілізаційних та 
дестабілізаційних чинників впливу на стан геоморфосфери території 
Чернігівської області дозволить обчислити інтегральний показник 
геоекологічної напруги. 

Сумуючи величини інтегральних показників складності рельєфу, 
геоморфологічного ризику та геоекологічної напруги, отримаємо величину 
комплексної еколого-геоморфологічної оцінки стану геоморфосфери.  

На основі проведених досліджень робиться прогноз розвитку 
геоморфосфери регіону, пропонується система заходів, спрямованих на 
оптимізацію еколого-геоморфологічного стану досліджуваної території, 
які можна поділити на три основні блоки: гідротехнічний, лісотехнічний та 
організаційний. В кожному з блоків пропонуються конкретні пропозиції 
щодо захисту населених пунктів та господарських об’єктів від  шкідливого 
впливу  небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів. 

Висновки. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз 
Чернігівської області базується на системному підході і розв’язує коло 
завдань, пов’язаних, насамперед, з оцінкою еколого-геоморфологічного 
стану геоморфосфери басейнових систем. Пріоритетний напрямок цих 
досліджень – вивчення впливу людини на геоморфосферу території 
Чернігівської області, а також оцінка змін у її функціонуванні під впливом 
як природних, так і антропогенних факторів.  
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Бездухов О.А. Визначення інтегрального показника складності рельєфу 

адміністративно-територіальних систем, як передумова здійснення еколого-
геоморфологічного аналізу Чернігівської області. Вперше для території 
Чернігівської області робиться спроба наукового обґрунтування змісту комплексного 
еколого-геоморфологічного аналізу басейнових та адміністративно-територіальних 
систем. Розроблено методику визначення інтегрального показника складності рельєфу 



 ~250~ 

для адміністративно-територіальних систем Чернігівської області, як передумови 
здійснення еколого-геоморфологічного аналізу. 

Бездухов А.А. Определение интегрального показателя сложности рельефа 
административно-территориальных систем, как предпосылка осуществления 
эколого-геоморфологического анализа Черниговской области. Впервые для 
территории Черниговской области предпринята попытка научного обоснования 
содержания комплексного эколого-геоморфологического анализа бассейновых и 
административно-территориальных систем. Разработана методика определения 
интегрального показателя сложности рельефа для административно-территориальных 
систем Черниговской области как предпосылки для осуществления эколого-
геоморфологического анализа. 

Bezdukhov O. Determination of integral index of complication of relief of 
administrative territorial systems, as pre-condition of realization of ekologo-
geomorfological analysis of the Chernigov region. For the first time for territory of the 
Chernigov area attempt of a scientific substantiation of the maintenance becomes and 
preconditions of the complex ekologo-geomorphological analysis the catchment and 
administrative territorial. The integral geomorphologic evaluation of the catchment and 
administrative territorial systems has been done. The result of this evaluation is classifications 
of the investigated systems by the relief complexity. 
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Актуальність теми. Геоморфогенез є наслідком взаємодії основних 
енергетичних потоків, що виникають у процесі взаємодії ендогенних і 
екзогенних процесів, водночас із саморозвитком геоморфосистем та 
проявами життєдіяльності людини. Кожна з таких систем складається з 
низки поєднаних елементів (форм рельєфу), що взаємодіють між собою. 
Цим і визначається актуальність нашої роботи, спрямованої на 
дослідження парагенетичних яружно-балочних комплексів, що є системою 
генетично, морфологічно і функціонально пов’язаних геоморфосистем. 

Постановка проблеми. Дослідження рельєфу України, його 
динаміки, неможливі без з’ясування регіональних особливостей рельєфу, 
оцінки ролі фізико-географічної зональності та висотної поясності у 
визначенні динаміки екзогенних процесів, їх перебігу у різних 
морфоструктурних умовах. Це ставить проблему необхідності проведення 
регіональних геоморфологічних студій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасну фізичну 
географію та геоморфологію ідеї системного аналізу проникли досить 
давно. Цьому сприяв розвиток системних досліджень в геоморфології, 
який почався задовго до створення теорії систем. У дослідженнях із 
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загальної теорії парагенетичних комплексів Ф.М. Мільков і А.Ю. Ретеюм 
до числа важливих їх властивостей віднесли суміжність, наявність 
системоформуючого обміну речовиною і енергією та генетичної єдності. 
Комплексний підхід є пріоритетним і під час проведення регіональних 
геоморфологічних досліджень. Його концептуальні положення висвітлено 
у роботах Б.Г. Федорова [10] і О.В. Кашменської [4]. Безумовний пріоритет 
цього підходу визнаний і під час проведення регіональних досліджень в 
Україні [8]. 

Формулювання мети і завдань дослідження. Сучасний етап 
геоморфогенезу потребує глибокого і комплексного підходу до його 
вивчення із залученням даних регіональних та локальних досліджень. 
Необхідність з’ясування індивідуальних особливостей та вивчення 
закономірностей функціонування окремих рельєфотвірних процесів та їх 
парагенетичних поєднань і спричинилися до вибору теми нашого 
дослідження. 

Викладення основного матеріалу. Сумсько-Богодухівська 
денудаційна хвиляста середньо- та слабкорозчленована рівнина входить до 
складу Середньоруської пластово-денудаційної височини [8]. Ця височина, 
що розташована майже в центрі Східноєвропейської рівнини, чітко 
вирізняється серед розташованих на схід і захід від неї знижених рівнин. Зі 
сходу вона межує з обширною Тамбовською рівниною, із заходу – з 
низовиною Полісся. Північну межу області ми услід за [3] проводимо по 
долині р. Оки від Калуги до Рязані. Східною межею височини прийнято 
вважати долину Дону до злиття його з Сів. Дінцем. До Середньоруської 
височини відноситься і так звана Калачеєвська (Калачська) височина, 
розташована на межиріччі Дону і нижньої течії Хопра. Південною межею 
описуваної області слід вважати долину Сів. Дінця. На південному заході 
межу ми проводимо по внутрішній окраїні самої верхньої тераси Дніпра. 

Основа височини складена системою мозаїки різновисоких 
геоморфологічних блоків, що відображають тектонічну диференціацію 
фундаменту, характеризується просторовою ієрархічною впорядкованістю. 
Блоки рельєфу організовані в систему концентричних поясів сходинок, що 
знижують свою висоту до заходу, півдня і сходу. Ці пояси утворені 
структурами лінійних піднять і опускань ортогонального і двох 
діагональних планів, відповідно до загальної системи планетарної 
мегащілинуватісті [7]. 

Середньоруська височина особливо виділяється різко вираженим 
ерозійним типом рельєфу. Будучи ареною інтенсивної діяльності текучих 
вод, сучасна її поверхня є піднесеною рівниною, розчленованою в різних 
напрямках мережею річкових долин і балок. Останні місцями так сильно 
поборознили її, що підвищені ділянки, які розділяють долини, досягають 
завширшки лише 1,5-2 км. Таким чином, Середньоруська височина 
належить до найбільш яружних районів Східноєвропейської рівнини. 
Однак, височина є досить обширною територією, різні частини якої 
неоднакові як за загальним характером рельєфу, так і за типами яружного 
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розчленовування. Що стосується південно-західних відрогів, то густина 
ерозійного розчленовування їх межах коливається від 1–1,5 до 2–3 км/км2, 
а глибина досягає 50–60 м [2].  

Згідно схеми районування Середньоруської височини за характером 
розповсюдження ярів, яка виконана вже достатньо давно [6], досліджувана 
нами територія Сумсько-Богодухівської рівнини відноситься до Західного 
яружного району. Характерною особливістю цього району є приуроченість 
ярів до правих берегів річкових долин. Для вивчення інтенсивності 
зростання ярів були проаналізовані і узагальнені дані з наявних в нашому 
розпорядженні літературних джерел, а також виконані спеціальні польові 
дослідження. При їх проведенні використовувався маршрутний метод 
вивчення швидкостей росту ярів [1], заснований на вимірюванні 
параметрів і картуванні “водобійних лійок”. 

На підставі аналізу літературних даних встановлено достатньо 
велику різноманітність швидкостей росту ярів в останню чверть ХIХ і на 
початку ХХ століття, до колективізації сільського господарства. Особливо 
суттєво приріст ярів посилився після реформи 1861 р., коли селяни, 
одержавши земельні наділи, стали посилено розорювати круті схили і 
узгір'я. В основному швидкості росту ярів складали 2–4 м/рік, а 
максимальні не перевищували 8–10 м/рік. Приріст ярів у цей час дещо 
відрізняється по басейнах річок, в цілому збільшуючись на південь від 1–3 
м/рік в басейнах річок Сейму і Клевені і 0,7–3,2 м/рік в басейні р. Псел до 
3–8,5 м/рік і навіть 10 м/рік в басейні р. Ворскли (рис. 1).  

Слід зазначити, що дореволюційні дослідники зазвичай 
обмежувалися лише загальними вказівками про те, що яри ростуть і 
шкодять, наводячи кількісні відомості про зростання тільки одного-двох 
ярів. 

У результаті проведення колективізації сільського господарства була 
знищена роздрібненість земельних наділів, ліквідовані численні межі, що 
служили шляхами стоку дощових і талих вод, введені сівозміни. Станом на 
1937–1938 рр. швидкості росту ярів зменшилися майже у два рази 
порівнянно з періодом до проведення колективізації [5]. 

Дослідженнями 1951–1952 рр. встановлено, що швидкості росту 
берегових ярів змінювалися від 0,5 до 1,5 м/рік. Вищі швидкості на 
обстежених ділянках не зафіксовані [6]. В цілому зберігається раніше 
виявлена тенденція до збільшення значень приросту ярів на південь від 0,6 
м/рік в басейні Сейму до 1,0–1,8 в басейні р. Псел і 1,1–1,9 м/рік в басейні 
Ворскли (рис. 2).  

Річний приріст донних ярів був більшим і склав в середньому 1,2–1,8 
м. Крім того, виділялися донні розмиви, швидкості росту яких досягали 
2,0–2,4 м/рік. Такі швидкості росту ярів слід визнати незначними. Не 
дивлячись на наявність в межах південно-західних відрогів 
Середньоруської височини лесових порід і глибоких місцевих базисів 
ерозії, серед ділянок з ярами, що ростуть, у вказаний експедиційний період 
можна було бачити окремі яри або ділянки, де сучасні ерозійні утворення 
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задерновуються і припиняють ріст. 
 

 
1 – західна частина Середньоруської височ. (середня швидкість зростання ярів 2-4 
м/рік); 2 – східна частина Середньоруської височ. (середня швидкість зростання ярів 4-
6 м/рік); 3 – швидкість зростання ярів (м/рік); 4 – межі яружних районів 
Середньоруської височ. І – Центральний район ІІ – Донський район ІІІ – Західний схил, 
IV – Південний схил.  

 
Рис. 1 – Схема районування Середньоруської височини за швидкістю зростання 
ярів наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за матеріалами [3, 5, 6 та ін.]) 
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1 – середня швидкість зростання ярів 0-0,5 м/рік; 2 – середня швидкість зростання ярів 
0,5-1 м/рік; 3 – середня швидкість зростання ярів 1-1,5 м/рік; 4 – середня швидкість 
зростання ярів 1,5-3 м/рік); 5 – межі яружних районів Середньоруської височ., 6 – 
ключові ділянки, де визначалася швидкість зростання ярів; 7 – середні швидкості 
зростання ярів у м/рік (у чисельнику – швидкість росту берегових ярів, у знаменнику – 
швидкість росту донних ярів).  

 
Рис. 2 – Схема районування Середньоруської височини за швидкістю зростання 

ярів у середині ХХ століття [6] 
 
Викладений фактичний матеріал дозволяє зробити висновки про 

деяке ослаблення яружної ерозії у північній частині Сумсько-
Богодухівської рівнини в результаті проведення агротехнічних і 
протиерозійних заходів. Це підтверджується і результатами пізніших робіт, 
проведених в експедиційний період 1973–1974 рр. [1] в басейні р. Псел. 
Цими дослідженнями встановлено, що в цілому для верхів'я Псла 
швидкості росту ярів в середньому складали 1,3–1,5 м/рік. З іншого боку, є 
відомості про прирости ярів, що значно перевищують середні величини. 
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Наприклад, один з ярів поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району 
протягом 1958–1959 рр. збільшився на 30 м, а об'єм змитого та винесеного 
матеріалу склав 2250 м3 [2]. Численні яри, що активно ростуть, 
відзначаються й у інших регіонах досліджуваної території (наприклад, [9]). 

Впродовж 2000–2005 рр. нами досліджувалися сучасні швидкості 
росту ярів півночі Сумсько-Богодухівської рівнини. Спостереженням було 
охоплено близько 40 донних і бічних ярів, розташованих в межах Кризько-
Псельсько-Сироватського фізико-географічного району [2]. Польові 
дослідження показали невеликі прирости ярів, що становлять 0,3–0,5 м/рік, 
що підтверджує тенденцію до зменшення швидкостей росту ярів (табл.). 

 
Таблиця – Швидкості росту ярів на південно-західних відрогах  

Середньоруської височини 
 

Приріст ярів, м/рік Тимчасової 
відрізок середній середній максимальний Джерело 

кінець XIX століття 
1930-і роки 
1951–1952 рр. 
1973–1974 рр. 
1999–2000 рр. 

3,0–4,5 
2,0–2,5 
1,0–1,8 
1,3–1,5 
0,3–0,5 

8,0–10,0 
3,0–3,5 
2,0–2,4 
4,4–5,0 
1,5–2,0 

Проничева, 1955 
Козменко, 1949 
Проничева, 1955 
Антипина, 1976 
Наші дані 

  
При вивченні ярів ми часто спостерігали, що нижня частина яру є 

вкладеним яром, тоді як верхня є первинним розмивом, тобто січе схил, 
який у минулому не піддавався лінійній ерозії. 

Висновки. Незважаючи на невеликі прирости, ерозійні процеси у 
вказаному регіоні не стабілізовані. Проведений згідно земельної реформи 
перерозподіл і розпаювання земель призвели до порушення науково-
обґрунтованої системи землеробства і скорочення обсягів протиерозійних 
заходів. Посилення антропогенної складової яружної ерозії відбувається і 
унаслідок зведення колишніх колгоспних лісів, що мали водозахисне 
значення. Істотних розмірів набуває дорожня ерозія, що перетворює 
ґрунтові дороги, прокладені уздовж крутого схилу або під значним кутом 
по дну балки або річкової долини, в активні яри. Особливо сильно схильні 
до лінійної ерозії околиці вододільних плато Сумсько-Богодухівської 
рівнини, де густа яружно-балочна мережа в поєднанні з обвальними 
процесами створюють умови для розвитку шишакового рельєфу. 
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полевых исследований овражно-балочных геоморфосистем. Особое внимание уделено 
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Вступ. Четвертинні відклади широко розповсюджені на території 

України та відіграють значну роль в природі та життєдіяльності людини. Їх 
використовують як будівельні матеріали, на них закладається фундамент і 
споруджуються будівлі та різноманітні господарські споруди, будуються 
автомобільні та залізничні шляхи, створюються меліоративні мережі, 
зрошувальні канали, дамби, водосховища, в них будуються метрополітени, 
підземні переходи, вони впливають на властивості сучасних ґрунтів, 
оскільки виступають ґрунтотворними породами тощо. 

Четвертинні відклади Побужжя вивчали М.Ф. Веклич, Б.Д. Возгрін, 
П.Ф. Гожик, В.І. Крокос, М.О. Куниця, В.Д. Ласкарев, Ж.М. Матвіїшина, 
Н.О. Сіренко, І.Л. Соколовський, В.М. Шовкопляс та інші вчені, які 
займалися стратиграфічним розчленуванням, кореляцією, реконструкціями 
палеогеографічних умов часу утворення відкладів і т.п. Детальним 
вивченням та картографуванням четвертинних відкладів, в рамках 
програми Державної геологічної карти масштабу 1:200 000, займалися 
геологи А.К. Бабинін, В.П. Безвинний, С.С. Деркач, О.С. Дроженко, 
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А.І. Іванов, В.М. Клочков, В.С. Костюченко, В.В. Лукаш, В.Г. Рябенко, 
М.М. Циба, Г.А. Шварц та багато ін. В результаті четвертинні відклади 
Середнього Побужжя були картографовані на аркушах М-35-ХХІІ, М-35-
ХХІІІ, М-35-ХХVIII, M-35-XXIX, M-35-XXX, M-35-XXXVI, M-36-XXV, 
M-36-XXVI, M-36-XXXI, M-36-XXXII згідно стратиграфічної схеми 
четвертинних відкладів М.Ф. Веклича та ін. [3].  

Ціль статті. Охарактеризувати четвертинні відклади Середнього 
Побужжя. 

Результати та їх обговорення. Басейн Південного Бугу поділяється 
на верхнє, середнє та нижнє Побужжя. Є кілька підходів щодо виділення 
території Середнього Побужжя: тектонічний (в межах Українського щита, 
від м. Меджибожа до м. Олександрівка), геоморфологічний та 
гідрологічний (від м. Вінниця до м. Олександрівка), ландшафтний 
тощо [12]. За тектонічним принципом Середнє Побужжя виділяв 
П.К. Заморій [8] та виділяє Г.І. Денисик [12]. Ми теж вважаємо, що 
найбільш правильно називати Середнім Побужжям територію басейну 
річки Південний Буг та її приток в межах Українського щита. 

Генетично розрізняють прості та складні типи четвертинних 
відкладів. До простих належать алювіальні (а), озерні (l), еолові (v), 
елювіальні (e), льодовикові (g), флювіогляціальні (f), біогенні (b), 
техногенні (t) і т.д. До складних генетичних типів відносяться відклади, в 
утворенні яких брало участь два і більше екзогенних процеси: еолово-
делювіальні (vd), алювіальні та делювіально-еолові (a,dv), 
флювіогляціальні та озерно-льодовикові (f,lg) і т.п. 

За літологічним складом серед четвертинних відкладів виділяють 
піски, супіски, лесовидні суглинки та леси, суглинки (легкі, середні, 
важкі), глини, а також морену, торф, гальку тощо. 

В районі Середнього Побужжя найпоширенішими четвертинними 
відкладами є субаеральні відклади, які представлені лесовидними 
суглинками та лесами (утворилися в холодні етапи розвитку природи) та 
викопними ґрунтами (утворення пов’язані з теплими етапами). Потужність 
четвертинних відкладів даного району коливається від 0,5 до 25-30 м (в 
середньому близько 10 м), збільшується на схилах річкових долин [13]. На 
вододілах досить часто окремі лесові кліматоліти відсутні, а викопні 
ґрунти залягають один на одному, іноді утворюючи педокомплекси 
потужністю 7-10 м [2, 6]. 

Лесові відклади в Середньому Побужжі мають повсюдне поширення, 
за винятком хіба що найбільш припіднятих ділянок рельєфу, 
характеризуються високою пористістю, водопроникністю, карбонатністю, 
вертикально-стовпчастою будовою. Переважно це пухкі осадові породи, 
що складаються з дуже дрібних часточок (від 0,05 до 0,005 мм) з 
домішками ще дрібніших частинок кварцу, глинистих мінералів, кальциту 
і т. д. Лесовидні суглинки відрізняються від лесів більшою оглиненістю, 
меншою карбонатністю, можуть бути шаруватими [14]. 
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Викопні ґрунти – це палеогеографічні індикатори, свідки фізико-
географічних умов часу свого утворення. Вони утворювалися в 
міжльодовикові етапи, а їх потужність свідчить про інтенсивність процесів 
ґрунтоутворення. Крім того, викопні ґрунти мають важливе 
стратиграфічне значення при розчленуванні товщі четвертинних відкладів, 
а деякі з них (наприклад завадівські, прилуцькі ґрунти) виступають 
чудовими маркуючими горизонтами [1]. Літологічний склад ґрунтів 
змінюється від важкосуглинкового до супіщаного і залежить від 
ґрунтоутворюючої породи та умов в яких формувалися ґрунти. 

У 2008 році співробітниками відділу палеогеографії Інституту 
географії НАНУ було досліджено 7 нових розрізів плейстоцену 
Середнього Побужжя (біля сіл Стрижавка, Якушинці, Сабарів, Райгород, 
Панкратове та міст Тиврів і Первомайськ). Об’єктом дослідження були 
субаеральні відклади плейстоцену (головним чином викопні ґрунти та 
леси), які було стратиграфічно розчленовано, детально макроморфологічно 
описано, відібрано зразки на мікроморфологічний аналіз. Деякі результати 
дослідження, а саме потужність, літологічні відмінності та педологічні 
особливості горизонтів субаеральних відкладів голоцену та плейстоцену 
відображені в табл. 1. 

На основі інтерпретації аналітичних даних з літературних джерел та 
фондових матеріалів [1-9, 11-13], Національного Атласу України [10] 
автором було укладено картосхему районування четвертинних відкладів 
Середнього Побужжя (рис. 1.) та зроблено спробу охарактеризувати 
плейстоценові відклади даного регіону. 

 
Таблиця 1 – Потужності, літологічні відмінності, педологічні особливості 

плейстоценових ґрунтів і лесів та сучасних ґрунтів у вивчених нових розрізах 
Середнього Побужжя. 

 
Стратиграфічний 
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, 
м

 

 
Відклади 

1 2 3 4 
Стрижавка, 
Якушинці, 
Тиврів 

1,1-1,2 Світло-сірі та сірі лісові опідзолені 
ґрунти 

Райгород 1,2 Темно-сірий лісовий опідзолений ґрунт 

Голоценовий – hl 

Первомайськ 0,9 Чорнозем типовий 
Причорноморський 

- pč 
Первомайськ 0,4 Сірувато-палевий легкий лесовидний 

суглинок pč1 та слаборозвинений, 
близький до бурого степового ґрунт pč2 

Дофінівський – df Первомайськ 1,3 Чорноземний легкосуглинковий ґрунт dfb 
та світло-бурий лесовидний ґрунт стадії 

dfc 
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Бузький – bg Стрижавка, 
Тиврів, 
Райгород, 

Первомайськ 

0,4-2,3 Жовтувато-світло-палеві типові леси та 
лесовидні суглинки вертикально-

стовпчастої структури 

Стрижавка, 
Якушинці 

1,1-1,2 Темно-бурі (vtb1) та бурі (vtb2) 
середньосуглинкові ґрунти 

Витачівський – vt 

Первомайськ 1,2 Темно-бурі (vtb1) та бурі (vtb2) легко- 
середньосуглинкові ґрунти з 
коричнюватим відтінком  

Удайський – ud Стрижавка, 
Якушинці 

0,05-
0,2 

Світло-бурувато-палевий піщано-
пилуватий лесовидний суглинок 

Стрижавка, 
Якушинці, 
Сабарів 

0,8-1,3 Лучно-чорноземні та лучно-лісові 
середньосуглинкові ґрунти стадії plb1 та 
чорноземи буроземоподібні легко- 
середньосуглинкові стадії plb2 

Прилуцький – pl 

Первомайськ 2,4 Легко- середньосуглинкові ґрунти: лучно-
чорноземний стадії plb1, чорно-

земоподібний коричнево-сірий стадії plb2 
та сірувато-бурий заключної стадії plс 

Тясминський – ts Сабарів 0,5 Світло-палевий піщано-пилуватий 
лесовидний суглинок 

Кайдацький – kd Стрижавка, 
Якушинці, 
Сабарів 

0,65-
1,2 

Ілювії бурих лісових супіщаних 
підзолистих ґрунтів 

Стрижавка, 
Якушинці, 
Панкратове 

2,2-6,0 Жовтувато-палеві опіщанені типові леси 
вертикально-стовпчастої структури, з 
лінзами середньозернистого піску 

Дніпровський – dn 

Сабарів 
 

2,0 Жовтувато-палеві шаруваті алювіальні 
супіски та дрібнозернисті піски 

Стрижавка, 
Сабарів 

1,15-
1,8 

Середньосуглинкові червонувато- та 
жовтувато-бурі глинисто-супіщані лісові 

ґрунти підетапу zv1b1 

Тиврів 1,35 Середньо- важкосуглинковий 
червонувато-бурий лісовий ґрунт zv1b1 і 

палево-бурий, за кольором, 
середньосуглинковий ґрунт стадії zv3 

Райгород 1,7 Жовтувато-червонувато-бурий 
середньосуглинковий грунт zvа, 

жовтувато-бурий важкосуглинковий 
ґрунт стадії zv1b1, коричнювато-червоно-
бурий важкосуглинковий грунт zv1b2 і 
жовтувато-червоно-бурий щільний 

середній суглинок zv3 

Завадівський – zv 

Панкратове 2,9 Чорноземовидний темно-бурий 
легкосуглинковий ґрунт zvа, червонувато-
бурий легко- середньосуглинковий ґрунт 

zv1b1, жовто-бурий лісовий легко- 
середньосуглинковий ґрунт zv1b2, 

жовтувато-палевий лесовидний суглинок 
zv2 і жовто-світло-бурий 

легкосуглинковий ґрунт zv3 
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Тілігульський – tl Стрижавка, 
Райгород, 
Панкратове 

0,2-0,5 Сизо-палевий пилувато-піщаний легкий 
лесовидний суглинок 

Лубенський – lb Райгород, 
Панкратове-1 

1,4-1,5 Світло-коричнево-бурі (lbb1), буро-
коричневі (lbb2) та буро-світло-коричневі 
(lbс) середньо- важкосуглинкові ґрунти 

Сульський – sl Райгород 0,2 Сірувато-палевий карбонатний 
лесовидний суглинок 

Мартоноський – mr Райгород, 
Панкратове-1 

1,2-2,2 Важкосуглинкові, глинисті, дещо 
опіщанені ґрунти: червоно-бурі стадії 

mrb1 та червоно-коричнево-бурі 
стадії mrb2 

Приазовський – pr    
Широкинський - sh Райгород 1,2 Темно-червонувато-коричневі глинисті 

ґрунти 
 

Згідно районування четвертинних відкладів України Середнє 
Побужжя знаходиться в межах Української платформної рівнини (В), 
Лесової області (В-ІІ) [9]. 

Північно-західна частина Середнього Побужжя (басейн Південного 
Бугу від м. Летичів до м. Гайворон) відноситься до Центрально-
української підобласті Лесової області (В-ІІ-5). Тут простежується 
підвищена потужність четвертинних відкладів, серед яких переважають 
лесові [9]. Під сучасними ґрунтами в основному залягають еолово-
делювіальні та елювіальні відклади середнього-пізнього 
плейстоцену (vd,e PII-III) представлені лесовидними суглинками та лесами з 
викопними ґрунтами [10]. Для підобласті характерна різноманітність 
алювіальних відкладів (від алювіальних відкладів п’ятої надзаплавної 
тераси середнього плейстоцену хаджибейського ступеня (aPII) до 
алювіальних відкладів голоцену (aH)) утворення і поширення яких 
пов’язане з сучасними та давніми прохідними долинами рік середнього-
пізнього плейстоцену [6]. 

Нами в Центральноукраїнській підобласті Лесової області досліджено 
5 розрізів (біля сс. Стрижавка, Якушинці, Сабарів (Вінницький р-н.), 
м. Тиврів та с. Райгород (Немирівський р-н.)). 

Розрізи біля сс. Стрижавка та Якушинці розташовані на схилах 
вододілів. В них виявлено відклади середнього (починаючи з 
дніпровського горизонту) і пізнього плейстоцену та голоцену. Елювіальні 
відклади представлені викопними ґрунтами витачівського, прилуцького та 
кайдацького часів, які залягають безпосередньо один на одному і 
утворюють своєрідні педокомплекси потужністю близько 3 м, та 
сучасними світло-сірими та сірими лісовими опідзоленими ґрунтами. 
Серед еолово-делювіальних відкладів най потужніші дніпровські відклади, 
які представлені товщею (до 5 м.) жовтувато-палевих опіщанених типових 
лесів вертикально-стовпчастої структури з лінзами дрібнозернистого піску, 
та бузькі типові леси і лесовидні суглинки (до 2 м.). Удайський та 
тясминський лесові горизонти перероблені процесами ґрунтоутворення 
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витачівського та прилуцького часів відповідно, а причорноморський – 
сучасним – голоценовим. 

 

 
 
 
Розріз біля с. Сабарів (відклади від завадівського до прилуцького 

горизонтів) знаходиться на геоморфологічному рівні п’ятої надзаплавної 

Рис. 1 – Картосхема четвертинних відкладів Середнього Побужжя та їх 
районування [9, 10, 12]. 
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тераси хаджибейського ступеня. Відклади плейстоцену починаються із 
завадівського горизонту, що залягає на корі вивітрювання гранітів, – 
жовтувато-бурого глинисто-супіщаного лісового ґрунту. Дніпровські 
відклади представлені жовтувато-палевими алювіальними супісками та 
дрібнозернистими пісками, а прилуцькі та кайдацькі елювіальні викопні 
ґрунтові утворення розділені тясминським світло-палевим лесовидним 
суглинком. 

У розрізі біля с. Райгород (восьма надзаплавна тераса Південного 
Бугу) четвертинні відклади представлені бузькими, тілігульськими, 
сульськими лесами і лесовидними суглинками та потужними (до 2-3 м 
кожен) викопними ґрунтовими педоседиментами бурих, коричневих та 
червоноколірних різновидів широкинського, мартоноського, лубенського 
та завадівського горизонтів. В розрізах біля м. Тиврів (п’ята надзаплавна 
тераса Південного Бугу) та с. Райгород зафіксовано невелику 
потужність (до 3 м.) післядніпровських відкладів. Схожу картину в цьому 
районі спостерігали Ж.М. Матвіїшина та Б.Д. Возгрін в розрізі біля 
м. Немирів, де ними було проведено палеопедологічні, мінералогічні, 
спектральні, палеомагнітні та малакофауністичні дослідження. Вони 
відмічають, що потужність післядніпровських відкладів тут рідко 
перевищує 2-2,5 м. Цей факт вони пов’язують із підняттям Українського 
щита після відступу дніпровського льодовика, що спричинило 
несприятливі умови для накопичення пізньоплейстоценових та 
голоценових відкладів та підсилило процеси ерозії [9]. 

Більша частина території Середнього Побужжя знаходиться в межах 
Південно-української підобласті (В-ІІ-13), де четвертинні відклади майже 
суцільним чохлом перекривають більш давні утворення і відсутні лише в 
районах виходу на поверхню дочетвертинних порід та на крутих схилах 
ярів і балок. Потужність їх дуже невитримана і коливається від 0,1 м в 
долинах річок та тальвегах ярів до 30-40 м на вододілах [9]. Представлені 
вони елювіальними та еолово-делювіальними відкладами середнього і 
верхнього плейстоцену (e,vd PII-III). Це, головним чином, суглинкові 
викопні ґрунти з прошарками лесів та лесовидних суглинків і супісків [10]. 

М.Ф. Векличем в цьому районі було вивчено розрізи біля 
с. Мартоноша (Новомиргородський р-н., Кіровоградської обл.), природне 
відслонення на правому березі р. Велика Вись, та с. Лоташеве, правий схил 
р. Гнилого Тікича (Тальнівський р-н., Черкаської обл.). М.Ф. Веклич 
відмічає, що в даному районі зустрічаються відклади всіх стратиграфічних 
горизонтів, проте ніде не виявлено повного розрізу. Досить часто 
дніпровський горизонт залягає відразу після дофінівських і 
причорноморських відкладів (розріз с. Мартоноша). На делювіальних 
схилах нерідко спостерігаються всі післядніпровські горизонти (розріз біля 
с. Лоташеве) [2, 4]. 

Нами в Південно-українській підобласті досліджено плейстоценові 
відклади розрізів біля м. Первомайськ (утворення пізнього плейстоцену та 
голоцену) та с. Панкратове (раннього-середнього плейстоцену). 
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В розрізі біля м. Первомайськ виявлено потужну товщу (до 7 м) 
елювіальних ґрунтових утворень голоценового, причорноморського, 
дофінівського, витачівського та прилуцького часів, які розділені 
бузьким (1,5 м) та причорноморським (0,1 м) лесовидними суглинками.  

В природних відслоненнях біля с. Панкратове було досліджено два 
розрізи середньо- та ранньоплейстоценових відкладів. Найбільш повно 
представлені відклади завадівського часу: від чорноземовидного 
легкосуглинкового ґрунту початкової стадії (zva) до ґрунтів кліматичних 
оптимумів (червонувато-бурий легкосуглинковий zv1b1 та жовто-бурий 
середньосуглинковий zv1b2), які змінюються жовтувато-палевим 
лесовидним суглинком завадівського похолодання (орельського) та жовто-
світло-бурим легкосуглинковим ґрунтом заключної стадії zv3. 
Ранньоплейстоценові викопні утворення мартоноського та лубенського 
часів представлені коричнево- та червоно-бурими важкосуглинковими – 
глинистими ґрунтами. Слід відмітити значну потужність дніпровського 
типового лесу (до 6 м) та тілігульського лесовидного суглинку (більше 
1,2 м). 

Верхів’я Гнилого та Гірського Тікичів (лівих приток Південного Бугу) 
належать до Північно-східної перигляціальної підобласті (В-ІІ-6), 
причому витоки Гнилого Тікича знаходяться безпосередньо в межах 
Льодовикового району (В-ІІ-6-а), а південна частина підобласті – 
Позальодовикового району (В-ІІ-6-б) [9].  

Дана підобласть характеризується еолово-делювіальними та 
елювіальними відкладами лесовидних суглинків, лесів та викопних 
ґрунтів (vd,e PIII) [10]. Потужність четвертинних відкладів збільшена, в 
розрізах переважають лесові горизонти легкого гранулометричного 
складу [9]. 

В даній підобласті, в межах Позальодовикового району, 
М.Ф. Векличем вивчено розріз біля м. Звенигородка [1] та, в межах 
Льодовикового району, на вододільній межі між басейнами річок 
Південний Буг та Дніпро, розріз біля с. Ріжки [4, 11]. М.Ф. Веклич 
відмічає, що основна товща четвертинних відкладів представлена в цьому 
районі ранньо- та середньоплейстоценовими відкладами. Потужність 
верхньоплейстоценових утворень зростає на схилах. 

Льодовикові моренні відклади дніпровського віку (gPII dn) в Побужжі 
зустрічаються у верхів’ях річки Гнилий Тікич та його лівих приток: 
рр. Цецилія, Шпингалиха, Боярка. Вони виходять на денну поверхню в 
схилах річкових долин та відсутні в межах сучасного терасового рельєфу. 
Залягають на підморенних пісках та суглинках, а також на більш давніх 
відкладах. В складі морени виділяється донна та абляційна. Донна морена 
представлена суглинками дуже піщанистими (до супісків), зеленувато-
сірого, сірого кольору, досить щільними, в’язкими, слабо карбонатними, 
які вміщують добре обкатану гальку та гравій кристалічних порід. 
Абляційна морена від донної візуально відрізняється лише кольором – 
вона складена суглинками (супісками) бурими, червоно-бурими [5].  
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Водно-льодовикові відклади (f PII dn) зустрічаються у 
Позальодовиковому районі (В-ІІ-6-б) в межах водно-льодовикових 
прохідних та річкових долин, які утворилися в результаті ерозійної 
діяльності флювіогляціальних потоків у дніпровську льодовикову 
епоху [8]. На Побужжі це ділянки між рр. Гнилий і Гірський Тікич та 
рр. Шполка (ліва притока Гнилого Тікича) і Гнилий Ташлик (ліва притока 
Тясмину). Залягають переважно на розмитій поверхні 
нижньоплейстоценових, а то й дочетвертинних утворень. Представлені 
пісками польовошпат-кварцовими, світло-сірими, жовтувато-сірими, 
білими, іноді з зеленуватим та буруватим відтінком, переважно дрібно-, 
середньозернисті, з галькою кристалічних порід, горизонтально- та 
косошаруваті, зерна напівобкатані, іноді кутасті [5]. 

Широко поширені в Середньому Побужжі алювіальні відклади (aH), 
які беруть участь у будові заплав та русел Південного Бугу та його приток: 
рр. Сниводи, Згару, Десни, Рову, Собу, Сільниці, Дохни, Удича, Савранки, 
Синиці, Кодими, Синюхи, Гнилого та Гірського Тікичів, Великої та Малої 
Висі, Чорного та Сухого Ташлику, Ревухи, Ятрані, Уманки, Яланця та 
інших малих рік, ярів та балок. Серед алювіальних відкладів виділяються 
руслова та заплавна фації. Русловий алювій представлений 
різнозернистими польовошпат-кварцовими пісками, іноді з галькою та 
гравієм, різною мірою обкатаними, сірого, світло-сірого, бурувато-жовтого 
кольорів, часто замуленими. Заплавний алювій характеризується широким 
різноманіттям порід – від пісків до суглинків та мулисто-глинистих 
відкладів різного забарвлення (переважно темно-сірі та бурі, з вохристими 
плямами, гумусовані) [5-7]. 

Висновки. Четвертинний покрив Середнього Побужжя визначається 
положенням в межах лесової області: віддаленістю переважної більшості 
території району від області розповсюдження льодовика максимального 
зледеніння, положенням в зоні дії льодовикових вод, значною 
розчленованістю рельєфу тощо. 

В ареальному розрізі Побужжя поширені відклади всіх 
стратиграфічних горизонтів, від широкинського до голоценового. 
Щоправда, ніде не виявлено розрізу, в якому одночасно були б 
представлені відклади всіх плейстоценових етапів. 

Четвертинний покрив в основному представлений субаеральними 
відкладами викопних ґрунтів та лесів, а також субаквальними 
алювіальними утвореннями нижнього-верхнього плейстоцену, що 
приурочені до сучасних та давніх річкових долин. Викопні ґрунти 
додніпровського віку представлені коричнюватими, червонуватими, 
буруватими за кольором, головним чином важкосуглинково–глинистими 
педоседиментами; післядніпровського – сіруватими, буруватими 
переважно легко-середньосуглинковими. Найпотужніші лесові товщі 
характерні для тілігульського, дніпровського та бузького горизонтів. 
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Відклади льодовикового походження малопоширені і зустрічаються 
лише в крайній північній частині Середнього Побужжя: у верхів’ях річки 
Гнилий Тікич, куди доходила морена дніпровського зледеніння. 
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Дорошкевич С.П. Четвертинні відклади Середнього Побужжя. 

Охарактеризовано плейстоценові утворення Середнього Побужжя та укладено 
картосхему районування четвертинних відкладів регіону, використовуючи дані інших 
авторів та власних досліджень. Встановлено, що товща відкладів значно змінюється в 
залежності від геоморфологічного положення, а найпоширенішими є субаеральні 
елювіальні та еолово-делювіальні відклади (викопні ґрунти та леси). 

Дорошкевич С.П. Четвертичные отложения Среднего Побужья. 
Охарактеризовано плейстоценовые образования Среднего Побужья и составлено 
картосхему районирования четвертичных отложений региона, используя данные 
других авторов и собственных исследований. Установлено, что толща отложений 
значительно изменяется в зависимости от геоморфологического положения, а наиболее 
распространенными являются субаэральные элювиальные и эолово-делювиальные 
отложения (ископаемые почвы и лессы). 

Doroshkevich S.P. Quaternary deposits of Middle Pobuzhye. The Pleistocene 
deposits of the Middle Pobuzhye area are characterizing. Mapschema of Quaternary deposits 
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in the region was completed, using data of the other authors and results of own investigation. 
It is established, that thickness of the deposits are changing considerable according to the 
geomorphological position. Subaerial eluvial and eolian-dealluvial deposits (fossil soils and 
loess) are most spreaded in this region. 
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Спеціальні дослідження морфоструктур та морфоструктурне 

районування території басейну р. Інгул раніше не проводились. Деякі дані 
щодо морфоструктури цього району були викладені в узагальнюючих 
працях І.Л.Соколовського, В.П.Палієнко, Р.П.Купраша, В.Г.Чірки та ін., 
присвячених морфоструктурам Придніпровської височини та 
Причорноморської низовини. 

Басейн р. Інгул характеризується доволі складним рельєфом, який 
виник після відступання олігоценових та на півдні басейну неогенових 
морів і сформувався внаслідок активних неотектонічних рухів та розвитку 
комплексу ерозійно-денудаційних та акумулятивних процесів.  

 В морфоструктурному відношенні більша частина території 
басейну р. Інгул знаходиться в межах цокольних акумулятивно-
денудаційних рівнин з стійкими активними підняттями, а в центральній 
частині басейну нестійкими підняттями, які переривалися тимчасовими 
опусканнями. Ця морфоструктура входить до складу Кіровоградського 
морфоструктурного неотектонічного блоку центральної частини щита. 
Формування рельєфу в межах Придніпровської височини проходило в 
умовах складної мозаїки блокових структур [2]. Розвиток рельєфу 
відбувався на фоні складного впливу лінійних, рідше кільцевих, структур, 
зокрема, Кіровоградського, Суботсько-Мошоринського, Бобринецького, 
Інгуло-Інгулецького та інших зон розломів. В межах басейну на 
Придніпровській височині можна виділити декілька типів морфоструктур 
третього порядку, які складають цокольні підвищені рівнини 
Українського щита.  

В північно-західній частині басейну, яка являє собою окраїнну 
східну ділянку Ново-Українського підняття, розташовані ступінчасті 
підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини з високою поверхнею 
кристалічних порід перекритих суцільним покривом четвертинних 
відкладів та місцями переривчастим покривом нижньоміоцен-
палеогенових порід (морфоструктура І) (Рис.1). Останні фіксують 
залишки нижньоміоценової акумулятивно-денудаційної поверхні  
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вирівнювання яка сформувалася в ново-петрівський час. Ця 
морфоструктура обмежена з півночі Субітсько-Мошоринською, зі сходу 
західною гілкою Кіровоградської і з півдня Південною зоною розломів. На 
заході морфоструктура виходить за межі басейну. Для неї характерними є 
декілька ізометричних в плані ділянок з високим (160-170 м.абс) 
заляганням цоколя кристалічних порід, зокрема в верхів’ях межиріччя 
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Сугоклії та Сухоклії і південно-західніше р. Грузької. Впродовж 
неотектонічного етапу описувана морфоструктура зазнавала активних 
стійких блокових однонаправленних піднять амплітудою 150-200 м. Вона 
поділяється активними розривними порушеннями на 5 блоків більш 
низького (4-го порядку). Морфоструктура в рельєфі характеризується 
лініаментними структурами переважно північно-західного та північно-
східного напрямків і має досить глибоко розчленований сучасний рельєф. 

В крайній північній частині басейну (північніше Субітсько-
Мошоринської зони розломів) знаходиться морфоструктура (ІІ) яку 
складають ступінчасті підвищені акумулятивно-денудаційні рівнини з 
досить високою поверхнею кристалічних порід перекритих суцільним 
покривом четвертинних відкладів та місцями переривчастим покривом 
нижньо-міоцен-палеогенових порід, що фіксують залишки новопетрівської 
поверхні вирівнювання. Морфоструктура розбита віялоподібними 
розгалуженнями північної частини Кіровоградської зони розломів. 
Впродовж неотектонічного етапу вона зазнавала стійких активних 
брилових однонаправленних піднять земної кори амплітудою 145-170 м. В 
рельєфі характеризується широким розвитком яружно-балкових систем з 
окремими гравітаційними формами та середньоврізаних річкових долин. 
Морфоструктура активними розломами поділяється на 5 морфоблоків 4-го 
порядку. 

В північно-східній частині басейну виділяється морфоструктура 
третього порядку (ІІІ) яку складають ступінчасті та субгоризонтальні 
акумулятивно-денудаційні рівнини з відносно зниженою поверхнею 
кристалічних порід з суцільним покривом четвертинних та переривчастим 
покривом нижньоміоцен-палеогенових порід, що фіксують залишки 
новопетрівської поверхні вирівнювання. На півночі вона обмежена 
частиною Суббітсько-Мошоринської зони розломів, на заході до неї 
повністю входить зона Кіровоградського розлому, на півдні південна межа 
збігається з Південною зоною розломів, яка в грубих рисах фіксує межу 
поширення морських нижньопліоценових відкладів.  Впродовж 
неотектонічного етапу ця морфоструктура зазнавала стійких, місцями 
слабо переривчастих помірних піднять амплітудою 120-170 м. В рельєфі 
тут широко розвинуті досить глибоко врізані долино-балкові системи 
місцями з розвитком гравітаційних та ерозійних процесів та наявністю 
виходів кристалічних порід в долинах лівих притоків Інгула. В рисунку 
окремих ерозійно-балкових систем та деяких інших елементів рельєфу 
проявляються ознаки лінімент них порушень переважно північно-східного 
напрямку. Активними розломами ця морфоструктура поділяється на 5 
морфоблоків 4-го порядків. 

В центральній частині басейну в складі цокольних рівнин УЩ 
виділяється морфоструктура третього порядку (ІV)  яку складають 
субгоризонтальні акумулятивно-денудаційні рівнини з відносно зниженою 
поверхнею кристалічних порід та суцільним покривом четвертинних і 
морських неогенових відкладів. Північна межа морфоструктури проходить 
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по південному розлому Південної зони розломів, який в грубих рисах 
контролює північну межу поширення морських відкладів понтичного 
регіоярусу. Південна межа морфоструктури співпадає з межею крайніх 
виходів кристалічних порід в долинах рік Інгулу та Громоклії. В 
неотектонічному плані ця морфоструктура входить в зону коливальних 
(знакозмінних) рухів з помірними та слабоконтрасними рухами земної 
кори. Сумарні амплітуди неотектонічних піднять тут становлять 35-130 м. 
Опускання кори в сарматі та понті тут становили близько 30-50 м. 
Величина післяпонтичних піднять сягає 40-70 м. В рельєфі переважають 
плоскі вододіли та помірно врізані річкові долини з розвитком, головним 
чином, акумулятивних процесів. Основні лініменти мають 
субмерідіональний напрямок. Активними розломами морфоструктура 
поділяється на 7 морфоблоків 4-го порядку. 

В південній частині басейну в складі пластово-акумулятивних 
рівнин Причорноморської монокліналі виділяється морфоструктура 
третього порядку яку складають понижені пластово-акумулятивні 
низовинні рівнини з суцільним покривом четвертинних та морських 
неогенових порід. Ця морфоструктура входить до складу Одеського 
макроблоку – частини Західно-Причорноморського мегаблоку [1]. 
Північна частина цієї морфоструктури, приблизно до широти Баштанки, 
характеризується досить активними міоценовими опусканнями та 
слабкими і помірними після міоцен-ранньопліоценовими підняттями. 
Сумарні амплітуди неотектонічних піднять тут не перевищують +10-20 м. 
Більша частина цієї території характеризується стійкими міоценовими 
опусканнями до –(мінус) 300 м та слабкими після міоцен-
ранньопліоценовими підняттями. Сумарні амплітуди неотектонічних 
опускань тут змінюються від 0 до –(мінус) 90 м в пригирловій частині 
басейну. В рельєфі переважають плоскі слабо хвилясті рівнини, місцями з 
розвитком западин них морфо скульптур. Слабо активними 
неотектонічними розломами ця морфоструктура поділяється на 7 
морфоблоків 4-го порядку. 

Нами було виконане більш детальне морфоструктурне районування 
території басейну з виділенням морфо блоків 4-го порядку (Табл.1). Для 
виділення мезоморфоструктур були використані дані про рельєф, його 
абсолютні позначки, інтегральний показник розчленування, амплітуди 
неотектонічних рухів земної кори, потужність відкладів неоплейстоцену та 
гіпсометрію їх підошви. Обмеженнями окремих мезоморфоструктур 
служать активні розломні порушення та зони розломів. На 
Придніпровській височині в межах цокольно-денудаційних рівнин УЩ 
виділено 22 морфоблоки четвертого порядку, а в межах пластово-
акумулятивних низовинних рівнин Причорноморської монокліналі 7 
морфоблоків четвертого порядку.  

До морфоструктури І (третього порядку) входять такі 
морфоструктури четвертого порядку: Західно-Кіровоградська 
(Сухокліївська), Верхньосугокліївська, Бобринецька, Верхньобобринецька  
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та Верхньогромокліївська (Кетрисанівська). В складі морфоструктури ІІ 
(третього порядку) виділяються: Родниківська, Богданівська, Грузька, 
Трепівська та Мошоринська морфоструктури четвертого порядку. 



 ~271~ 

Морфоструктура ІІІ (третього порядку складається з морфоструктур 
четвертого порядку: Східно-Кіровоградська (Нижньо-Аджамська), 
Новгородківська, Лозоватська, Долинська та Березоватська. До 
морфоструктури ІV належать 7 морфоструктур четвертого порядку: 
Устинівсько-Олександрівська, Мальчівська, Ольгопільська, 
Миролюбівська, Новобузька, Водяно-Лоринська, та Софіївська. В межах 
пластово-акумулятивних рівнин морфоструктури V (третього порядку) 
виділяються такі морфоструктури четвертого порядку: Кашперо-
Миколаївська, Баштанська, Пісківська, Пересадівська, Виноградівська, 
Західно-Нижньоінгульська та Східно-Нижньоінгульська. 

Висновки. В цілому, морфоструктурні особливості рельєфу 
території басейну р. Інгул визначались блоковими рухами земної кори та 
морфоструктурними блоками обмеженими окремими активними 
розломами що проявляли свою активізацію в різні часові відрізки 
геологічної історії. Сучасні риси рельєфу, як і морфоструктура в 
сучасному вигляді, почали формуватися, вочевидь, в пліоцен-
плейстоценовий час коли по всій території басейну відбувалися висхідні 
рухи земної кори на фоні активізації екзогенних рельєфоутворюючих 
процесів. 
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Вступ. Палеопедологічні дослідження при археологічному вивченні 

є перспективними для стратиграфічного визначення горизонтів, вирішення 
проблем зональності змін різновікових ґрунтів і лесів з метою 
реконструкцій давніх природних обстановок і умов проживання людини. 
Загальні питання палеогеографії плейстоцену, зокрема змін клімату 
протягом історії людства в зв’язку з умовами проживання людини 
палеоліту на території сучасної України висвітлені в загальнотеоретичних 
монографіях і роботах М.Ф. Веклича, Н.О. Сіренко, С.І. Турло, 
Н.П. Герасименко, В.М. Степанчука та ін. [1-4, 7-9]. В колективній схемі 
1993 року під редакцією М.Ф. Веклича відображені зональні зміни грунтів 
по окремих районах території України [10]. Методика палеопедологічних 
досліджень, в т. ч. мікроморфологічного аналізу, викладена в монографії 
М.Ф. Веклича, Ж.М. Матвіїшиної та ін. [5, 6]. 

Об’єктами вивчення були плейстоценові відклади археологічних 
розрізів біля с. Маслове Черкаської області.  

Основними методами досліджень був палеопедологічний (макро- і 
мікроморфологічний аналізи). 

Результати та їх обговорення. Поблизу с. Маслове було закладено 
два шурфи. Перший шурф (Маслове – 5) розміщений на вододільній 
ділянці річки Гнилий Товмач, на її лівому березі приблизно в 40-50 м над 
урізом води. Абсолютні висоти 180-190 м. Прослідковані відклади hl, vt і 
ud стратиграфічних горизонтів. У відкладах vt і ud горизонтів є знахідки 
палеолітичного матеріалу (кремінь, рештки кісток). В шурфі №1 
відклади представлені такими горизонтами. 

Голоценовий горизонт (hl) – 0,0 – 0,90 м – чорнозем міцелярно-
карбонатний типовий, легко-середньосуглинистий з генетичними 
горизонтами. 

Hорн. – 0,0–0,30 м – коричнево-темно-сірий до чорного, з 
перевідкладеним палеолітичним матеріалом. Матеріал пухкий, за 
структурою зернисто-грудкуватий, піщано-пилуватий легкий суглинок. 
Карбонати у формі міцелію в нижній частині горизонту. Багато червориїн, 
тонких коренів рослин, зустрічаються окремі темно-сірі кротовини. 
Перехід поступовий, але гарно помітний за посвітленням кольору і 
збільшенням кількості карбонатів. 
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Hpk – 0,30 – 0,70 м – палево-бурувато-сірий, з величезною кількістю 
міцелярних карбонатів. Горіхувато-грудкуватий за структурою, піщано-
пилуватий легкий суглинок. Багато округлих кротовин до 6-10 см в 
діаметрі, заповнених темно-сірим матеріалом, чорних червориїн, тонких 
коренів рослин. Є знахідки палеолітичних кременів в нижній частині 
горизонту.  

P(h)k – 0,70–0,90 м – сірувато-палевий у верхній частині пухкіший, а 
в нижній дещо ущільнюється, піщано-пилуватий легкий суглинок. Багато 
кротовин, які заповнені сірувато-бурим, палевим і буруватим з 
дофінівського горизонту. Карбонати у формі просочення і міцелію. 
Перехід і межа поступові і гарно прослідковуються за ущільненням, 
зміною гранулометричного складу.  

Дофінівський горизонт представлений ґрунтами стадій dfc і dfb2. 
dfc – 0,90–1,50 м – бурий карбонатний пустельно-степовий грунт, 

середньосуглинковий, темніший у верхній частині. Від нижнього грунту 
відокремлюється Pk. Можна виділити такі генетичні горизонти. 

Нk – 0,90–1,20 м – сірувато-бурий неоднорідно забарвлений із-за 
великої кількості кротовин з бурим матеріалом до 6-10 см в діаметрі, 
окремих камер і невеликих кротовин з голоценовим матеріалом. Структура 
грудкувато-горіхувата, матеріал озалізнений, оглинений, буруватий, з 
червориїнами.  

Phik – 1,20–1,50 м – бурий до темно-коричневого ущільнений 
матеріал, просочений карбонатами. Багато ходів червів з чорним 
заповненням і окремих коренів рослин. 

dfb2 – 1,50–2,10 м – сірувато-бурий за кольором грунт, темніший в 
нижній частині. Грунт степовий, близький до каштанових солонцюватих, з 
такими генетичними горизонтами. 

H(е)k – 1,50–1,80 м – бурий з сіруватим відтінком, менш 
карбонатний чим вищележачий горизонт. Неоднорідність у забарвленні 
створюють червориїни з чорним наповненням, це – пилуватий середній 
суглинок. За структурою грудкуватий, карбонати майже не помітні, 
концентруються у вигляді міцелію і просочення. Багато чорних кротовин 
до 20 см в діаметрі з голоценовим і бурих – з дофінівським матеріалом. 
Перехід поступовий, добре помітний за побурінням кольору, межа рівна. 

Iphk – 1,80–2,10 м – жовтувато-бурий, донизу стає бурішим, 
озалізнений, оглинений, горіхуватий, але з нестійкими агрегатами, 
марганець у вигляді цяток. Слабко просочений карбонатами, багато 
кротовин зі змішаним голоценово-дофінівським матеріалом, декілька 
темно-сірих кротовин – з голоценовим і багато бурих кротовин із 
дофінівським матеріалом. Перехід поступовий за посиленням однорідності 
забарвлення, межа язикувата.  

Pk + bg – 2,10–3,0 м – жовтувато-бурувато-палевий піщано-
пилуватий лесовидний суглинок, пухкий і досить однорідний, 
вертикально-стовпчастий. Структура грудкувато-розсипчаста. Карбонати у 
формі просочення і трубочок з СаСО3. З окремими чорними червориїнами і 
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особливо багато кротовин із дофінівським матеріалом до 6-8 см в діаметрі 
у верхній частині. 

Грунт близький до каштанового слабкосолонцюватого. 
Бузький горизонт (bg) – 3,0–3,85 м – типовий лес, білясто-палевий, 

грудкувато-розсипчастий, однорідний, вертикально-стовпчастий, у його 
верхній частині зосереджені кротовини, виповнені сірим голоценовим і 
бурим, бурувато-сірим дофінівським матеріалом. Карбонати у формі 
просочення і трубочок по ходам коренів рослин. Перехід і межа добре 
помітні за кольором, межа горизонтально-хвиляста. 

Витачівський горизонт (vt) – 3,85–4,40 м – бурий за кольором 
грунт, сірувато-бурий у верхній частині. В інтервалі 4,20 – 4,40 м 
зустрічаються численні артефакти. Грунт темно-бурий, близький до 
південно-степових варіантів з чітко визначеним Pk – світлішим і 
просоченим карбонатами. 

Другий шурф (Маслове – 5В) розміщений вище шурфа №1, в 20 м 
від дороги у соняшниковому полі. Зверху вниз розріз такий. 

Голоценовий горизонт – 0,0–0,62 м – представлений сучасним 
ґрунтом з генетичними горизонтами. 

Hорн. – 0,0–0,25 м – темно-сірий до чорного, ущільнений, з великою 
кількістю коренів рослин, пилуватий легкий суглинок, зернисто-
грудкуватий, з окремими чорними кротовинами, червориїнами. Перехід 
досить різкий за кольором, межа рівна. 

Мікроморфологічно для горизонту характерна плазменно-пилувата 
мікробудова (рис. 1. а), що характерно для ґрунту легкого 
гранулометричного складу. Наявні складні мікроагрегати ІІ-ІV порядку 
(рис. 1. б). 

Hpk – 0,25 – 0,40 м – палево-сірий, пухкий, пилуватий легкий-
середній суглинок, грудкувато-зернистий. Багато сірих кротовин і 
червориїн, велика кількість карбонатів у формі міцелію, перехід і межа 
дуже поступові. 

В мікробудові простежене складні мікроагрегати ІІ-ІV порядку, 
розділені звивистими порами (рис. 1. в), поодиноко зустрічаються зерна 
дрібнокристалічного кальциту (рис. 1. г). 

Phk – 0,40–,50 м – сірувато-палевий світліший за вище лежачий, 
пухкий, піщано-пилуватий легкий суглинок. Багато сірих і бурих 
кротовин. Карбонати у формі просочення і міцелію. 

Для нижнього перехідного горизонту в мікробудові відзначаються 
рівномірне просочення плазми гумусом (рис. 1. д), наявність екскрементів 
ґрунтової фауни у порах (рис. 1. е), що є наслідком значного зоогенного 
перероблення ґрунтового матеріалу. 

Pk – 0,50–0,62 м – брудно-бурувато-палевий, насичений 
карбонатами, багато сірих і бурих кротовин. З великою кількістю міцелію і 
вицвітів СаСО3, грудкувато-розсипчастий, пилуватий легкий суглинок. 
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Рис. 1 – Мікробудова голоценового горизонту шурфу 2 (Маслове 5В) розрізу 
біля с. Маслове: Н: а – плазменно-пилувата мікробудова; б – складні 
мікроагрегати ІІ-ІV порядку; Hpk: в – складні мікроагрегати ІІ-ІV порядку, 
розділені порами; г – зерна дрібнокристалічного кальциту; Phk: д – рівномірне 
просочення плазми гумусом; е – скупчення екскрементів грунтової фауни у порі; 
Pk: є – скупчення мікрокристалічного кальциту навколо пори; ж – інкрустація 
пор мікрокристалічним кальцитом і крупні зерна кальциту. (б, в, д, е – нік. II, а, 
г, є, ж – нік. + , збільшення 70). 
 
Карбонатний горизонт сучасного ґрунту мікроморфологічно 

характеризуються наявністю різноманітних форм кальциту (рис. 1. є, ж). 
За сумою макро- і мікроморфологічних ознак сучасний грунт можна 

віднести до чорноземів типових. 
Витачівський горизонт – 0,62–1,25 м – представлений грунтом 

кліматичного оптимуму vtb1, з такими генетичними горизонтами. 
Hk – 0,62–0,90 м – ущільнений, сірувато-брудно-бурий, просочений 

карбонатами у формі міцелію. Грудкувато-дрібно-горіхуватий за 
структурою, з нестійкими агрегатними виокремленнями і сіруватим 
відтінком. Зверху розбитий затьоками і тріщинами. Багато кротовин, 
червориїн заповнених чорним і бурим матеріалом. Перехід і межа 
поступові, за деяким ущільненням. 

Для ґрунту характерна плазменно-пилувата мікробудова, з 
мікроагрегатами, що включають мікрокристалічний кальцит (рис. 2. а, б). 
Типовими є округлі ооїдоподібні агрегати, складені органо-карбонатно-
глинистою речовиною (рис. 2. в) і складні мікроагрегати II-IІІ порядку, 
розділені розгалуженими порами (рис. 2. г). 

Phіk – 0,90 – 1,10 м – бурий, рівномірніше забарвлений, порівняно з 
вищележачим, грудкувато-горіхуватий з нестійкими структурними 
виокремленнями. Карбонати у формі міцелію, але кількість їх менша у 
порівнянні з попереднім горизонтом. Матеріал озалізнений і оглинений, 
багато темних і бурих кротовин. В цьому горизонті є знахідки 
палеолітичного матеріалу. Межа затьочна, перехід за кольором. 
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Під мікроскопом видно, що в горизонті значно збільшується 
кількість мікрокристалічного кальциту (рис. 2. д). Характерним є 
наявність оксидів марганцю у порах (рис. 2.е). Маса складається з дрібних 
залізисто-карбонатних агрегатів, розділених сіткою звивистих пор 
(рис. 3. є). Наявні щільні залізисто-марганцеві мікроорштейни (рис. 2. ж). 

 

 
 

Рис. 2 – Мікробудова витачівського горизонту шурфу 2 (Маслове 5В) розрізу 
біля с. Маслове: Нk: а – плазменно-пилувата мікробудова і округлі скупчення 
мікрокристалічного кальциту; б – округлі агрегати і скупчення органо-глинистих 
речовин; в – типові ооїди; г – складні мікроагрегати II-IІІ порядку, розділені 
розгалуженими порами; Phіk: д – скупчення мікрокристалічного кальциту; е – 
зосередження оксидів марганцю у порі від корінців рослин; є – залізисто-глинисто-
карбонатні мікроагрегати; ж – мікроорштейни; Pik: з – карбонатно-глинисті 
мікроагрегати; и – концентрація мікрокристалічного кальциту біля пор; і – часткова 
інкрустація пори кальцитом; ї – зосередження дрібнокристалічного кальциту у 
плазмі. (б, в, г, е, є, ж, з – нік. II, а, д, и, і, ї – нік. + , збільшення 70). 

 

P(і)k – 1,10 – 1,25 м – між затьоками витачівського матеріалу 
проявляється білястий, найсвітліший в розрізі карбонатний горизонт, з 
конкреціями СаСО3 діаметром до 2-4 мм. Дуже багато червориїн і окремих 
кротовин. Перехід за кольором і однорідністю матеріалу. 

В карбонатному горизонті маса складена карбонатно-глинистими 
мікроагрегатами (рис. 2. з). Суттєво збільшується кількість карбонатів, 
що мікроморфологічно підтверджується наявністю їх різноманітних 
форм, в т.ч. мікро- і дрібнокристалічного СаСО3 (рис. 2. и, і, ї). 

Грунт за сумою макро- і мікроморфологічних ознак виявляє риси 
степового ґрунтоутворення. Це підтверджують – наявність складних в 
тому числі карбонатно-глинистих мікроагрегатів, агрегатів нодульних 
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форм, розділених системою звивистих пор, карбонатність маси і 
різноманітні форми виділень СаСО3. Маса проявляє ознаки деякої 
інтенсивної озалізненості і оглиненості матеріалу пов’язаною з розвитком 
процесів вивітрювання. Перенасиченість карбонатами призводить до 
коагуляції розчинів гідрооксидів заліза і марганцю, які зосереджуються в 
мікроорштейнах перехідних горизонтів. Грунт близький до темно-бурих 
солонцюватих степового режиму, що формувався при періодичних умовах 
перезволоження з інтенсивним вимиванням карбонатів і формуванням 
чіткого горизонту карбонатного ілювію. 

Дніпровський горизонт (dn) – 1,25 – 2,20 м – бурувато-палевий 
легкий лесовидний суглинок, пухкий, досить однорідний, з карбонатами у 
формі трубочок, на глибині 1,30-1,40 м зустрічаються окремі карбонатні 
конкреції. Дуже багато чорних червориїн. По всьому горизонту багато 
дрібних кремнисто-карбонатних конкрецій. Нижня межа – з ознаками 
соліфлюкційних процесів, з тріщинами, що заходять в нижчележачий 
горизонт на глибину більше 1 м. 

В мікробудові проявляються ознаки лесової структури (лесові 
часточки і мінерали з плівками і оболонками карбонатів), слід відмітити 
значну карбонатність матеріалу (рис. 3. а, б). 

 

 
 
Рис. 3 – Мікробудова дніпровського горизонту шурфу 2 (Маслове 5В) 
розрізу біля с. Маслове: а – рівномірне зосередження у плазмі 
мікрокристалічного кальциту; б – овальні зосередження мікрокристалічного 
кальциту. (а, б – нік. + , збільшення 70). 
 

Завадівський горизонт (zv) – 2,20 – 5,0 м, представлений ґрунтами 
стадій zv1c, zv1b2, zv1b1, які розбиті морозобійними тріщинами, які заповнені 
світлим лесовим матеріалом. У порівнянні із верхньоплейстоценовими 
ґрунтами, вони значно озалізнені, оглинені, відрізняються червоно-бурими 
і червоно-коричневими кольорами і має чіткі ознаки соліфлюкційних 
процесів. 

zv1c – 2,20 – 2,50 м – яскраво червонувато-бурий, складається 
фрагментами з важко-суглинистого і легкосуглинистого матеріалу, 
розбитого соліфлюкційними процесами. Фрагменти мають відносно 
щільну будову, матеріал оглинений і озалізнений, між фрагментами – 
лесовий матеріал – карбонатний легкий суглинок. Верхня межа сильно 
розбита тріщинами і різка. Багато кротовин, виповнених, як чорним, так і 
червоно-бурим матеріалом. 

Під мікроскопом можна спостерігати піщано-плазменну 
мікробудову матеріалу (рис. 4. а). Органо-глинисто-залізиста речовина 
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утворює округлі скупчення і типові ооїди, розділені порами розтріскування 
(рис. 4. б, в). 

zv1b2 – 2,50 м – 3,70 м – червоно-бурий, або червоно-коричневий за 
кольором грунт, інтенсивно розбитий глибокими (до 2 м) і широкими (до 
20 см) тріщинами. Грунт значно озалізнений і оглинений, за ознаками 
значно тепліших, ніж сучасні умов формування, імовірніше за все – це 
грунт-педосимент, коли одночасно із седиментогенезом інтенсивними 
були і ґрунтоутворювальні процеси. Умовно можна виділити такі його 
частини. 

Верхня частина – 2,50 – 2,90 м – червоновуто-бурий, 
важкосуглинистий, грудкувато-призматичний, неоднорідно забарвлений, 
оглинений і озалізнений. 

Середня частина профілю – 2,90 – 3,30 м – яскраво-червоно-бурий, 
неоднорідно забарвлений, з включенням плям марганцю, що придають 
йому сірувато-коричневі відтінки, горіхувато-призматичний за 
структурою. До низу посилюються коричневі відтінки кольору.  

Нижня частина ґрунту – 3,30 – 3,70 м – в цьому інтервалі тріщини з 
лесовим матеріалом починають бути звивистими, між якими зберігаються 
червонувато-світло-коричневий матеріал лесу світлішого, ніж в середній і 
верхній частині профілю. Тут поряд з ознаками оглеєння (сизі і сизо-сірі 
плями) і карбонатами у вигляді просочення і міцелію є окремі кремнисто-
карбонатні конкреції. А по всьому горизонту багато червоно-бурих 
кротовин. 

 

 
 
Рис. 4 – Мікробудова завадівського (zv1c) горизонту шурфу 2 
(Маслове 5В) розрізу біля с. Маслове: а – піщано-плазменна 
мікробудова; б – округлі скупчення і агрегати органо-глинисто-
залізистої речовини, розділені обводними порами (2); в – типові ооїди 
(1). (б, в – нік. II, а – нік. + , збільшення 70). 
 

Для верхнього завадівського грунту (zv1b2) характерна пилувато-
плазменна мікробудова (рис. 5. а), округлі скупчення органо-глинисто-
залізистої речовини і типові ооїди (рис. 5. б, в). По всьому профілю ґрунту 
часто зустрічаються скупчення оксидів марганцю (рис. 5. г) і типові 
залізисті мікроорштейни (рис. 5. д). матеріал переважно безкарбонатний, 
крім нижньої частини, де мікрокристалічний кальцит інкрустує пори 
(рис. 5. е). 

Грунт за походженням, в зв’язку з ознаками значної озалізненості, 
оглиненості можна віднести до червонувато-бурих лісових, в яких 



 ~279~ 

основними процесами є лессиваж, розвинутий процес вивітрювання маси і 
озалізнення.  

zv1b1 – 3,70 м – 5,0 м – червонувато-бурий грунт, коричнюватий, з 
ознаками лучного буро-коричневого ґрунтоутворення, оглеєний в середній 
і нижній частинах профілю, але верхній гумусовий горизонт – яскраво-
червонувато-коричневий. Матеріал розбитий тріщинами, які починаються 
безпосередньо над ґрунтом і не такі глибокі, як у верхньому ґрунті. Можна 
виділити такі генетичні горизонти. 

Н – 3,70 – 3,90 м – червонувато-коричнево-темно-бурий, щільний, 
горіхувато-призматичний, легкоглинистий, оглинений і озалізнений, 
найтемніший за кольором серед горизонтів завадівських ґрунтів. Багато 
плям гідрооксидів заліза і марганцю. Перехід до низу помітний за 
кольором. 

 
 
Рис. 5 – Мікробудова завадівського (zv1b2) горизонту шурфу 2 
(Маслове 5В) розрізу біля с. Маслове: а – пилувато-плазменна 
мікробудова; б – округлі скупчення органо-глинисто-залізистої 
речовини; в – типові ооїдоподібні утворення; г – скупчення оксидів 
марганцю (1); д – мікроорштейн; е – інкрустація пори мікрокристалічним 
кальцитом. (б, в, г, д – нік. II, а, е – нік. + , збільшення 70). 
 

В матеріалі гумусового горизонту слід відзначити плазменно-
пилувату мікробудову (рис. 6. а). Вся маса розбита на блоки, розділені 
порами-тріщинами (рис. 6. б). Всередині блоків формуються компактні 
ооїдоподібні округлі агрегати, розділені звивистими порами і від 
розтріскування маси. 

Phigl – 3,90 – 4,40 м – червонувато-бурий, важкосуглинковий, з 
плямами гідрооксидів заліза і марганцю, горіхуватий, є кротовини із 
затьоками зверху темнішого матеріалу. Перехід і межа поступові. 

Відзначається наявністю залізистих мікроорштейнів (рис. 6. г), 
плям озалізнення, неоднорідністю забарвлення.  

P(h)kgl – 4,40 – 4,70 м – палево-бурий, пухкий, грудкувато-
горіхуватий, розбитий затьоками, просочений карбонатами, але з плямами 
оглеєння. Багато кротовин, заповнених червонувато-коричневим 
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матеріалом. Під мікроскопом можна спостерігати поодинокі зерна 
кальциту (рис. 6. д). 

Pkgl – 4,70 – 5,0 м – палево-світло-бурий, пухкий, грудкувато-
розсипчастий, з великою кількістю карбонатних конкрецій діаметром 1-
2 см, їх кількість зменшується до низу. 

В мікробудові характерне рівномірне просочення плазми 
дрібнокристалічним кальцитом (рис. 6. е). 

 
 
Рис.6 – Мікробудова завадівського (zv1b1) горизонту шурфу 2 
(Маслове 5В) розрізу біля с. Маслове: Н: а – плазменно-пилувата 
мікробудова; б – будова у формі блоків (1), розділених порами (2); в – 
типові ооїди (1); Phіgl: г – мікроорштейн (1; Phkgl: д – поодинокі зерна 
кальциту (1); Pkgl: е – рівномірне просочення плазми 
дрібнокристалічним кальцитом (1). (б, в, г – нік. II, а, д, е – нік. + , 
збільшення 70). 
 

За морфо- і мікроморфологічними ознаками грунт близький до 
лучних коричнювато-бурих, оглинених, озалізнених, це грунт-педосимент. 

Висновки. В археологічних шурфах біля с. Маслове, закладених для 
дослідження знахідок культури палеолітичної людини досить чітко 
прослідковується послідовність таких горизонтів – zv, dn, vt, bg, df, hl. Це 
дає можливість ідентифікувати положення шарів з артефактами за 
палеопедологічними дослідженнями з використанням 
мікроморфологічного аналізу, а також прослідкувати дрібну ритміку 
формування лесово-грунтових відкладів Побужжя. 

Так, найдавніші завадівські відклади, прослідковані в шурфах, 
представлені ґрунтами стадій zv1c, zv1b2, zv1b1. Нижній грунт (zv1b1) 
відображає умови формування тепліші за сучасні імовірно з тепло-
помірними умовами клімату, близького до субтропічного. Це дуже чітко 
проявляється у мікробудові ґрунту, з ооїдоподібними нодулями, сіткою 
слабкорозгалужених пор, карбонатності матеріалу. Грунт стадії zv1b2 за 
характером макро- і мікроморфологічних ознак блище до червонувато-
бурих, що формувалися в тепло-помірних умовах клімату. Він 
відрізняється бурими і червонуватими кольорами забарвлення, 
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підвищеною озалізненістю і оглиненістю. В заключну стадію (zv1c) 
ґрунтоутворення відбулося остепніння ландшафтів, формувалися бурі за 
кольором, карбонатні короткопрофільні ґрунти. Надзвичайна розбитість 
завадівських ґрунтів морозобійними тріщинами (заповнених лесами), є 
доказом змін умов клімату на холодні, перигляціальна обстановки. 

В дніпровський час формувалися делювіальні лесові відклади, 
нерідко шаруваті. Потужність лесів незначна, але в ознаках 
мікроморфології відображають типові для них риси – співрозмірні з 
лесовими часточками скелетні пилуваті зерна з карбонатно-глинистими 
плівками, безгумісність маси є свідченням холодних перигляціальних умов 
формування.  

Витачівські ґрунти представлені бурими і темно-бурими ґрунтами з 
дуже специфічною мікробудовою, що відрізняє їх від всіх інших ґрунтів 
розрізів. Як правило – ґрунти з монолітними короткими профілями, з 
підвищеною оглиненістю і озалізненістю. В мікробудові проявляються 
ооїдоподібні стяжіння органо-залізисто-глинистої речовини з 
концентричним розміщенням глин на фоні компактності будови. Сума 
педологічних ознак вказує на сприятливі умови вивітрювання маси 
(тепліший, ніж сучасний клімат), що підтверджується інтенсивною 
оглиненістю і озалізненістю маси. Величезна кількість кротовин 
відображає степові умови їх формування. Саме у витачівських ґрунтах 
здобуті численні кремнисті артефакти, пов’язані з проживанням тут 
давньої людини.  

Бузькі відклади формувалися в суворих перигляціальних умовах 
клімату. В лесах майже не зустрічаються артефакти, або останні занесені з 
вищележачих витачівських ґрунтів.  

Дофінівські ґрунти відображають умови сухо-степового 
посушливого континентального клімату з недостатнім режимом 
зволоження. Для ґрунтів характерне засолення.  

Голоценові ґрунти представлені чорноземами з артефактами в 
середній частині профілів. 
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Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Степанчук В.М. Дрібна ритміка 

лесово-грунтових відкладів Побужжя на основі вивчення археологічних пам’яток. 
На основі вивчення археологічних об’єктів палеопедологічним (морфо- і 
мікроморфологічним) методом встановлена дрібна ритміка у формуванні лесово-
грунтових відкладів Побужжя. Показана роль мікроморфологічного аналізу для 
відтворення природних обстановок протягом палеогеографічних етапів плейстоцену і 
реконструкцій умов проживання давньої людини.  

Матвиишина Ж.М., Степанчук В.М., Кармазиненко С.П. Дробная ритмика 
лëссово-почвенных отложений Побужья на основании изучения археологических 
памятников. На основании изучения археологических объектов палеопедологическим 
(морфо- и микроморфологическим) методом встановлена дробная ритмика в 
формировании лессово-почвенных отложений Побужья. Показана роль 
микроморфологического анализа для отображения природных обстановок 
палеогеографических этапов плейстоцена и реконструкций условий проживания 
древнего человека.  

Matviyishyna Zh.M., Stepanchuk V.N., Karmazinenko S.P. Short periodic 
rhythmes in the Pobuzhyа loess-soil deposites after the arheological objects 
investigation. As results of the arheological objects in the Pobuzhye investigation by the 
paleopedological (morpho- and micromorphological) methods it is established short periodic 
rhythmes in the loess-soil deposites form. It is shown the role of the micromorphological 
analysis for the restoring of the nature situation and reconstruction of the ancient men live 
condition during the Pleistocene paleogeographical stages.  
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Вступ. У сучасних умовах змін оточуючого середовища під впливом 

кліматичних факторів і зростання антропогенного тиску на природу 
надзвичайно актуальною є проблема взаємодії природи і суспільства. 
Однією із необхідних умов її вирішення є реконструкції особливостей 
проживання давньої людини у різних фізико-географічних районах. 
Відновлення природного середовища первісної людини дозволяє 
розширити уявлення про діапазони адаптивних можливостей суспільства 
до екологічних криз.  
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У цій статті представлені результати дослідження, виконаного в 
рамках проекту ЮНЕСКО-IGCP-521 “Чорноморсько-Середземноморський 
коридор за останні 30 тисяч років: зміни рівня моря та адаптація людини“. 
Головною метою проекту є з`ясування просторово-часових особливостей 
адаптації людини до змін довкілля, пов`язаних із кліматичними 
коливаннями та змінами рівня моря, а також прогноз ймовірного 
подальшого розвитку природи регіону.  

Стан досліджень. Епоха пізньої бронзи припадає на другу 
половину суббореального періоду голоцену (3400-2700 р. т). Після 
ксеротермічного оптимуму (біля 3500 р. т.) розпочалася його волога 
прохолодна фаза [6]. 3600/3400 - 3000/3200 р. т. у пониззях Дніпра та Дону 
розширилися площі лісів, у яких зросла роль широколистяних порід, а у 
степових ценозах посилилися лучно-різнотравні елементи [3, 10]. 
Наприкінці цього періоду у пониззях Дніпра зникли граб і в‘яз. Це 
свідчить, що вологий теплий клімат змінився прохолоднішим. Фіксується 
ксерофітизація степової рослинності, пов’язана із зниженням зволоження 
та посилена антропогенним впливом [4].На Середньому Дону 
широколистяні ліси та різнотравно-злакові степи існували протягом часу 
3400-2800 років тому [5].  

У Східній Україні для інтервалу зрубної культури (XVІ/XV-XII ст. 
до н.е., 3400-3000 р. т.) реконструйовано максимальне зволоження, 
виражене у поширенні лісів і широколистяних порід [1, 2, 7]. Проте 
зниження континентальності клімату у порівняні із посушливою фазою 
середнього суббореалу (ХІХ-XVШ ст. до н.е., 3800-3700 р. т.) почалося 
вже у XVІ ст. до н.е. (3400 р. т.), коли природні умови стали близькими до 
сучасних. Посушливість зростає у пост зрубний час ХІІ-Х ст. (3000-2800 р. 
т.), а фаза ІХ-VIII ст. до н.е. (2800-2600 р. т.) відповідає її максимуму. У 
межах сучасної степової зони (Середнє Побужжя, поселення Виноградний 
Сад, XІV-XII ст. до н.е.) існував лісостеп  і навіть у нині безстічному 
сухому степу межиріччя Дніпра та Молочної (поселення Новокиївка, XIV-
XII ст. до н.е.) поширювалися лучно-різнотравні ценози [8]. Сабатинівська 
культура (XIV-XII ст. до н.е.) позначається розквітом землеробства у 
сучасній зоні сухого степу, що вірогідно пов’язане із значним зволоженням 
протягом цього часу [9]. Визначення впливу кліматичних змін на 
господарській устрій древніх суспільств потребує подальшого вивчення 
палеоекоумов на поселеннях бронзової доби у степовій зоні, і, зокрема, на 
поселеннях білозерської культури, яка змінює сабатинівську та відповідає 
заключному періоду бронзового віку. 

Мета статті. Головним завданням дослідження було з’ясування 
умов існування людини білозірської культури у Південному Побужжі, а 
саме – реконструкція особливостей рослинного покриву та клімату цього 
району протягом пізнього суббореалу (епоха пізньої бронзи). 

Матеріали дослідження. Поселення Дикий Сад (білозірська 
культура, ХІІ-Х ст. до н.е.) розташоване на надзаплавній терасі лівого 
берега р. Інгул при її впадінні у Південний Буг (м. Миколаїв, перетин вул. 
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Артилерійська та Набережна). Палінологічний аналіз виконано для 
наступних чотирьох розрізів.  

Розріз 1 (Рис.1а): 0.0-0.23 м – А1 горизонт грунту, що зливається із 
виповненням котловану житла, – темно-сірий, пилувато-легкосуглинковий, 
зернисто-грудкуватий; 0.23-0.37 м – А1В горизонт (у котловані житла), 
вирізняється коричнювато-сірим забарвленням, перехід униз чіткий; 0.37-
0.50 м – В горизонт – бурий, піщано-середньосуглинковий, глибистий, 
перехід униз поступовий; 0.50-0.70 м – ВС горизонт – світло-бурий 
піщаний суглинок, безструктурний, нещільний, перехід униз поступовий; 
0.70-0.80 м – лес жовто-палевий із натьоками карбонатів (Сса грунту). 

Розріз 2 (Рис.1b): 0.0-0.20 м – А1 горизонт – темно-сірий, піщаний 
легкий суглинок, безструктурний, перехід униз поступовий; 0.20-0.38 м – 
А1(В) горизонт (виповнення котловану) – коричнево-сірий, піщаний 
середній суглинок, безструктурний, перехід униз чіткий; 0.38-0.60 м – В 
горизонт – бурий, супіщаний, нещільний, перехід униз чіткий; 0.60-0.70 м 
– лесовидний супісок.  

Розріз 3 (Рис.2a): 0.0-0.23 м – техногеннi відклади, перехід униз 
різкий; 0.23-0.38 м – А1 горизонт грунту, з гл. 0.28 м зливається із 
виповненням котловану – темно-сірий, піщаний легкий суглинок, 
грудкуватий; 0.38-0.70 м – А1В горизонт,  виповнення котловану – 
коричнево-сірий, піщаний середній суглинок, грудкуватий, перехід донизу 
чіткий; 0.70-0.80 м – лес жовто-палевий. 

Розріз 4 (Рис.2b). Під делювіальними відкладами: 0.0-0.6 м – А1  
горизонт – темно-сірий, середній суглинок, грудкувато-зернистий, із 
кротовинами, виповненими бурим супіском, перехід униз помітний; 0.6-1.3 
м – А1В горизонт – коричнево-сірий, піщаний середній суглинок, 
грудкуватий, із кротовинами, виповненими бурим і гумусовим матеріалом, 
перехід поступовий; 1.3-1.7 м – А1В (культурний) горизонт – коричнево-
сірий із білястим відтінком за рахунок золистої домішки, піщаний середній 
суглинок, грудкуватий, перехід униз чіткий. Містить численні артефакти, а 
з гл. 1.6 м – кам’яну кладку; 1.7-1.8 м – В горизонт – бурий супісок, із 
численними артефактами, переход униз чіткий; 1.8-1.9 м – лес жовто-
палевий.  

На спорово-пилкових діаграмах (Рис. 1-2) для пилку дерев і 
чагарників прийнято позначення AP ("arboreal pollen"), для пилку трав – 
NAP ("non-arboreal pollen"). Вміст пилку родини Astreaceae, у складі якої у 
степовій зоні зустрічається багато ксерофітів, у суму пилку різнотрав’я не 
включався.  

Спорово-пилковий комплекс (СПК) 1 виявлено у нижньому 
перехідному горизонті ґрунтів ВС (Рис. 1a, зраз. 17) за спектром степового 
типу (АР 10%, NAP 72%, спор 18%) із значною участю пилку 
Chenopodiaceae (22,5%) і Asteraceae (15,5%). До складу домінант входить 
різнотрав’я (23%), представлене переважно родинами Cichoriaceae (9%), 
Rosaceae та Lamiaceae. Вміст пилку Poaceae 10%, пилок Artemisia 
відсутній. У незначній кількості представлені гігрофіти (Cyperaceae і 
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Ranunculaceae) і гідрофіти (Typha latypholia, Phragmites). Досить високим є 
вміст спор Bryales (12%) і Polypodiaceae (6%). У АР переважає Pinus 
silvestris (6%), але зустрінуто і паліноморфи Carpinus та Alnus. 

СПК 2  виділено у горизонті В (Рис. 1a, зраз. 18 і 1b, зраз. 4) за 
степовим типом спектрів із вищим вмістом AP (14-17%), ніж у СПК 1  
(NAP 62-69%, спор 15-22%). Знижується вміст пилку Chenopodiaceae (9-
11%) і Asteraceae (8-10%), зростає участь (23-25%) і збільшується кількість 
палінотипів різнотрав’я. Вміст пилку Poaceae 9-12%,  Artemisia 1-3%. 
Зустрічаються мікрофосилії гідро- і гігрофітів: Cyperaceae (до 15%), 
Ranunculaceae, Potamogetonaceae та Iridaceae. У складі спор переважають 
Bryales (12-17%), з’являються Lycopodiaceae. У групі AP, крім Pinus, 
представлені Alnus, Betula та Corylus (по 2-4%), поодиноко  Quercus, 
Carpinus, Salix і Malaceae.  

СПК 3 виявлено у А1В горизонті, у нижніх шарах виповнення 
котлованів жител поміж кладкою фундаментів (Рис.1a, зраз. 19 і Рис.2a, 
зраз. 1 і 2). Надалі зростає вміст АР (до 23%, що наближає спектри до 
лісостепового типу) і урізноманітнюється склад різнотрав’я 
(Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, 
Cannabaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Boraginaceae, Linaceae, Apiaceae i 
Cichoriaceae). Участь пилку Asteraceae низька (6-7%). Досить багато 
паліноморф Poaceae і Cyperaceae (по 6-14%). У незначній кількості 
наявний пилок Artemisia, проте зростає вміст пилку Chenopodiaceae (15-
23%). У складі спор переважають Bryales і Polypodiaceae (до 8%), 
помітною є участь Lycopodiaceae. У АР, крім Pinus, присутній (по 1-2%) 
пилок широколистяних порід (Carpinus, Tilia та Quercus), а також 
поодинокі зерна Corylus, Salix, Alnus, Betula i Malaceae. 

СПК 4 простежено у горизонтах А1В (Рис.1b, зраз. 5) та А1 (Рис.1a, 
зраз. 20) у матеріалі виповнення котлованів жител. Спектри є перехідними 
до лісостепових (AP 19-21%, NAP 61-73%,  спор 6-21%). Характерною є 
поява паліноморф Cerealіа (до 2%) при вмісті пилку решти Poaceae 4-5%. У 
NAP зростає роль пилку Asteraceae (8-19%), Cichoriaceae (11-12%) та 
різнотрав’я загалом (32-36%). У складі останнього переважає пилок 
Lamiaceae і Rosaceae, зустрінуто Brassiсaceae, Fabaceae, Rubiaceae, 
Cannabaceae і Boraginaceae. Вміст пилку ксерофітів знижується (11-12%). 
Представлено гідро- і гігрофіти (Potamogetonaceae, Cyperaceae та 
Ranunculaceae). У АР збільшується вміст пилку мезофілів: Carpinus і 
Corylus (по 1,5-3,5%), Ulmus, Euonymus та гігрофілів: Salix, Alnus і Betula 
pubescens (по 2-4%). Зустрічаються поодинокі зерна Picea, Malaceae та 
Cupressaceae. У складі спор представленi Bryales (до 11%), Polypodiaceae 
(до 7%, зокрема, Pteridium), Lycopodiaceae (поодиноко). 

СПК 5 виявлено у горизонті А1, що відповідає верхній частині 
виповнення котлованів (Рис.1a, зраз. 21; Рис.1b, зраз. 6 і 7; Рис. 2a, зраз. 3), 
за присутністю Cereаlia (до 2,5%), значною роллю пилку рудеральних 
рослин: Asteraceae (до 50%), Cichoriaceae і Chenopodiaceae (до 20-25%). 
Виділено два підкомплекси. 
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СПК 5а (зраз. 21 і 3) має близькі до лісостепових спектри (AP 16-
27%, NAP 52-69%, спор 14-21%), але переважання у AP Pinus (пилок 
далекого заносу) свідчить про степовий тип зональних ландшафтів. Пилок 
широколистяних порід (Carpinus і Fraxinus) поодинокий. У групі 
різнотрав’я переважають Lamiaceae (до 7%) і Rosaceae (до 4%), але склад 
його збіднений через значну участь пилку рудералів (крім вищеназваних, 
Euphorbiaceae, Convolvulaceae). Помітним є вміст пилку Cyperaceae (2-8%). 
Спори представлено Bryales, Polypodiaceae (зокрема, Pteridium), поодиноко  
Lycopodiaceae та Sphagnum.  

СПК 5b (зразки 6 і 7) має степові спектри (АР 9-20%, NAP 75-88%, 
спор 3-6%). Із АР зникають широколистяні породи, помітним залишається 
вміст пилку Alnus (3,5-5%), присутній пилок Rhamnus і Malaceae. Низькою 
є участь Cyperaceae і гідрофітів. Серед пилку бур’янових рослин, крім 
вищеназваних, представлено Plantaginaceae, Polygonaceae (Rumex), 
Brassicaceae, Solanaceae і Cannabaceae. Вміст спор значно зменшується і 
збіднюється за складом (переважно Bryales).  

Окремо розглянемо СПК відкладів виповнення рову (Рис.2b), всі з 
яких є степовими. СПК 6 у верствах поміж кам’яної кладки (зраз. 8-9) має 
багатий склад пилку різнотрав’я (Lamiaceaе, Brassicaceae, Ranunculaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Rubiaceae і Dipsacасeae) і однодольних рослин 
(Liliaceae, Alliaceae та гігро- і гідрофіти: Cyperaceae, 4-7%, Butomaceae та 
Iridaceae). Серед Poaceae (8-12%) виявлено  пилок Cerealіа. Вміст 
паліноморф Asteraceae і Cichoriaceae незначний (до 10%), а Chenopodiaceae 
суттєвий (18-25%). Різноманітним є склад спор (Bryales, до 6%, 
Polypodiaceae, зокрема Pteridium, і Lycopodiaceae) та АР (крім Pinus, Alnus, 
Betula та Malaceae, присутній пилок широколистяних порід – Carpіnus і 
Corylus). СПК 6 зіставляється із СПК З (рівень кладки фундаменту), 
відрізняючись наявністю пилку Сerealia і нижчим вмістом АР (вірогідно 
через вищу участь пилку рудералів у відкладах рову).   

СПК 7 виявлено у нижній частині А1В горизонту (зраз. 10-11) за 
ростом вмісту пилку Chenopodiacеae (до 34%) і Artemisia (до 6%) при 
зниженні ролі різнотрав’я, склад якого проте не збіднюється: Lamiaceae і 
Rosaceae (по 2-5%), Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Rubiaceaе, 
Brassiсaceae, Lythraceae, Plantaginaceae, Boraginaceae і Dipsacaceae. У 
культурному шарі є пилок Cerealіа (4%). Спори представлені 
Polypodiaceae, Bryales і поодиноко Ophioglossum. У АР зросла роль пилку 
Alnus (до 6%) і Betula (пилок Carpinus та Corylus поодиноко). СПК 7 
займає проміжне місце між СПК 4 (багате різнотрав’я) і СПК 5а 
(посилення ролі Chenopodiacеae, збіднення складу АР). 

СПК 8  виділено у верхній частині А1В горизонту (зраз. 12-13) за 
ростом вмісту АР (21%) при збідненні його складу: крім Pinus (до 20%), 
представлено Alnus і Malaceae. Знизилася роль Chenopodiaceae (16-18%), 
зник пилок Artemisia, зріс вміст пилку різнотрав’я, у складі якого 
переважають Rosaceae (до 12%), Cichoriaceae і Lamiaceae, представлені 
Ranunculaceae, Cannabaceae, Fabaceaе, Malvaceae, Rubiaceae і Dipsacaceae. 
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Серед Poaceaе (до 11%) зустрінуте пилкове зерно Cerealіа. Гігрофіти 
представлені Cyperaceae, Hydrocharitaceae, Typha і Filipendula, спори – 
Bryales, Polypodiaceae і Lycopodiaceae. СПК 8 можна порівняти із СПК 5b 
за зникненням пилку широколистяних порід, проте склад NAP у них 
відмінний.  

СПК 9 у нижній частині А1 горизонту (зраз. 14) подібний до СПК 8, 
відрізняючись зниженням ролі пилку рудералів і Роасеае, відсутністю 
зерен Cerealіа, зростанням вмісту пилку типових ксерофітів (Artemisia 9%, 
Euphorbiaceae) і айстрових. Вміст (19%) і склад різнотрав’я збіднені 
(переважає Lamiaceae, присутні Rosaceae і Brassiсaceae, поодиноко 
Fabaceae, Rubiaceae  та Ranunculaceae). Як у СПК 8, збідненим є також 
склад АР і спор.  

СПК 10 виділено у верхній частині А1 горизонту (зраз. 15-16) за 
найнижчим вмістом АР (4-12%), зростанням ролі пилку ксерофітів (27-
30%) за рахунок Chenopodiaceae (24-29%), підвищенням вмісту пилку 
Poaceae (до 12%). У верхньому зразку зустрінуто пилок Cerealіа. У складі 
різнотрав’я переважає пилок Lamiaceae, Cichoriaceae i Rosaceae, 
представлені Ranunculaceae, Brassicaceae, Fabaceae і Leontice. Значною є 
участь спор (17-19%) за рахунок Bryales (11-16%), частково Polypodiaceae 
(зокрема, Pteridium). У АР переважає Pinus silvestris (2-9%), наявні Alnus 
(2%) і Rhamnus (поодиноко).  

Реконструкція природного середовища. На основі палінологічного і 
літопедологічного аналізу простежено наступні фази у розвитку 
природного середовища. До виникнення поселення, під час формування 
нижнього горизонту грунтів ВС (СПК 1) досліджувану територію займали 
степи, подібні до сучасних типчаково-ковилових. Родовий склад 
трав’янистих угруповань був збіднений за рахунок незначного 
представництва родин різнотрав’я. У складі ценозів помітну роль грали 
лободові та ксерофіти із родини айстрових. Близкість поселення до 
заплави Південного Бугу відображено у наявності пилку гігрофітів (осок і 
жовтецевих) і гідрофітів (рогозу та очерету). Лісові масиви у долині річки 
були обмежені за площею.  На піщаних терасах зростали світлі соснові 
бори із папоротями у наземному покриві, а на заболоченій заплаві – вільха. 
Виходячи із присутності пилку граба, який наразі не зростає у степовій 
зоні, можна припустити, що клімат цієї фази (загалом подібний до 
сучасного) був все ж дещо м’якішим. 

Протягом наступної фази (ґрунтовий горизонт В, СПК 2) відбувалося 
деякe розширення площ долинних лісів і мезофітикація степових 
асоціацій. Зменшувалася роль лободових і айстрових, збагачувався 
родовий склад трав, зокрема, зростали такі мезофіти як гадючник 
(Filipendula), жовтецеві та геранієві. Більші площі займали перезволожені 
ділянки із осоками, ірисовими і зеленими мохами. У складі долинних борів 
урізноманітнився склад  широколистяних порід (граб, дуб, ліщина), 
з'явилася береза, а у наземному покриві – плауни. У грунтах посилилося 
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глинне вивітрювання, формувався бурозабарвлений горизонт В. Ці зміни 
свідчать про зволоження клімату.  

У час виникнення поселення, коли закладався фундамент жител 
(горизонт А1В, СПК 3) та формувалися нижні верстви виповнення рову 
(СПК 6) надалі посилилася мезофітикація степу, що стає різнотравно-
злаковим із багатим родовим складом трав (лілійні, цибулеві,гвоздичні, 
жовтецеві, капустяні, розові (зокрема гадючник), бобові, ясноткові, 
жорстколисті, льонові, коноплеві, маренкові, ворсянкові. Підвищення ролі 
лободових вірогідно пов’язане із появою рудеральних рослин на 
субстратах, порушених під час закладання жител і особливо рову. Під 
багатим трав’янистим покривом у грунтах розвивалося 
гумусонакопичення, хоча продовжувалося і глинне вивітрювання. У 
долині Бугу розширювалися площі та збагачувався склад лісів, у яких 
зростали граб, дуб, липа, у підліску – ліщина, а на заболоченій низькій 
заплаві – вільха, береза та верба. У їх наземному покриві надалі 
посилилася роль папоротей і плаунів. Поширення мезофільних дерев і трав 
та спорових рослин свідчить, що  клімат був вологішим, ніж на 
вищеописаних фазах і тепер. Нині цю територію займають злакові степи, а 
граб, вільха та ліщина не зустрічаються у складі рослинності. У СПК 3 
пилок хлібних злаків не виявлено (можливо на момент виникнення 
поселення землеробство було лише започатковане).  

Протягом наступної фази (СПК 4) формувалися гумусовані відклади, 
що вже містять пилок хлібних злаків. Біля поселення з’явилися поля і 
супутні рудеральні рослини (айстрові, цикорієві і коноплеві). Участь 
ксерофітів зменшилася, домінували злаково-різнотравні ценози. У долині 
на дренованих ділянках зростали граб, в’яз, ліщина, бруслина, на 
заболочених – вільха та верба; у наземному покриві – папороті, поодиноко 
плауни. Присутність у СПК паліноморф ялини (у степовій зоні відносяться 
до пилку далекого заносу) свідчить про розширення її природного ареалу у 
Карпатах чи горах південної Європи (протягом вегетаційного періоду 
домінує західний вітровий перенос). Це, разом із багатим складом 
мезофітних трав і поширенням мезофільних широколистяних порід у 
долинних лісах свідчить про вологий клімат цієї фази.  

Протягом наступної фази (А1 горизонт, СПК 5 у розрізах котлованів 
жител; А1В горизонт, СПК 7 у виповненні рову) у долинних лісах 
зменшилася роль широколистяних порід (до зникнення). У степу знизилася 
участь і збіднився склад різнотрав’я (зустрічалися ясноткові, розові, 
бобові, гвоздичні та ворсянкові). Це могло бути пов’язане із поширенням 
бур’янових рослин (лободових, айстрових, цикорієвих, молочайних, 
подорожникових, в’юнкових, гречкових, капустяних, коноплевих). Хлібні 
злаки продовжували зростати навколо поселення. На початку фази (СПК 
5а і 7) у наземному покриві було ще досить багато мезо- і гігрофітів 
(зокрема, осок, жовтецевих) і спорових рослин, у лісах поодиноко 
зустрічалися граб, ясен і ліщина. Пізніше (СПК 5b) площі долинних лісів, у 
яких зростали лише сосна, вільха та береза, скоротилися, з’явився типовий 
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степняк жостер. Знизилася роль гігрофітних трав і спорових рослин. Поява 
спор сфагнуму, що не зростає у степу, може свідчити про розширення його 
ареалу у західних районах. Ці ознаки, а також припинення глинного 
вивітрювання у грунтах, відображають певне похолодання й аридизацію 
клімату, що однак залишався сприятливим для гумусонакопичення 
(вірогідно близьким до сучасного). 

  Протягом наступної фази виповнення рову (СПК 8) відбулося 
поширення долинних борів і мезофітикація степових ценозів. При 
скороченні участі лободових і полину посилилася роль і урізноманітнився 
склад різнотрав’я (розові, зокрема, гадючник; цикорієві, ясноткові, 
жовтецеві, бобові, коноплеві, мальвові, маренкові, ворсянкові). Можна 
припустити дві причини простежених змін: відновлення злаково-
різнотравних ценозів після зникнення поселення чи природне зволоження 
клімату. Останнє мало б відповідати переходу до  ранньої субатлантики, 
яка визначається як вологий прохолодний час [7]. 

Формування гумусового горизонту у верхній частині виповнення 
рову відбувалося спочатку при посиленні ксерофітних компонентів 
степових ценозів (полину, ефедри, молочаю, айстрових) і збідненні 
різнотрав’я (СПК 9), а потім при скороченні (до зникнення) долинних лісів 
і підвищенні ролі лободових (СПК 10). Домінуючим типом рослинності 
були злакові степи. Мезофітні трави, кущі жостеру зустрічалися лише у 
зниженнях, що свідчить про посушливий клімат. Посушливі фази 
простежені у кінці суббореалу [1, 8] та у кінці ранньої субатлантики [7], до 
яких (залежно від визначення віку СПК 8) може відноситься описуваний 
інтервал.  

Висновки і перспективи. Палінологічні та літопедологічні 
дослідження на поселенні Дикий Сад свідчать, що людина ХІІ-Х ст. до н.е. 
проживала тут у сприятливих екоумовах. У час її приходу на поселення та 
на початку його існування клімат був м’якішим (перш за все, вологішим), 
ніж нині. Поширювалися злаково-різнотравні степи (зараз типчаково-
ковилові); у лісах долини Бугу зростали мезо-гігрофільні породи (граб, 
ліщина, вільха), відсутні нині; у грунтах, поряд із гумусонакопиченням, 
розвивалося глинне вивітрювання. До кінця описуваного інтервалу 
відбувалося погіршення екоумов, відображене у послабленні глинного 
вивітрювання, зникненні широколистяних порід, скороченні площ лісів, 
збідненні різнотравних ценозів.    

Встановлення причин змін природного середовища на останніх 
фазах існування поселення (кліматичні чи антропогенний вплив?) потребує 
дослідження природного розрізу понизь Південного Бугу, а також 14С 
датування відкладів.   
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Герасименко Н.П., Гладиревська М.Б., Горбенко К.В. Природне середовище 

людини бронзової доби на поселенні Дикий Сад. Палінологічні та літопедологічні 
дослідження на поселенні Дикий Сад показали, що протягом ХІІ-Х ст. до н.е. 
(білозірська культура пізньої бронзи) природні умови у пониззях Південного Бугу були 
спочатку вологішими, ніж нині (мезофітні степи та мезофільні породи у долинних 
лісах), а потім близькими до сучасних (злакові степи, долинні соснові бори). Знахідки 
пилку хлібних злаків свідчать про розвиток землеробства на поселенні.  

Герасименко Н.П., Гладиревська М.Б., Горбенко К.В.Природная среда 
человека бронзового века на поселении Дикий Сад. Палинологически и 
литопедологические исследования на поселении Дикий Сад показали, что в течение 
ХІІ-Х ст. до н.э. (белозерская культура поздней бронзы) природные условия в низовья 
Южного Буга были сначала влажнее, чем ныне (мезофитные степи в 
мезофильныепороды в долинных лесах), а затем близкими к современным (злаковые 
степи, долинные сосновые боры). Наодки пыльцы хлебных злаков свидетельствуют о 
развитии земледелия на поселении. 

Gerasimenko N.P., Gladyrevska M.B., Gorbenko K.V. Environment of the Bronze 
Age man at the Dykyi Sad settlement. Pollen and pedological study of the Dykyi Sad 
settlement shows favorable climatic conditions during XII-X cent. BC (the Bilozirska culture 
of the Late Bronze Age) in the lower reaches of the Southern Bug River. Firstly, the climate 
was wetter than now (mesophytic steppe in place of the modern grassland, and Carpinus, 
Corylus and Alnus in valley forests). Findings of Cerealia pollen prove existence of plant 
economy. Later, the climate became similar to the present one and then even drier 
(xerophytization of steppe and decline of broad-leaved trees).  
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Вступ. Екологічний стан довкілля віднедавна характеризують через 

його проблеми. Виникають останні, головним чином, через інтенсивну 
господарську діяльність. Вона пов’язана, зокрема, з особливостями 
землекористування, розвитком будівельної промисловості з її ресурсною 
базою, гірничовидобувним виробництвом тощо. Кожний вид 
природокористування окремо, а, передусім, усі разом, у комплексі, 
неминуче визначають чітку тенденцію до подальшого погіршення 
екологічного стану всіх геосфер. 

Виклад основного матеріалу. Луганська область, яка своєю 
південною частиною лежить у межах Донецького басейну, не є винятком 
щодо несприятливої екологічної ситуації, що склалася в усій Україні. Ця 
ситуація характеризується багатьма екологічними проблемами, що 
охоплюють атмо-, гідро- та геоморфосферу. Оскільки остання є 
літогенною основою природних комплексів, саме геоморфосфера певною 
мірою визначає стан інших компонентів довкілля. 

Тенденція у зміні еколого-геоморфологічної ситуації в Донбасі в бік 
її погіршення стала позначатися ще з часу початку промислового 
(гірничовидобувного) та сільськогосподарського освоєння реґіону, тобто, 
понад два століття тому. Але природні чинники вже тоді створювали 
передумови сучасного екологічного стану геоморфосфери. 

До природних умов, що впливають на стан геоморфосфери, належать 
характер земної поверхні, тектонічна порушеність земних надр, кліматичні 
особливості місцевості, її насиченість підземними та поверхневими водами 
тощо. Кліматичні умови (тривалий безморозний період, відносно незначна 
середньорічна кількість опадів при їх зливовому характері тощо) 
становлять низку ерозійно небезпечних природних факторів. 

Донецький басейн являє собою складну геологічну структуру, 
утворену в епоху герцинської складчастості й перетворену подальшими 
тектонічними, в тому числі неотектонічними, рухами. Багатокілометрова 
флішоїдна товща осадових порід, подрібнена численними розломами 
різного масштабу, на денній поверхні утворила мозаїку з пасм, грив, 
улоговин, горбів тощо. Схили з різними морфометричними 
характеристиками, утворені інтенсивними схилоутворюючими процесами, 
є ареною для сучасних схилових процесів, активізованих господарською 
діяльністю людини. 
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Підземні води, що є основними постачальниками річкового стоку, є 
гідрологічно пов’язаними, тому що дренуються на різних глибинах не 
лише тектонічними тріщинами й розломами, але й через утворення 
штучних порожнин – шахт, свердловин, кар’єрів тощо. 

Оскільки в Донбасі основними видами природокористування є 
вуглевидобуток і землеробство, то й головні екологічні проблеми мають 
два аспекти, пов’язані з перетворенням геоморфосфери як іззовні 
(інтенсивні схилові процеси), так і зсередини, що зумовлено 
деструктуризацією літогенної основи рельєфу. Обидва аспекти викликають 
цілий спектр інших екологічних проблем, прямо чи опосередковано 
пов’язаних із порушенням геоморфосфери, таких, як, наприклад, 
деградація річкової мережі тощо. 

Орографічно Донецький басейн у межах Луганської області 
представлений північним макросхилом і Головним вододілом Донецького 
кряжа; лише частково – південним макросхилом. Поверхня території 
досліджуваного району являє собою правобережжя Сіверського Дінця й 
нахилена в його бік, визначаючи не лише приуроченість, а й інтенсивність 
головних рельєфоутворюючих процесів. Орографічний план 
характеризується чергуванням річкових долин і вузьких вододілів, напрям 
яких контролюється як топографічними особливостями місцевості, так і її 
тектонічною будовою. Відтак горизонтальна та вертикальна 
розчленованість поверхні у специфічних умовах Донецького кряжа 
зумовлені, по-перше, геологічними особливостями району та, по-друге, 
похідними від них ерозійними процесами. 

Загальновідомо, що деякі морфометричні характеристики схилів 
обмежують певні види господарської діяльності, зокрема, сільського 
господарства, будівництва тощо. Але за умови високого рівня урбанізації 
та надмірного промислового навантаження використання схилових 
поверхонь не завжди адекватне їх потенційній безпеці. 

Донецький кряж характеризується складним поєднанням схилових 
поверхонь різної крутизни. 61% площі досліджуваної території являє 
собою вододільні пасма та низькі річкові тераси. На виположені вододільні 
та річкові схили (від 1,5 до 3°) припадає 7,6% площі, стрімкіші (3 – 6°) 
займають 14,6% площі території. Кути нахилу понад 6° мають схили 
річкових долин і балок у їхніх верхів’ях. 

Використання схилових земель у сільськогосподарському 
виробництві створює серйозні проблеми. Так, за останні десятиліття не 
лише значно збільшилася площа угідь на виположених ділянках, а й 
відбувається інтенсивне залучення в землеробство ерозійно небезпечних 
схилів крутизною від 5° і більше. На таких схилах ерозійні процеси (як 
площинний змив, так і лінійна ерозія) за умов нераціонального 
господарського використання набувають великої інтенсивності. Залучено в 
сільськогосподарське виробництво та значно пошкоджено 94,4% площі 
земель, які потребують значних витрат на відновлення їх екологічної 
безпеки. Навіть виположені ділянки (крутизною 1 – 2°), які складають 58% 
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орних земель, уже тепер потребують застосування протиерозійних заходів. 
Величини площинного змиву на схилах Донецького кряжа сягають 0,54 мм 
за рік, тобто середні значення втрат ґрунту становлять 10 т/га, а 
максимальні – 15 т/га за рік. Господарства недобирають від 15 до 50 % 
врожаю. 

Лінійний розмив, який для цього району проявляється в утворенні 
численних коротких ярів, характеризується величиною густоти яружної 
мережі 1,0 км/км2 [1]. Лінійний приріст невисокий (0,3 м за 10 років), бо 
він обмежується довжиною схилів, але втрати земель відбуваються саме 
через збільшення кількості ерозійних врізів та зменшення суцільних площ 
ділянок, придатних для сільськогосподарського використання. 

Господарська діяльність людини впливає на екологічний стан орних 
схилових земель також і опосередковано – через формування структури 
посівних площ та структури сільськогосподарських земель взагалі. 

У структурі співвідношення земельних угідь (рілля – сіножаті – 
пасовища) рілля виступає як дестабілізуючий фактор, тобто, з ростом 
розораності земель зростає ентропія, і стійкість геосистем зменшується. 
Рівень розораності в донбасівській частині Луганської області сягає понад 
57,2% від усіх сільськогосподарських земель і значно перевищує 
нормативи (гранично допустимий рівень розораності, виражений в 
ентропійній мірі, становить близько 40%). За останню чверть століття на 
схили крутизною понад 2° припадає вже 70% від площі ріллі. 

 Як наслідок, на схилах крутизною 2 – 5° еродованість ріллі вже 
сягає 96,8%, а на схилах понад 5° – навіть 98,34%. Вочевидь, використання 
крутосхилів у рільництві набуває негативного значення. 

Таким чином, незбалансованість у сільськогосподарському 
землекористуванні, чітка тенденція до збільшення площі ріллі, інтенсивне 
поширення її на ерозійнонебезпечні схили призводить до негативних 
екологічних наслідків, збільшує еколого-геоморфологічну небезпеку. 

Друга група екологічних проблем пов’язана з гірничим 
виробництвом (передусім, із видобутком вугілля), яке також здійснює як 
прямий, так і непрямий вплив на геоморфосистеми. 

Прямий вплив полягає у відчуженні земель під терикони та відвали, 
різноманітні техногенні споруди й комунікації, утворенні просадок та 
проваль тощо. Непрямий вплив проявляється у змінах режиму й стану 
поверхневих та підземних вод, посиленні інфільтрації шкідливих речовин 
відвалів і хвостосховищ у ґрунтові води, збільшенні об’ємів водозабору з 
водоймищ тощо. 

На Луганщині площа шахтних полів перевищує 31% від площі її 
вугільного реґіону та 8,2% від усієї площі області. З трьохсот державних 
шахт діючими залишилися лише 57, що перебувають у державній формі 
власності. Беручи до уваги, що річний вихід відходів дорівнює близько 25 
млн. т, підраховано, що на денній поверхні зосередилося понад 10 млрд. м3 
токсичної породи. 
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На території шахт, що ліквідуються, 27 відвалів горять. Кількість 
териконів, що вже згасли й частково озеленені (біологічна рекультивація), 
складає лише 11% від їх загальної кількості.  

Шахти із супутніми відвалами не мають чіткої приуроченості до 
вододілів річкових басейнів, що пов’язано з оберненим характером 
рельєфу Донецького кряжа. Більшість шахт розташована на річкових 
схилах, тому участь забруднених шахтних вод у формуванні стоку 
підземних і поверхневих вод досить значна.  

За нашими розрахунками, за весь період видобутку вугілля в 
донбасівській частині Луганщини на різних глибинах утворилися підземні 
порожнини загальним об’ємом 10 млрд. м3. Шар підземної техногенної 
денудації в середньому склав 10,75 м [2]. Вироблені шахтами підземні 
порожнини призводили й далі призводять до вертикальних і 
горизонтальних деформацій літосфери. Над шахтними виробками 
відбувається прогинання гірських порід верхніх шарів, що 
супроводжується розривними деформаціями; відтак, відбувається дренаж 
підземних вод, а на денній поверхні утворюються депресії, які часто 
заболочуються. За умови високих рівнів підземних вод просідання земної 
поверхні призводить до підтоплення значних територій, що завдає шкоди 
населеним пунктам. На деяких ділянках підробленої гірничими виробками 
території зафіксовано вихід на поверхню метану. 

Як зазначається у звіті Держуправління охорони навколишнього 
природного середовища в Луганській області, розробка кам’яновугільних 
родовищ та скидання стічних вод у гідромережу сприяли змінам у 
водообміні й гідрохімічному режимі підземних вод на території близько 10 
тис. км2, що становить 37% від загальної площі Луганщини; з них 4 тис. 
км2 являють собою площу поширення підземних вод водоносних 
горизонтів тріщинно-карстової зони верхньої крейди, які є основним 
джерелом централізованого водопостачання населених пунктів області [3]. 

Звісно, що за сьогоднішнього колосального впливу вугільних 
підприємств на геологічне середовище будь-яке суттєве втручання, а 
особливо – припинення гірничих робіт і ліквідація вугільних шахт, 
зумовлює значне погіршення гідрогеологічної обстановки. По закритті 
шахт і припиненні водовідливу настає підйом рівнів шахтних вод до 
поверхні з наступним їх виливанням. Наслідками цього є підтоплення, 
засолення, розвиток ерозійних процесів. У той же час погіршуються 
мінералізація та гідрохімічні показники карбонових горизонтів підземних 
вод. 

Загальна площа підтоплених земель становить 2239,1 га. При цьому 
підкреслюється, що до зони підтоплення потрапляють інженерні мережі й 
інші комунікації (водогони, каналізаційні колектори, газопроводи, лінії 
електропередач тощо), що може зумовити ускладнення екологічної, 
санітарно-епідеміологічної обстановки та техногенні аварії. 

Висновки. Екологічний стан геоморфосфери в Донбасі складний і 
напружений. Хоча він і зумовлений природними факторами, але в той же 
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час посилений нераціональним природокористуванням. Визначення та 
вирішення нагальних екологічних проблем, пов’язаних зі станом 
геоморфосфери, потребує зусиль фахівців різного профілю, координації 
цих зусиль, створення комплексних програм екологізації геоморфосфери, 
що має лягти в основу загальної стратегії землекористування з 
урахуванням потреби в оптимізації природного середовища 
досліджуваного реґіону. 

За станом на 01.01.2008 р., Мінвуглепромом України так і не було 
виконано розробку довгострокових прогнозів зміни еколого-
гідрогеологічної ситуації та створення комплексних схем інженерного 
захисту територій [3]. 

Екологічна небезпека в природних системах, зокрема, в 
геоморфосфері, позначається на умовах життя населення депресивного 
вугільного реґіону Луганської області, що, кінець кінцем, підсилює й 
соціальну напругу. Таким чином, наукові розвідки в галузі геоморфології 
природно переходять у соціальну площину та потребують від науковців 
громадянської відповідальності. 
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Кисельова О.О., Кисельов Ю.О. Еколого-геоморфологічні проблеми 

донецького басейну (на прикладі Луганської області). Розглянуто чинники, що 
зумовлюють погіршення екологічного стану геоморфосфери вугільного реґіону 
Луганської області. Наголошено на наявності природних передумов виникнення 
екологічних проблем. Відзначено роль господарської діяльності в реґіоні (насамперед, 
землеробства та вуглевидобутку) в дестабілізації екологічного стану геоморфосфери. 
Підкреслено соціальну значущість еколого-геоморфологічних проблем Луганщини. 

Киселёва О.А., Киселёв Ю.А. Эколого-геоморфологические проблемы 
Донецкого бассейна (на примере Луганской области). Рассмотрены факторы, 
обусловливающие ухудшение экологического состояния геоморфосферы угольного 
региона Луганской области (Украина). Акцентировано внимание на наличии 
природных предпосылок возникновения экологических проблем. Отмечена роль 
хозяйственной деятельности в регионе (прежде всего, земледелия и угледобычи) в 
дестабилизации экологического состояния геоморфосферы. Подчёркнуто социальное 
значение эколого-геоморфологических проблем Луганщины. 

Kyselova O.O., Kyselov Iu.O. Ecological and geomorphologic issues of the Donets 
basin (by the examples of luhansk region). The factors providing the ecological state of the 
geomorphosphere of the coal-mining part of Luhansk region (Ukraine) to change for the 
worse are observed. The authors stress on natural causes of arising ecological problems. The 
role of the economical activity in the region (especially, agriculture and coal-mining industry) 
in the process of destabilization of the ecological state of the geomorphosphere is marked. 
The social importance of the ecological and geomorphologic problems of the Luhansk region 
is accentuated in the article. 
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Вступ. Комплексні дослідження донних відкладів солоних озер 

Західного Криму Саки та Джарилгач виконуються з метою реконструкції 
ландшафтно-кліматичних умов, еволюції озер та зміни рівня Чорного моря 
у пізньому голоцені. Дослідження базуються на основі 
літостратиграфічного, хроностратиграфічного, біостратиграфічного і 
геомагнітного вивчення кернів донних відкладів. Мікропалеонтологічні 
методи включають палінологічний, діатомовий та остракодологічний 
аналізи. Дослідження підтримуються проектом ДФФД України 28.6/038 і 
РФФД 09-05-90438 «Палеогеографія та клімат Північного Причорномор’я 
у голоцені», а також виконувалися за міжнародним дансько-російсько-
українським проектом «Північне Причорномор’я у I тисячолітті до н. е.: 
історія людини і кліматичні зміни» і за активної підтримки Сакської 
гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції.  

У Криму нараховується понад 50 озер, переважно солоних, 
морського походження. Вони мають незначну глибину (до 1-1,5 м) і влітку 
можуть пересихати, проте потужність донних відкладів, як правило, значна 
(до 20-25 м). У донних відкладах озер зустрічаються пласти похованої солі 
– індикатори особливо посушливих епох. У більшості з озер вівся 
видобуток солі. Тому особливо важливе значення для палеокліматичних 
реконструкцій мають такі незаймані водойми як озеро Джарилгач та 
південно-західна частина озера Саки (затока Гудим), де й виконуються 
дослідження за проектом.    

Стан вивчення. Лiмнологічне дослідження солоних озер Криму 
почалося у кінці 19-ого сторіччя у зв’язку із розвитком соляної 
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промисловості та грязелікування. У працях М.І. Соколова вперше 
припускається думка про морське походження узбережних озер і лиманів – 
під час трансгресії море затопило улоговини, вироблені поверхневими 
водами протягом попереднього низького стояння його рівня, а пізніше ці 
затоплені водойми були відокремлені від моря пересипами. У роботах М.І. 
Андрусова, Б.Л. Личкова, Н.М. Страхова затоплення узбережних долин і 
балок та наступне утворення озер пояснюється повільними коливальними 
рухами.  

В 20-30-х рр. 20-ого сторіччя на озерах Криму проводилися 
комплексні дослідження на основі буріння донних відкладів і пересипів [4, 
6]. Найбільшу кількість робіт, зокрема, палеокліматичних,  присвячено 
Сакському озеру, донні відклади якого ритмічно ламіновані. В.Б. 
Шостакович [8, 9] пояснював це явище річною циклічністю нашарування і 
на основі підрахунку та аналізу товщини річних шарів визначав час 
утворення Сакського озера і кліматичні особливості протягом його 
існування. Для інтервалу глибин 0,0-6,5 м підраховано 4188 пар шарів 
середньою потужністю 0,20-0,23 мм. Швидкість осадконакопичення 
складала 1,53 мм/рік. Таким чином, Сакське озеро існує не менше 5444 
років від 1934 р. (час, коли виконувалися підрахунки). Між 3400 і 2300 рр. 
та між 2200 і 2100 рр. до н е. зміни режиму Сакського озера виявилися у 
різкому зниженні потужності річних шарів, із 2100 р. до н.е. такі суттєві 
зміни у режимі озера не відбувалися.   

О.І. Дзенс-Литовський [3,4] також вважав, що відокремлення 
солоних озер Криму від моря відбулося біля 5000 років тому. У верхньому 
горизонті чорних мулів Сакського озера потужністю 2,5 м він нарахував 
2000 пар шарів. Швидкість седиментації складала 0,8-2,5 мм/рік. Горизонт 
”кореневої” солі потужністю  до 3,5-4 м, що залягає нижче чорних мулів, 
утворився, на його думку,  за 150-175 років. 

Подальші дослідження солоних озер Криму були розпочаті лише у 
90-і роки у рамках міжнародного проекту (Україна–Росія–США) із 
визначення посушливих відрізків за товщиною річних шарів і спорово-
пилковим складом відкладів [1, 11]. Підрахунки річних шарів 
В.Б. Шостаковича виправдалися лише для відкладів найглибшої частини 
озера. У них також простежено високий ступінь кореляції між 
палінологічними іа літологічними індикаторами посушливих і вологих 
сезонів.   

Загалом, не дивлячись на значний об’єм виконаних досліджень, 
робіт, цілеспрямовано присвячених реконструкціям палеогеографічних 
обстановок за даними вивчення донних відкладів озер Криму, вкрай мало.  

Літостратиграфія. Розташування і загальна характеристика 
свердловин показані на Рис.1 та у Табл.1. Буріння виконувалося торф’яним 
буром із шириною керну 7 см, довжиною кернів 1 м. Літологічні 
особливості відкладів озер Джарилгач і Саки та результати їх 
радіовуглецевого датування показано на Рис.2 і 3. Донні відклади озера 
Джарилгач представлені сірими, жовтувато-сірими і зеленувато-сірими 



 ~301~ 

мулами, переважно карбонатними, із високим вмістом створок молюсків. 
Мули мають нечітку шаруватість, що стає  виразнішою лише у верхньому 
1.5-метровому шарі. Підрахунок річних шарів тут не виконувався. За 
даними радіовуглецевого анализу відклади в основі розрізу озера 
Джарилгач утворилися біля 5260-4980 р. до н.е. (7120±140 р.т.). Середня 
швидкість осадонакопичення складає 0,6 мм/рік. З урахуванням всіх 
отриманих датувань, можна виділити два етапи у зміні швидкостей 
седиментації: 1) від основи розрізу до 2,65 м, когда її темп змінювався у 
межах 0,7-0,9 мм/рік; 2) від 2,65 м до верху розрізу, коли швидкість 
осадонакопичення зменшилася до 0,4-0,5 мм/рік.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Розташування 
досліджених свердловин  
(А – озеро Джарилгач,  
В – озеро Саки). 

 

 
Таблиця 1 –  Характеристика досліджених свердловин 

Озеро Висота,  м над 
р.м. Широта Довгота Глибина 

води,  м 
Довжина 

колонки, м 

Саки -0,7 (р.м. -0,4) 45º 06’, 807 
пів. 

33º 33’, 193 
схід. 0,8 4,2 

Джарилгач -0,4 (р.м. -0,4) 45º 34’, 683 
пів. 

32º 51’, 669 
схід. 0,8 4,15 

 
У озері Саки найнижчий горизонт відкладів (500-495 см від поверхні 

води), представлений в’язкою глиною із включенням гальки та уламків 
морських черепашок, формувався в умовах відкритої морської затоки. 
Тонкий горизонт піску і прошарок зеленувато-сірої глини, що залягають 
безпосередньо вище, утворилися при зниженні рівня моря (можливо 
відбулася перерва осадонакопичення). Із цього часу починається поступова 
ізоляція затоки від відкритого моря пересипом та утворенням лиману. 
Відклади на глибині 490-474 см формувалися ще у відкритому басейні, в  
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темно серые илы с черными прослоями гидротроилита
 с запахом сероводорода

темно серые однородные илы

бурый горизонт, четко выраженный (органика ?), липкий, вязкий,
 слегка солоноватый на вкус, насыщен ракушкой; верхняя и нижняя границы очень отчетливы

темно серые полосчатые илы 

светло серые карбонатные илы
нижняя граница отчетлива по смене окраски от темно серой к светло серой

темно серый ил с обломками ракушек
серый ил с отчетливо выраженной цветовой полосчатостью

 на глубине 1.70-1.66 м темный прослой с обломками раковин; выше раковин не наблюдалось
[

]

смена окраски; светло серый однородный глинистый горизонт

серый ил с четко выраженной слоистостью с отдельными раковинами
нижняя граница очень отчетлива по смене окраски к более светлой;

 горизонт насыщен ракушкой;
84-86 см [2,48-2,46] более темный глинистый горизонт бедный ракушкой

[

]

зеленовато-серые илы с четко выраженной слоистостью и насыщенные ракушкой
желтовато (зеленовато)-серые карбонатные илы с целой ракушкой в большом количестве

 и с глинистыми прослоями на глубинах от 70 до 100 см  [3,10-3,40]
[

]
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желтовато-серые карбонатные илы с целой ракушкой в большом количестве (размер до 1.5 см)
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Рис.2 –  Розріз донних відкладів озера Джарилгач 
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Рис. 3 –  Розріз донних відкладів озера Саки. 
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Рис. 4 –  Розподіл потужностей річних пар шарів у розрізі донних відкладів 
озера Саки (вісь X – потужність пар шарів, у мм; вісь Y  –  глибина від поверхні води, 

у  мм). 
якому відбувалося  поступове зниження рівня води та перехід до лагунних 
умов. Останні фіксуються за підвищеним накопиченням карбонатів на 
глибинах 474-370 см, а рівень 310 см позначає повне відділення басейну 
від моря пересипом. Вище відмітки 310 см в умовах ізольованої водойми із 
підвищеною мінералізацією формувалися сірі мули із чіткою хемогенною 
шаруватістю. 

Підрахунок річних пар шарів у донних відкладах озера Саки (Рис.4) 
виконувався безпосередньо після відбору кернів, які ще зберігали 
природну вологість. Візуалізовано 1420±70 шарів, потужність яких значно 
змінюється – у діапазоні 0.2 – 30 мм (пересічна потужність 2,8 мм).  

Порівняння радіовуглецевих даних із літологічними свідчить, що 
перехід від утворення морських глин до формування ритмічно-шаруватої 
товщі озерних мулів відбувся у проміжку 3610-3340 рр. до н.е. (приблизно 
5500 років тому), що відповідає оцінкам В.Б. Шостаковича та О.І. Дзенс-
Литовського. Проте швидкість осадонакопичення, розрахована за 
інтерполяцією нижніх радіовуглецевих датувань, є меншою від визначеної 
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попередніми дослідниками і складає 0,73 мм/рік. Швидкість седиментації, 
розрахована за датами із вище розташованих горизонтів (3,7 м – 2300-1700 
рр. до н.е. і 2,157 м – 200-750 рр до н.е.) складає 0,73 и 0,55 мм/рік 
відповідно. Таким чином, темпи осадонакопичення змінювалися у часі. 
Максимальні швидкості  (1 мм/рік) мали місце, коли накопичувалася 
товща мулів у інтервалі  3,7-2,157 м.  

Результати, отримані на основі радіовуглецевого датування, не 
зіставляються із такими, отриманими на основі візуального підрахунку 
шарів. Це може бути пов’язане із розташуванням свердловини в 
узбережній зоні озера, куди із площинним змивом могли надходити 
надмірні порції осадового матеріалу. Візуально простежено значну 
кількість однорідних прошарків, не пов’язаних із щорічним циклом 
осадконакопичення (Рис. 4). Проте чіткою є загальна тенденція до 
потоншення шарів у верхній частині розрізу, що відповідає віковій моделі 
розподілу швидкостей осадонакопичення, встановленій за 
радіовуглецевими датами. Конче необхідним є буріння  додаткової 
свердловини донних відкладів Сакського озера.  

Остракодологічні дані. Зміна домінант у складі асоціацій остракод 
за розрізом донних відкладів озера Джарилгач дозволяє виділити три 
основних їх комплекси, що відповідають трьом етапам еволюції озера. 

У 1-ому  комплексі (гл. 495-370 см від поверхні води) домінують 
представники морського евригалинного роду Xestoleberis (40-100% 
загальної кількості остракод). У якості супутніх присутні види 
евригалинних морських родів Loxoconcha (до 20%), Cytheroma (до 3%), 
Leptocythere  (0,5-5%) і незначна кількість видів морських родів 
Semicytherura і Parvocythere, які витримують коливання солоності від 
нормально-морської до солонуватоводної. Біля 20% складає 
солонуватоводний вид Cyprideis torosa (Jones), що є типовим для напів 
замкнених та замкнених водойм і витримує значні коливання солоності. 
Крім остракод, у значній кількості присутні раковини форамініфер. Склад 
остракод і присутність форамініфер дозволяють зробити висновок, що цей 
інтервал донних відкладів був відкладений у морській затоці із змінним 
сольовим режимом, яка мала постійний зв'язок із морем. 

У 2-ому  комплексі (гл. 370-310 см) домінують представники 
морського евригалинного роду Loxoconcha (48-60%), які поступово 
витісняють види роду Xestoleberis (37-9%). Зникають види морських родів 
Semicytherura и Parvocythere. Збільшується кількість екземплярів Cyprideis 
torosa. У незначній кількості присутні Limnocythere и Cytheroma (1-3%). 
Зміна виду домінанта на відносно мілководніший (Loxoconcha bulgarica), 
скорочення морських елементів при збереженні головних компонентів 
евригалинних морських родів остракод і форамініфер дозволяє  
припускати обміління водойми та її перетворення на лагуну, що мала 
обмежений зв'язок із морем.  

3-ій комплекс (310-85 см) відрізняється від попередніх зміною 
домінуючого морського виду на вид Cyprideis torosa, раковини якого у 
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деяких зразках складають 100%. Майже повністю відсутні представники 
морських родів Xestoleberis і Loxoconcha (0.5-3% у поодиноких зразках). 
Вперше з’являється вид Eucypris inflata, типовий мешканець 
солонуватоводних континентальних водойм. Це свідчить про перетворення 
лагуни в ізольовану від моря континентальну водойму. У нижній частині 
досліджуваного інтервалу ще відзначаються окремі представники роду 
Limnocythere і зрідка форамініфери (до 215 см). У верхній частині розрізу 
(215 – 90 см) раковини остракод зустрічаються вкрай рідко (менше 10 екз. 
у зразку) і відносяться до родів Cyprideis та Eucypris, представники яких 
переносять значні коливання солоності (навіть > 90 проміле). Верхній шар 
(90-85 см) складається із кристаликів та зростків гіпсу і не містить раковин 
остракод. Це свідчить про перетворення водойми у солоне озеро із дуже 
високим ступенем мінералізації. 

Зіставляючи дані остракодологічного аналізу із радіовуглецевими 
датами, приходимо до наступних висновків. До 4800-4300 р.т. на місці 
озера Джарилгач існувала морська затока із змінною солоністю. До 5500 
р.т. затока мала вільний водообмін із морем, пізніше він став обмеженим. 
В цей час формувалися  спочатку сірі та зеленувато-сірі глини,   пізніше – 
жовтувато-сіра та зеленувато-сіра гітія. Швидкість осадонакопичення 
складала 0,7-0,9 мм/рік. На останньому етапі існування морської лагуни 
гітія почала включати глинисті прошарки. Після 4800-4300 р.т. лагуна 
перетворилася на відокремлену від моря водойму, яка поступово мілішала 
і ставала солонішою. Замість зеленувато-сірої гітії утворювалася світло- та 
темно-сіра. Швидкість осадонакопичення зменшилася до 0,4-0,5 мм/рік. 
Після 2800 р.т. озеро являло собою континентальну солону водойму із 
специфічними видами остракод – Суprideis torosa і Eucypris inflata, 
здатними жити у гірко-солоних водах. 

Палінологічні дані. Спорово-пилкові дослідження донних відкладів 
озера Джарилгач дозволяють зробити такі висновки щодо історії розвитку 
рослинності навколо нього. Протягом атлантичного періоду (6250-4500 
р.т.) тут існувала степова зона, проте із мезофітнішими ценозами, ніж нині. 
За переважанням полиново-лободових угруповань чітко виділяється фаза 
посушливого клімату середнього суббореалу. У пізньому суббореалі в 
районі озера Джарилгач з’являються долинні ліси із значною участю 
широколистяних порід. У цей час фіксується початок антропогенного 
впливу на рослинність. Протягом субатлантичного часу (від 2300 р.т. до 
тепер) відбувалося зниження ролі широколистяних порід за рахунок 
поширення хвойних дерев, перш за все, сосни. Зональним типом 
рослинності були степи, хоча ступінь їх ксерофітизації змінювався. Зріс 
вплив людини на склад рослинності, проте простежуються кілька часових 
інтервалів, коли пилок культурних злаків зникав, що свідчить про 
періодичне занедбання землеробства у кримських степах.  

Порівняння палінологічних і остракодологічних даних із озера 
Джарилгач свідчить, що на першому етапі його існування значний вплив 
на рослинність мали зміни рівня моря та коливання солоності. У період 
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трансгресії грунти були засоленими, а рослинність галофітною (до 
галофільно-пустельної) [2]. Пізніше більший вплив на рослинність мали 
кліматичні фактори, зокрема, зміни вологості, а у пізньому голоцені – і 
антропогенні.  

Аналіз паліноматеріалів із донних відкладів Сакського озера 
дозволяє простежити такі фази у розвитку рослинності та змінах клімату. 
Початкова фаза (гл. 5,1-5,0 м від поверхні води) відзначалася найтеплішим 
і найвологішим кліматом, відображеним у найвищому вмісті пилку 
деревних і широколистяних порід. Подібні показники не зустрінуті у 
жодному із сучасних пилкових спектрів із поверхні озера. Широколистяні 
ліси в той час ймовірно виходили із гір на рівнину, утворюючи лісостеп 
поблизу озера Саки. На початку фази у лісах переважав мезофіл граб, 
степи були лучними із домінантою мезофітного різнотрав’я. До кінця фази 
зволоження знижувалося: зросла роль посухостійкої породи – дуба, а у 
складі степових ценозів посилилася участь ксерофітів.  

Протягом наступної фази (гл. 4,9-4,5 м, 14С 5043-5084 ВР на гл. 4,8-
4,9 м) навколо озера поширювався різнотравно-злаковий степ, подібний до 
сучасного. У складі рослинності були присутні і типові степняки (Ephedra, 
Сentaurea, Serratula, Scabiosa, Rheum, сем. Malvaceae), і лучні рослини 
(Thalicrtum, Polygonum amphibium). Поширення останнього, а також 
гадючника (Filipendula), поява водних рослин та ірисових свідчить про 
існування гігрофітних ценозів. У лісах, що зростали протягом цієї фази 
лише у передгір’ях, переважав граб, зустрічалися липа широколистяна, 
плющ, дерен. Вміст пилку останніх є вищим, ніж у поверхневих пробах, 
що свідчить про тепліший від сучасного клімат. Теплий і подібний до 
сучасного за зволоженням клімат встановлюється для інтервалу 5,2-5,0 
т.р.т. і для Східної України [10]. 

Наступна фаза (гл. 4,4 м) позначає подальше потепління і зростання 
посушливості клімату (можливо за рахунок підвищення випаровуваності). 
Рослинність, у складі якої збільшилася кількість ксерофітів, за зональним 
типом наближалася до сухого степу. Зокрема, пилок Valerianella pumila, 
Centaurea, Echinops, Polygonum aviculare є індикатором посушливих 
степових грунтів. Клімат був ариднішим від сучасного, проте у передгір’ях 
вологість була достатньою для зростання широколистяного лісу. 

Протягом наступної фази (гл. 4,3-4,1 м) простежується наступний 
цикл зволоження клімату, виражений у поширенні мезофітного різнотрав’я 
(зокрема, Knautia, Rumex, Filipendula, родини Ranunculaсeae, Urticaceae, 
Polygalaceae), різкому скороченні ролі полинів і збільшенні площ дубових 
гайків у передгірному лісостепу. Про зростання вологості свідчить поява 
пилку омели та ялини (розширювався ареал ялини у Південних Карпатах – 
найближчому районі, звідки міг відбуватися занос її пилку). Клімат був 
вологішим від сучасного. Протягом формування  шарів у інтервалі 4,0-3,8 
м Сакське озеро оточував різнотравно-злаковий степ, подібний сучасному. 
Проте підвищеною була роль гігро-мезофіта Filipendula, який нині не 
зростає у цьому районі. Низькогір’я займали грабово-дубові ліси. 
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Наявність пилку берези та ялини пов’язана із їх далеким заносом. Цей 
інтервал попередньо корелюємо із раннім суббореалом (за 
М.О.Хотинським, 4600-4100 р.т. [7]).  

Протягом наступної фази (гл. 3,7-3,2 м) зональним типом 
рослинності стали сухі степи – різко розширилися площі ксерофітних 
полиново-лободових ценозів, збільшилася роль ефедри.. Незважаючи на 
посушливий клімат етапу, навколо озера зростали гігрофіти (Filipendula). 
Зниження заносу пилку дерев у район озера Саки вірогідно свідчить про 
остеповіння передгірь Криму. 14С-дата 3630 ВР (гл. 3,7 м) відповідає 
ксеротермальному періоду суббореалу, встановленому М.О. Хотинським 
[7]. Найпосушливіший час простежується за максимумом пилку 
ксерофітов, падінням вмісту пилку широколистяних порід (особливо 
вологолюбного граба) і вільхи (гл. 3,5–3,3 м).  

Наступна фаза (гл. 3,1–2,8м) навпаки позначена максимумом 
поширенням мезофітного різнотрав'я. Зональным типом рослинності став 
лучний степ із багатим складом трав. Суттєво знизилася роль полинів, а 
лободові угрупування були вірогідно галофільними і займали лише 
засолені ділянки. У гірських лісах з’явився плющ, збільшилася роль граба. 
Пік вмісту його пилку відповідає появі заносного пилку іншого мезофілу – 
ялини. Ця фаза позначалася максимальним зволоженням протягом 
формування товщі мулів. Вологим був пізній суббореал 3300- 2800 р.т. [5, 
7, 12], чи принаймні його перша половина 3300-3000 р.т. [10]. 

Протягом наступної фази (гл. 2,7-2,4 м) зональним типом 
рослинності став злаковий степ. Участь і ксерофітів, і мезофітного 
різнотрав’я була незначною (зокрема, різко скоротилася роль 
гадючника).Зараз типовий злаковий степ існує на північ від озера, на 
теренах із меншою кількістю опадів. Клімат був теплим, із максимумом 
потепління у кінці фази (пік пилку широколистяних порід і дуба, 
зникнення пилку берези і ялини). На цьому рівні з’являється пилок 
культурних злаків і горіха, що є інтродукованою породою, тобто 
фіксується початок антропогенного впливу на рослинність. Вважаємо, що 
цей інтервал відповідає початку субатлантики (2600 ВР), коли у Криму 
з’являються античні поселення.  

Наступна фаза (гл. 2,3–2,2 м, 14С-дата 2360 ВР на гл. 2,16 м) 
відображає подальшу аридизацію із поширенням ксерофітних полиново-
лободових ценозів при мінімальній  участі різнотрав’я. Починаючи із 
цього часу, у лісах Криму зменшується участь широколистяних і зростає 
роль дрібнолистяних порід (особливо берези). Зменшення ролі 
широколистяних порід може свідчити і про похолодання, і про 
цілеспрямовані вирубки. Зокрема, максимум пилку культурних злаків 
відповідає мінімуму пилку найціннішої для потреб людини породи – дуба. 
Протягом наступної фази (гл. 2,1-1,9 м) переважали злакові степи. З’явився 
гадючник, поширення якого перед цим було вкрай обмеженим. У 
передгір’ях самостійні угрупування створювала ліщина.  
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Протягом наступної фази (гл. 1,8–1,3 м) знову відбувалося зростання 
зволоження – поширювався різнотравно-злаковий степ, близький до 
сучасного. Виходячи із цього та із вмісту пилку широколистяних порід, 
вважаємо, що клімат фази був найбільш подібним до сучасного. У її кінці 
(гл. 1,4-1,3 м) роль ксерофітів надалі скоротилася (полини та ефедра 
практично зникли із складу рослинності) і степи стали близькими до 
лучних. У горах і на річкових террасах у степу поширювалися сосна та 
ялівець. Це, а також розширення ареалів ялини і смереки (постійна 
присутність їх пилку), відображає зволоження клімату. На цьому рівні 
знову з’являється пилок культурних злаків і горіха.   

Наступна фаза (гл. 1,2–1,1 м) відзначался розповсюдженням 
ксерофітних ценозів (особливо полину), збідненням складу різнотрав’я і 
скороченням ролі дерев (особливо дуба). У низькогір’ях поширювалися 
різноманітні чагарники (ліщина, бруслина, крушина, глід і ялівець). 
Вперше зустрінуто пилок типового степняка – галофіта і геліофита лоха 
сріблястого. Подальша експансія ксерофітів відбувалася протягом 
останньої фази  (гл. 1,0-0,8 м) – вміст їх пилку вищий, ніж у поверхневих 
пробах, що свідчить про клімат, посушливіший від тепер. Продовжувала 
зменшуватися участь дерев (але не чагарників). Від початку до кінця фази 
відбувалося потепління клімату, відображене у зникненні пилку берези і 
збільшенні ролі пилку широколистяних порід.   

Паліноматеріали, отримані із донних відкладів Сакського озера, 
відображають циклічність і спрямованість у розвитку рослинності та 
змінах клімату району досліджень.  Від початку до кінця часу формування 
відкладів простежується тренд до похолодання клімату. Циклічність 
виявляється у чергуванні посушливих і зволожених етапів. Піки 
потепління простежуються на рубежах вологих і посушливих фаз. Початок 
антропогенного впливу на рослинність фіксується із гл. 2,0 м. Поширення 
культурних злаків досягає максимуму на гл. 1,6–1,4 м (зокрема, на 
інтервалі 14С 2360 ВР) і знову підвищується на вологому інтервалі 0,5-0,4 
м.   

Висновки та перспективи. Вперше проведені комплексні 
палеогеографічні дослідження озер Західного Криму дозволяють зробити 
наступні попередні висновки.  

В обох досліджених озерах Саки і Джарилгач представлено відклади 
замкнутих сильно мінералізованих водойм, що перекривають морські 
відклади. За каліброваними радіовуглецевими датами покрівля морських 
відкладів у Сакському озері датується 5610-5340 років тому, у озері 
Джарилгач – 5590–5350 років тому. Саме у цей час почали  формуватися 
пересипи, що пізніше повністю відділили озера від моря. Повне 
ізолювання озера Джарилгач відбулося 4700 років тому, озера Саки – 
приблизно на 500 років пізніше. Утворення пересипів ймовірно пов’язане 
із активізацією абразійних процесів протягом трансгресивної фази 
розвитку Чорного моря.  За останні 2500 років було сформовано приблизно 
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1.5 м донних відкладів, тобто швидкість осадконакопичення у порівнянні 
із попереднім періодом зменшилася.  

Остракодологічні дані добре корелюються із літологічними і 
дозволяють виділити такі етапи еволюції озера Джарилгач: морська затока 
із вільним водообміном, морська затока із обмеженим водообміном, лагуна 
і континентальна солона водойма.   

Палінологічні матеріали свідчать про спрямований тренд до 
похолодання від пізньої атлантики (5600-5300 років тому) до  пізньої 
субатлантики (800-150 років тому). Спорово-пилкові дані, отримані із 
донних відкладів озера Саки, відображають короткоперіодичну 
циклічність чергування посушливих і вологих етапів. Радіометричне 
визначення тривалості цих циклів дозволить підійти до прогнозування 
можливих майбутніх короткоперіодичних змін ландшафтно-кліматичних 
умов під впливом природних факторів.  

Для  подальшого детального вивчення ландшафтно-кліматичних 
змін за останні 2500 років необхідне детальніше вивчення верхніх 1,5 м 
донних відкладів озер із відбором орієнтованих кернів для геомагнітних 
досліджень, а також надійна детальна хронологічна прив’язка.  
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1. Introduction. Loess areas are characterized by denuded fluvial 

landforms whose physical features and contemporary development depend on 
the thickness of their loess cover, environmental changes related to climate 
changes during the Late Vistulian and Holocene, as well as human economic 
activity since about 6,000 years ago. The development of permanent settlements 
and agriculture since the Middle Neolithic has been the driving force behind 
important changes in the type and intensity of morphogenetic processes. 
Favourable orographic conditions (small slope gradients, presence of wide 
denuded plains, terraced surfaces) and fertile soils led to intensive permanent 
cultivation in such areas. Loess cover is characterized by substantial porosity. In 
the presence of water, loess areas become subject to erosion and denudation. A 
long period of human pressure on loess areas in Poland has resulted in 
appreciable changes in loess landforms. It has also contributed to an increase in 
the intensity of morphogenetic processes in agricultural areas that are not flat or 
almost flat. 

Geomorphic factors such as morphological and morphometric landform 
characteristics, degree of slope fragmentation, slope gradient, as well as the 
intensity of contemporary morphogenetic processes play key roles in land 
management strategies. Such natural factors set the limits for effective land 
management. The crossing of such boundaries results in material losses, 
difficulties in land use, and even the threat of the loss of human life. For this 
very reason, an analysis of landform changes and the intensity of existing and 
potential morphogenetic processes is a key part of sensible land management 
strategies. An accurate assessment of the natural environment should be a key 
element of any sensible land management plan designed for loess areas. It is 
very important to prepare a full-scale land management plan, given the 
government-mandated land management regulations in effect in Poland today. 

2. Application of geomorphological research in spatial planning. 
Loess areas, characterized by intensive morphogenetic processes and subject to 
human pressure for several thousand years, are places where geomorphological 
research is an important part of spatial planning. An in-depth understanding of 
loess landforms and the dynamics of contemporary morphogenetic processes 
allows for a proper assessment of an area in terms of its usefulness in 
agriculture, residential development, and transportation. Such an assessment is 
also useful towards the estimation of the morphogenetic consequences of the 
aforementioned types of activity. As agriculture has become more mechanized, 
rural landforms have become an ever more important factor in land 
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management. Slope gradient, slope length, and slope exposure are all factors that 
help determine the level of erosion in a given area. Such factors also do 
determine, in an indirect manner, characteristics of soil profiles including their 
depth and moisture levels. Relief also plays a key role in water circulation 
patterns within catchments and their unique microclimates. 

Existing literature on the subject of geomorphic factor assessment in land 
management in loess areas is not very extensive. It is far easier to come across 
this type of literature for mountain areas. Most papers describe physical 
limitations as well as barriers to economic development shaped by local relief. 
Some works include attempts to establish geomorphological grading systems. L. 
Starkel (1954) describes the different types of impact that relief has on 
agriculture, mechanized cultivation methods, and indirectly, on soil quality, 
microclimate, mesoclimate, and water circulation patterns. L. Starkel’s analysis 
of Carpathian landforms has shown that the more fragmented an area, the 
smaller the farm fields and the more difficult the mechanized cultivation of such 
fields. L. Starkel (1972) emphasizes the need to base agricultural practices on an 
accurate assessment of the local natural environment. This is true especially with 
respect to certain characteristics of mountain landforms such as slope gradient, 
shape, length, exposure, and fragmentation. L. Starkel also does underscore the 
significance of landform size and contemporary geomorphic process dynamics. 

According to J. Fatyga (1981), the determination of the degree of 
variability in absolute altitude and relative altitude in mountain areas should be 
the starting point for the assessment of all types of economic activity. Relief as 
well as absolute altitude are generally assumed to be indicators of a host of 
factors that determine the viability of agricultural production in a given area 
(Jagła et al. 1981). Researchers working on this issue performed assessments of 
ongoing forms of land use and proposed specific changes in land use for the 
Carpathian Mountain region. They also made an effort to analyze crop size with 
respect to absolute altitude. Research literature on mountain areas underscores 
the need for proper demarcation of farmland/woodland boundaries – a 
demarcation that takes into account not only the economic effects of agricultural 
production but also limitations in technical capabilities that are subject to 
environmental conditions. 

Natural barriers and limitations in spatial management of mountain areas 
were the subjects of a paper by K. Koreleski (2002). K. Koreleski points out the 
importance of slope gradient in mountain areas, which tends to make cultivation 
difficult, limits the usefulness of agricultural mechanization, and creates 
favourable conditions for erosion. 

The development of land management plans for mountain areas should be 
preceded by an in-depth environmental analysis of the area in question (Starkel 
1990). In addition to climate factors such as temperature, precipitation patterns 
and totals, snow cover duration, as well as others, Starkel underscores the 
importance of landform diversity. He also points out that horse-based plowing 
becomes impossible with slope gradients greater than 30 degrees and tractor-
based plowing is not feasible with gradients over 20 degrees. L. Starkel 



 ~313~ 

describes the diverse composition of soil cover and especially the skeletal 
character of soils being the result of different morphological conditions as well 
as the extent to which they can be described as being gley. 

A number of papers have been devoted to the issue of evaluation methods 
with respect to geological and engineering factors including relief factors critical 
to spatial planning (e.g. Rokita 2007). Other works have dealt with 
geomorphological grading systems designed to serve construction, 
transportation, and agricultural purposes (Pokorny, Tyczyńska 1963, Fatyga 
1991). 

Given the purpose of this article, particular attention needs to be paid to 
publications addressing upland loess areas that have become substantially 
transformed over the past 6,000 years thanks to human pressure on the 
environment. The morphodynamic character of such areas has been studied by 
A. Stanewa (2005) and geomorphological grading has been performed by W. 
Zgłobicki (1996a, 1998), B. Baran-Zgłobickiej et al. (2005, 2006), and 
D. Dragosz (2005). The researchers named above emphasized the significance 
of geographic and interdisciplinary research in proper spatial planning methods 
for loess areas. The researchers also believe that the generation and analysis of 
morphodynamic maps is the basis for effective land management. These types of 
maps identify the morphological factors that affect human economic activity 
(type and process dynamics) and reflect human-induced changes in relief 
(Zgłobicki 1996b). An analysis of selected environmental factors affecting loess 
areas was performed using the Opatówka Valley as an example (Baran-
Zgłobicka 2007). Research in southeastern Poland clearly indicates a 
relationship between relief (mainly gradient) and land use. Steep slopes are 
characterized by very diverse land use while wide hilltops feature the least land 
use diversity. The steeper the slope, the more diverse the land use, and the 
smaller the fields. While economic and social factors certainly play a role in 
land use patterns, research has shown that morphological conditions impact land 
use patterns the most (Baran-Zgłobicka, Zgłobicki 2006). 

Existing literature points to the difficulty of formulating unified criteria 
that would help identify the relationship between relief and land management. 
Such criteria are normally derived from unique relief characteristics and other 
environmental factors unique to a given area. Therefore, it is necessary to take 
an individual approach to the classification of landforms in a particular area in 
order to describe their usefulness with respect to particular types of land use. 

The purpose of this work is to present the significance of 
geomorphological research in the process of recognizing environmental factors 
and evaluating land management strategies for loess areas in Poland. Special 
attention is paid to the dynamics of contemporary morphogenetic processes and 
the identification of important characteristics of relief. 
 3. Relief characteristics and contemporary development of loess 
landforms in Poland. Loess cover in Poland constitutes a fragment of the 
European loess zone stretching from the Atlantic coast of France to the uplands 
of Central Europe to the Ural Mountains in Russia. Loess cover in Poland is 
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formed of stratigraphically diverse layers, the most common of which, in terms 
of surface area and thickness, is Vistulian loess (Jersak 1973). Loess cover in 
Poland reaches about 30 meters in the eastern part of the country but only 
several meters in the western part. Since the end of the Aeolian loess 
accumulation era during the Upper Vistulian, loess cover in Poland has been 
experiencing constant degradation. Climate changes and human economic 
activity during subsequent periods of the Holocene played key roles in the 
formation and intensification of morphogenetic processes (Śnieszko 1995). 

Loess areas in Poland are characterized by denuded landforms which can 
be classified based on morphometric parameters such as relative altitude, slope 
gradient, and degree of fragmentation. Three landform subtypes have been 
identified: denuded, eroded/denuded, and eroded (Maruszczak 1963, Rodzik et 
al. 2008, Rodzik, 2009). The denuded landform subtype is characterized by 
small differences in altitude, up to 30 meters, and a low density network of 
denuded valleys. The eroded/denuded landform type is characterized by medium 
differences in altitude (30-60 m) and an appreciable density of dry valleys 
(approx. 2 km/km2) featuring 5-10º slope gradients. The eroded landform 
subtype is characterized by large differences in altitude (50-120 m), an extensive 
network of dry valleys featuring 5-15º slope gradients, and ravine systems with a 
density of 2-3 km/km2 with some exceptions reaching more than 5-10 km/km2 
(Maruszczak 1963, Rodzik et al. 2008). Each landform subtype is characterized 
by fragmentation not only of the slopes but also of the hilltops. This leads to 
substantial variability in the intensity of morphogenetic processes. 

Loess cover in upland areas in Poland usually reflects order pre-
Quaternary landforms. This can be observed in the direction of larger valleys 
and ridgelines. The principal elements of such landforms are short and wide 
ridgelines. They are usually formed of Tertiary loam and limestone or Mesozoic 
rocks (limestone, silicate, marl), locally covered by glacial or fluvioglacial 
deposits and loess layers of variable thickness. Ridgelines are characterized by a 
large number of fragments of denuded flat terrain. Slopes are formed of loess 
and are characterized by a convex-concave longitudinal profile. Slope gradients 
vary from several degrees to 35 degrees. Fragmented slopes feature a dense 
network of denuded valleys (ravines, flat-bottom valleys). There are a number of 
loess areas in Poland (e.g. Proszowicki Plateau) with relatively few ravines – a 
feature so characteristic of loess uplands. There are also some regions in Poland 
where ravine density exceeds 10 km/km2 (e.g. Roztocze Szczebrzeszyńskie). 
According to H. Maruszczak (1973), ravines are commonly found only in areas 
where loess thickness exceeds 10 m and differences in altitude are greater than 
50-70 m. Extreme events associated with downpours play a key role in the 
geomorphic development of such areas. Manmade landforms such as dirt roads 
and agricultural terraces can be found on hill slopes and cut into the sides of 
larger valleys. 

The main contemporary morphogenetic processes taking place in loess 
areas are the following: slope wash, linear erosion on slopes, as well as the 
accumulation of diluvial and flood deposits on valley bottoms. Heavy 
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precipitation primarily leads to dispersed slope wash on hilltops. The landforms 
that are altered most rapidly are dirt roads whose deep ruts favour the rapid 
collection of water during precipitation events. Erosion ruts and evorsion 
hollows commonly form on dirt roads. The intensity and type of road use have 
an effect on the rate of the deepening of dirt roads as well as changes in the 
cross sectional profiles of such roads. These landforms are shaped by the 
mechanical incision of soil cover on the bottom as well as the undercutting of 
sides by farm machinery. Research efforts in the Roztocze loess region have 
shown this to be true. The depth and incision rate of dirt roads is clearly related 
to the amount of vehicular traffic and the grade of the road bottom. Roads that 
are heavily used experience an average incision rate of up to 5 cm per year 
(Nowocień 1996, Rodzik et al. 1998). A much lesser role in the shaping of dirt 
roads is played by crumbling processes which occur only in the sides of deeply 
incised dirt roads with no vegetation. Research conducted by W. Zgłobicki 
(2002a, b) has shown that Aeolian processes may also play a key role in 
contemporary mechanical denudation of loess areas, especially flat hilltops. 
However, contemporary landforms resulting from erosion and accumulation are 
not permanent in nature. 

The dynamics of slope denudation processes vary substantially and 
depend on the shape of a slope, plowing direction, land use, and micro-
landforms. The most intensively denuded surfaces are those with a slope 
gradient of more than 10˚. Such surfaces may experience an average denudation 
rate between 10 and 20 mm per year. Convex slope elements are denuded about 
twice as fast as straight slopes (Zgłobicki 2002a, b). The intensity of slope wash 
also depends on the location of roads and agricultural terraces. Dirt roads and 
terraces perpendicular to the curve of the slope limit linear water and earth flow. 
When slopes are not terraced and plowing is performed along the curve of the 
slope, deposits are transported from slopes to valley bottoms. Episodic flow 
channels form in loess areas during heavy precipitation events. Episodic 
channels are called erosion channels on fields free of vegetation, while on fields 
covered by dense vegetation, such channels are called transport or deposition 
channels. 

The intensity of contemporary slope denudation processes in loess areas 
used for agricultural purposes ranges from several to more than a dozen mm per 
year (Mazur, Pałys 1992, Zgłobicki 2002a). Bottoms of dry valleys are built up 
at a rate of 0.5 cm per year (Zgłobicki 2002a). Existing paleographic research 
points to accelerated slope denudation during extreme events. One downpour 
can lead to the deposition of sediment as thick as 50 cm. Increases in the 
thickness of diluvial deposits associated with extreme events are local in nature 
(Śnieszko 1997, Kruk, Śnieszko 1998).  

In some areas, slopes are characterized by small gradients and terraced 
surfaces that limit the amount of sediment delivered directly to bottoms of large 
valleys. Such valleys tend to possess wide bottoms that collect sediment rather 
than transferring it to river channels right away. Given the rather small gradient 
of such valley sidewalls, sediments tend to remain in place. What does cause 
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sediment to move greater distances is sudden precipitation which may occur on 
a local scale. This mechanism has been shown to exist via field research based 
on systematic transported sediment measurements in river channels. Such 
research has shown that, for the most part, material deposited during low 
intensity events stays within a basin (Sadurska 1982, Sadurska, Maruszczak 
1982). 

Contemporary loess landform transformations, especially those of areas 
used for agriculture, are driven mainly by denudation caused by human pressure 
(Rodzik et al. 2008). Slopes are molded in a variety of ways and quite 
dynamically at that. The observed trend in landform transforming processes 
driven by human pressure is the formation of numerous micro- and mesoforms 
such as agricultural terraces and road incisions. These are the youngest of 
landforms, often part of larger and older forms such as denudation valleys. 
Today, some loess areas in Poland are experiencing changes in land use. 
Changes include limits on how much land can be farmed versus how much land 
ought to be woodland, pasture, meadow, and orchard. Such changes make it 
possible to predict a decrease in the intensity of morphogenetic processes in 
these areas (Baran-Zgłobicka et al. 2001). 

4. Morphological barriers and limitations in spatial planning in loess 
areas. A land management-oriented assessment of loess areas should take 
morphometric characteristics into account as well as information on 
contemporary (potential and actual) variability in morphogenetic processes. 
Loess is a loose, porous, and absorbent material. Soils formed of loess are very 
porous themselves. The same is true of sand, gravel, and diluvial silt, all of 
which tend to be quite porous. Therefore, loess is a material susceptible to slope 
wash, ravine-forming processes, creeping, suffosion, and deflation. Linear 
erosion takes place at gradients under 2o while strong slope wash occurs at 
gradients above 15o. Creeping can be observed at a gradient of 2o while sliding 
is possible at 7o. Crumbling starts to take place at 35o. The intensity of 
denudation processes increases with increasing slope gradient. The number and 
depth of dirt roads indicate how intense slope wash and ravine-forming 
processes are. Finally, deflation takes place even in relatively weak winds – 
approx. 3 m/s. 

Large surface gradient, small surface area of landforms, poor accessibility 
(relative altitude, steep slopes), substantial degree of fragmentation, the threat of 
morphogenetic processes, and the susceptibility of sediment to erosion are all 
barriers to effective land management in the areas of interest. Moreover, every 
type of economic activity requires certain environmental conditions and cannot 
function properly without them. 

In most cases, relative altitudes of loess areas in Poland do not impede 
agricultural activity. A much more important barrier, on a local scale, can be 
large drops in altitude, both from an economic and a technical point of view. 
Tractor-based plowing and crop transport are difficult under such conditions. 
Increasing slope gradients cause increased erosion that lowers both the quantity 
and quality of crops. Furthermore, soils become more skeletal in nature as slope 



 ~317~ 

gradients increase. Similar slope gradient limits have been determined for 
agricultural purposes by a number of other researchers (Starkel 1972, Jagła et al. 
1981, Fatyga 1991, Guzik 1992, Ralska 1994). 

Machine-based agriculture is feasible at 7-12o slope gradients. Areas with 
7-18o gradients can be considered useful for plowing along contour lines but 
without the use of heavy machinery. 35o is considered to be a limiting value for 
plowing purposes. Pastures should not exceed 35o either. Land with slope 
gradients greater than 30-35o ought to be woodland. Another issue that is 
important in agriculture is the surface area of landforms characterized by 
favourable conditions, as agricultural production on small plots of poorly 
accessible land is simply not profitable. The fragmentation of slopes makes it 
difficult to consolidate land and reduces its accessibility. 

The most significant barrier to residential construction is gradient. The 
conditions most favourable to home or business construction are those where 
slope gradients are under 2o. The limiting value for home construction is 15o. In 
order for construction to be feasible and unimpeded by access issues, a 
construction lot must be at least several hundred meters in area and not be 
surrounded by steep slopes (over 15o). Other barriers to home construction in a 
valley setting may be excessively moist ground, flood risk, and riverbank 
undercutting. For this reason, home construction is permitted at a certain 
distance from the riverbank and beyond the reach of floodwaters. 

Transportation networks are generally less demanding than residential 
communities, as their destruction or damage does not cause excessive physical 
or emotional damage. The planning of new roads must take slope gradient into 
account. Four-lane highways and railways need a gradient of 2o or less. Dirt 
roads can be built up to 15o. The construction of dirt roads at larger gradients 
leads to the formation of deep ruts. The ruts become deeper with time and 
eventually render the road impassable. This is especially true in loess areas. 
Another barrier to construction is accessibility. Road construction becomes 
impossible if the designated construction area is surrounded by large steep (over 
15o) slopes.  

In Poland, loess areas considered to be favourable for construction 
purposes, transportation purposes, as well as agriculture are flat-surface 
landforms (over 1 ha) that are not prone to flooding and not surrounded by 
surfaces with gradients exceeding 15o. Examples include flat fragments of 
hilltops and flat slopeside surfaces, wide ridges with dome-shaped hilltops, 
surfaces of Pleistocene river terraces, as well as large flat-bottom valleys with 
gradients under 7o. The aforementioned landforms are only at risk for deflation 
processes, suffosion, and weak linear erosion – processes that take place 
primarily on cultivated land. 

Landforms featuring gradients over 7-15o, surfaces over 1 ha, accessible 
(not surrounded by surfaces with gradients over 15o), and not prone to flooding 
are considered suitable (with some reservations) for construction, transportation, 
and agriculture. These include slopes and large flat-bottom valleys with 
gradients ranging from 7o to 15o. These two types of landforms are at risk for 



 ~318~ 

processes such as strong slope wash, creeping, and sliding. In the case of 
agricultural areas, it is recommended that plowing be done along contour lines. 

Landforms characterized by gradients over 15o, surface areas over 1 ha, 
and excessive flood risk are considered unsuitable for construction purposes. In 
most cases, this applies to floodplains in large river valleys. On the other hand, 
such areas are suitable for transportation and agriculture. Lower areas of 
floodplains, if adapted for agriculture, need to have drainage networks in place 
as well as other engineering works. If such precautions cannot be put into place, 
then such areas are deemed unsuitable for agriculture. Even if there is some flat 
terrain but its surface area is under 1 ha, and/or it is surrounded by steep slopes, 
then home construction still should not be permitted. Boundary zones are at 
special risk for ravine-forming processes, suffosion, sliding, and creeping. Wet 
flat-bottomed valleys and the lowest elevations of floodplains should only be 
used as pastureland. On the other hand, home construction, transportation, and 
agriculture on slopes fragmented by dry denudation valleys or dirt roads should 
be banned altogether. Such areas may only be turned into woodland.    

5. Conclusions. In light of the different types of loess landform subtypes 
described herein, the most favourable conditions for different types of land use 
exist in areas characterized by the denuded landform subtype. This results from 
negligible differences in altitude and the virtual absence of fragmentation of the 
terrain. The main barriers to different types of land use in such areas are slope 
wash, suffosion, deflation, and low intensity creeping. On a local scale, the 
intensity and the effects of these processes are modified by the presence and 
nature of manmade landforms. Aside from increases in the intensity of the 
aforementioned processes, increasing differences in altitude and relief energy, 
the biggest difficulty for agricultural activity across the three landform subtypes 
identified is slope wash. Relative altitude, slope gradient, and valley density are 
also important factors in agriculture. The aforementioned landform 
characteristics are of the utmost importance in the erosion landform subtype. 

Based on the issues presented herein, it can be asserted that 
geomorphological research is especially valuable in loess areas. Such research 
allows for an assessment of current land management practices and the 
development of more sensible land management practices. 
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Izmaiłow B., Michno A. The significance of geomorphological research in spatial 
planning in loess areas. Loess areas in Poland have been under intense cultivation for the 
past several thousand years because of the fertile soils found therein. Given the physical 
nature of loess cover, these lands are threatened by intensive morphogenetic processes that 
result in the fragmentation of landforms. In light of this, the main barriers to modern land 
management in loess areas are processes that shape relief and the intensity of morphogenetic 
processes which grows with increasing slope gradient, differences in altitude, and valley and 
road network density. 
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TRANSFORMATION OF SMALL MOUNTAIN VALLEY DURING 

EXTREME METEOROLOGICAL EVENTS 
 

Introduction. In mountainous areas catastrophic precipitation events 
produce large-scale changes  in morphology caused by powerful landform-
shaping processes which are triggered as various threshold values are exceeded. 
This leads to the upsetting of the equilibrium of natural geomorphological 
systems, such as  slope and channel systems (Thornes, Brunsden 1978). 
Intensive short-duration rainfall, one type of catastrophic event, is normally 
quite limited in both frequency and area, but its long-lasting landform effects 
contribute to the establishment of new geomorphological equilibria. An event 
like this occurred in the subalpine (Reglowe) Tatra Mountains on 5 June 2007.  

Study area. The extreme rainfall of June 2007 covered the Kościeliska, 
Lejowa, Stanikowy Żleb and Jaroniec valleys (Fig. 1). The area is mainly built 
up of limestone, dolomite and marl  of the Triassic, Jurassic and Cretaceous age 



 ~321~ 

and of limestone, shale and conglomerate  of the Eocene. It is a typical mid-
altitude mountain area with a fluvial-denudational morphology (Klimaszewski 
1988). The area is located on the steep northern face of the Tatras whose highest 
points overlooking the Sub-Tatra Trench  reach 1100-1380 m asl. The valley 
network consists of the main Kościeliska Valley and its tributary valleys that 
belong to the Subalpine zone. The Subalpine valleys are young V-shape valleys 
or ravines with narrow bottoms and uneven gradients.  Wider and deeper 
sections are found along their courses on outcrops of softer rocks, while narrow 
(gate) points are formed on contact with hard limestone and dolomite rocks 
(Klimaszewski 1988). During the Pleistocene and Holocene epochs, these 
valleys supplied rubble which, when carried away by intermittent watercourses, 
formed into accumulation fans in the main drainage valleys of the Tatras and in 
the Sub-Tatra Trench. 

Method. Several visits to the area between June and August 2007 
provided the opportunity to carry out geomorphological mapping of the 
aftermath of the rainfall on 1:50 000 topographical maps. Long and cross-
sections were drawn of selected valleys and the dominant morphological 
processes were mapped reach by reach. The dominant and maximum sizes of the 
material transported were measured in all of the valleys. The instruments used 
included a clinometer, compass, GPS and measuring tape.  

Morphological effects of the catastrophic rainfall. The fieldwork 
revealed large-scale transformation in the Subalpine valley bottoms and 
accumulation fans in the Kościeliska, Lejowa and Stanikowy Żleb valleys (Fig. 
1). The effects were a direct result of the catastrophic rainfall that occurred on 5 
June 2007 during which 104.2 mm of rain fell during 45 minutes. Damage to 
tourist paths, roads and bridges in the Tatra National Park was also recorded. 
There is clearly a common pattern found in all of the valleys mapped . Four 
main reaches are identified along each of the valleys (Fig. 2). In the uppermost 
reaches (A) evidence was found of  material up to more than 10 centimetres in 
size being dragged along the valley. The material was transported along a band 
between 0.5 and 1 metre wide (Fig. 2). Deepening processes were at play lower 
down the profile (B), as well as material sweeping and local accumulation of the 
rocky and organic material. A sequence of features was found, including: a 
rocky or rubble step, an erosional chute followed by a long rock floor or stream 
channel cutting into the bedrock. The long transport reaches with rocky floors or 
bedrock channels mostly ended at less-steep sections piled-up with rubble and 
organic material. These piles were up to 2-3 metres high, especially in the 
Kościeliska Valley. The B-reaches of certain valleys, particularly in the 
Kościeliskie Kopki and Miętusia Valleys, featured long stretches of clean-swept 
rock floors (Fig. 2). In the lower sections of the C-type reaches morphological 
change was not just limited to the channel, but also affected the valley slopes 
due to mass movements (Fig. 2). Shallow water-saturated waste mantles were 
displaced into the channels and these carried complete trees (including their root 
systems) along with them. The trees formed tangled piles that created conditions 
for local accumulation upstream. Accumulation fans (D) were built-up at the 
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valley confluences with mineral material and a some organic material (tree logs 
and branches) (Fig. 2). 

 

 
 
Fig. 1 – Location of the study area (A). Extent of geomorphological effect of 
the catastrophic rainfall of 5 June 2007 (B); 1 – accumulation fans, 2 – piled-up 
mineral and organic matter, 3 – extent of geomorphological effect at the time of 
the catastrophic rainfall, 4 – landslide scars. 
 

Sections of the old accumulation fan surfaces were dissected down to a depth of 
two metres by the running water, especially in the Kościeliska and Miętusia 
Valleys. The dissections offered an insight into the complex fan structure with 
alternating fine loamy material and sandstone layers with a granularity up to 15-
30 cm. This would suggest that in the past the fans were built-up during events 
that triggered medium or high-capacity morphological processes. During the 
medium-capacity events, loamy material was accumulated, while the truly 
powerful events caused the accumulation of gravel and stone fractions. Where the 
Subalpine valley streams directly joined the main valley streams  the fans were  
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Fig. 2 – Long-profile of the Wściekły Żleb Valley broken down into 
typical dynamic reaches (A-D, explanation in main text); 1 – piled-up 
mineral and organic matter, 2 – transformed valley bottoms, 3 – landslide 
scars. 

 

not completely formed because the main streams carried some of the deposited 
material away. In the valleys studied most of the rubble transport occurred over 
short distances that became longer downstream. The longest travel distances of 
rubble material were measured on the grassy surfaces of accumulation fans in the 
Kościeliska Valley. There was a mix of granularities and also some organic 
debris. Looking at the material displaced, the strongest fall of rain occurred near 
the Kościeliskie Kopki and the Mały Regiel where the maximum  granularities of 
displaced material ranged between 50 and 87 cm (Fig. 3). In the Lejowa Valley 
the respective values were 30 and 60 cm. Generally, the maximum displaced 
fraction sizes increased unevenly downstream with the exception of the 
accumulation fans (Fig. 3). The maximum size of the material transported along 
stream channels as a result of the rainfall of 5 June 2007 was very large and 
ranged from ca. 50 cm on the fans to ca. 80 cm in the channels. This is much 
more than sizes recorded during the catastrophic flooding of 1 July 1973 
(Kaszowski, Kotarba 1985). 

The field maps and directly observed geomorphological effects were used 
to identify the precise local extent of the rainfall. The considerable transformation 
of the local morphology in the Reglowe Tatras confirmed earlier reports about 
the large role of local-scale downpours in morphological change (Jakubowski 
1974, Starkel  1996, Gorczyca 2004). 

Conclusions. In the area of the Reglowe Tatra Mountains studied 
catastrophic rainfall occurs  rarely, at intervals of on average 20-30 years. 
During the most recent event, the morphology of the small Subalpine valleys 
changed greatly, even more than after the previous comparable event in 1973. 
Based on the structure of the accumulation fans it may be safely said that similar 
effects occurred from time to time throughout the Holocene, as evidenced by the  
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Fig. 3 –  Maximum size of channel material transported during the catastrophic rainfall 
of 5 June 2007 in the Reglowe Tatra Mountains. 

 
alternating layers of fine and coarse-grained material. Also the maximum size of 
the stones found inside and on the surface of the fans was similar. This type of 
extreme event  does not appear to be an exception in the history of medium-
altitude mountains. 

The study was conducted using the grant “Extreme Weather and Water 
Events in Poland” No. PBZ-KBN-086/P04/2003. 
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ЗАГАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПОСТАНОВКИ 
ВИВЧЕННЯ БЛОКУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДИСЦИПЛІН  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
 Зміст численних міжнародних документів та дослідницьких програм 
з навколишнього середовища «Світовий океан», «Глобальні зміни», 
«ГІВА», «Глобальні зміни клімату» тощо, у більшості котрих брали участь 
науковці-географи Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна протягом минулих 30 років, свідчить про те, то проблематика 
фізичної географії відіграє помітну роль у соціальних запитах сучасного 
людства. Відбувається історичний поступ фізичної географії, котрий 
можна відобразити у вигляді чотирьох щаблів: а) антична натурфілософія, 
котра визначила основні напрями географічного пізнання Всесвіту й 
земної поверхні  як складових навколишнього середовища (у чистому, 
холістичному баченні), б) авангардизм епохи Великих географічних 
відкриттів в) дуалізм науки про оселю людини (від К.Ріттера), - тепер в  
іпостасі науки про довкілля (геоекології, інвайронментології). Натомість, 
формується четвертий, найбільш сучасний щабель, котрий є заявкою на 
майбутнє – інформаційна географія (за М.В.Багровим) – як пізнання 
географічного об’єкту через інформацію про нього, що міститься в 
ноосфері й доступна нам для вивчення через сучасні ГІС-технології. 
 Як цей поступ проявляється у постановці вивчення фізико-
географічного блоку дисциплін, що передбачена Стандартом? 

Переважно як певна еклектика: у фундаментальній частині – на 
позиціях натурфілософії та деякою мірою – точного (інструментального) 
природознавства, але у значно спрощеному й нажаль, довільному вигляді; 
у регіональній частині – з далекої від науки позиції, що була притаманна 
епосі Великих географічних відкриттів (країнознавство – це її або 
ренесанс, або ж, швидше, гротеск). У галузевих дисциплінах  виклад 
досить часто полягає у трансляції в загальне знання певних конкретних 
здобутків (бачень, концепцій, яскравих імен) замість строгого викладу – 
отже, знову таки натурфілософським шляхом. Щодо ж дуалістичного 
підходу, то він «вимивається» з географії через її штучний поділ на групу 
дисциплін фізико-географічного та суспільно-географічного спрямування, 
через що згаданий дуалізм живить «велику» екологію – і результати (й 
втрати для географії) цього загально відомі. 
 Отже, питання питань – концептуальне: 
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географія – це наука об’єктна (онтологічна - як вона виглядає у 
землезнавстві, загальній геоморфології, гідрології) чи наука предметна 
(гносеологічна – про сукупність гіпотез, теорій, законів, уявлень про об’єкт 
– як у теорії та методології географічної науки, потужному 
методологічному розділі землезнавства, подекуди в інших дисциплінах); 
чи, нарешті, вона є реляційною, тобто об’єкт- об’єктною, суб’єкт- 
об’єктною, як це витікає з парадигми, започаткованої Ріхтером та його 
послідовниками (Ратцель, Відаль де ла Блаш та ін.)?  

Можливо, через довільність фундаментальних основ пізнання, 
навіть незважаючи на суттєве значення географічних знань в 
індустріальну епоху, географія як наука не набуває більшого авторитету. 
Цей парадокс вже давно обговорюється: навіть діти-дошкільнята знають 
про проблеми навколишнього середовища, натомість практично ніхто крім 
самих географів не погоджується з тим, що воно (довкілля) є предметом 
географії. Носіями і користувачами знань про довкілля  («екології» за 
загальновживаною в країнах колишнього СРСР термінологією) стають 
інші фахівці й особливо - громадські діячі. Це епоха «екранування» 
географії іншими галузями знань і водночас - певного розубожіння 
географії у тих сферах життя, де вона ще має, так би мовити, вжиток: 
практика вимагає простих зрозумілих визначень, пояснень, доступних 
нефахівцеві й сприйнятних здоровим глуздом – і це поступово підточує 
наукову географію: географія – все більш маргінальна гілка освіти, але не 
«суб’єкт наукового права»; відповідне й ставлення до неї.  

Мета доповіді – проаналізувати з таких підстав зміст і спрямованість 
фізико-географічного блоку географічної освіти. 

Дуалізми географії. Географія повинна виглядати  як дуалізм 
складових: зрізу фундаментальних знань, викладених у строгій 
номотетичній традиції (потрібних самій науці для побудови її каркасу), 
та прикладних суспільно значущих знань, викладених в традиції 
ідеографічній. 

Ознаками (мірилами) географічності вважаються просторовість і 
комплексність. Остання ознака не є будь-яким чином визначеною. Останні 
30 років комплексність інколи співставляється із системністю, у тому числі 
як певний критерій географічної  типології, але жодного разу дослідники 
не визначили той необхідний і достатній перелік розмежувальних  ознак, 
котрого слід обов’язково дотримуватись у визначенні пізнавального 
статусу об’єктів географічної науки. Знову таки, заважає розмежування й 
протиставлення фізичної та суспільної «географій»: адже геосистема, за 
пануючим баченням і сутністю системного підходу не є ані суто 
природничою, ані виключно суспільнонауковою  с субстанцією 
географічного знання. 

Як приклад, звернімо увагу на певний «дуалізм» ландшафтознавства, 
що натепер виражений найбільш рельєфно:  

- перш за все, воно традиційно вивчає природні територіальні 
комплекси як реалії (онтологічно); отже, ландшафтознавство у такому 
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сенсі є розділом природознавства, як його трактували, починаючи від 
О.Гумбольдта та Пассарге, класики ландшафтознавства – В.Докучаєв 
(через ґрунтовий ландшафт), Ф.Ратцель (через «ґрунтову» геополітику, 
Л.Берг – найбільш послідовний виразник класичного бачення ландшафту, 
далі К.Геренчук, А.Ісаченко, Н.Солнцев; тепер у такому сенсі його 
досліджують Т.Бобра, В.Боков, А.Мельник, В.Петлін та ін.; останньому 
належить «Конструктивне ландшафтознавство» 

- водночас, ландшафтознавство - це культурологічне поняття значно 
більш широкого змісту, ніж суто географічний. Це образ простору, що 
суттєво (аж до протилежного)  відмінний у баченнях різних етносів, різних 
культур і навіть різних страт суспільства; різні еталони й оцінки (читаємо у 
Л.Гумільова).  Так подає проблему, зокрема, сучасний російський географ 
Д.Замятін як предмет метагеографії. Багато, цікаво і різнобічно пише про 
це  М.Гродзинський.  
 Нам здається (всупереч альтернативним оцінкам), що ландшафт як 
територіальний ресурс (звісно, разом із властивостями простору й набором 
ресурсів, що зазвичай не відносяться до ландшафту, як, скажімо, надра чи 
повітряний простір) – у такому сенсі ландшафт є і природою, і умовами 
життя (антропогеографія, соціальна географія), і культурологічною, чи 
сакральною, чи звичаєвою цінністю – носієм усього того, чим, власне, 
багате людство. Отже, цей дуалізм розчленовує пізнавальний процес: дещо 
підточуючи основи класичного ландшафтознавства, водночас надає 
більшої ваги загальнокультурному баченню простору (метагеографічному 
за Д. Замятиним) – як би, наприклад, геометр із захопленням описував 
вишуканість форми гіперболічного параболоїду. Все має свій сенс – але й 
потребує відповідної плати. 

Вже у наш час виник дуалізм  природоохорони та екології. Як 
реакція на останнє, тобто на певну втрату географією цілісності знання,  
з’являються «альтернативні» науки про навколишнє середовище – вчення 
про біосферу, екологія, інвайронментологія, геофізика та геохімія 
ландшафту – котрі намагаються заповнити вільні екологічні ніші географії, 
водночас залучаючи сучасні методи дослідження, аби оволодіти 
дослідницькими потребами й спрямуваннями. Географія не спромоглася 
асимілювати досягнення цих більш реалістичних (хоча би ззовні) і різною 
мірою формалізованих наукових напрямів. 

Первинне та вторинне (інформаційне) знання. Розпочинаючи з 
космічної ери, розпочався  етап інформатизації географії. Поява технічних 
засобів, що надали можливості отримувати незчисленний потік інформації, 
потім виникнення ГІС-технологій, призвели до втрати самої потреби у 
видобуванні первинної інформації про Землю, що завжди було 
преференцією географів. Дослідження довкілля Людини – споконвічного 
об’єкту географії - стають предметом технічних наук. Під цим впливом, 
суто географічні традиційні наукові знання набувають другорозрядного 
значення, зосереджуючись на специфічних способах візуального аналізу 
(на місцевості, за картою тощо) і візуального сприйняття (формування, 
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відображення) певних цілісностей (як в фізичній, так і в економічній 
географії, котрі у цьому відношенні не варто розмежовувати). 

Навчальна географія не усвідомлює втрати позицій у формуванні 
«матриці світовідбиття» (це її культурологічна роль, звідки вона 
витісняється сучасними носіями інформації), але натомість не 
використовує свої можливості специфічного засобу і мови відображення й 
просторово-функціональної інтерпретації інформації про Світ Людини 
(«матриці світорозуміння» - обидва терміни, що у лапках, належать 
М.В.Багрову, 2005), через що, як вже зазначалося, втрачає позиції перед 
наступом екології. 

Зміст і спрямування географії 
Можливе а пріорі таке визначення тези для подальшого обговорення: 
- географія – наука про ресурси суспільства (суспільного розвитку), 

що визначаються певною територією (акваторією) і вивчаються 
притаманними їй, тобто географії, науково визначеними  способами.  

Які ж саме ресурси суспільства мусить охопити предмет географії? 
Перш за все, територія, котра є не лише місцем розміщення,  лише носієм 
властивостей, але виступає інтегральним ресурсом, що уособлює у собі 
притаманні території атрибути («прикріплені» до неї): простір  – 
найважливіший і незамінний ресурс; здатність цього простору до 
генерування, підтримання, корекції (саморозвитку) сукупності 
властивостей, котрі з точки зору предмету є середовище формуючими та 
ресурсо формуючими – у загальному вигляді це здатності геосистем до 
самоорганізації;природні умови суспільства (і можливість їх змінювати чи 
корегувати, користуючись механізмами самоорганізації та природні 
ресурси (акценти на відтворювальних та нематеріальних ресурсах); 
способи раціонального ресурсовикористання, варіативно можливі на даній 
території, тобто такі, що спонукають до  їхньої оптимізації. У чому 
географічний сенс, «географічна родзинка» такого бачення? У певному 
поєднанні таких складових інтегрального ресурсу, котрі створюють нову 
якість  саме за рахунок такого (просторового, функціонального, 
просторово-функціонального)поєднання. Суспільна значущість такого 
об’єкту полягає у можливості певним чином маневрувати інтегральним  
ресурсом саме як цілісністю, бо поодинці кожний з конкретних ресурсів 
вже належить певній галузі знання й господарчої практики 
(удосконалення, керування, оптимізація).  

Отже, ключове наукове завдання - у необхідності мати (створити, 
впорядкувати) методологію, котра б спиралася саме на такі вимоги, 
можливості та потреби спільного визначення, оцінювання, оптимізації 
територіального ресурсу – знову таки як цілісності; способи й заходи 
вияву, опису, інвентаризації, подання, аналізу, синтезу – усього того, що 
охоплюється баченням території як інтегрального ресурсу. А задача 
освітня – у системному поданні цієї методології як загально проникної 
канви будь-якого розгляду предмету викладу.  
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У природничому відношенні ця нова якість виражається у появі 
властивостей, що спричинені саме таким (а не якимось іншим) поєднанням 
(позиційний принцип – Боков, Гришанков, Позаченюк). Але тут існують 
також економічні, соціальні, правові, інформаційні відношення, котрі 
знаходяться зараз поза темою обговорення, водночас повинні бути 
усвідомленими у викладанні будь-якої з предметних дисциплін. 

Але нас мусить цікавити наукова значущість такого предмету. Вона, 
найскоріше, полягає у тому, що географічна наука в цілому (без поділу на 
фізичну, економічну, соціальну; суспільну) не має способів дослідження 
таких складних гетерогенних відкритих систем, котрими є територіальні 
системи. Є певні намагання запозичити методи з інших методологічно 
більш досконалих наук, але вони вирішують лише часткові задачі.  

Об’єкт науки у порівнянні з об’єктом пізнання. Слід звернутися 
до питання, котре тривалий час – але часто неявно - є «пробним каменем» 
визначення географії, якщо перечитати класиків безпосередньо або ж такі 
ґрунтовні узагальнення географічних концепцій, поглядів та спрямувань як 
відомі роботи А.Ісаченка щодо розвитку географічних ідей або, скажімо,  
визначна книга Н. Мукитанова «От Страбона до наших дней» і т.ін. Це 
проблема об’єкту науки у співвідношенні з об’єктом  конкретного 
географічного дослідження. 

На що, вважаємо, не звернуто увагу у достатній мірі : 
1. На розумінні відмін поміж онтологічною сутністю того, до чого 

належить об’єкт науки (натурного об’єкту), об’єктом пізнання (науковим 
об’єктом),  що його дослідник виділяє з об’єкту науки, та тим предметом, 
що безпосередньо вивчається (гносеологічним образом об’єкту пізнання). 

2. На чіткому акцентуванні тієї обставини, що і науковий об’єкт, і 
предмет (останній – особливо) не є обов’язково сегментами матеріального 
світу (у загальновживаному вульгарному розумінні цього поняття). Вони 
мусять бути образами матеріальної реальності, але в достатній мірі часто 
існують як ідеальні конструкти, що лише до певної міри співвідносяться із 
матеріальною реальністю за твердо встановлюваними й мотивованими 
відношеннями. Хоча можуть і не мати у реальності аналогів (бути чисто 
гносеологічними конструкціями). 

3. На дотриманні науково визначених правил, за якими знання щодо 
об’єкту (предмету) пізнання переносяться, поширюються на натурний 
об’єкт – або ж існують самі по собі як знання про модельні ідеальні 
конструкти, що стають фундаментом отримання наступного знання і т.д. 
Отже, в такому випадку, генеральною метою дослідження є створення 
чергового шару, поверху знань, на котрому можна було б розпочати 
«будівництво» наступного поверху. 

Про що йдеться? Про те, що для створення справжньої науки конче 
потрібно навчитися абстрагуватися від натурного об’єкту заради створення 
його наукового об’єкту - ідеального образу (ідеальної моделі), подальшого 
визначення суттєвих сторін цієї ідеальної моделі – предмету дослідження 
(концептуальна, структурна, функціональна, імітаційна, синергетична  та 
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будь-яка інша модель дослідницького об’єкту). Аби наші попередники так 
могли оцінювати, напр., вчення А.Григорьєва про єдиний географічний 
процес – то не виникло б відомої колізії, котра поставила на коліна 
видатного вченого. 

Значення підвалин: понятійний апарат і аксіоматика. Якщо 
немає аксіоматики (а в географії є лише спроби її створити), методу науки, 
усталених способів верифікації, можливості відтворення, отже – перевірки 
результатів - тобто того фундаменту, на котрому будується будь-яка 
справжня наука - то неможливо будувати науку як башту – буде лише 
одноповерховий «шанхай», «бугенвіль», де кожен ліпить своє помешкання 
будь з чого і будь-як. Хаотична забудова «бугенвілю» не вимагає 
врахування будь-яких попередніх кроків, бо кожне помешкання виникає на 
голому місці. Повна можливість самовтілення забудовників – і ніякої 
потреби у наслідуванні наступником попередника. Так і географія: вона 
практично не має навички добудовувати знання на кшталт точних наук – 
і це наша найбільша вада. 

Можливо, ключове завдання - у необхідності мати (створити, 
впорядкувати) методологію, котра б спиралася саме на такі вимоги, 
можливості та потреби спільного визначення, оцінювання, оптимізації 
територіального ресурсу – знову таки як цілісності; способи й заходи 
вияву, опису, інвентаризації, подання, аналізу, синтезу – усього того, що 
охоплюється баченням території як інтегрального ресурсу – 
диференціатора та модифікатора життєвих умов. 

Нажаль, поки що географія не створила надійного й суцільного 
фундаменту (для географії в цілому, а не окремих гілок) для подальшого 
розвитку, хоча намагання цього інколи бували (А.Геттнер, А.Григор’єв, 
А.Ісаченко, особливо ж Е.Нееф та його вітчизняні послідовники  у цьому 
відношенні – К.Геренчук та В.Преображенський,).  

Щодо мови науки: дослідницький географічний об’єкт як 
символьна конструкція.  Це питання набуває дедалі більшого значення з 
огляду на використання інформаційних технологій для автоматичної 
обробки й подання інформації й оперування знаннями. 

Тут доречно звернутися до досвіду картографії, котра теж створила й 
користується власною мовою для передачі образів реальності у 
картографічних творах. Для когось із нас не є завжди зрозумілим і 
усвідомленим є те, що одну й ту ж реальність можна передати у різний 
спосіб в залежності від обраної мови (вона є своєрідною структурною 
«просторовою лінгвістикою»), у той час як сама карта є твір, написаний 
цією (чи іншою) мовою. З досвіду знаємо, що таких описів може бути 
стільки, скільки й авторів. Отже, поміж реальністю та її дослідженням  є, 
крім дослідницького об’єкту, також мова дослідження. Причому, йдеться 
як про мову самого дослідження, але й  про мову відображення. Нажаль, 
поза картографією ці особливості й значення мови, як правило, не 
усвідомлюються. З фундаментальних робіт картографів  Асланікашвілі, 
Лютого, Берлянта нам відоме те провідне значення мови: поєднання знаків 
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на певному об’єкті синтезує якісно нове знання через мову карти. 
«Способность к пониманию символов, возникающую вместе с 
формированием языка, можно считать решающим шагом, который вывел 
человека из животной жизни» - відзначав відомий методолог точних наук  
Герман.Вейль у роботі «Единство знания». 

Отже, формалізми структурної лінгвістики слід запровадити – 
певною мірою через картографію як її провідника – у географію, аби 
надати можливості відповідного формалізованого аналізу 
(«синтаксичного» розбору), як про це вже писав один із авторів цієї 
доповіді стосовно до структурно-лінгвістичної моделі морфології рельєфу.  

Щодо методу пізнання. Саме метод пізнання створює певний спосіб 
мислення й пізнавальної діяльності, водночас надаючи авторитету науці й 
переконливості науковим результатам – навіть очевидним з т.зв. 
«здорового глузду». Можливо, помилковим чи таким що не відповідає 
сучасності, є спосіб поділу наук географічного блоку за об’єктами 
(загальним та окремими). Він розмежовує наукові дисципліни і створює 
необхідність змагання за певні «локуси» дійсності – і за їх рейтинги. 
Натомість, за фундаментальною наукою, з огляду наукою залишається 
лише спосіб мислення та самоустрій науки  (приблизно за таким правилом: 
предметом науки може бути лише те, що охоплюється існуючим 
дослідницьким апаратом – або ж такий апарат потрібно спочатку 
створити).  

Отже, виходячи з цього, слід поставити питання про перенесення 
акценту географічності з об’єктності на специфічні способи наукового  
дослідження (тобто метод науки у конкретному баченні) з використанням 
таких же строгих вимог до нього, як у точних науках.  

Задачі поза географією.  Поза науковою географією, але важливо 
для неї - створити у соціумі відповідне ставлення до географії – не як 
служниці «феноменологічного природознавства», маргінальної гілки 
економіки та соціології (кожен зрозуміє, що саме тут мається на увазі) – а 
як до серйозної, недоступної непрофесіоналам (доступність, відповідність 
здоровому глуздові найчастіше вульгаризує наукове знання) науки про 
території як єдиної незамінної умови існування, як оселю людства та 
окремих його спільнот. Зараз у вітчизняній прикладній географічній 
проблематиці з’явилось дещо схоже на соціальний запит на менеджмент 
територій. Це (для нас) позитивні тенденції, спричинені запровадження 
приватної власності на землю. Нажаль (як завжди) географи не знайшли 
чільного місця в оцінках територіальних ресурсів, у територіальному 
менеджменті тощо – і, здається мені, саме через поєднання побоювання 
конкретної, дійсно конструктивної діяльності (тому не беремося), та 
негативний суспільний імідж географії як нежиттєздатної ланки 
загальноосвітніх знань (не пропонують). Мінприроди України могло би 
бути першим географічним департаментом (як за часів Ломоносова у 
Росії),  але саме згаданий негативний імідж і неконкурентність у 
практичному сенсі створюють нездоланний для цього поріг. 
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В різних стратах або секторах суспільства панує й проявляє себе в 
розумінні й конструктивних рішеннях різна географія, точніше, різне 
світосприймання. Повсякденна свідомість суб’єктно орієнтована, істотно 
егоцентрична або хоча б антропоцентрична: сприймається те, що 
прагматично значуще. Чому екологія так швидко взята гору над 
географією, біологією, навіть фізикою? Тому що вона (екологія) суб’єктно 
орієнтована, а географія – орієнтована об’єктно. Людей у масі хвилює те, 
що співвідноситься з їхніми власними (груповими, корпоративними) 
інтересами – що допомагає або, навпаки, заважає задовольняти насущні 
потреби. 
 Чи істотні це протиріччя? Так, причому в багатьох відносинах – 
вирішально: 
- на науково-пізнавальному рівні географія, не маючи у своєму 
розпорядженні пізнавальну систему, адекватного ступеня складності 
пізнаваного об'єкта також не може состязаться нис фізикою, нис 
(гео)хімією, ні з економікою, ні із чим іншим зі сфери «дійсної» науки; 
- на філолофсько-методологічному рівні вона залишається 
натурфілософією, що чи обґрунтовано ні - переносить закономірності 
просторової організації природи на соціум і продукти його 
життєдіяльності; 
- на інженерному рівні вона не конкурує з (гео)фізикою, (гео)хімією, навіть 
біологією через надмірну описовість  свого знання, не відтворюваності 
результатів, неокресленість об'єкта; 
- на учбово-пізнавальному рівні - це надмірна об’єктивізація знань про 
світ: якщо так, то що, властиво, залишається пізнавати в цій сфері?  

Кому й навіщо це треба? 
1. У цілому, на загальному рівні (у суспільній свідомості) - потрібні 

основи світобудови й прагматичні знання про можливість, реальність 
і корисність застосування географічних знань. 

2. На професійному рівні - різне світосприймання для інженерів, 
військових, дипломатів, політиків і ін. 
Помилки, довільні або неповні знання можуть обходитися дорого 

(невикористання можливостей, помилкові рішення й т.д.) 
Сучасному суспільству потрібна географія як диференційована 

картина миру стосовно до кожної структури суспільства, хоча воно 
(суспільство) це й немає усвідомлює, заміняючи географію сурогатом  ( у 
вигляді, наприклад, «екологічної» проблеми). 
Завершуючи це, хотілось би підсумувати його так: 

1. Об’єктом географії повинен стати інтегральний ресурс розвитку 
суспільства, котрим є територія у глибинному баченні науки і 
прагматичному сприйнятті суспільства. Територія натепер визнана у 
суспільстві  найбільш значущим ресурсом, бо вона має природні 
властивості (незамінність, самовідтворюваність властивостей, здатність 
створювати ренту) і значущість для сучасної економіки як природний 
капітал. 
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2. Ключовим напрямом подальшого її розвитку повинна стати 
розробка такої методології, котра забезпечувала би можливість 
послідовної надбудови «Вавілонської вежі» науки – як це маємо, за 
взірець, і у точному природознавстві, і в економіці, і, можливо, в соціології 
– як пограничних галузях знання. Від них треба взяти не самі собою 
методи (хоча це і можливо, і корисно): потрібно запозичити дух і стиль 
науки: нічого не приймати без доказу; веріфікувати через перевірку 
результату незалежною науковою експертизою; нарощувати подальше 
спираючись на попереднє – як фундамент нового.  

3. Щоб зрушити справу з місця, доцільно створити певний дійовий 
орган (на кшталт Міжнародного стратиграфічного комітету), котрий би 
взяв на себе функцію упорядника і сертифікатора базових принципів 
наукової географії: адже це певна ламка традицій, а такий процес завжди є 
болючим. Вельми важливо, щоб це був, певною мірою, науковий аудит 
(доброзичлива перевірка і оцінка). Зазвичай, у науці цю функцію 
здійснюють наукові журнали, що друкують статті про нові досягнення 
саме після такої перевірки відповідності правилам науки, залучаючи для 
цього міжнародну експертизу. 

Якби за цю справу взявся, скажімо, УГЖ, або інші видання, (щоб 
пропоновані праці відповідали прийнятим базовим принципам, якщо ми їх 
обговоримо й погодимо разом), то  такий шлях створив би, можливо, 
реальну перспективу появи в Україні природничого видання з імпакт-
фактором. 

 
 
УДК 911.5 

І.Г. Черваньов, 
Харківський національний університет 

 ім. В.Н.Каразіна 
 

ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА:  
НАУКА, НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ГЕОГРАФА 

 
Вступ. Термін «Землезнавство» є перекладом назви твору видатного 

німецького географа Карла Ріхтера «Die Erdkűnde», котрий було 
надруковано півтора століття тому. Натомість, зміст цього поняття почав 
визначатися ще К.Птолемеєм, котрий поділив географію на «Хорологію» 
та «Хорографію», надавши першій – саме хорології – змісту загальної 
теорії Землі. Надалі англієць Карпентер, данець Вареній та визначний 
німецький географ Олександр Гумбольдт поступово створили 
інтегративний погляд на земну поверхню та притаманні їй закономірності 
будови й функціонування. Гумбольдт, описуючи Землю, вдався до 
давньогрецького поняття «Космос» - як всеохоплюючого Порядку, що 
протистоїть Хаосові.  

Різнобічні наукові підвалини землезнавства було створено 
переважно вітчизняними вченими – геофізиком-географом 
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А.О.Григорьєвим, кліматологом О.І.Воєйковим та грунтознавцем 
В.В.Докучаєвим, Від А.М. Краснова за цією наукою закріпилвся термін 
«Загальне землезнавство».  як означення сукупності знань про будову й 
стан земної поверхні у взаємодії різних стихій. «Географія, – писав 
Краснов про Землезнавство, - це наука, яка вивчає сучасний стан земної 
поверхні. Вона прагне знайти причинний зв'язок поміж формами та 
явищами, поєднання яких зумовлюють несхожість різних частин цієї 
поверхні, досліджує їхній характер, розподіл та вплив на життя і культуру 
людини… Вона вивчає законність у поєднанні тих елементів, які входять 
до царини перелічених нами наук, і вплив поєднань  них на людину» [1].  

Щодо наукових підвалин. На відміну від галузевих географічних та 
екологічних дисциплін, що розглядають кожна переважно певний 
компонент природи або якусь із геосфер, або ж стосунки поміж живими і 
неживими субстанціями, землезнавство охоплює загальні властивості, 
ознаки та наскрізні процеси, притаманні глобальному навколишньому 
середовищу людства, тобто саме те, що об’єднує окремі геосфери й 
компоненти природи й людської діяльності в якісно відмінне й цілісне 
утворення – географічну оболонку. Цей розгляд, на відміну від 
дуалістичного (суб’єкт-об’єктного) притаманного геоекології та вченню 
про біосферу В.І.Вернадського, у землезнавстві є холістичним. Холізм, 
тобто цілісний підхід запозичений землезнавцями з природознавства, де 
він є пануючим. Завдяки розвиткові дистанційних досліджень Землі, 
сформувалося «Космічне землезнавство», набувши ролі «інтерфейсу» 
поміж високотехнологічними напрямами природознавства й військової 
справи, з одного боку, та фундаментальними уявленнями про будову й 
функціонування земної поверхні – з іншого.  

Наприкінці ХХ ст. вирізьбилося геоекологічне спрямування 
землезнавства через висвітлення стосунків Людини і Природи в їх 
цілісності, взаємозумовленості та багатогранності. Провідну роль відіграли 
наукові дослідження за проектами Світовий океан, Людина та Природа, 
Глобальні зміни, ГІВА, у котрих загальнопланетарні (тобто землезнавчі) 
дослідження стали базою у вирішенні сучасних інвайронментальних 
проблем Людства у стосунках з навколишнім середовищем. Воно охоплює 
сукупність знань, методів аналізу та моделей управляння 
великомасштабними природними процесами, що визначають стан 
географічної оболонки. 

Актуальним є те, що на відміну від класичного бачення 
землезнавства як переважно геофізичного погляду на процеси (починаючи 
з А.О.Григорьєва), що відбуваються на земній поверхні, сучасне 
землезнавство подає вчення про географічну оболонку як інтегративне 
знання про глобальне оточення людства. Особливо суттєвим є це щодо 
глобальної екології, що є прикладною галуззю землезнавства, опановуючи 
керування навколишнім середовищем використовуючи властиві лише 
землезнавству засоби комплексного впливу на глобальні географічні 
процеси та сучасні засоби пізнання: космічні і океанографічні 
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спостережувальні системи за природними феноменами, що наразі завдають 
людству шкоди тим відчутнішої, чим вищим стає рівень цивілізації і 
відповідний тиск на природу. 

Навчальна дисципліна. Класичний підручник Землезнавства 
С.В.Калєсника [3], виданий в СРСР у середині ХХ ст., застарів через 
відсутність у ньому інформації про космічні дослідження та глобальну 
геоекологічну проблематику, що набула розвитку вже в другій половині 
того ж століття. Тому групами науковців було укладено новий підручник у 
двох версіях (вони не аутентичні): україномовній і російськомовній для 
вищої географічної школи України (див. [1]) та Росії [2]. 

Як відомо сучасному географові, Землезнавство як навчальна 
дисципліна виконує три освітні функції: загальної теорії складних 
географічних систем; вчення про географічну оболонку; глобальної 
екології. З такою структурою укладено підручник  

Відповідно до цього, курс складається із трьох логічних блоків: 
історико-методологічного, фундаментального-географічного (вчення про 
географічну оболонку) і прикладного глобально-геоекологічного. У такий 
спосіб, курс закладає фундамент системи наскрізної географічної (для 
географів) і геоекологічної (для екологів)  освіти й виховання.  

Поєднання наукових засад із навчальним процесом. Навчальний 
курс і відповідний університетський підручник є спробою поєднати науку 
й навчальний процес. Заради цього, повсякчасно показується науковий 
пошук, доводяться певні недостатньо визначені наукові положення, 
варіативність людського знання про земну поверхню та її оточення. 
Уперше систематично викладене холістичне бачення предмету 
Землезнавства - вчення про географічну оболонку-біосферу 
В.І.Вернадського як цілісну саморегульовану планетарну систему, що є 
колискою життя на Землі і водночас - глобальним навколишнім 
середовищем людства.  

Запровадження у навчальний процес серйозних наукових здобутків 
змусило авторів суттєво змінити спосіб викладу курсу. Перш за все, 
здійснено історіографічний аналіз поглядів на будову земної поверхні 
починаючи з доантичних часів (натурфілософії) аж до космічної й 
інформаційної ер пізнання Землі. Викладено сучасні здобутки у пізнанні 
природи Землі, що стали світовим культурним надбанням і, зокрема, такі, 
що здійснюються як певний внесок України у міжнародні програми і 
проекти. 

Роль Землезнавства у формуванні особистості географа. 
Ключовим для розуміння таких функцій Землезнавства є розділи, у яких 
рафіновано основні парадигми формування геосферно-біосферного 
світогляду сучасної людини (хорологічна, систематична, системна, 
модельна, екологічна парадигми), а також систему сучасних методів 
пізнання навколишнього середовища. Курс виконує світоглядні, 
природничо-наукові  й соціально-гуманістичні функції: 
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- світоглядні: Земля - наша загальна оселя; вона є складною 
системою, що самоорганізується;  

- природничо-наукові: розкриття сукупності  взаємодій фізичних, 
хімічних і біологічних процесів, їхньої інтеграції із процесами формування 
й функціонування людського суспільства; опис явищ і процесів, 
різнохарактерних за просторово-часовими,  матеріально-енергетичними та 
інформаційними властивостями; 

- соціально-гуманістичні: сприяти, через пізнання й прийняття 
основних закономірностей структури й функціонування географічної 
оболонки–біосфери, збереженню навколишнього середовища як найвищої 
суспільної цінності й глобального спільного ресурсу розвитку.   

У результаті вивчення даного курсу студенти отримують знання: з 
історії  розвитку землезнавства  й геоекології, методології й методів 
дослідження; історії виникнення, будови й розвитку Землі, географічної 
оболонки-біосфери; місця й ролі людини у формуванні глобального 
навколишнього природного середовища; сучасного стану біосфери-
антропосфери, факторах виникнення глобальних екологічних проблем і 
шляхах їхнього розв’язання; сутності перебудови взаємодії  людини й 
природи з метою досягнення стійкого розвитку. 

Уміння: встановлювати взаємозв'язки природних явищ, природних і 
техногенних процесів, у тому числі шляхом побудови  графічних схем; 
складати й використовувати у розрахунках балансові рівняння потоків 
радіації, тепла й мінеральної речовини,  водних потоків; робити 
класифікації природних об'єктів; аналізувати моделі глобальних змін з 
фундаментально-географічних позицій; аргументувати місце географії як 
фундаментальної природничої науки у сучасному світі. 

Навички: «мислити глобально, діяти конкретно» у питаннях охорони 
природи, оцінки стану довкілля, моніторингу та ін.. прикладних видах 
географічної (геоекологічної) діяльності; професійно використовувати 
інформаційні ресурси (Інтернету та ін.) для обґрунтування та ілюстрування  
наукових положень та практичних рекомендацій; застосовувати 
землезнавчі знання та моделі як мірило достовірності у конкретно-
наукових дисциплінах та у процесі пояснень феноменів, що 
спостерігаються у навколишньому середовищі. 

Уперше подано виклад загальних природничих та організаційних 
законів, що мають специфічні прояви у географічній оболонці, 
використано фундаментальні поняття і закони термодинаміки для 
пояснення сутності географічних процесів (тепло-вологоперенос, 
географічні теплові машини, термодинамічні засади циркуляції атмосфери 
і Світового океану) 

Методичне забезпечення викладання. Підручник має допоміжні 
видання (напр., [4]) та електронну версію, створену його авторами за 
технічної підтримки Інформаційно-видавничого центру Таврійського 
національного університету (2002), та окремо виданий словник термінів,  
мультимедійні презентації основних і допоміжних тем викладання курсу. 
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Кожна така презентація є зручною канвою викладу, містить необхідний 
фактичний матеріал і ілюстрації (інколи у вигляді кліпів, що відбивають 
проходження природних процесів), також бібліографічне забезпечення, 
питання для самоперевірки тощо.  

Відповідно до вимог Болонської системи, складено тести для 
проміжного та підсумкового контролю знань, вмінь та навичок. Як це 
вимагається нормативними документами, тести мають три рівні: 
репродуктивних знань, поглиблених знань і творчих здібностей 
(теоретичний і частково алгоритмічний рівень). Протягом другого 
семестру навчання студенти мають колоквіум, що надає змогу викладачам 
діалогового спілкування з кожним студентом безпосередньо (що важливо з 
огляду на те, що тести є письмовими роботами).  

В Харківському університеті ст. викладачем С.Величком складена 
система підсумкового оцінювання засвоєння курсу, котра включає 
підсумовування поточної успішності та екзаменаційної оцінки 
(демонструється таблиця). У такий спосіб забезпечується якомога більш 
об’єктивне неупереджене оцінювання знань, вмінь і навичок кожного зі 
студентів на протязі вивчення загального землезнавства протягом 
академічного року. 

Підсумок. Таким чином, автор намагався інакше, ніж за традицією, 
побудувати виклад і забезпечити сучасний рівень викладання 
землезнавства, зважаючи на його зростаючу роль у вирішенні нагальних 
загальнолюдських проблем. Землезнавство здатне успішно конкурувати із 
інтегрованим курсом природознавства, але ще краще – викладатися «у 
чотири руки» географом та фізиком, поєднання зусиль котрих може надати 
якісно новий синергетичний внесок у освітній процес з навколишнього 
середовища, що є природним базисом розвитку Людства. Доцільно 
створення, на основі фундаментального курсу, шкільного підручника (з 
електронною підтримкою) для забезпечення сучасного рівня навчання у 
загальноосвітній школі інтегрованого підсумовуючого курсу повної 
середньої школи (на його місце претендують різні галузі знань). 

Насамкінець, наведемо висловлювання щодо географії в цілому, що 
має суттєве значення для обґрунтування землезнавства в системі знань 
освіченої людини. Воно належить всім відомому політичному діячеві 
світового рівня генеральному секретареві ООН Кофі Аннану і висловлене 
у зверненні до зборів Асоціації американських географів (2005):  
«Важливе не те, що географи готові професійно реагувати на виклики 
часу, а те, що представники світової бюрократії вже готові до співпраці 
і вважають внесок географів у розв’язання глобальних проблем 
неоціненним...» (виділено авторами). До цього важко щось додати, крім 
заклику відповідати цій «карт-бланш» й докласти відповідних зусиль, щоб 
цей аванс перекрити реальними внесками у світовий прогрес. 
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ПРО ПІДГОТОВКУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІВ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 
 

Спектр напрямків навчально-методичної роботи та наукових 
досліджень кафедри фізичної географії та картографії Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна на сьогоднішній день є 
досить широким. Він охоплює питання загального землезнавства, 
ландшафтознавства, гідрології, метеорології та кліматології, картографії, 
топографії, фізичної географії України, материків і океанів, методики 
викладання географічних дисциплін та ін.  

Основним принципом роботи кафедри є збереження і примноження 
традицій, що сформувалися  протягом її 200-літньої історії. Відомо, що 
розвиток кафедри пов’язаний з іменами багатьох видатних постатей 
світового рівня, які розвивали розвивати географічну науку, примножуючи 
заслужену славу Харківського університету, а саме: – масове залучення 
студентів до наукових досліджень і проведення виїзних практик, 
запроваджене у 80-х роках ХІХ ст. А. М. Красновим, є і до сьогодні 
основним рефреном роботи кафедри; – акцентування уваги на проблемах 
методики викладання географії, запропоноване на початку ХХ ст. О. А. 
Івановським – стало невід’ємною частиною фахової підготовки географів; 
– залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи кафедри, 
введене в кінці ХХ ст. І. Ю. Левицьким, є основним напрямком підготовки 
наукових кадрів на кафедрі. Так,  студенти беруть участь в організації і 
проведенні щорічних (18 років поспіль) наукових семінарів з географічної 
освіти та картографії, на яких разом із провідними вченими, авторами 
шкільних підручників і атласів, редакторів фахових журналів і газет, 
директорами видавництв, науково-дослідних інститутів та ін. беруть також 
учителі географії. Починаючи з 2000 р., видається збірник наукових праць, 
занесений ВАК до переліку фахових видань з географічних наук. 

Кафедра є опорною з дисциплін картографо-топографічного циклу 
для Євразійської асоціації університетів, які готують фахівців-географів. 
Усі дисципліни викладаються українською мовою; державною мовою 
пишуться усі дипломні роботи. В обов’язковому порядку на лекціях 
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застосовується мультимедійна апаратура, проводиться поточне експрес-
опитування, тести до модульного і підсумкового контролю обговорюються 
і затверджуються на засіданні кафедри. В кінці кожного курсу викладачі 
старшого віку за бажанням, а молодші викладачі обов’язково, проводять 
анкетування студентів на предмет виявлення переваг і недоліків у 
викладанні відповідної дисципліни. Результати анкетування 
обговорюються на кафедрі і враховуються при подальшому викладанні 
відповідної дисципліни. 

Успішній навчальній роботі сприяє прийняте кафедрою рішення про 
те, що наукова робота всіх студентів має починатися з 2-го курсу. Вибір 
наукового дослідження студентів здійснюється з урахуванням їх інтересів і 
уподобань. Дипломні і курсові роботи реальні і, як правило, 
впроваджуються у виробництво та навчальний процес. На кафедрі 
працюють 4 студентські творчі наукові об’єднання; щорічно у березні 
кафедра проводить наукові конференції викладачів, аспірантів і студентів, 
де кожен виступає із доповіддю; у цій конференції за запрошенням беруть 
участь студенти з університетів України, Росії, Молдови. За результатами 
конференції публікується збірник тез. За результатами наукової роботи 
студентів здійснюється видання студентами брошур-додатків до 
дипломних робіт – це навчальні посібники, дидактичні збірники для учнів, 
тематичні атласи, комп’ютерні навчальні програми тощо. 

В рамках спеціальності «Географія» на кафедрі відкрито ряд 
спеціалізацій: «Фізична географія і геоекологія», «Фізична географія і 
гідрометеорологія», «Географічна картографія», «Краєзнавство і туризм», 
«Кадастр і моніторинг земель», а для студентів заочного відділення, які 
працюють учителями географії – «Менеджмент освіти». Для підготовки 
студентів за цими спеціалізаціями залучаються фахівці з виробництва та 
інших профільних вищих навчальних закладів. Спеціальній підготовці 
студентів сприяє те, що при кафедрі діють чотири філіали – при 
загальноосвітній школі, ОблСЮТур, обласному центрі з гідрометеорології 
та ДП «Східгеоінформ». 

Успішність студентів, в тому числі і якісна, за останні роки значно 
підвищилась, зменшилась кількість відрахованих студентів, збільшився 
відсоток студентів, що навчаються за контрактом. Цьому сприяє: 

•  невпинне підвищення якості проведення занять; 
• проведення круглих столів – зустрічі викладачів, студентів, учителів 

шкіл із провідними вченими, авторами шкільних підручників і атласів, 
директорами видавництв, учителями-новаторами і ін.; 

•  активізація суспільної роботи студентів (кураторство у всіх 
академічних групах студентів кафедри здійснюється молодими 
викладачами кафедри віком до 30 років); 

•  регулярне проведення батьківських зборів на 1 і 2 курсах; 
• систематичне інформування батьків про успішність їх дітей, 

розсилання подячних листів в школи, де навчалися наші студенти-
відмінники; 
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• співпраця з багатьма вузами й установами, завдяки чому студенти 
мають змогу брати участь у наукових експедиціях (наприклад, в експедиції 
МДУ) чи в обмінних навчальних практиках (з Білоруським університетом);  

• проведення студентських практик за договорами у Молдові, 
Придністров’ї, а також у Києві - в Інституті географії НАНУ, ІПТ, ДНВП 
„Картографія” тощо. 

У фаховій підготовці важливу роль відіграють педагогічні практики, 
які дають можливість майбутнім учителям географії поглибити отримані 
теоретичні знання з психології, педагогіки, методики викладання географії, 
спеціальних дисциплін та навчитися використовувати ці знання у школі; 
осмислити багатогранність роботи вчителя; визначити відповідність 
особистісних якостей вимогам обраної спеціальності; оволодіти вміннями і 
навичками проведення навчальної, дослідницької та виховної роботи з 
учнями. 

Студенти  денного відділення на III - V курсах проходять 
безперервну педагогічну практику. Педпрактика на III курсі (з відривом від 
навчання на 2-3 тижні) введена на факультеті у 1989 р. і за своїм змістом 
не має аналогів в інших вузах країни. Її мета – забезпечити адаптацію 
студентів до професійної педагогічної діяльності, доповнити і поглибити 
знання з методики, педагогіки, психології; навчити студентів проводити 
елементарні педагогічні спостереження та експерименти згідно з 
тематикою курсових і дипломних робіт з методики викладання географії. 
Під час цієї практики студенти дають перший у своєму житті урок 
географії. 

Педпрактика на IV курсі (з відривом від навчанням на 4 тижні) 
проводиться з 1980 року – на 6 років раніше, ніж вона з'явилася у 
навчальних планах інших університетів. Основні її задачі: доповнити і 
поглибити теоретичні знання, навчити студентів-практикантів, що є 
помічниками вчителя географії і класного керівника, самостійно 
проводити окремі уроки (в різних класах) і виховні заходи, психолого-
педагогічні спостереження й експериментальну роботу в школі. 

Педпрактика на V курсі (з відривом від навчання на 8 тижнів) є 
традиційною для університетів. Вона має завдання навчити студентів 
самостійно виконувати обов’язки вчителя географії і класного керівника, 
проводити уроки і виховні заходи у визначеній системі, проводити наукові 
дослідження відповідно до тематики своїх дипломних робіт. Із 2003 року 
на V курсі ця педагогічна практика частково (упродовж 2-4 тижнів) 
проводиться безпосередньо в університеті та інших ВНЗ Харкова і має 
характер асистентської практики (студенти проводять окремі лекційні і 
лабораторні заняття).   

Кафедра фізичної географії та картографії здійснює на факультеті 
загальне керівництво всіма видами педагогічних практик студентів 
географічного відділення (120 - 150 студентів щорічно), а її лабораторія 
методики надає усім практикантам консультаційну допомогу, забезпечує їх 
шкільними програмами, підручниками, атласами, навчально-методичною, 
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науковою і довідковою літературою, наочними і дидактичними 
матеріалами з географії. Індивідуальне керівництво студентами в школах 
здійснюють досвідчені вчителі-методисти, в тому числі – лауреати 
обласних і Всеукраїнських конкурсів “Учитель року”. 

На кожному курсі кафедра організує до початку практики 
настановну, а після її закінчення – підсумкову конференції.        

Основним критерієм при виборі студентами спеціалізацій, місця 
проходження практики, тощо, є рейтинг, який враховує успішність 
студента, його участь у суспільному житті кафедри і факультету, 
результати наукової роботи. 

 
 
УДК 910.2  (477) 

Л.І. Зеленська  
Дніпропетровський національний університет 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ У 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  ПІД ЧАС  ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК 

 
Ключові слова: польові практики; географічний образ; пізнавальна екскурсія; 

тимчасовий науковий студентський колектив; рівень новизни екскурсії 
 

Вступ. Польові практики з географії передбачені стандартом 
географічної освіти і асоціюються з безпосередніми дослідженнями як 
природних об’єктів та явищ, так і об’єктів та явищ в соціальній і 
економічній сферах. Зупинимось на принципах та особливостях 
проведення польових практик для іноземців на підставі досвіду, який 
накопичений за останні 3 роки в Дніпропетровському  національному 
університеті ім. Олеся Гончара, в якому існують договори про  
співробітництво з університетами Німеччини (Грейфсвальдський 
університет), Австрії (університет м. Іннсбрук), республіки Білорусь 
(Могильовський університет). 

Постановка завдань. Значна увага приділяється попередній 
підготовчій роботі. Під час розробки та науково-методичної підготовки 
польових наукових екскурсій був створений тимчасовий науковий 
студентський колектив, який був умовно поділений на такі структурні 
частини з окремими функціями: організаційно-рекламний, правовий, 
методичний, науковий, туристичний відділи. 

Функції організаційно-рекламного відділу заключалися в організації 
зв’язку з керівниками практики із Німеччини за допомогою електронної 
пошти, поширенні інформації про об’єкти дослідження, періодичне 
поповнення інформацією сайту факультету про район практик та ін. До 
функцій правового відділу віднесені узгодження дій, що пов’язані з 
транспортними, готельними, страховими послугами. Методичний відділ 
займався підготовкою картографічного матеріалу про регіони України, 
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розробкою коротких словників термінів та топонімів. Функції наукового 
відділу – вивчення та обґрунтування відбору компонентів ландшафтів, які 
пропонуються для дослідження. Функції туристичного відділу –  розробка 
туристичних маршрутів з метою формування у іноземних студентів 
позитивного іміджу України, а також забезпечення рекреаційно-
дозвільного, розважального обслуговування студентів, так звана 
аніматорська діяльність. Нагадаємо, що анімаційна (від лат. аніта – душа, 
animatus – одухотворення) або досугова діяльність передбачає розробку та 
уявлення спеціальних програм проведення вільного часу, до яких 
відноситься й розробка сценаріїв туристських програм, їх режисура. На 
жаль не існує галузевого банка типових сценаріїв та обміну такими 
сценаріями між регіонами. 

Постановка проблеми. Розглянемо науково-методичні засади 
формування позитивного географічного образу України у іноземних 
студентів. Географічний образ регіону – поняття багатогранне і має 
декілька трактувань. Найбільш відомими є уявлення Д.М. Замятіна [4], 
який запропонував єдиний географічний образ території представити як 
просторовий, історико-географічний і соціально-географічний. Не має 
сумнівів, що формулювання географічного образу регіону слід проводити 
на науково-методичних підставах, які дозволять досягти об’єктивності, 
науковості, позитивності образу. Підкреслимо, що до процесу формування 
поняття «географічний образ» можна підійти з двох позицій, а саме з 
територіальної точки зору, при цьому єдиний географічний образ слід 
поділити на географічні образи окремих регіонів на підставі “склеювання” 
часток образів і уявлень, які були сформовані раніш під час навчання та 
використання наукових і науково-популярних джерел. Цей процес в 
психології названий  аглютинацією. Формування географічного образу з 
територіальних позицій необхідно здійснювати не тільки в сучасних 
реаліях і межах, а й в історичному розвитку (Катеринославська губернія – 
Дніпропетровська область). Нажаль, під час перебування іноземних 
студентів на території України вони знайомляться тільки з двома 
регіонами, які принципово відрізняються один від одного. Перший регіон – 
Промислове Придніпров’я (Дніпропетровська та Запорізька області), 
другий регіон – Крим  - територія з величезним рекреаційним потенціалом. 
Друга концепція до трактування процесу формування географічного 
образу – змістовна. Головні змістовні складові, які формують географічний 
образ Дніпропетровського регіону, ми бачимо таким чином: 

1. В політико-географічному розумінні Дніпропетровська область 
практично постійно була і є «кузнею» політичних кадрів. Потенційними 
туристичними «магнітами» Дніпропетровщини, безумовно, виступають 
видатні особистості, які народились, працювали, бували в регіоні. Не всі 
можуть погодитися з думкою І.Шулика, який висловив свою думку в 
інтерв’ю, що назване так «Хто б не жив і не працював у Січеславі–
Дніпропетровську, всі позначені печаттю таланту...» [3], але доля істини в 
цьому є. Назвемо  таких видатних особистостей як Г.Боплан – 
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французький фортифікатор, картограф, інженер, який будував фортецю 
Кодак поблизу першого дніпровського порогу, В.Домгер – першовідкривач 
марганцевих руд (33% світових запасів зосереджено в Придніпров’ї), шляхи 
Катеринославщини нагадують про О.Пушкіна, Т.Шевченка та багатьох 
інших видатних осіб, в тому числі й іноземних.  

2. В культурно-географічному розумінні з образом 
Дніпропетровської області асоціюється образ значної частини Східної 
України; 

3. В історико-географічному розумінні з образом регіону пов’язана 
історія запорізького козацтва. Територію сучасної Дніпропетровської 
області недарма звуть «колискою запорізького козацтва», тут знаходились 
5 Запорізьких Січей, відбулась битва на Жовтих Водах, значна кількість 
населених пунктів була заснована запорізькими козаками... 

4. В економіко-географічному сенсі регіон має величезний 
промисловий потенціал, який формує міжнародний імідж України як 
індустріальної держави. На жаль, а може й ні, в державі і за її межами 
сформований образ Дніпропетровщини як потужного промислового 
центру України – донора для інших регіонів. Дійсно так. Тільки тут можна 
бути впевненим, що «Космічне серце України» (так зветься тематична 
екскурсія містом) дійсно б’ється у Дніпропетровську; 

5. В соціально-географічному розумінні регіон був і є перехрестям 
шляхів міграції народів, що мешкали поруч. Серед історико-культурних 
об’єктів Дніпропетровщини найбільш знаковими можна вважати пам’ятки, 
місця, явища, які пов’язані із скіфськими курганами та запорізьким 
козацтвом. Нагадуємо, що на території сучасної Дніпропетровської 
області, знаходяться (і знаходились) величезні скіфські кургани - 
сучасники єгипетських пірамід. Відомі далеко за межами регіону 
археологічні знахідки – «золото скіфів» – «золота пектораль» з кургану 
«Товста Могила», золоті прикраси, які виконані в так званому «звіриному 
стилі» з кургану «Солоха» та багато ін.; 

6. В рекреаційному вимірі Дніпропетровська область –  регіон з 
відомими традиціями в сфері рекреації і туризму.  Достатньо згадати, що 
перші навчальні екскурсії з географії і біології в освітній процес 
запровадив викладач Катеринославського реального училища І.Я. Акінфієв 
на початку ХХ ст. Дніпропетровська область займає унікальне місце в 
сучасному етнокультурному середовищі, має тривалу та стійку історичну 
традицію, унікальні природні ресурси та географічне положення, що 
обумовлює її цінність з точки зору розвитку на її теренах  туристичної 
галузі. Центр області – місто Дніпропетровськ – особливе 
поліфункціональне  урбоутворення, що має потужні промислові, освітні, 
політичні, культурні, спортивні та інші зв’язки державного та 
міжнародного рівня.  

Розглянемо в цьому ракурсі головну змістовну інформацію, яку ми 
презентуємо іноземним студентам, що виконують ролі як охоплених 
навчанням, так і екскурсантів. Виникла проблема відбору об’єктів показу. 
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Існують географічні та історико-культурні об’єкти, які уособлюють регіон. 
Будь-який регіон має неповторний вигляд, який є «візитною карткою» 
території. Але своєрідними «магнітами», що приваблюють туристів є 
окремі найбільш «брендові» об’єкти природної або історико-культурної 
спадщини. 
 Дніпропетровщина – перлина Промислового Придніпров’я – має такі 
відомі рекреаційні об’єкти, що формують позитивний туристичний імідж 
регіону. Природні об’єкти: 

Дніпро – крупніша ріка Європи з відомими дніпровськими порогами, 
які з 1932 р. (потім з 1947 р.) затоплені водами Запорізького водосховища, 
але продовження порогів можна спостерігати по обох берегах Дніпра. 
Дніпрові пороги безпосередньо можна вивчати, спостерігати студентам, 
які займаються екстремальним туризмом – дайвінгом. Дніпром – водним 
шляхом пропонуються екскурсії за темами «Дніпровські хвилі», 
«Переправа – переправа» (до місця форсування Дніпра в 1943 році), «До 
дніпрових порогів», «Силуети Дніпра» та ін. Не тільки Дніпро, а й його 
притоки формують образ регіону як привабливого для рекреантів. 
Наприклад, р.Самара з притокою Вовчою – відомий шлях запорозьких 
козаків, яким сьогодні прямує екскурсія – похід «Козацьке водяне кільце», 
що нагадує про військову мудрість козаків, які цим шляхом  Дніпро – 
Самара – Вовча – Кальміус – Азовське море – Керченська протока – Чорне 
море – здійснювали напади на Туреччину. Менш відома, але значима річка 
Кам’янка (права притока р.Базавлук), в руслі якої розташований єдиний на 
Дніпропетровщині водоспад у степу. Гірські відслонення – Токівські 
граніти, що формують водоспад – унікальні породи, які використовуються  
у монументальному мистецтві. До природних рекреаційних об’єктів 
віднесені й унікальні об’єкти природно-заповідного фонду (127 
найменувань). Загальна площа їх складає 1,4% від площі області. В першу 
чергу, це Дніпровсько-Орільський заповідник – єдиний в регіоні, в якому 
охороняються унікальні дніпровські плавні. В науковій та науково-
популярній літературі склалася думка, вона існує і у студентів, що 
Дніпропетровський регіон небезпечний з екологічної точки зору. Це дійсно 
так, але небезпечна екологічна ситуація не скрізь, регіон має розвинуту 
екомережу, здійснюється проектування нової екомережі з визначенням 
найважливіших ядер національного та регіонального значення. 

Виклад основного матеріалу. Спеціально для іноземних гостей 
розроблені нові тематичні екскурсії. Наскільки вони нові? Як відомо, 
розрізняються абсолютний, локально-абсолютний, умовний, суб'єктивний 
рівні новизни. Це положення можливо віднести й до екскурсій. Виявити 
доцільність чи перевагу будь-якого з них в конкретному випадку можливо 
застосовуючи залучення до розробки критеріїв і показників оцінки 
новизни екскурсії, а саме: новизна маршруту; новизна сюжету (теми); 
новизна інформації (кількісна і якісна); новизна напрямів використання 
інформації; новизна форми і новизна засобів наповнення «портфеля 
екскурсовода». Зауважимо, що усі перелічені показники – рівнозначні. 
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 Якщо підійти до цього питання з точки зору існуючої системи оцінки 
брендів [1], то всі 5 груп питань можуть бути об'єднані одним терміном 
"диференціація", який відображає відмінності даної екскурсії від інших 
(табл.). Друга група питань ("релевантність") виявляє показник значимості 
і актуальності для експертів. В цьому випадку екскурсія оцінюється 
цілком, і в першу чергу, об'єктивність інформації, композиційність, 
насиченість фактичним матеріалом, інформаційна детальність, здатність 
впливати на зорово-просторову пам'ять особистості, задовольняти 
науковим вимогам, відповідати віковим та професійним інтересам 
студентів. Якщо використати термінологію, яка існує при оцінці брендів, 
то це "повага" [1]. Наприклад, екскурсія екологічного спрямування не 
може бути професійно оцінена фахівцями в галузі етнографії. Четверта 
група показників оцінює "розуміння нової інформації" споживачами. 
"Диференціація" і "релевантність" згодом складають "силу новизни" 
екскурсії, а "повага" і "розуміння" формують "переваги" нової екскурсії. 

Може виникнути питання, як слід оцінити новизну екскурсії, якщо 
вона буде різнитися від існуючих тільки новими відомостями або засобами 
показу, наприклад комп'ютерний варіант демонстрації окремих світлин 
«портфелю екскурсовода»? Ця екскурсія, на наш погляд, заслуговує лише 
показника "суб'єктивний рівень новизни" (0-25 %), оскільки дає тільки нові 
напрями використання. Так кожний з показників, за якими відрізняються 
екскурсії (новий маршрут, новий сюжет та ін.) (табл.) може бути оцінений 
за "силою новизни" рівнем новизни. При цьому для кожного з 
пропонуємих показників, розробляється перелік нових більш дрібних 
показників, основний принцип при відборі яких – системність, тобто 
розгляд об'єктів як цілісної множини взаємодіючих компонентів з усіма 
внутрішніми і зовнішніми зв'язками. 

Так оцінку новизни сюжету екскурсії пропонуємо вести з позицій 
оцінки змісту, основними характеристиками якого є структура, якість, 
кількість і міра. 

Основні науково-методичні результати. Розглянемо методику 
оцінки новизни екскурсії на прикладі тематичної екскурсії "Видатні 
іноземці на Дніпропетровщині". Чому саме така тема? Дніпропетровський 
регіон, завдяки геополітичному розташуванню і включенню в історичні і 
культурні події, має достатній туристський потенціал, значну  кількість 
туристичних об'єктів, але практично усі вони вже залучені до пізнавальних 
екскурсійних маршрутів. Тому потрібні нові, нетрадиційні об'єкти 
пізнавального туризму, їх науково-методичне обґрунтування. На наш 
погляд, такими об'єктами можуть стати місця так званого "подвійного 
громадянства", пов'язані із життям, діяльністю або перебуванням на 
території області іноземців. 

Оцінімо цю екскурсію з позицій "диференціації" – відмінності  даної 
екскурсії від інших за новизною сюжету, інформації, напрямами 
використання нових екскурсійних об'єктів.  
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Таблиця – Матриця оцінки новизни екскурсії 
 

Показники, за якими відрізняються екскурсії 
Новий 
марш- 
рут 

Новий 
сюжет 

Нова 
інфор-
мація 

Новий 
напрям 
викори-
стання 
відомої 
інформації 

Форма 
наповнення 
інформацією 
«портфеля 

екскурсовода» 

Рівень новизни 
(якісна 

характеристика 
новизни) 

Рівень 
новизни 

(%) 

+ + + + + Абсолютний 75-100 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 

Локально-
абсолютний 

50-75 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
 

+ 
+ 
- 
- 
+ 
 

+ 
- 
- 
+ 
+ 
 

- 
- 
+ 
+ 
+ 
 

- 
+ 
+ 
+ 
- 

Умовний 25-50 

+ 
- 
- 
- 
- 

- 
+ 
- 
- 
- 

- 
- 
+ 
- 
- 

- 
- 
- 
+ 
- 

- 
- 
- 
- 
+ 

Суб'єктивний 0-25 

- - - - - Відсутній 0 

Примітка: “+” – наявність ознаки, “-” – відсутність ознаки. 
 
Створена нова тематична екскурсія "Видатні іноземці на 

Дніпропетровщині", яка вміщує інформацію про кількість і сферу 
діяльності видатних осіб-іноземців (вчених, письменників, державних і 
громадських діячів, промисловців та інш., за 8 сферами діяльності). 
Включенню в інформаційну базу тих чи інших видатних осіб передувала 
експертна оцінка вихідної інформації. Експертам з числа відомих фахівців 
(викладачі, працівники музеїв, журналісти та ін.) було запропоновано за 
10-бальною шкалою визначити пріоритетність тієї чи іншої особи зі списку 
персоналій, в якому дана коротка біографічна довідка та відомості, що 
стосувались перебування цих людей у регіоні. Максимальні оцінки 
отримали ті особи, чий вплив на розвиток регіону виявився значним і 
матеріальні свідоцтва про цей вплив збереглися до нашого часу. 
Зауважимо, що для німецьких студентів перевага віддавалась 
особистостям німецького походження, для австрійських відповідно 
австрійським особам. До «портфелю екскурсовода» даної екскурсії 
підготовлені державні прапори, фотогалерея видатних іноземців (портрети, 
картини, світлини), старовинні карти, листівки, диски музикального 
супроводу, наприклад, в «портфелі екскурсовода» є в наявності фрагмент 
карти України, яка створена Гійомом де Бопланом – французьким 
інженером і військовим картографом, за планом якого була збудована 
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Кодацька фортеця; портрет Йосифа ІІ – австрійського імператора, який 
супроводжував Катерину ІІ в її поїздці по півдню України; Фрітьофа 
Нансена – норвезького полярного дослідника і океанографа, який приймав 
участь у рятуванні голодуючих в Україні в 1921-1922 рр.; Хосе-Рауля 
Капабланка – видатного шахіста, 6-разового чемпіона світу та ін. 
Інформаційна насиченість, нові екскурсійні об’єкти, новий маршрут 
дозволяє оцінити нову екскурсію як традиційну (не абсолютно нову), тому 
тематична екскурсія "Видатні іноземці на Дніпропетровщині" відповідає 
локально-абсолютному умовному рівню новизні, тому що 
використовується відома вербальна інформація, відомі засоби наповнення  
«портфелю екскурсовода». 

Друга тематична екскурсія, яка створена для формування 
об’єктивного образу України, названа „Історія Придніпров’я поруч з 
історією техніки”. Більшість екскурсійних маршрутів уникають пам’яток 
технічної культури, віддаючи перевагу більш привабливим історико-
культурним пам’яткам. Чому цей напрямок ми пропонуємо 
запропоновувати? По-перше, культурна особистість повинна володіти 
інформацією й про історію техніки, її розвиток у світі, державі, а також у 
конкретному регіоні. По-друге, для географів ця інформація вкрай 
необхідна з професійної точки зору. Проблема використання пам’яток 
технічної культури в екскурсійній та професійній діяльності широко не 
розглянута в сучасній літературі. Більшість робіт присвячена класифікації 
об’єктів технічної культури. Найбільш повним зведенням є праці В.С. 
Виргинського, І.А. Негодаева [2, 5] та ін. Вихідними постулатами, якими 
ми керувались при відборі пам’яток технічної культури, були такі 
положення: по-перше, пам’ятки техніки є свідками розвитку взаємодії 
людини та природи на конкретній території; по-друге, пам’ятки техніки є 
засобом пізнання території, виховання національної свідомості, 
прищеплення високої загальної та професійної культури тощо. 
Туристичний імідж промислового Придніпров’я, який недарма називають 
«космічним серцем України», визначає в першу чергу «іміджформуюча» 
ракетно-космічна галузь та видатні постаті цієї галузі. Саме ракетно-
космічна галузь зробила Дніпропетровськ закритим містом з 1959 до 1987 
рр. для відвідування громадянами інших країн. 

 Для формування об'єктивного образу Дніпропетровська як космічної 
столиці України пропонуємо під час екскурсії використати 5 підтем 
(блоків), відповідно до яких відібрати такі екскурсійні об'єкти: I – 
підприємства ракетно-космічної галузі; II – наукові, проектні, навчальні 
заклади; III –  урботопоніми, що пов'язані з космічною тематикою; IV – 
музеї; V – пам'ятники та пам'ятки скульптури, які пов'язані з 
життєдіяльністю видатних діячів ракетно-космічної галузі. Відмітимо, що 
видатні особистості, які внесли значний вклад у розвиток ракетно-
космічної галузі, згадуються протягом всієї екскурсії. Найбільш видатними 
об'єктами за вищевказаними підтемами серед підприємств ракетно-
космічної галузі є Південний машинобудівний завод; серед наукових, 
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проектних, навчальних закладів, які працювали та зараз працюють на 
ракетно-космічну галузь, це фізико-технічний факультет Дніпропетровського 
державного (зараз національного) університету ім.Олеся Гончара. Серед 
музеїв необхідне визначити величезну освітню та виховну роль 
аерокосмічного музею, де фахівці пропогандують досягнення регіону в 
галузі ракетобудування. В музеї студенти отримують інформацію та 
ознайомлюються з унікальними виробами – міжконтинентальними 
бойовими ракетами SS-18 («Сатана»); SS -24 , яким у 80-ті роки 20 ст. не 
було аналогів у світі, моделями штучних супутників Землі, а також 
моделями продукції, яку виготовляла ракетно-космічна галузь в зв’язку з 
конверсією військового виробництва: тракторами, тролейбусами, СВЧ-
печами  тощо. Серед багатьох пам’ятників приоритетними з точки зору 
презентації регіону як космічного центру України є монумент 
космонавтики – складне металеве спорудження на Космічній площі, що 
нагадує супутник на орбіті. Створення екскурсії супроводжується 
наповненням «портфелю екскурсовода» – зібрання експонатів космічної 
тематики для відтворення зовнішнього вигляду об’єктів або особистостей, 
які не можна спостерігати безпосередньо під час екскурсії, але важливі з 
точки зору повноти розкриття теми. Для «портфеля екскурсовода» 
екскурсії використані світлини видатних особистостей, введених в 
розповідь (К. Ціолковського, М.К. Янгеля – генерального конструктора 
конструкторського бюро «Південне», Ю.О. Гагаріна – першого в світі 
космонавта, Л. Каденюка – першого українського космонавта, Л.Д. Кучми 
– екс-президента України). До «портфеля екскурсовода» розроблена 
наочна карта космодромів світу, карта стратегічних корисних копалин, 
необхідних для виробництва матеріалів для створення ракетно-космічної 
техніки.   

Для презентації Криму як одного з регіонів України під час польових 
практик з іноземцями ми обрали традиційний ландшафтний підхід, коли 
комплексно в експедиційних умовах вивчаються всі компоненти 
природних комплексів. Група студентів виконувала по черзі роль наукових 
підрозділів: кліматичних, геоморфологічних, гідрологічних, 
геоботанічних, ґрунтових, ландшафтних досліджень. Окремо існував 
сектор ведення Червоної книги, студенти спостерігали в заповідниках, 
заказниках та інших природно-заповідних установах за окремими 
компонентами географічної оболонки, що охороняються.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Виникає питання, якщо студенти приїжджають щорічно і пишуть наукові 
звіти по території що не змінюється, які наукові перспективи в методичної 
роботі? Вони безумовно існують. Це, в першу чергу, маршрути Дніпром – 
величезною рікою, яка подібно осі об’єднує Північ та Південь України, і 
має значний рекреаційний потенціал. Це інші крупні міста регіону – 
Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Новомосковськ, Нікополь, які 
віддзеркалюють промислове «обличчя» держави.  
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Зеленська Л.І. Формування позитивного іміджу України у іноземних 

студентів під час польових практик. На підставі досвіду проведення польових 
практик для іноземців пропонуються науково-методичні технології формування 
позитивного географічного образу України на територіальному і змістовному рівнях 
шляхом розробки нових маршрутів та екскурсій творчими тимчасовими колективами. 

Зеленская Л.И. Формирование положительного имиджа Украины у 
иностранных студентов во время полевых практик. На основе опыта проведения 
полевых практик для иностранцев предлагаются научно-методические технологии 
формирования положительного географического образа Украины на территориальном 
и содержательном уровнях путем разработки новых маршрутов и экскурсий 
творческими временными коллективами. 

Zelenska L.I. Forming of positive image of Ukraine for foreign students during 
the field practices. On the basis of experience of leadthrough of the field practices for 
foreigners offered scientifically-methodical technologies of forming of positive geographical 
appearance of Ukraine on territorial and rich in content levels by development of new routes 
and excursions by creative temporal collectives. 
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Вступ. Сучасне суспільство ставить нові завдання до географічної 
вищої освіти. Геоінформаційні системи та інші сучасні засоби отримання 
та обробки інформації дозволяють значно скоротити витрати сил і часу на 
отримання цифрових результатів дослідження, проте значно підсилюють 
необхідність правильного усвідомлення завдань кожного дослідження, 
його формалізації, та чіткого уявлення про отримані результати, їх 
географічну інтерпретацію, формулювання висновків з урахуванням усіх 
вихідних обмежень.  

Вихідні передумови. Це змінює пріоритети у викладанні базових 
географічних дисциплін, зокрема загального землезнавства: від надання 
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нових знань щодо географічної оболонки наголос зміщується на 
систематизацію шкільних знань, навчання побудові причинно-наслідкових 
зв’язків між процесами, формування знань щодо методології науки, як 
передумови наукового дослідження. 

У такий засіб побудовано викладання курсу «Загальне землезнавство», 
головні аспекти викладання якого було зазначено у попередній статті [1]. 
Змістовна частина курсу повністю відповідає національному підручнику 
[2] для навчання географів та екологів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є ознайомлення з 
сучасними особливостями у викладанні курсу «Загальне землезнавство» 
відповідно до потреб інформаційного суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Існує кілька способів структурування 
навчальної діяльності, у статті розглядається функціональний спосіб, що 
припускає наявність п'яти функціональних частин: змістовної, 
мотиваційної, орієнтувальної, виконавчої, контрольно-коректувальної. 
Причому ролі викладача і студента у всіх частинах різні.  

Змістовна частина визначає предмет діяльності, то на що діяльність 
спрямована, і провідна роль належить викладачеві. Роль студента відносно 
визначення змісту пасивна, хоча звичайно він може приносити в нього свої 
особисті елементи. Однак студенту приділяється найактивніша роль у 
засвоєнні цього змісту. У мотиваційній частині навчальної діяльності 
центральною фігурою є студент, адже мова йде про його мотиви, його 
мотивації. Однак викладач при цьому не повинен перебувати осторонь, 
дуже важливим його завданням є всіляке сприяння підвищенню мотивації 
студента, формуванню його мотиваційної сфери, причому не тільки 
відносно діяльності в цілому, але й окремих її компонентів. Частини 
орієнтувальна, виконавча й контрольно-коректувальна виконуються 
безпосередньо студентом, роль викладача полягає в керуванні його 
діяльністю [3]. 

Змістовна частина навчальної діяльності. Змістовна частина є 
основою навчальної діяльності, тому що саме для засвоєння змісту й 
організується ця діяльність. Фундаментальний географічний курс 
«Загальне землезнавство» має на меті виклад основних наукових положень 
фізичної географії. Загальною метою курсу є формування системи уявлень 
і понять про географічну оболонку як цілісну організовану біокосну 
систему, що є природним середовищем людського суспільства, 
(виробником і накопичувачем природних ресурсів і відтворювачем 
геоекологічної обстановки). 

За структурою навчальний курс включає до себе 6 блоків. 
Блок 1. «Вступ до землезнавства. Історія формування уявлень про 

Землю» містить у собі вивчення місця фізичної географії в структурі знань 
про навколишнє середовище й аналіз загального розвитку природознавства 
починаючи з античних часів. Блок завершується викладом і 
обґрунтуванням структури навчального курсу. Найбільше повно 
характеризується Земля в цілому, її будова й космічні зв'язки. 
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Блок 2. «Методологія сучасного землезнавства» має на меті 
сформулювати у свідомості майбутніх географів уявлення про основні 
принципи й парадигми географії, а також про систему методів, якими 
користуються географи-фахівці для одержання знань. Наголос робиться на 
інформаційній ролі фізичної географії, що підготовляє й синтезує 
фактичний матеріал і знання, отримані іншими науками й практикою, 
розглядаючи їх під певним кутом зору. На практичних заняттях студенти 
навчаються самостійно писати методику географічного дослідження, та 
формулювати визначення географічних термінів. 

Блок 3. «Загальні природничі й організаційні закони в географічній 
оболонці» має на меті вивчення законів природознавства в їхньому 
специфічному прояві в умовах географічної оболонки. Знання, отримані в 
цьому блоці, є базисом для вивчення фактографічних складових даного 
курсу й розуміння загальних рис геосфер Землі, які вивчаються в окремих 
курсах. Особлива увага в даному блоці приділяється термодинамічним 
законам та їх прояву на поверхні Землі: на практичних роботах студенти 
навчаються самостійно знаходити на фізико-географічних картах теплові 
машини різних родів та описувати їх. 

Блок 4. «Земля в Всесвіті. Будова географічної оболонки» включає 
характеристику планет Сонячної системи та покомпонентно-геосферну 
характеристику географічної оболонки. Літогенна основа географічної 
оболонки охоплює сукупність понять, умінь і навичок, пов'язаних з 
географічними (у першу чергу палеогеографічними й морфометрическими) 
аспектами дослідження вивчення твердої частини Землі (які звичайно 
вивчаються геологічними й геоморфологічними дисциплінами). У викладі 
матеріалу виділяються питання, пов'язані з літосферним кругообігом 
речовини, впливом ландшафтно-геохімічного середовища на міграцію й 
самоочищення середовища й загальних закономірностей земної поверхні. 

Блок 5. «Динаміка та організація географічної оболонки» є власно 
теорією географічної оболонки як геосистеми планетарного рівня, що 
здатна до самоорганізації. Саме тут закладаються основи науково-
обґрунтованого розуміння глобальної екологічної проблеми як реакції 
однієї системи - географічної оболонки - на активне поводження іншої 
системи - людства, і відмічаються науково-обґрунтовані шляхи подолання 
екологічних проблем. Саме в рамках цього блоку студенти мають 
колоквіум, що надає з одного боку викладачам можливість діалогового 
спілкування з кожним студентом окремо, а з іншого боку – зобов’язує 
студентів уважно та детально, враховуючи причинно-наслідкові зв’язки, 
розібратись у фізико-географічних процесах та можливостях впливу на них 
людської діяльності. 

Блок 6. «Людство в географічній оболонці» включає в короткому виді 
питання антропогеографії, глобальної екології, інвайронментології, 
геополітики, етногенезу в порівнянні з геобіосферними процесами. Відразу 
систематизуються напрямки цілеспрямованої діяльності людей по 
управлінню природними планетарними процесами й синтезуються 
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уявлення про можливості використання потенціалу фізичної географії в 
рішенні глобальних і регіональних екологічних проблем.  

Таким чином, ми бачимо, що даний курс містить у собі велику 
кількість нових понять і знань, про більшість яких студенти 1 курсу мають 
поверхневе уявлення, отримане із середньої школи, науково-популярної 
літератури й телевізійних програм, Інтернету. Тому в деяких студентів 
створюється враження, що вони це вже знають, однак їх знання потребує 
систематизації, поняття, про які вони мають деяке уявлення, мають 
потребу в науковому визначенні, а географічні гіпотези й закономірності - 
у науковому тлумаченні. З іншого боку позитивним аспектом цієї 
особливості є те, що викладачеві не потрібно приділяти багато уваги опису 
й характеристики географічних понять, процесів і явищ, а можна 
зосередитися на їхньому поясненні, виходячи з фізичних, хімічних, 
біологічних і системних законів. Це дозволяє домогтися від студентів 
реального розуміння взаємозв'язку процесів, що відбуваються в 
географічній оболонці, а не номінального відтворення даного їм матеріалу. 

Той факт, що на такий базовий курс дається всього 108 годин, хоча 
останній містить у собі велика кількість на перший погляд різнопланового 
матеріалу, є негативним. Однак цей же факт стимулює викладача й 
студента звертатися тільки до основ науки, і засвоїти курс як єдине ціле, 
зрозуміти базову властивість географічної оболонки — її цілісність. А 
велику кількість різнопланового фізико-географічного матеріалу студенти 
зможуть освоїти (користуючись географічними поняттями, 
закономірностями й законами, засвоєними в даному курсі) у наступних 
семестрах під час вивчення спеціальних географічних дисциплін: 
метеорології з основами кліматології, гідрології, ґрунтознавства, 
океанології й ін. 

Мотиваційна частина навчальної діяльності. Принциповим 
моментом у навчальній діяльності є формування мотиваційної сфери. Її 
сформованість означає вироблення у студента системи цінностей, 
прийнятих у суспільстві, потреби в суспільно корисній діяльності й 
засвоєнні нових знань, розкриття особистісного змісту навчання. Із цією 
метою на мотиваційну сферу студентів необхідно впливати.  

Серед головних мотивів навчальної діяльності студентів-географів 1 
курсу навчання, на думку авторів, можна виділити наступні. 

1. Інтерес до географічних наук, закладений ще в середній школі; 
таких студентів менш 10%. Вони мають більший запас географічних знань 
і даний курс дається їм легко і є для них цікавим тому що дає якісно нове 
знання: пояснює й систематизує їхні минулі знання. 

2. Прагнення домогтися успіху у всьому, чим займаєшся: такі 
студенти не мали в минулому інтересу до географії, але в силу різних 
обставин як напрямок свого вищої освіти вибрали географію й тепер 
вивчають географію не стільки для того, щоб володіти самою 
географічною наукою, а для того щоб одержати міжнаукові й 
загальнонаукові знання, уміння й навички, які їм стануть у нагоді навіть 
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якщо вони не будуть працювати за спеціальністю. Студентів, які 
керуються такими мотивами, більше ніж перших, вони не мають таку 
велику кількість матеріалу як перші, однак свої знання вони успішно 
застосовують. Вони мають кращі здібності до аналізу географічних явищ, 
їхні практичні роботи містять логічні аналізи й об'єктивні висновки, і є 
дуже цікавими для викладачів. Студенти, що належать до двох перших 
груп, вже є досить мотивованими, але їх мотивація має підтримуватись як 
цікавістю курсу, так і перспективністю засвоєння через розповіді про 
реальну користь, яку можуть принести студентам такі знання у 
подальшому навчанні та майбутній професійній діяльності. Якщо 
викладачеві не вдається зацікавити своїм курсом студентів, що керуються 
першими двома мотивами, курс можна вважати проваленим, таким, який 
не має творчої й розвиваючої користі. 

3. Одержання високих оцінок поточних і екзаменаційних, 
одержання «автоматів» на іспитах або заліках. Студенти, які керуються 
такими мотивами, вчать матеріалу рівно стільки, скільки потрібно й 
прагнуть одержати якнайбільше позитивних оцінок за незначні відповіді. 
Вони намагаються «вибивати» і «випрошувати» оцінки у викладача, 
заперечувати свої низькі оцінки, вони також учаться для того, щоб мати 
високе положення в колективі; перед одержанням перших оцінок такі 
студенти можуть розповідати про те, що планують займатися науковою 
працею й тому оцінки для них мають велике значення; під час опитувань 
такі студенти будуть говорити про те, як вони хвилюються й погано себе 
почувають. Таких студентів, нажаль, більшість, вони спочатку мають лише 
фрагментарні знання (отримані головним чином при підготовці до 
вступного іспиту), але при вдалому керівництві викладача й допомоги 
одногрупників можуть засвоїти значну кількість матеріалу, одержати добрі 
оцінки на іспитах. Цих студентів потрібно постійно мотивувати 
справедливим оцінюванням їх знань. Зокрема для того, щоб такі студенти 
починали навчатися (засвоювати матеріал) вже спочатку навчального року, 
запроваджено нульовий зріз знань, що проводиться на першому 
практичному занятті. Нульовий зріз знань містить питання зі шкільного 
курсу географії, які є основою засвоєння даного курсу. Крім того, для 
підтримання їх інтересу до лекційного матеріалу, за активну участь у 
лекції (відповіді на питання, творчі завдання) студенти можуть отримати 
позапланові оцінки, що будуть обов’язково враховані при виставленні 
підсумкових оцінок. 

4. Острах батьків, страх виключення з університету, сприйняття 
навчального процесу як чогось нав'язаного: «мені це не цікаво й не 
потрібно, але я повинен відвідувати заняття», такі студенти приходять в 
університет тільки для одержання диплома про вищу освіту неважливо 
якої спеціальності, вони рідко відвідують заняття або просто 
відсиджуються на них, заважаючи іншим студентам. Науковий інтерес до 
предметів у них повністю відсутній. Поганими поточними оцінками їх 
складно залякати. Змусити таких студентів учитися, можна лише 
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адміністративними методами; або тим, що засвоївши необхідний мінімум 
знань вони зможуть отримати мінімальну позитивну оцінку. 

Орієнтувальна частина навчальної діяльності. Орієнтувальна 
частина навчальної діяльності, на думку авторів, є одним із ключових 
розходжень шкільної навчальної діяльності від університетської, в 
останньому випадку їй має приділятися велика увага, тому що шляхи 
вирішення поставлених проблем студенти мають вчитися знаходити 
самостійно. 

Часто студенти намагаються перекласти орієнтувальну частину 
рішення завдання на викладача, обґрунтовуючи це тим, що завдання дане 
їм у незрозумілій формі (що іноді відповідає дійсності). Вони просять 
конкретизувати завдання, дати план його виконання, або ж самі 
конкретизують завдання, а потім запитують чи правильно вони його 
виконують. 

У даному курсі орієнтувальній частині приділяється особлива увага 
під час виконання практичних робіт. Останні виконуються безпосередньо 
на занятті, тому викладач має можливість постійно орієнтувати студента 
при написанні практичної роботи. Орієнтування відбувається в декілька 
етапів. Спочатку завдання дається під запис у загальному вигляді, і 
найкмітливіші студенти, зорієнтувавшись, починають його виконувати. 
Потім завдання деталізується для тих, хто не уявив, що потрібно робити. 
Тим, хто і потім не зрозумів, що потрібно робити, індивідуально на словах 
подається детальний план або приклад виконання. 

Виконавча частина навчальної діяльності. Виконавча частина 
навчальної діяльності забезпечує перетворення об'єктів навчальної 
діяльності й одержання результату. Мета полягає в освоєнні процедури 
одержання результату. Студенти часто не усвідомлюють необхідність 
орієнтування й поспішають відразу здійснювати виконавчу частину. Так, 
при рішенні завдання вони, не проаналізувавши її умови (загальне 
орієнтування) не склавши плану роботи (орієнтування на виконавчу 
частину), тобто не виконавши дії, обумовлені теоретичною стороною 
діяльності, відразу приступають до виконання практичних дій. Викладач 
повинен це розуміти й вживати спеціальних заходів для організації 
орієнтувальної частини [3]. 

Більша частина практичних робіт в даному курсі виконується 
студентами безпосередньо протягом практичного заняття, що дає 
можливість викладачеві правильно розподіляти час між орієнтувальною та 
виконавчою частиною навчальної діяльності, а також можливість 
студентам виконувати практичні роботи за безпосередньої консультаційної 
підтримки викладача. 

Контрольно-коректувальна частина навчальної діяльності. 
Контрольно-коректувальна частина навчальної діяльності спрямована на 
перевірку правильності результатів, як орієнтувальної частини, так і 
виконавчої, на відстеження ходу виконання діяльності, тобто рішення 
завдання, на перевірку відповідності її наміченому плану, на 
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співвіднесення продукту діяльності з її метою. Контроль правильності 
рішення завдання тим, яких навчають, означає спрямованість його 
свідомості на власну діяльність, на абстракцію й узагальнення 
здійснюваних дій. У випадку виявлення помилки, відхилення від 
правильного ходу дії виникає необхідність виправлення, корекції 
діяльності [3]. 

Контрольна частина навчальної діяльності у курсі «Загальне 
землезнавство» забезпечується модульними тестовими контролями, 
контролем практичних робіт, екзаменаційними тестами. Коректувальна 
частина забезпечується, по-перше, поясненням найбільш типових помилок, 
по-друге, повторенням деяких типових завдань та питань декілька разів під 
час проходження курсу, по-третє, складанням підсумкового 
екзаменаційного тестового контролю на основі проміжних тестових 
контролів. 

Реалізація принципів навчання в курсі. Принципи навчання 
завжди відбивають залежності між об'єктивними закономірностями 
навчального процесу й цілями, які є у навчанні. Це методичне вираження 
пізнаних законів і закономірностей, знання про мети, сутність, зміст, 
структурі навчання, виражені у формі, що дозволяє використати їх як 
регулятивні норми педагогічної практики [4]. 

Принцип наочності навчання й розвитку теоретичного мислення є 
дуже важливим для викладання даного курсу, особливо тих його тем, у 
яких даються пояснення різних географічних процесів. Однак надмірне 
захоплення засобами наочності навчання може перешкоджати розвитку 
теоретичного географічного мислення. Так, деякі сучасні книги по 
географії мають велику кількість ілюстрацій-фотографій географічних 
об'єктів без відповідного пояснення й виділення структурних форм, 
наприклад рельєфу. У результаті цього з визначенням об'єкта у студента 
можуть асоціюватися зовсім інші, ніж  подані у визначенні, властивості 
об'єкта. На відміну від таких малюнків, у старих книгах даються «ескізи» 
різних географічних об'єктів, на яких показані тільки істотні для їхнього 
визначення властивості об'єктів. 

Наочність навчання забезпечується мультимедійним супроводженням 
лекцій, відображенням на презентаціях основних понять, схем різних 
географічних процесів, їхньої динаміки, що забезпечується розбиванням 
процесу на окремі етапи, для кращого засвоєння, а також у вигляді кліпів 
для відображення ходу процесу у реальному часі. 

Принцип науковості навчання має першорядне значення для курсу 
«Основи фізичної географії», тому що студенти хоч і володіють деяким 
багажем знань, але такі знання більшою мірою позбавлені науковості, тому 
що були отримані в 6-7 класах середньої школи, і не могли бути пояснені 
за допомогою фізичних, хімічних або біологічних законів, засвоєних 
учнями лише в старших класах. Крім того, деякі знання, наприклад про 
екологічні проблеми, отримані студентами із засобів масової інформації, 
які здебільшого політизовані й позбавлені науковості. 
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Для дотримання принципу систематичності й послідовності в 
навчанні курс викладений таким чином, що студенти спочатку знайомлять 
із методологією науки, потім із законами й закономірностями, які були 
отримані вченими в ході використання відповідних методологічних 
передумов науки, потім з будовою географічної оболонки, які випливають 
із географічних законів і закономірностей, потім з динамікою в 
географічній оболонці, що зумовлена з одного боку законами географічної 
оболонки з іншого – її структурою.  

Свідомість і активність учнів у навчанні при керівній ролі викладача 
реалізується систематичним контролем і коригувальною діяльністю 
викладача, рівень якої необхідно підвищувати. 

Принцип доступності навчання реалізується шляхом забезпечення 
студентів всіма необхідними матеріалами, підручниками й атласами в 
необхідній кількості, а також відкритістю викладача для консультацій 
студентів. 

Реалізація принципу зв'язку теорії із практикою, навчання з життям 
досягається шляхом приведення на лекціях прикладів з життя, аналізу 
ситуації, що відбуває «за вікном», (аналізу погодних умов, стану 
ґрунтового й рослинного покриву). На практичних заняттях пропонуються 
завдання, що мають метою з'єднання теоретичних основ географії із 
практичним використанням фізико-географічних процесів. 

Принцип переходу від навчання до самоосвіти досягається викладом 
студентові основ фізичної географії й шляхів, конкретних джерел 
одержання нових знань, наприклад у рекомендованій літературі. А також 
шляхом написання студентами курсових робіт з даного курсу протягом 
усього семестру. 

Висновки. У такий засіб автори намагалися побудувати викладання 
курсу землезнавство, щоб закласти основи для формування сучасних 
географів, які зможуть бути активними діячами у майбутньому суспільстві 
з користю як для останнього, так і для себе. 

 
Література 

1. Черваньов І.Г. Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства / 
І.Г. Черваньов, С.А. Величко // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії. – 2008. – Вип. 8. – С. 304–308. 2. Багров М.В. Землезнавство: Підручник 
для географічних та екологічних спеціальностей ВНЗ України / М.В. Багров, 
В.А. Боков, І.Г. Черваньов. – К. : Либідь, 2000. – 464 с. 3. Атанов Г.А. Обучение и 
искусственный интеллект, или Основы современной дидактики высшей школы / 
Г.А. Атанов, И.Н. Пустынникова. – Донецк: Изд-во ДОУ, 2002. – 504 с. 4. Педагогика и 
психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов/Дон : Феникс, 2002. – 544 с. 
 

Величко С.А. Реалізація нової парадигми викладання землезнавства: 
функціональне структурування навчальної діяльності та реалізація принципів 
навчання. Подано особливості та досвід викладання землезнавства відповідно до 
потреб сучасного інформаційного суспільства. Розглянуто п’ять функціональних 
частин навчальної діяльності: змістовна, мотиваційна, орієнтувальна, виконавча, 
контрольно-коректувальна, та їх реалізацію у курсі землезнавства. Подано реалізацію 
принципів навчання у курсі. 
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Величко С.А. Реализация новой парадигмы преподавания землеведения: 
функциональное структурирование учебной деятельности и реализация 
принципов обучения. Представлены особенности и опыт преподавания землеведения 
в соответствии с потребностями современного информационного общества. 
Рассмотрено пять функциональных частей учебной деятельности: содержательную, 
мотивационную, ориентировочную, исполнительную, контрольно-корректирующую, и 
их реализацию в курсе землеведения. Представлена реализация принципов обучения в 
курсе. 

Velychko S.A. Earthscience teaching new paradigm realization: functional 
structuring of teaching activity and teaching principles realization. Features and 
experience of Earthscience teaching according to modern information society needs are 
presented. Five functional parts of teaching activity: content, motivation, orienting, executing, 
control and correction, and their realization in the course of Earthscience are regarded. 
Realization of teaching principles in the course is presented. 
 



 ~358~ 

 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО 
МІЖВІДОМЧОГО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

“ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” 
 

Постановою ВАК України від 9 червня 1999 року міжвідомчий збірник 
наукових праць “ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” внесено до 
переліку фахових періодичних наукових видань за спеціальностями “географічні 
науки” (“Бюлетень ВАК України”, № 4 за 1999 р.). 

 
Статті до збірника, обсягом ДО 10 (десяти) сторінок подаються до редколегії на 

електронних носіях (включаючи ілюстративний матеріал), а також у роздрукованому 
вигляді у 2-х примірниках (для рецензування).  

 
Редакційна колегія просить звернути увагу авторів на «Правила оформлення 

статей», викладених у Постанові ВАК України “Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліків ВАК України» (№ 7-05/1 від 15 січня 2003 р.). 

 
Текст має бути набраний у WORD 2000/03/07, шрифт Times New Roman, шрифт 

14, інтервал 1,0; абзацний відступ 1,27 см.  
Ліворуч вказується:  

 на першому рядку – УДК,  
 на другому – ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, кегль 

14), науковий ступінь і вчене звання (звичайний стрічний, кегль 11) та повна 
назва організації (звичайний стрічний, кегль 11). 

 назва подається через рядок без переносів (напівжирний, прописний, 
кегль 14) 

 останній рядок – ключові слова. 
Через рядок розміщують текст статті. 
Малюнки і таблиці повинні бути розташовані строго в межах друкованого поля 

книжкової орієнтації сторінки і супроводжуватися підписами (рисунки) і заголовками 
(таблиця) (напівжирний, кегль 12) і мати посилання на них у тексті. 

Крім того, згідно пп. 3 та 4 Постанови: 
 
«3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 

статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 
2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:   

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); 
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційної роботи 

зараховувати статті, подані до друку як фахові лише за умов дотримання вимог до 
них, викладених у п.3 даної постанови” 
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Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані 
Постановою ВАК України елементи статті окремими рубриками (скороченими 
підзаголовками). 

Література (назва – через рядок всередині, напівжирний, кегль 14); 
безпосередній перелік джерел – через рядок нижче, кожне джерело з власною 
нумерацією з абзацу. 

До тексту ОБОВ’ЯЗКОВО додаються анотації українською, англійською та 
російською мовами, обсягом не менше 5 рядків.  

 
РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО СКОРОЧУВАТИ ТА 

РЕДАГУВАТИ ПОДАНІ СТАТТІ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД.  
 
ПРЕТЕНЗІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.       
 
ДИСКЕТИ ТА РУКОПИСИ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. 
 
Адреса редколегії:  
 
Київ, МСП-680, проспект Глушкова, 2, географічний факультет, 
“Фізична географія та геоморфологія”. 
Телефон/факс:  521-32-28 
E-mail – dellamontag@ukr.net 
 
 
 

 

mailto:dellamontag@ukr.net
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	УДК 551.44 
	Б.А. Вахрушев, И.Б. Вахрушев, 
	ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В СЕЙСМОЭКОЛОГИИ 
	Вахрушев Б.О., Вахрушев І.Б. Геоморфологічний метод у сейсмоекології. У статті розглядаються питання використання геоморфологічного методу в сейсмоекології. Встановлюються критерії та ознаки сейсмогенних форм рельєфу, їх співвідношення з сейсмоактивними тектонічними розривами. Використання геоморфологічного методу значно посилює можливості прогнозування сейсмічної небезпеки і сейсмоекологічних ризиків.  
	Б.А. Вахрушев, И.Б. Вахрушев. Геоморфологический метод в сейсмоэкологии. В статье рассматриваются вопросы использования геоморфологического метода в сейсмоэкологии. Устанавливаются критерии и признаки сейсмогенных форм рельефа, их соотношения с сейсмоактивными тектоническими разрывами. Использование геоморфологического метода усиливает возможности прогнозирования сейсмической опасности и сейсмоэкологических рисков.  
	Таблиця  2 – Класифікація адміністративно-територіальних систем території  Закарпатської області за величиною  інтергального показника геоекологічної напруги  (станом на 2006 рік) 
	 
	Література 
	УДК 501.92 
	Н.П. Герасименко  
	КОРОТКОПЕРІОДИЧНА ЕТАПНІСТЬ У РОЗВИТКУ ГРУНТОВО-ЛЕСОВИХ ПОКРИВІВ І РОСЛИННОСТІ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПІСЛЯДНІПРОВСЬКИЙ ЧАС 
	Добре розвинуті грунти і склад пилку субкліматоліту pl1 відображають інтерстадіальні умови. Тепліший клімат існував протягом його першої фази pl1b1 (рослинність близька до лісів помірного поясу). Під час формування чорноземів pl1b2 клімат став посушливішим і холоднішим. Педокомплекс pl1 зіставляється із першим інтерстадіалом раннього гляціалу – Сен-Жермен I, для ранніх фаз якого встановлено значне поширення широколистяної рослинності [31]. На Східно-Європейській рівнині перший інтерстадіал раннього валдаю також відзначався значною участю широколистяних порід [2]. Лесовий прошарок pl2 зіставляється із ‘Маркером IIa’ розрізів Центральної Європи [30]. Надходження еолового пилу, розвиток морозобою, різке скорочення площ лісів і широколистяних порід протягом часу pl2 дозволяють його кореляцію із другим стадіалом раннього гляціалу і раннього валдаю. Умови формування південно-бореального лісового грунту pl3b1 відповідають другому інтерстадіалу раннього гляціалу Сент-Жермен II [31], хоча роль широколистяних порід у лісах Середнього Придніпров’я була нижчою. Другий інтерстадіал раннього валдаю також містить менше пилку широколистяних порід, ніж перший [2]. Два прохолодних інтерстадіали відображено у грунтах pl3b2 і pl3c, сформованих у лісостепу континентального клімату. Вони відповідають інтерстадіалам Ognon I і II, встановленим у кінці раннього гляціалу [31] і двом коротким теплим фазам кінця раннього валдаю у Придністров’ї. Лесові прошарки між грунтами pl3b1, pl3b2 і pl3c за їх холодно-степовими ландшафтами корелюються із стадіалами Lanterne I і II [31]. Термолюмінісцентний вік удайського лесу 70–58 тис. р.т. і різка зміна співвідношення педогенезу і седиментації на межі прилуцького та удайського етапів відображають перехід від теплої MIS 5 до холодної MIS 4. 
	Витачівський етап включає два стадіали і три інтерстадіали, що порівнюються із такими середнього пленігляціалу і середнього валдаю. Палеонтологічні рештки у грунті vt1b2 ESR-датовано 39-36 тис. р.т., у верхніх шарах 14С-датовано 33,4-32,2 тис. р.т. Лесовидний суглинок vt2 має 14С-вік 35,1-31,5 тис. р.т. [18, 23]. Таким чином, середній інтерстадіал витачіву vt1b2 зіставляється із інтерстадіалами гунеборг-хенгело Північно-Західної Європи [28], а нижній – vt1b1 (>39 тис. р.т.) може бути корелянтом інтерстадіалу моерсхофд. Верхній витачівський грунт vt3b (<31 тис. р.т.) є еквівалентом інтерстадіалу денекамп. У Західній Європі ці інтерстадіали відзначалися прохолодним кліматом [28]. У середній і південній Україні у витачівських грунтах і у відкладах міжстадіалів середнього валдаю простежується відносно високий вміст пилку широколистяних порід [2, 10, 16]. Існування їх рефугіумів могло бути забезпеченим інтенсивним розчленуванням лесових рівнин.  
	Висновки і перспективи. Літолого-палеопедологічне та палінологічне вивчення верхньоплейстоценових розрізів знижень давнього рельєфу дозволило простежити короткоперіодичну етапність протягом основних підрозділів пізнього плейстоцену на території Середнього Придніпров’я і охарактеризувати зміни зональних компонентів ландшафтів за фазами їх розвитку. Теплі етапи складаються із двох підетапів ґрунтоутворення, розділенних підетапом малопотужного лесоутворення. Клімат першої половини підетапів ґрунтоутворення був вологішим, ніж протягом їх другої половини. Клімат перших підетапів удайського і бузького етапів лесоутворення також був вологішим, ніж їх других підетапів. За палінологічними і палеопедологічними даними кайдацький етап зіставляється із останнім інтергляціалом, прилуцький етап – із інтерстадіалами ранньольодовиків’я (найтепліший під етап pl1 – із інтерстадіалом Сен-Жермен І/Бреруп), витачівський етап – із середнім пленігляціалом, дофінівський етап – із інтерстадіалами пізнього пленігляціалу, а середньопричорноморський підетап – із інтерстадіалами пізньольодовиків’я. Протягом останнього інтергляціалу, який прийнято розглядати як аналог голоценового міжльодовиків’я, у Середньому Придніпров’ї клімат змінювався від вологого прохолодного (kda) до посушливого прохолодного (kda-b), вологого теплого (kd1b1), відносно посушливого теплого (kd1b2), посушливого відносно прохолодного (kd2), вологого теплого (kd3b1), вологого прохолодного (kd3b1-2) і відносно посушливого прохолодного (kd3b2).  
	Подальше дослідження короткоперіодичної етапності пізнього плейстоцену у цілях палеогеографічного прогнозування потребує визначення тривалості фаз розвитку палеоландшафтів (особливо для останнього інтергляціалу) на основі геохронологічних методів і подальшого детального обґрунтування ландшафтно-кліматичних змін минулого.  
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