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проведення геолого-геоморфологічних і ґрунтознавчих досліджень при 

написанні науково-дослідницьких робіт вихованцями туристсько-

краєзнавчого та еколого-натуралістичного відділів позашкільних закладів 

освіти у конкурсі «Перший крок у науку». Висвітлена методика 

проведення геологічних, геоморфологічних та ґрунтознавчих досліджень 

у польових умовах. Автором подається орієнтовний перелік тем наукових 

робіт учнівських науково-дослідницьких робіт геолого-

геоморфологічного і ґрунтознавчого напрямів. 

Методичний посібник адресовано керівникам гуртків ПЗО, 

вихованцям туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного 

відділів, керівникам наукових товариств та учителям географії 
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ВСТУП 

 

Життя в інформаційному суспільстві потребує сьогодні формування 

особистості, яка була б соціально-активною, компетентною, здатною 

орієнтуватися і діяти в розмаїтті життєвих ситуацій, та духовно творити 

особисте «Я». Організація науково-дослідницької роботи у сучасній школі 

розвиває пізнавальний інтерес школярів, стає основою позитивного ставлення 

до навчання, має системний пошуковий характер. 

Сучасному суспільству з його швидкими змінами потрібні освічені, 

моральні, зацікавлені люди, які можуть самостійно приймати рішення в 

ситуації вибору, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, 

конструктивністю, готові до міжкультурної взаємодії, володіють відчуттям 

відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне процвітання, здатні 

оперативно сприймати й творчо працювати з інформацією, що постійно 

оновлюється. Відповідати цим високим вимогам сьогодні може лише людина, 

яка оволоділа навичками  наукового мислення. Враховуючи те, що пріоритетні 

способи мислення формуються в ранньому підлітковому віці, стає зрозумілим, 

що навички науково-дослідної діяльності необхідно формувати ще в школі. 

Практичні досягнення науково-дослідницької діяльності з географічних 

дисциплін, як моделі реалізації принципу безперервної освіти дозволяють 

зробити висновок про те, що розвиток системи безперервної освіти  

максимально розкриває творчий та інтелектуальний потенціал особистості під 

час її розвитку, надає ранній успішний досвід творчої інтелектуальної 

діяльності, оскільки дослідження свідчать, що вчитися мислити у вищому 

навчальному закладі, не навчившись цьому в школі, практично неможливо. 

Науково орієнтована діяльність вихованців гуртків сприяє ранньому 

виявленню й розвитку професійних схильностей дітей і підлітків, формуванню 

лідерських якостей,  умінню працювати в команді, умінню аргументовано 

доводити свою точку зору, залученню до наукової праці. 
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В географічних методах вивчення території особливе місце займають 

польові дослідження, які дають можливість зібрати первинну інформацію про 

певну територію, спрогнозувати розвиток суспільних і фізико-географічних 

процесів і явищ. Польові методи застосовують під час географічних експедицій, 

коли юні дослідники вивчають певну територію чи явище одноразово або час 

від часу. 

В залежності від об’єкту дослідження шкільна науково-дослідницька 

робота з географії поділяється на: фізико- та суспільно-географічні наукові 

дослідження. 

Фізико-географічні наукові дослідження – дослідження, що стосуються 

природи Землі, природно-територіальних комплексів, процесів та явищ, що 

відбуваються на поверхні нашої планети. 

Чільне місце серед фізико-географічних наукових досліджень займають 

геолого-геоморфологічні і ґрунтознавчі наукові пошукання, які дають змогу 

вихованцям гуртків туристсько-краєзнавчого та екологічного напрямів 

розширити знання учнів про геологічну будову, мінерали і гірські породи та 

ґрунтовий покрив рідного краю, навчитись розрізняти за основними 

характеристиками найпоширеніші мінерали та гірські породи та види ґрунтів, а 

також розвинути практичні уміння застосовувати набуті теоретичні знання, 

спостережливість, навчитись складати геологічні, палеонтологічні та ґрунтові 

колекції. 

Вихованці гуртків мають можливість представляти результати своїх 

наукових геолого-геоморфологічних і ґрунтознавчих досліджень на захисті 

науково-дослідницьких проєктів для учнів 6-8 класів «Перший крок у науку», 

який започаткував у 2022 році Хмельницький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді. Конкурс покликаний сприяти 

виявленню, а також розвитку творчих та інтелектуально здібних та 

обдарованих дітей, стимулюванню та пропагуванню науково-дослідницької й 

експериментальної роботи серед учнівської молоді. 
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У своїй роботі, для полегшення виконання завдань фізико-географічних 

досліджень та якісного написання науково-дослідницьких робіт, я пропоную 

для вихованців гуртків туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного 

відділів позашкільних закладів освіти та їх керівників наступні методичні 

рекомендації. Вони передбачають підготовку, основні напрямки, необхідне 

обладнання та особливості проведення фізико-географічних досліджень у 

польових умовах. Зокрема, значна увага приділяється геологічним, 

геоморфологічним та ґрунтознавчим дослідженням. 

Геологічні дослідження – вивчення геологічної історії Землі та процесів, 

що вплинули на формування рельєфу певної території. 

Геоморфологічні дослідження – вивчення особливостей земної поверхні, 

її походження, генетичних, просторових та історичних закономірностей 

розвитку. 

Ґрунтознавчі дослідження – вивчення ґрунтів певної території, їхнього 

складу, властивостей, походження, розвитку, поширення, проблем збереження 

та раціонального використання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ І 

ҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

Для якісного проведення гуртківцями геолого-геоморфологічних і 

ґрунтознавчих досліджень необхідна базова теоретична підготовка, яка включає 

вивчення геологічного минулого України, краю, внутрішніх та зовнішніх 

процесів, якими зумовлені зміни земної кори, форм рельєфу та ґрунтового 

покриву.  

В навчальних програмах гуртків «Географічне краєзнавство», 

«Екологічне краєзнавство» та «Природа рідного краю» передбачено певний 

обсяг годин на вивчення геологічної і геоморфологічної будови та ґрунтового 

покриву краю та України. 

Пропедевтичні знання з геології, геоморфології і ґрунтознавства 

вихованці гуртка «Природа рідного краю» отримують під час вивчення тем 

«Рельєф нашої місцевості» і «Ґрунт – особливе тіло», під час яких діти 

розглядають особливості рельєфу своєї місцевості, різні рельєфні ландшафти, 

різноманітність гірських порід і мінералів, корисних копалин своєї місцевості 

та використання корисних копалин у господарській діяльності населення свого 

регіону, ґрунти, їх склад та властивості, значення ґрунту, основні типи ґрунтів, 

родючість ґрунту, основні джерела забруднення ґрунтів, ерозію ґрунтів і заходи 

боротьби з нею та інші.  

Практичних навичок юні дослідники набувають під час краєзнавчої 

екскурсії «Рельєфний дизайн місцевості рідного краю» та під час вивчення 

гірських порід, мінералів, корисних копалин за колекціями. Дослідницький 

практикум «Які корисні копалини є у моєму краї?» дасть можливість 

вихованцям вірно збирати і визначати гірські породи краю, складати колекції 

корисних копалин та виявляти їх властивості. 

Під час вивчення теми «Ґрунт – особливе тіло» навчальною програмою 

передбачена екскурсія з метою вивчення різноманітності ґрунтів околиць 

населеного пункту. Гуртківці навчаються визначати залежність видового 
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складу рослин від типу ґрунту, складати схему «Шари ґрунту», визначати склад 

і властивості місцевих ґрунтів та створювати колекції місцевих ґрунтів. 

У подальшому на заняттях юні дослідники знайомляться із мінералами та 

гірськими породи, їхньою генетичною класифікацією, походженням та 

просторовою диференціацією типових гірських порід краю, ґрунтів. Особлива 

увага звертається на ролі живих організмів у формуванні ґрунтового покриву та 

гірських порід.  

Зокрема, на заняттях гуртка «Екологічне краєзнавство» звертається увага 

на вивченні природи місцевості (поблизу будинку, школи, вулиці, села, міста; 

району, області – основні ознаки) та природних факторів, що зумовлюють 

різноманіття і структуру рельєфу та природних ландшафтів України і рідного 

краю (клімат,  геологічні породи, ґрунти тощо). 

Гуртківцям важливо засвоїти методику проведення найпростіших 

геологічних досліджень: добір спорядження, вибір місцевості для огляду, 

правила запису польових спостережень та збору зразків. Не менш важливим у 

дослідженнях є фіксація рослинності, яка слугує індикатором залягання певних 

гірських порід. 

На заняттях вихованці гуртків вивчають основні риси сучасного рельєфу 

краю, абсолютні й відносні, максимальні й мінімальні висоти, форми рельєфу 

різного порядку, характерні для території краю, чинники їхнього формування і 

поширення, знайомляться із приладами та інструментами для вивчення рельєфу 

та ґрунтового покриву.  

Практичні заняття гуртка «Географічне краєзнавство» включають: 

укладення нарису праісторії краю за палеогеографічними картами і схемами, 

ознайомлення з викопними рештками організмів, ознайомлення з колекціями 

мінералів та гірських порід, вправляння у визначенні мінералів та гірських 

порід, а також екскурсії до геологічного відслонення, польове ознайомлення з 

місцевими формами рельєфу. Важливе значення для юних дослідників мають 

вправляння у роботі з геодезичними приладами та моделювання 

рельєфотворчих процесів. 



9 
 

Програмою гуртка «Екологічне краєзнавство» передбачені краєзнавчі 

екскурсії та походи з метою ознайомлення і вивчення природних і штучних 

ландшафтів, гірських порід і мінералів, визначних геолого-геоморфологічних 

пам’яток природи, корисних копалин та закономірності їхнього розміщення, 

основних типів ґрунтів рідного краю. 



10 
 

ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Геологічні дослідження мають на меті дослідити геологічну, будову і 

корисні копалини території, що вивчається. Вони також передбачають й відбір 

зразків гірських порід і мінералів. 

Для проведення польових геологічних досліджень вихованці гуртків, 

перш за все, повинні мати елементарні знання з основ геології. Учні одержують 

відомості про типи порід і умови їх залягання, про роботу з гірським компасом, 

вивчають правила опису гірських порід та відбору зразків їх (рис. 1, а-б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 1, а      Рис. 1, б 

Рис. 1. Використання геологічного компасу у дослідницькій роботі: 

а) положення компасу відносно залягання гірських порід; 

б) використання геологічного компасу у польових умовах 

 

Здобувши початкову геологічну підготовку, діти можуть проводити 

прості геологічні дослідження, збирати зразки гірських порід, мінералів, 

викопних решток фауни і флори (скам’янілостей і відбитків). 

Керівник гуртка, який керує науково-дослідницькою роботою,  спочатку 

ознайомлює вихованців із геологічною будовою та корисними копалинами 

району дослідження. Перед виходом у польові умови рекомендується 

ознайомитись в місцевій геологічній організації з геологорозвідувальними 

роботами, які проводились або проводяться в районі дослідження. Така 
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підготовча робота значною мірою полегшить геологічні дослідження і 

зорієнтує учня в тому, на що потрібно, в першу чергу звернути увагу. 

Геологічні дослідження в поході мають характер маршрутного 

геологічного знімання. За ходом маршруту описують відслонення, реєструють 

водні джерела, відбирають зразки гірських порід і проб води. При необхідності, 

учень із керівником можуть здійснити невеликі екскурсії і до місць цікавих 

геологічних об’єктів (геологічних пам’яток, родовищ корисних копалин, 

відслонень, виходів джерел підземних вод тощо) [5]. 

На маршруті походу юні дослідники можуть з’ясувати у місцевого 

населення наявність найближчих природних відслонень, скель, штолень, 

каменоломень, відвалів, гірських виробок, кар’єрів, джерел мінеральних вод. 

У місцях розробок корисних копалин доцільно розпитати інженерно-

технічних працівників про цікаві види зразків гірських порід. Усі геологічні 

об’єкти потрібно наносити на маршрутну карту. 

Геологічні спостереження та збирання зразків корисних копалин 

найзручніше вести в тих місцях, де гірські породи виходять на денну поверхню 

та утворюють геологічні відслонення – природні або штучні, котрі повинні 

бути предметом уваги вихованців-дослідників. Найлегше знайти відслонення 

гірських порід у долинах річок, ярах, кар’єрах, шахтах, штольнях, ровах, 

колодязях тощо. 

Геологічну будову певної території чи об’єкта варто вивчати за 

наступною схемою: 

• географічне положення території дослідження відносно великих 

геоструктурних елементів; 

• геологічна історія розвитку території; 

• дочетвертинні відклади (вік, склад, потужність, походження, 

скам’янілості, умови залягання, народногосподарське значення); 

• четвертинні відклади (склад, потужність, походження, скам’янілості, 

умови залягання, народногосподарське значення); 
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• корисні копалини та їх використання [5, 12]. 

Аби мати повну картину геологічної будови території дослідження, 

необхідно зібрати зразки гірських порід, визначити їх, а також виготовити 

геологічну картосхему місцевості із нанесеними на неї результатами польових 

досліджень (характерні природні і штучні геологічні відслонення, залягання 

шарів, виходи жил, розміщення корисних копалин за видами, наявність об’єктів 

палеофауни тощо). 

При вивченні геологічної будови території особливу увагу звертають на 

дослідження відслонень. 

Розгляд, вивчення та опис кожного шару геологічного відслонення 

здійснюють окремо, починають із верхнього. 

Опис кожного шару повинен містити такі відомості: 

а) літерне або цифрове позначення; 

б) порода, з якої складається шар; якщо порода відома або її легко 

визначити, то наводять її назву (пісок, глина, суглинок тощо); якщо ж вона 

невідома і не вдалося її визначити в польових умовах, то потрібно дуже 

детально характеризувати її ознаки (суцільна чи крихка, колір, шаруватість, 

тріщинуватість, а якщо зерниста, то слід вказати величину зерен); 

в) наявність у породі мінеральних включень, скам’янілостей; 

г) реакція породи на дію соляної кислоти (закипає чи ні) [5]. 

Закінчуючи вивчення кожного шару, діти вимірюють і записують його 

потужність. Якщо потужність шару не скрізь однакова, то потрібно вказати, в 

яких межах вона змінюється. 

Коли гірські породи окремих шарів становлять інтерес як корисні 

копалини, слід вказати їх простягання, глибину залягання від земної поверхні 

або потужність шару, що дуже важливо знати для вирішення питання про 

кар’єрну розробку родовища цього виду корисних копалин. 

Відслонення наносять на географічну і геологічну карти позначкою з 

порядковим номером. Всі обстежені відслонення позначають у порядку 

зростання номерів (1, 2, 3, 4 і т. д.). 
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В альбомі чи записнику схематично замальовують відслонення з 

позначенням нахилу шарів і відносної їх потужності. Кожну гірську породу або 

шар позначають умовними позначками, найкраще – загальноприйнятими в 

геологічному картуванні. 

Для зручності кожен помітний у відслоненні шар потрібно позначити на 

малюнку літерою. 

Коротко описують відслонення з позначенням його тим самим 

порядковим номером, що й на карті. Складають коротку характеристику 

кожного шару, вказуючи їх залягання – горизонтальне чи похиле. Визначають 

елементи залягання шару: напрямок лінії простягання, напрямок та кут падіння. 

Якщо при обстеженні відслонення знайдені скам’янілості і відбитки 

тварин та рослин, то їх обережно збирають і акуратно загортають у папір, а 

крихкі навіть упаковують у вату [3]. 

Якщо в розпорядженні керівника гуртка та гуртківців є фото- чи 

кіноапарат, то варто провести фото- чи кінозйомку відслонення. Фотографія та 

кінофрагмент вважаються одними із найточніших геологічних документів (рис. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вихід корінних гірських порід на денну поверхню 

(урочище «Суржинецька галявина») 
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Обстеження відслонень, як правило, супроводжується відбором зразків 

гірських порід і мінералів, які поділяють на три групи: 

• гірські породи й мінерали, що характеризують геологічний розріз; 

• скам’янілості і відбитки органічних решток (рис. 3); 

• корисні копалини [5]. 

Зразки гірських порід, мінералів і скам’янілостей бажано відбирати з 

кожного шару. Від твердих порід зразки відбивають геологічним молотком, 

саме тим його кінцем, який має плоску ударну поверхню. Зразки гірських порід 

рекомендується відбивати прямо від основної, свіжої, тобто невивітреної маси 

гірської породи (це не повинні бути окремі її уламки, що лежать біля основи 

відслонення). Зразки м’яких і крихких гірських порід беруть за допомогою 

лопати. Поверхня зразка повинна бути свіжою, бо лише на такому зразку 

можна як слід розглянути будову породи та справжній її колір. Відібраним 

зразкам гірських порід бажано по можливості надавати прямокутної форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Відбиток ракоскорпіона, знайдений у 

Смотрицькому каньйоні 
 

Крім зразка власне гірської породи, потрібно взяти й зразки мінеральних 

включень, якщо вони в ній є. Якщо ж у гірській породі містяться скам’янілості, 
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то й їх необхідно обережно зібрати, вмістивши найдрібніші й найкрихкіші з них 

у коробочки із ватою [3]. 

Під час збирання геологічних колекцій необхідно дотримуватися певних 

правил, вироблених практикою геологічних пошуків. 

1. Найдоцільніше збирати геологічні колекції за основними групами: а) 

осадові породи (кам’яне та буре вугілля, торф, горючі й глинисті сланці, 

пісок, глина, крейда тощо); б) вивержені породи (граніт, сієніт, діорит, 

базальт, андезит та ін.); в) метаморфічні породи (гнейс, мармур, кварцит: 

та ін.). 

2. Слід брати тільки свіжі зразки з геологічних відслонень – виходів 

корінних гірських порід, а не з осипищ або відвалів. 

3. Спеціалісти-геологи рекомендують збирати зразки гірських порід 

розміром 6 × 9 або 9 × 12 см завтовшки 2-3 см. При цьому не обов’язково, 

щоб зразок мав правильну прямокутну форму. Особливо ретельно 

потрібно збирати окремі кристали, друзи, конкреції, скам’янілості, 

вкраплення та інші цікаві зразки. Здебільшого їх беруть незалежно від 

розмірів. Якщо є загроза зіпсування красивого або цікавого зразка, то 

краще його не обколювати, а брати цілим. Для дослідження в 

лабораторних умовах, крім основних зразків, необхідно брати й невеликі 

шматочки. Зразків рідкісних мінералів слід обов’язково брати по кілька 

екземплярів (для геологічних організацій, музеїв, школи і для досліджень 

у лабораторії). Крихкі зразки гірських порід, мінералів, скам’янілостей 

спочатку краще загорнути в м’який папір (наприклад, цигарковий), а 

потім обкласти шарами вати і покласти в коробку. Сипкі зразки порід 

кладуть у мішечки, на яких обов’язково ставлять порядкові номери. 

4. Ще на місці збирання до кожного взятого зразка; гірської породи 

обов’язково додається етикетка, де вказуються номери відслонення, 

шару, з якого взято зразок, номер і назва зразка, адреса відслонення, дата, 

прізвище та ініціали особи, яка взяла зразок. Етикетку виготовляють 

відразу після взяття зразка з тим, щоб не забути про неї або не 
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переплутати з іншою. Пишуть її простим олівцем, згинають удвоє або 

вчетверо написами всередину і загортають у край аркуша того паперу, в 

який вкладено взятий зразок гірської породи. Це робиться для того, щоб 

етикетка краще могла зберегтись. 

5. Загорнутий у папір зразок перев’язують тонкою мотузкою, на обгортці 

ставлять номер відслонення і той порядковий номер зразка, під яким він 

записаний у щоденнику. Ці написи краще виконувати хімічним олівцем 

або кульковою ручкою у вигляді дробу, чисельник якого означає номер 

відслонення, а знаменник – номер зразка. Це робиться для зручності при 

розборі, обробці і класифікації зібраного матеріалу. Не рекомендується 

загортати в один шматок паперу кілька зразків гірських порід. 

6. У щоденнику чи записнику на місці взяття зразка детально фіксують: 

географічне положення, відстань до найбільшого населеного пункту, 

підходи і шляхи, що ведуть до знайденого родовища, та інші дані. Це 

робиться для того, щоб вказане родовище могли легко знайти спеціалісти. 

В описі вказується також, де взято зразок: безпосередньо з самої гірської 

породи, в якій він утворився, чи з осипу, наносів. 

7. На маршрутній карті геологічних досліджень відмічають місце, де взято 

зразок гірської породи. 

8. Рекомендується замалювати та сфотографувати місце, де знайдено зразок. 

Замальовки слід робити кольоровими олівцями. 

У процесі обстеження геологічних відслонень і ярів можна натрапити на 

досить цінні й рідкісні знахідки скам’янілостей і кісток викопних тварин, які 

жили в часи відкладення осадових гірських порід. Такі знахідки (кістки, зуби, 

мушлі, відбитки частин тварин і рослин) слід збирати особливо акуратно, бо 

викопні рештки дозволять з’ясувати вік тих порід, в яких вони були знайдені 

[12]. 

Під час геологічних досліджень також слід звернути увагу на карстові 

явища – печери, провалля, ями, лійки тощо. Варто з’ясувати умови виникнення 

таких явищ і шкоду, яку вони завдають місцевому господарству. Місця проявів 
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карстових явищ наносять на маршрутну карту. Якщо немає небезпеки, можна 

зробити детальні дослідження печер і викреслити їх схематичні плани. 

Корисні копалини досліджують за таким планом: 

1. назва корисної копалини; 

2. адреса (місцерозташування); 

3. форма залягання (шари, шароподібні поклади лінзи, штоки або гнізда); 

4. потужність розкриття та породи, з яких воно складається; 

5. цінність знайдених корисних копалин; 

6. реальні можливості для розробки родовища; 

7. вид можливої розробки (кар’єрна чи шахтна); 

8. наявність поблизу населених пунктів, з яких можна залучити робочу силу 

для розробки родовища 

9. наявність і близькість шляхів сполучення для транспортування корисних 

копалин. 

Вивчення карстових явищ. Карстові явища обумовлені вилуговуванням 

легкорозчинних порід підземними і поверхневими атмосферними водами, що 

призводять до утворення підземних порожнин і провальних поверхневих форм 

рельєфу. До легкорозчинних відносять: кам’яну сіль, гіпс, ангідрит, а також ряд 

карбонатних гірських порід – вапняк, доломіт, крейда та ін. 

Карстові явища спостерігаються в тих районах, де карстові породи 

виходять на поверхню або залягають близько від неї. 

Вивчаючи карстові форми рельєфу території дослідження, необхідно 

з’ясувати наступні питання: 

1. Де спостерігаються карстові явища і карстові форми рельєфу: на поверхні 

вододілів, що вирівнюється, на їх схилах, на схилах корінних берегів 

річкових долин, на терасах, на схилах або днищах балок? 

2. Які ділянки території найбільшою мірою схильні до дії карсту? 

3. Де найактивніше протікає сучасний карст і в яких породах? 

4. Як в межах території дослідження виявляється карст? 
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5. Які форми карстового рельєфу розвинені в досліджуваному районі: лійки, 

провали, шахти, сухі улоговини, озерні улоговини, замкнуті («глухі») яри, 

печери, гроти, полії, кари? Описати і замалювати типові з них. 

6. Якщо є зникаючі річки, струмки, прослідити їх дорогу, з’ясувати, чи 

виходять вони на поверхню, характер їх виходу. 

7. Виявити і описати всі виходи на поверхню карстових джерел, визначити 

їх рясність, міру постійності, якість води. 

8. Яка роль карсту у формуванні сучасного рельєфу території? 

9. Ландшафтоформуюча роль карсту. 

10. Значення карсту в господарському використанні території. 

Як відомо, карстові процеси обумовлені не лише літологічним складом 

гірських порід, але також і рельєфом, що перерозподіляє поверхневий стік, що 

впливає на напрям руху підземних вод. Тому при дослідженні карсту треба 

уважно досліджувати всі особливості рельєфу закарстовані ділянки, 

прослідкувати, чи немає закономірностей в розташуванні карстових лійок, 

провалів, карстових ярів, карстових джерел. Часто поверхневі форми карсту 

розташовуються лінійно уздовж слабо виражених улоговин або понижень, по 

яких відбувається стік атмосферних вод з вище розміщених частин вододілу, 

або уздовж тектонічних структур і тріщин. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Рельєф – є одним із провідних компонентів географічного комплексу; він 

часто визначає характер і просторовий розподіл інших компонентів – вод, 

тепла, ґрунтів, рослинності й тваринного світу. Рельєф впливає, а часто й 

визначає кліматичні відмінності на земній поверхні. 

Розвиток рельєфу зумовлений геологічними структурами земної кори, 

внутрішніми і зовнішніми процесами, які безперервно змінюють земну 

поверхню. 

Основні завдання геоморфологічних досліджень: 

• вивчити окремі форми рельєфу, а також цілі геоморфологічні комплекси, 

встановити їх походження (генезис); 

• визначити морфометричні показники абсолютних і відносних височин, 

простягання форм рельєфу, їх обриси, кути падіння та ін.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Екскурсія (рекогносцировка місцевості) 

у Смотрицькому каньйоні 

 

• вивчити зв’язок рельєфу з геологічною будовою місцевості; 

• дати господарську оцінку рельєфу і рекомендації щодо його 

раціонального використання [5, 10]. 
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Початковим етапом польових досліджень є екскурсія (рекогносцировка 

місцевості). Вона може обмежуватися лише тією місцевістю, що безпосередньо 

підлягає геоморфологічному зніманню (рис. 4). 

Завдання екскурсії: 

1. зробити рекогносцировку місцевості з метою дістати загальне уявлення 

про територію, яку треба вивчати і знімати; 

2. виділити основні типи рельєфу та геоморфологічні форми й елементи, які 

їх формують; 

3. у загальних рисах з’ясувати історію розвитку рельєфу і сучасний хід 

морфологічних процесів; 

4. продумати методи польових робіт; 

5. окреслити можливі напрями господарської оцінки рельєфу. 

Рельєф будь-якої ділянки земної поверхні складається з окремих 

елементарних форм, різних за своїм зовнішнім виглядом, внутрішній будові і 

походженню. Закономірні поєднання елементарних форм, пов’язаних 

спільністю походження, утворюють складні морфогенетичні комплекси (або 

типи) рельєфу. 

У завдання дослідника рельєфу, таким чином, входить: виявлення і 

вивчення окремих елементарних форм і комплексів рельєфу, визначення їх 

походження, віку, розвитку і просторового (географічного) розміщення. В 

процесі дослідження необхідно отримати наступні основні морфологічні дані: 

• які форми рельєфу поширені на території, які з них є пануючими, їх 

географічне положення; 

• які їх морфографічні особливості (зовнішній вигляд, характер контурів в 

плані і профілі, особливості схилів, днищ тощо); 

• які їх морфометричні характеристики (довжина і ширина, площа, висота 

або глибина, кути нахилів в різних частинах; 

• якими (за віком і літологічним складом) гірськими породами складені 

форми рельєфу, що характеризуються дослідником; 
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• як літологія впливає на їх морфологічні особливості (наприклад, 

обумовлює уступи денудацій, зсувні псевдотераси, рівні денудацій на 

днищах, прямовисні схили балок та ярів); 

• яке походження цих форм (наприклад, акумулятивно-льодовикове, водно-

льодовикові, ерозійні, еолові, карстові, давньо-алювіальне, суфозійно-

просадочне, термокарстове утворення); 

• відносний вік окремих форм; 

• особливої уваги вимагає і вивчення сучасних геоморфологічних процесів 

і явищ: зростання вершин ярів, утворення нових промоїн, площинна 

ерозія (змив) ґрунтів, інтенсивність вітрової ерозії ґрунтового покриву, 

підмивання річкою заплави, терас або корінних берегів, акумулятивні 

процеси в руслі, зсувні явища, виникнення нових карстових лійок або 

провалів, утворення мікрозападин, пожвавлення еолових процесів і інших 

явищ, що мають нерідко велике господарське значення [12]. 

Характеризуючи сучасні рельєфоутворюючі процеси, потрібно з’ясувати, 

наскільки активно вони протікають, в яку пору року, чим обумовлені. З цією 

метою необхідно організувати стаціонарні або напівстаціонарні спостереження. 

Вивчають рельєф методом опису його в певних пунктах (точках). Такими 

точками є найтиповіші й найхарактерніші пункти на місцевості (річкова 

долина, яри і балки, каньйон, пагорби, сідловина, лощина, западина тощо). 

Після опису фактичного матеріалу вихованці складають карту і 

геоморфологічний профіль. Профілем називається графічне зображення 

вертикального розрізу місцевості. Невеликі профілі окремих форм і 

геоморфологічних комплексів будують у польових умовах. Профілі великих 

територій варто складати тільки лише при наявності достатнього фактичного 

матеріалу. 

Профілі поділяють на поперечні і поздовжні залежно від напрямів, за 

якими їх будують. Поперечні профілі будують упоперек форми рельєфу, вони 
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характеризують його поперечний розріз; поздовжні – уздовж форм рельєфу, 

вони показують його поздовжній переріз [2]. 

Геоморфологічні профілі, на відміну від топографічних, показують певні 

форми рельєфу та їх комплекси (наприклад профіль річкової долини). 

Дослідження ярів і балок. 

Яри зазвичай поділяють на три групи: схилові, верхові і донні. 

1. Схилові (берегові) розвиваються на схилах річкових долин або на 

схилах балок в результаті виникнення на них ерозійних процесів, чому ці яри 

називають також первинними. 

2. Верхові є вершинними частинами берегових ярів, що проникли за межі 

схилу річкової долини або балочного схилу на відносно рівнинне вододільне 

плато. До ярів цього типу можуть бути віднесені також яри, якими починаються 

інколи балки. 

3. Донні виникають на днищах більш древніх балочних форм рельєфу в 

результаті відновлення ерозійних процесів, чому їх часто називають також 

вторинними або вкладеними ярами [14]. 

Яри зазвичай розташовані на схилах вододілів, річкових долин і 

з’являються в процесі руйнівної діяльності текучих вод. Розрізняють площинну 

і лінійну, або глибинну, ерозію. Саме глибинна ерозія і викликає утворення ярів 

і балок. 

Програма вивчення та опису ярів охоплює такі питання: 

1. географічне положення (місцерозташування); 

2. напрям течії вод; 

3. водозбірна площа; 

4. загальна довжина яру (вимірюється рулеткою або кроками); 

5. максимальна ширина між бровками (у верхів’ї, середній частині і гирлі); 

6. максимальна глибина; 

7. характер бровки (чітка, задернована, не виражена та ін.); 

8. крутизна схилів (визначається за допомогою екліметра); 

9. характер дна (ширина, чи є русло постійного водотоку); 
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10. поздовжній профіль яру (доцільно накреслити профіль дна від верхів’я до 

гирла яру і дати його опис); 

11. поперечний профіль яру (у верхів’ї, в середній частині і гирлі); 

12. відслонення гірських порід [5]. 

Найважливіші дані польових геоморфологічних спостережень гуртківці 

заносять у польову книжку, найбільш характерні і важливі відслонення 

замальовують або фотографують, збирають зразки порід. 

Для того, щоб врахувати щорічний приріст довжини яру, потрібно на 

відстані не менше 20 м від його вершини встановити репер (дерев’яний або 

залізний кілок довжиною 1 м). Виміри від вершини яру до репера необхідно 

проводити два рази на рік: у травні, після того, як зійдуть весняні води, та у 

жовтні – після зливових дощів. 

Після вивчення й опису яру визначають причини його виникнення і 

розвитку. Ними можуть бути пухкі гірські породи, що піддаються розмиванню, 

діяльність людини – вирубування лісу, розорювання прияружних ділянок, 

порушення агротехнікою, неправильне упорядкування придорожніх кюветів, 

випас худоби на схилах тощо. Відповідно до результатів геоморфологічних 

спостережень, варто окреслити певні заходи щодо боротьби із ярами. 

Юним дослідникам слід враховувати, що у боротьбі із ярами в кожному 

окремому випадку потрібно знати місцеві особливості їх розвитку та 

застосовувати відповідні методи. 

Вивчення річкової долини. Річкові долини – найбільш поширені форми 

рельєфу рівнин. Аби з’ясувати всі особливості річкової долини, слід визначити 

систему маршрутів, які проходитимуть уздовж долини і перетинатимуть її у 

кількох місцях [12]. 

Дослідження долини зручніше починати з одного з її високих берегів. 

Звідси добре є видимою вся долина вгору і вниз за течією. Зверху видно 

загальний напрям долини, її форма в різних частинах, корінні береги, 

надзаплавні тераси і заплава, вигини (меандри) русла і навіть плеса перекати, 

відмілини) (рис. 5). 
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Рис. 5. Вид на Нігинську долину з лівого скелястого берега 

р. Смотрич (Кам’янець-Подільський район) 

 

При визначенні форми (морфологічного типу) річкової долини треба мати 

на увазі, що на рівнинах, складених пухкими осадовими породами, долини 

зазвичай мають ящикоподібну форму, для якої характерне широке плоске дно, 

зайняте заплавою, і чітко виражені схили. Причому в поперечному профілі 

долина може бути симетричною або володіти змінною симетрією – ділянки 

крутих і пологих схилів спостерігаються то на правій, то на лівій стороні 

долини. 

Встановивши цю особливість долини, визначають, чим вона обумовлена: 

первинним нахилом поверхні рівнини, яку перетинає річка; геологічною 

будовою місцевості, підмиванням річкою свого правого берега, підмиванням то 

одного, то іншого схилу в результаті «блукання» річки по заплаві тощо. 

Після загального знайомства із характером долини приступають до 

планомірного вивчення її по намічених маршрутах. Уточнюється форма долини 

у різних частинах, визначаються всі її морфометричні дані, ретельно 

досліджується характер рельєфу і геологічна будова корінних берегів, 

надзаплавних терас, заплави і русла. На підставі отриманих даних про 
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літологічний склад, вік, залягання гірських порід робиться висновок про вплив 

геологічної будови на форму схилів і морфометричних елементів долини, на 

розвиток в її межах сучасних геоморфологічних процесів (наприклад, 

ерозійних, зсувних, еолових, карстових, про підмивання і обвалення берегів). 

Ретельно досліджуються також виходи на поверхню ґрунтових вод [5]. 

На кожному маршруті, що перетинає долину упоперек, виробляється 

визначення відносних висот характерних точок долини за допомогою анероїда, 

екліметра або методом ватерпасовки. За вихідну (нульову) висоту зазвичай 

береться меженний рівень річки. 

Найбільш характерними точками в долині є бровки корінних берегів, 

перегини на схилах, примикання надзаплавних терас до корінних берегів, 

бровки терас, примикання заплави до тієї або іншої тераси або до корінного 

берега, бровки заплав і урізу річки. 

Вимірюється також висота відслонень в долині річки і складових їх шарів 

гірських порід, висота виходів ґрунтових вод, заболочених ділянок, зсувних 

форм. 

Одночасно з нівеляцією (визначенням відносних перевищень) вимірюють 

лінійні величини і кути нахилу в характерних місцях долини: протяжність і 

ухил корінних схилів; ширина терас, заплави і русла річки; протяжність і ухили 

уступів між терасами. Відстані вимірюють зазвичай кроками (на крутих схилах 

лише рулеткою). Ухили вимірюються екліметром. Всі отримані дані записують 

в польову книжку. 

Рекомендується також виконати схематичні робочі профілі окремих 

ділянок, особливо тих, які чим-небудь виділяються в долині. У камеральних 

умовах на підставі записів і робочих профілів складається точний профіль всієї 

долини. 

Вивчення базису ерозії. Місцеві базиси ерозії дуже різноманітні. В усіх 

природних зонах є яри і невеликі річкові долини, часто трапляються озера або 

ставки, в які впадають рівчаки. Кожна річка, яр, балка мають свій базис ерозії. 
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На схилах височин, річкових долин, озерних улоговин розвиваються 

балки і яри. Їх гирла знаходяться біля урізів річок і озер, де вони утворюють 

конуси виносу – маленькі дельти, або на різних рівнях долин і схилів височин. 

Усі ці рівні, в яких закінчуються (впадають) яри і балки, називаються 

місцевими базисами ерозії [12, 14]. 

Під час геоморфологічного дослідження можна провести ряд робіт, мета 

яких – показати, як змінюється базис ерозії і формуються тераси. Юні 

дослідники побачать послідовне утворення акумулятивних терас внаслідок 

зміни базису ерозії, прояву трьох видів ерозії (глибинної, бокової і регресивної) 

та їх роль у розвитку ерозійних форм. 

Для проведення дослідницьких робіт доцільно вибрати ділянку яру із 

водотоком, який прорізує щільні породи. На поздовжньому профілі яру цієї 

ділянки мають чергуватися незначні падіння з крутими перепадами русла. У 

місці перепаду слід побудувати греблю з глинистих і пухких порід для підпору 

води, тобто підняти рівень базису ерозії. Біля греблі утвориться своєрідне 

«водосховище» та буде нагромаджуватись (акумулюватись) пухкий матеріал. 

Коли у руслі яру нагромадиться достатня кількість алювію, греблю треба 

частково зруйнувати. Тоді почнеться швидке врізання водного потоку в пухкі 

відклади. В результаті цього в акумулятивній товщі утвориться нове русло з 

чітко вираженим уступом, а поверхня молодих пухких відкладів звільниться від 

водного потоку. На очах в учнів утворюється акумулятивна тераса внаслідок 

підвищення і зниження місцевого базису ерозії (поверхня алювію й уступ). 

Якщо більше зруйнувати греблю, тобто ще раз знизити базис ерозії, утвориться 

нова акумулятивна тераса, але нижча й молодша [5]. 

Отже, з підвищенням базису ерозії зростає підпір води, зменшується 

швидкість водного потоку і відкладається пухкий матеріал на дні яру. Зі 

зниженням базису ерозії посилюється глибинна ерозія водного потоку, який 

врізується в пухку товщу, створюються нове русло і уступ тераси. При цьому 

чітко видно зростання уступу від греблі вгору за течією – проявляється 

регресивна, або відступаюча, ерозія. 
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Після таких дослідів в польових умовах учневі буде зрозуміло, за яких 

обставин формуються великі ерозійні форми – річкові долини території 

дослідження. 

Вивчення площинного змиву. Для геоморфологічних досліджень 

площинного змиву заготовляють 150-200 штук тонких дерев’яних кілків (2-3 

см2 у перерізі, довжиною 40 см), на кожному з них позначають лінію, що 

поділяє кілок – репер на дві рівні частини; так само на кожному репері ставлять 

порядкові номери 1, 2, 3, 4.... Репери можна виготовити із дроту. Центральну 

лінію на них виділяють напильником, а порядкові номери – спеціальним 

трафаретом (на розплющеному кінці репера) [2]. 

На вибраній для дослідження ділянці спочатку визначають напрям 

похилу (за напрямом промитих водою рівчаків або нівелюванням). Потім 

перпендикулярно до цього напряму забивають репери в кілька рядів, причому 

кожний репер заглиблюють до середньої мітки. 

Після першого сильного дощу учень оглядає усі репери і записує, на 

скільки сантиметрів вони оголені або засипані їх центральні лінії. Ці дані він 

заносить у журнал спостережень, а репери встановлює на свої попередні місця. 

У відповідному журналі, окрім дати вимірів, записують також кількість 

опадів. На рис. 1 показано вимірювання змиву ґрунту біля репера. Нерідко в 

результаті змиву на схилах лишається дуже тонкий шар ґрунту, а в місцях 

відкладання наносів, навпаки, він може бути потужним (рис. 6, а-б). 

Для обліку інтенсивності процесів змивання на схилах різного характеру, 

крутості і довжини закладають репери перпендикулярно до облікової смуги 

шириною 1 м, довжиною від 25 до 100 м. 

Відстань між обліковими смугами може бути різна: на одноманітних 

довгих схилах – 50-100 м, а на перепадах схилів – 20-25 м [5]. 

На облікових смугах вимірюють переріз усіх найменших промоїн і 

обчислюють об’єм винесеного матеріалу в кубічних метрах з розрахунку на 1 

га. Щоб зробити висновки про величину знесення на всій досліджуваній площі, 
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враховують похил схилів, їх експозицію, відстань від облікових смуг до 

вододілу, характер ґрунтово-рослинного покриву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ділянки, що зазнають площинного змиву, виділяють на 

геоморфологічній карті особливими умовними знаками. 

Складаючи геоморфологічну характеристику території 

дослідження, основну увагу слід зосередити на аналізі мезо-, а іноді й 

– мікрорельєфу. Спочатку відповідно до легенди геоморфологічної 

карти вказують, які геоморфологічні комплекси і форми рельєфу є на 

території дослідження, згодом, описують кожну геоморфологічну 

форму на вододілах і в долинах. 

Також доцільно, встановити тип, густоту і глибину ерозійного 

розчленування місцевості. Основними типами ерозійного 

розчленування є: деревоподібний, перистий, гребінчастий, 

паралельний, радіальний [14]. 

Рис 6, а. Вимірювання 

шару намитого ґрунту 
Рис 6, б. Вимірювання 

шару змитого ґрунту 
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Густоту ерозійного розчленування із розрахунку 1 км2 досліджуваної 

площі визначають за коефіцієнтом, який обчислюють наступним чином: ділять 

довжину всіх долин, балок, ярів на площу досліджуваної місцевості: 

Глибину ерозійного розчленування визначають за відношенням, яке 

показує, на скільки вододіл знаходиться вище від місцевого базису ерозії. 

Кожна місцевість має певні корисні копалини. Всюди поширені глина, 

пісок, гравій, вапняки, торф та ін., тому на спеціальній карті корисних копалин 

доцільно вказати місця їх виходу на поверхню. 

Юні науковці повинні звернути увагу на природні і штучні відслонення 

давніх верств, нагромадження скам’янілих решток викопних рослин і тварин у 

земних верствах та інші пам’ятки неживої природи, що потребують охорони. 

Опис об’єкта слід складати відразу після проведення вимірів. Він має 

бути чітким, точним і зрозумілим. Вихованець-дослідник обов’язково повинен 

мати польовий щоденник та олівець.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Долина р. Смотрич в околицях с. Залуччя 

(Кам’янець-Подільський район) 

 

Значне місце в процесі виконання польових робіт відводиться нанесенню 

на робочу карту всіх додаткових топографічних, гідрологічних і 
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водогосподарських відомостей. Бажано ілюструвати спостереження 

фотознімками (рис. 9). 

Дослідження річкової долини. Не обов’язково об’єктом дослідження 

може бути велика річка. Доцільно брати для спостережень малі річки й струмки 

які зазвичай не мають назв і ніде не позначені на карті (окрім топографічних). 

Коли річка невелика, її слід досліджувати всю – від верхів’я до гирла. Більшу 

річку краще досліджувати й описувати за окремими ділянками довжиною 2-10 

км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ҐРУНТОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Вибір місця і закладка ґрунтового розрізу. Насамперед необхідно вибрати 

ділянку, типову для місцевості. Не можна розміщувати розріз біля доріг, канав 

чи інших місць, де можливе порушення природного розміщення генетичних 

горизонтів. При цьому намагаються уникнути мікропонижень або підвищень 

рельєфу. 

Ґрунтовий розріз представляє собою прямокутну яму шириною 70-80 см, 

довжиною біля 150 см та глибиною 150-200 см (до глибини залягання 

материнської породи, але не менше 100 см). При глибшому заляганні 

материнської породи ширину та довжину збільшують [2]. 

На одній із вужчих сторін роблять східці для зручності роботи. 

Протилежна стінка розрізу буде робочою (лицьовою, дослідною). Тому 

орієнтувати розріз потрібно так, щоб робоча стінка до початку опису профілю 

була максимально освітлена. В похмурий день напрям стінок розрізу може бути 

довільний. 

Після прив’язки приступають до характеристики природних умов 

території дослідження. 

Опис ґрунтового розрізу. Опис ґрунтового розрізу починають із 

вказування його місцезнаходження (область, район, господарство, сівозміна 

тощо). Проводять прив’язку розрізу. Найпоширеніший спосіб прив’язки – за 

одним чи двома перпендикулярами, які пересікаються. Їх проводять до якої-

небудь зафіксованої на плані лінії: дороги межі ділянки чи поля, лінії 

електропередач (ЛЕП) та інших. Промір до цієї лінії проводиться від строго 

закріпленої на місцевості точки. 

Відстань визначається метрівкою, рулеткою чи кроками (які слід зразу ж 

перевести в метри). Потім складають обрис прив’язки, на який наноситься 

розріз з номером та проставляється напрям і відстань до орієнтирів (рис. 14). 

Опис рельєфу місцевості. Слід визначити макро-, мезо- та мікрорельєф, а 

також стан поверхні ґрунту (нанорельєф). Макрорельєф – великі форми з 
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перевищенням більше 10 м – рівнинний, горбистий, полого-горбистий, 

хвилястий, гірський, терасний, улоговинний, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Ґрунтовий розріз в околицях с. Суржинці 

(Кам’янець-Подільський район) 

 

Мезорельєф – середні форми з перевищенням не виходять за межі 1-10 м 

– горби, кургани, яри, западини, річкові долини та інше. Мікрорельєф – форми 

із перевищенням до 1 м – горбики землерийок, мурашок, делювіальні наноси, 

брили після оранки, блюдцеподібні пониження, ямки та інше. 

Також варто вказати на якому елементі рельєфу знаходиться розріз 

(наприклад, водорозділ, притерасова частина заплави, тераса річки, рівнина 

плато, рівнина низинна, схил з вказуванням його крутизни, експозиції, 

довжини). Крутизну схилу визначають за допомогою екліметра, 

використовуючи таку градацію: кут до 1° – рівні ділянки, 1-5° – пологі схили, 

5-20° – спокаті схили, 20-45° – круті схили, 45-90° – обривисті схили [5, 14]. 



33 
 

Експозицію схилу визначають за допомогою компаса, вказуючи основні 

та проміжні румби (наприклад, південно-західний схил). Потрібно вказати на 

якій частині схилу знаходиться розріз, розділивши візуально схил на верхню, 

середню та нижню частини. 

Опис рослинності. Рослинний покрив дуже впливає на формування типів 

ґрунтів. При описі лісу вказують видовий склад дерев, зімкнутість крон, 

переважаючі породи ярусів, висоту ярусів. Слід відзначити наявність та 

видовий склад підліску і живого надґрунтового покриву (трав). 

На ділянках з природною трав’янистою рослинністю описують видовий 

та кількісний склад рослин, зімкнутість травостою (повноту вкриття ґрунту 

рослинами). При описі рослинності на сільськогосподарських угіддях вказують 

тип угідь (сінокіс, пасовище, рілля, пар тощо), сільськогосподарську культуру 

та стан посівів (рівномірність стояння, наявність вимоклих ділянок, 

забур’яненість, зараженість хворобами та шкідниками). Доцільно зазначити 

наявність у рослинному покриві рослин-індикаторів. 

Порядок опису профілю ґрунту. Перед описом морфологічних ознак 

профілю слід насамперед описати і відібрати зразки материнської та 

підстильної (при її наявності) породи, оскільки при подальшій роботі вони 

будуть засипані. Вказують зовнішні ознаки породи – колір з відтінками, 

пористість, щільність, гранулометричний склад, закипання від НС1 та інші. 

Визначають глибину і характер «закипання» ґрунту від 10 % НС1, тобто 

глибину залягання карбонатів. Для цього слід ножем приблизно на межі між 

гладкою та препарованою поверхнею вирізати ножем неглибоку суцільну 

канавку, в якій капають піпеткою кислоту на ґрунт. Відмічають інтенсивність 

«закипання»: слабке, середнє, сильне, дуже сильне [2]. 

При наступному відборі зразків з генетичних горизонтів потрібно 

стежити, щоб ґрунт з канавки не потрапив до зразка. За відсутності карбонатів у 

журналі відмічають, що вони відсутні. 

Визначають, за можливості, глибину залягання ґрунтових вод. При їх 

відсутності в журналі відмічають, що ґрунтові води не виявлені. 
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Приступають до безпосереднього опису профілю ґрунту. Насамперед на 

вертикальній лицьовій стінці розрізу за зовнішніми ознаками (забарвленням) 

виділяють генетичні горизонти. Межі їх відзначають на всю ширину стінки, 

накресливши горизонтальні лінії ножем. 

До стінки прикладають мірну стрічку, закріплюють її так, щоб співпала 

відмітка нуля із поверхнею ґрунту. 

Опис кожного генетичного горизонту зокрема проводять послідовно 

зверху вниз за морфологічними ознаками, вказуючи їх в строгій послідовності: 

• індекс горизонту; 

• глибину залягання та потужність горизонту (см); 

• назву генетичного горизонту; 

• забарвлення; 

• вологість; 

• гранулометричний склад; 

• структуру; 

• складення; 

• новоутворення; 

• включення; 

• характер переходу в наступний горизонт і форму межі [5]. 

Генетичні горизонти та їх індекси. Генетичний горизонт – 

взаємопов’язані складові горизонтальні шари у ґрунті, які якісно відрізняються 

від материнської породи, є продуктом її зміни ґрунтотвірними процесами і 

володіють певними властивостями. 

В Україні загальноприйнята система назв та символів генетичних 

горизонтів. 

Лісова підстилка (Но) – опалі листки, хвоя, гілки та ін., в тій чи іншій 

мірі розкладені. 

Дернина (Нd) – опалі листки і стебла та живі і відмерлі вузли кущення 

трав’янистих рослин. 



35 
 

Торф’яний (Т) – складається більше, ніж на 70 % з рослинних решток 

(дерев’янистих, трав’янистих, мохових, лишайникових) різного ступеню 

розкладу. 

Торфово-перегнійний (Тh) – складається з сильно розкладених 

гуміфікованих рослинних решток, чорний, маститься, неміцної пилувато-

зернистої чи грудочкової структури. 

Гумусовий (Н) – горизонт акумуляції гуміфікованої органічної речовини, 

яка рівномірно просочує мінеральну частину ґрунту і тісно зв’язана з нею. 

Елювіальний (Е) – горизонт вимивання, з якого винесено ряд речовин. 

Збіднений глинистими мінералами, півтораокислами, збагачений кремнеземом, 

білястих відтінків, освітлений. 

Ілювіальний (І) – горизонт вмивання, в якому частково відкладаються 

вимиті з елювіального речовини. Збагачений глинистими частинами, 

півтораокислами і органічною речовиною. Бурувато-червоний, бурувато-

коричневий чи темно-сірий. 

Грунтотвірна (материнська) порода (Р) – гірська порода, з якої 

утворився ґрунт. 

Підстилаюча порода (D) – гірська порода, яка лежить нижче 

ґрунтотвірної [2, 14]. 

Важливою ознакою ґрунту є його вологість, тому при описі профілю її 

вказують обов’язково. При визначенні вологості ґрунту у польових умовах 

користуються такою шкалою: 

Сухий ґрунт – волога не відчувається рукою, ґрунт не світліє при 

висиханні; 

Свіжий ґрунт – волога ледь відчувається рукою, ґрунт холодить руку, але 

рука не брудниться, ґрунт світліє при висиханні, темніє при додаванні води; 

Вологий ґрунт – в руці добре відчувається волога, ґрунт не темніє при 

додаванні води, на папері залишає мокрий слід; 

Сирий ґрунт – при легкому стисненні в руці ґрунт перетворюється в густу 

тістоподібну масу, вода не виділяється; 
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Мокрий ґрунт – при стисненні в руці з ґрунту витікає вода, зі стінки 

розрізу сочиться вода. 

Визначення гранулометричного складу ґрунту. В польових умовах 

гранулометричний склад визначають за зовнішніми ознаками та на дотик. 

Найпоширенішим та достатньо надійним є «мокрий» спосіб визначення, який 

учні можуть застосувати без особливих труднощів. 

До невеликої кількості розтертого в руці ґрунту слід додати трохи води, 

щоб утворилась добре пластична тістоподібна маса. З неї скочують руками 

«кульку» та «шнур» (діаметром біля 3 мм і довжиною біля 30 мм). Якщо 

утворився шнур, то його згинають в кільце. Гранулометричний склад оцінюють 

за відповідною шкалою (рис. 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15. Визначення гранулометричного складу ґрунту 

у польових умовах 

 

Пісок – утворити кульку чи шнур не вдається; 

Супісок – утворюється кулька, яка легко руйнується пальцями; 

Суглинок легкий – скочується кулька, яка дає тріщини при сплющенні, 

шнур не утворюється; 

Суглинок середній – шнур суцільний із тріщинками, при згинанні 

розпадається, кільце не утворюється; 

Суглинок важкий – шнур суцільний, кільце утворюється, із тріщинками; 
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Глина – шнур суцільний, кільце суцільне [12]. 

Відбір зразків ґрунту. Для уточнення визначених в полі типів ґрунтів та 

вивчення їх властивостей вихованцям необхідно відібрати зразки ґрунту для 

подальших досліджень, їх відбирають в генетичних горизонтах в такій 

послідовності виконання робіт (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Відбір зразків ґрунту у Зіньковецькому лісі 

(Кам’янець-Подільський район) 

 

Передню стінку після опису профілю зачищають лопатою, щоб видалити 

із поверхні генетичних горизонтів приліплені частинки ґрунту інших 

горизонтів. Зразки ґрунту відбирають від нижнього до верхнього, щоб не 

засмічувались нижні горизонти. 

Перед відбором заповнюють етикетку, на якій вказують: дату відбору, 

місце відбору, назву ґрунту, номер розрізу, символи назви генетичного 

горизонту, глибину відбору зразка [5, 12]. 

Зразки відбирають ножем або широкою стамескою з середини кожного 

горизонту. При потужності горизонту менше 10 см зразок відбирають зі всієї 

товщини. Не можна відбирати зразки в місцях переходу генетичних горизонтів. 

Маса зразка повинна складати біля 300 г. Кладують ґрунтові зразки в тканинні 
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чи поліетиленові мішечки, зверху вкладають етикетку. Після доставки в 

лабораторію зразки ґрунту в чистому приміщенні висипають на листки паперу 

для висушування до повітряно-сухого стану. Такими їх зберігають у мішечках 

чи картонних коробках. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА УЧНІВСЬКИХ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ГЕОЛОГО-

ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО І ГРУНТОЗНАВЧОГО НАПРЯМІВ 

 

1. Геоекологічний стан Цибулівського родовища будівельного каменю 

2. Розробка онлайн-карти родовищ та проявів будівельної сировини 

Хмельницької області 

3. Геологічна будова, розвиток і проблеми металогенії Українського щита 

(на прикладі Хмельницької та Житомирської областей) 

4. Виявлення й радіаційний моніторинг виходів на денну поверхню 

кристалічних до кембрійських порід в межах Шепетівського району 

5. Пісковий кальцит – індикатор зміни клімату 

6. Попередня розвідка родовищ підземних вод Хмельницької області для 

водопостачання міста Хмельницького 

7. Вивчення карстових процесів на території Хмельницького Придністер’я 

8. Характеристика штучного відслонення в межах місцевого урочища 

9. Дослідження внутрішньої будови та структурно-механічних 

характеристик пісковиків 

10. Геосайти Хмельницької області як об’єкти науково-пізнавального 

туризму 

11. Геоекологічний стан ґрунтів агрогосподарства «Поділля-Агро» 

Чемеровецької територіальної громади 

12. Геологічний фактор у розвитку рельєфу долини річки Дністер у 

Хмельницькій області 

13. Геологічні процеси на території Товтрового кряжу (на прикладі 

Кам’янець-Подільського району) 

14. Геологічні етапи формування Подільського Придністер’я (на прикладі 

території с. Китайгрод) 

15. Сучасний стан та перспективи розвитку вапнякового родовища 

Вербецьке 
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16. Геоекологічний стан ландшафтів басейну річки Студениця 

17. Оцінка антропогенного навантаження на долину річки Мукша 

18. Геоморфологічні та гідрологічні особливості річки Збруч в межах 

Хмельницької області 

19. Геологічні передумови і чинники розвитку долини р. Смотрич (на 

прикладі ділянки від с. Нігин до с. Голосків) 

20. Гідрологічні особливості ріки Тернава в районі села Китайгород 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 

21. Вплив геоморфологічної будови долини на гідрологічні характеристики 

річки Тернава 
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КОНСПЕКТ ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: 

«ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛИ ТА ГІРСЬКІ ПОРОДИ» 

 

Тема: Геологічна будова, мінерали та гірські породи 

Мета заняття: 

навчальна – розширити знання учнів про геологічну будову, мінерали та гірські 

породи Хмельницької області, навчитись розрізняти за основними 

характеристиками поширені мінерали та гірські породи Хмельниччини; 

розвиваюча – розвивати вміння застосовувати набуті знання та вміння в процесі 

вивчення змісту теми, розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння 

висловлювати і відстоювати власну точку зору, навчитись складати колекції 

поширених мінералів і гірських порід; 

виховна – виховувати пізнавальний інтерес до природи, виховувати любов до 

рідного краю. 
Обладнання: колекції мінералів і гірських порід, підручник з географії для 

8 класу; фізична карта Хмельницької області; атласи Хмельницької області; 

контурні карти. 

Очікувані результати:  

Вміння аналізувати геологічну карту.  

Вміння розрізняти поширені мінерали та гірські породи Хмельниччини. 

Вміння складати колекції поширених мінералів і гірських порід  

Хмельницької області. 

Тип заняття: заняття формування нових знань, умінь і навичок. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційна частина. 

Перевірка присутніх гуртківців на занятті. 

ІІ. Вступна частина. 

Що вивчає наука геологія? Геологія – це наука і вивчення твердої та рідкої 

речовини, що складають Землю. Галузь геології охоплює вивчення складу, 

структури, фізичних властивостей, динаміки та історії земних матеріалів, а 

також процесів, за допомогою яких вони формуються, переміщуються і 

змінюються. 

Геологія є основною академічною дисципліною, яка також важлива для: 

видобутку корисних копалин і вуглеводнів, знань про небезпечні природні 

явища та пом'якшення їх наслідків, деяких областей геотехнічної інженерії та 

розуміння минулих кліматичних умов і довкілля. 

Евристична бесіда 

• Що означає геологічна будова певної території? 

• Які геологічні періоди розвитку Землі ви знаєте? 

• З яких основних тектонічних структур складається земна кора нашої 

планети? 

• Що таке мінерали і гірські породи? 

• На які групи поділяють гірські породи? 
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ІІІ. Основна частина. 

У геоструктурному відношенні територія області пов'язана з Українським 

щитом і його західним схилом. Східна частина лежить у межах Волино-

Подільського тектонічного блоку і відзначається близьким до поверхні 

заляганням порід кристалічного фундаменту – гранітоїдів, гнейсів, 

кристалічних сланців. Територія на заході від ізогіпси поверхні фундаменту 300 

м належить до Волино-Подільської монокліналі і характеризується 

нарощуванням із сходу на південний захід осадового чохла – пісковики, 

аргіліти, піски венду, мергелі й доломіти силуру, на крайньому південному 

заході – глинисто-піщані відклади девону; майже повсюдно поширена 

нижньокрейдова товща – пісковики, піски, трепели і неогенові вапняки, піски, 

глини. Загальна потужність осадового чохла на заході досягає 1000-1200 м. 

Палеозойські, мезозойські і докембрійські відклади відслонюються у річкових 

долинах. Майже суцільний антропогеновий покрив має потужність до 25-30 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 1. Вкажіть, породи яких геологічних періодів представлені в межах 

Хмельницької області? В якій частині області виходять на денну поверхню 

гірські породи силурійського періоду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент скам’янілої морської лілії (Тип Голкошкірі) 
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Ортоцерас – вимерлий головоногий молюск (Тип Молюски) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ругоза – залишки скам’янілих коралів (Тип Кишковопорожнинні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строматопора – колоніальні морські організми 
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Вся територія Хмельниччини – це припіднята рівнина, проте на ній 

зустрічаються різні форми рельєфу. Серед них плоскі хвилясті височини, 

широкі долині і вузькі каньйони, пологі схили та круті уступи, окремі горби, 

горбогірні масиви, що зумовлено особливостями тектонічної будови та 

геологічного розвитку території, поширенням різних гірських порід. 

Хмельницька область розташована у південно-західній частині Східно-

Європейської платформи на межі двох її тектонічних структур – Українського 

щита та Волино-Подільської плити. Український щит є найдавнішою ділянкою 

земної кори на території України. Він складений переважно магматичними і 

метаморфічними кристалічними породами, що утворилися в археї і протерозої і 

мають вік до 3,5 млрд. років. 

Вправа 2. Назвіть осадові гірські породи, які найбільш поширені в 

Хмельницькі області, у Кам’янець-Подільському районі?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В силурійський період територія Поділля була затопленою морем. Тут 

панував сухий, теплий клімат. 

В ранньосилурійську епоху тепле море спочатку було мілководним. 

Пізніше, внаслідок опускання території, воно різко поглибшало. Тропічне море 

з сухим, жарким кліматом – найоптимальніші умови для виникнення і масового 

розмноження багатьох безхребетних, в тому числі і двостулкових молюсків. 

В пізньосилурійську епоху Подільське море перетворилось в ізольований 

мілководний, мабуть прісний, поступово міліючий басейн, що закінчилось до 

початку девону виходом Поділля з під рівня моря. 

Крайня північна частина її лежить у межах Поліської низовини (низовинна 

плоска зандрово-алювіальна рівнина з лесовими останцями у вигляді горбів); 

абсолютна висота 220-240 м. На Північний захід невисоким уступом 

відокремлюється Волинська височина. Вододільна центральна частина, що 

лежить на відрогах Придніпровської височини, має абсолютні висоти 320–380 

м. Решта території Хмельницької області – у межах Подільської височини; 

абсолютна висота до 396 м. Платоподібна поверхня придністров’я глибоко 

розчленована каньйоноподібними долинами річок, ярами та балками. 

Південно-західну частину області перетинають Товтри, утворюючи пасма 

горбів. Трапляються карстові форми рельєфу, зсуви. 
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Подільський (південний) блок є жорстким; внаслідок тектонічних рухів він 

сильно піднявся. Складів здебільшого архейськими породами – гнейсами, 

кварцитами, гранітами, діоритами, гранодіоритами. У східній частині області ці 

породи залягають на незначній глибині під кулею досить молодих відкладів, а в 

долинах Південного Бугу, Случа та їх притоку (Вовк, Бужок, Іква, Ікопоть, 

Деревичка, Хомора) виходять на поверхню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна стінка (борт) Кубачівського кар’єру 

 

Волинський блок протягом усього протерозою був досить рухомою 

частиною земної кори, внаслідок чого він підробився на менші блоки, які 

сильно опустилися. Один з них – Шепетівський – складає північно-східну 

частину Хмельниччини. Він утворений архейськими та протерозойськими 

породами (гнейсами, мигматитами, гранітами), які всюди виходять на 

поверхню між річками Корчик і Случ. 

Кристалічний фундамент платформи, який сильно піднятий у районі щита, 

круто опускається у західному напрямку і занурюється під товщу молодших 

осадових відкладів. 

Таким чином, західний схил Волино-Подільського блоку щита стає 

східним бортом Волино-Подільської плити. Глибина залягання кристалічного 

фундаменту у межах області змінюється від 0-100 м (приблизно на лінії 

меридіану м. Хмельницький) до 1000-1500 м (у долині р. Збруч). Докембрійські 

породи фундаменту плити виходять на поверхню вздовж крутих берегів 

Дністра та його лівих приток від південно-східної межі області до долині р. 

Тернівка. 

Внаслідок давніх тектонічних рухів фундамент Волинсько-Подільської 

плити також розколовся на ряд блоків, а сама плита неодноразово опускаючись, 

стала морським дном. У морських басейнах відбувалося інтенсивне 

нагромадження осадових відкладів з органічних решток і знесених із суші 
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уламків гірських порід. Наступи моря спостерігалися у першій половині 

палеозою (кембрійський, ордовицький і силурійський періоди), в кінці мезозою, 

у кайнозої (палеоген, неоген). В інші періоди плита піднімалася, стала сушею: 

відбувалося руйнування верхньої кулі порід під впливом зовнішніх сил. 

Відкладів цих періодів на території області майже не виявлено. 

Отже, осадовий чохол Волино-Подільської плити складається з шарів 

кембрійських, ордовицьких, силурійських, крейдових, палеогенових та 

неогенових відкладів. Всі шари, крім палеогенової, є в південній і західній 

частинах області і в різних місцях виходять на поверхню на крутих берегах 

Дністра та його лівих приток. У східному та північно-східному напрямках 

нижні осадові кулі поступово зникають, а молодші верхні все далі 

«насуваються» на докембрійські породи кристалічного фундаменту. 

Кембрійські відклади поширені вузькою смугою, східна межа якої 

проходить приблизно по лінії західніше Білогір'я, через Теофіполь, Базалію, 

Городок і далі на південний схід через Китайгород і Субіч. 

Ордовицькі відклади мають невелику потужність, складені кварцовими 

пісковиками, а в Придністров'ї також вапняками. Виходять на поверхню в 

долинах Дністра (від с. Гораївка до с. Демшин) та його притоки – Руски, 

Студениці, Тернави. 

Силурійські відклади поширені із заходу на схід до лінії Білогір'я – 

Дунаївці – Ст. Ірпінь. Представлені товщами вапняків, доломітів та мергелів. У 

цих відкладах можна знайти велику кількість решток різних давніх організмів. 

Породи силурійського періоду виходять на поверхню на берегах Дністра від с. 

Рогізна на сході до гирла Збруча на заході, в долинах Студениці, Тернави, 

Мукші, Смотрича, Жванчика та Збруча. 

Відклади крейдового періоду залягають на всій території області (крім 

окремих ділянок на сході та північному сході). Найпотужніший їх покрив 

спостерігається в басейні Горині, де нагромаджені товщі білої писальної крейди 

та вапняків. Породи цієї години представлені також, пісками і пісковиками, 

опоками, а в Придністров'ї ще й піщаними вапняками. 

Неогенові відклади поширені майже на всій території області, мають 

значну товщину та різноманітний склад. Їх формування відбувалося переважно 

в басейнах Тортонського і Сарматського морів, околиці яких покривали в 

неогені більшу частину області (за винятком найвище піднятих ділянок 

кристалічного щита). Свідченням цього є значне поширення вапняків, що 

мають органічне походження. Найпотужнішими є рифові вапняки, які вузькою 

смугою (від 2 до 6 км) простягаються на південному заході області. 

Формування бар'єрного рифу відбувалося у морі майже паралельно до його 

берега внаслідок нагромадження водоростей, верметусів, моховаток, коралів, 

морських їжаків та молюсків. 

При загальному піднятті Поділля, що відбувалося під час альпійського 

горотворення, на всій його території запанував континентальний режим, а 

бар’єрний вапняковий риф став горбистим пасмом, відомим як Товтри. 
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До неогенових осадових відкладів належать також породи хімічного (гіпси 

та ангідрити на південному заході області) та уламкового походження (піски, 

пісковики, глини, мергелі). 

Неогеновий шар, перекритий континентальними відкладами, які 

сформувалися в найновіший, четвертинний період внаслідок руйнування, 

перенесення та відкладання порід попередніх епох. Це відбувалося (і 

продовжується зараз) внаслідок вивітрювання, діяльності поверхневих та 

підземних вод, вітру, живих організмів. 

Четвертинні відклади утворюють на території області майже суцільний 

покрив потужністю до 30 м. Відсутні вони лише на крутих схилах 

каньйоноподібних долин Дністра та його приток, на скельних вершинах Товтр 

та виходах кристалічних докембрійських порід у північній частині області. До 

цих відкладів належать гравій, галька, піски, супіски і. суглинки у долинах 

річок, а також лісовидні суглинки та ліси на міжрічних вододільних ділянках. 

Лес – це однорідна, пориста, пухка порода палево-жовтого кольору. Леси 

покривають потужною кулею понад 80% території області; вони стали 

материнською основою для формування родючих ґрунтів (у т. ч. чорноземів). 

ІV. Заключна частина. 

Робота із колекціями гірських порід і мінералів, геологічною картою. 

1. Використовуючи колекції гірських порід і мінералів, згрупуйте зразки за 

трьома основними групами. 

2. За геологічною картою визначте гірські породи яких геологічних періодів 

представлені в межах Хмельницької області? В якій частині області 

виходять на денну поверхню гірські породи силурійського періоду? 

3. На закінчення заняття робиться розбір виконаних вправ. 
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СЛОВНИК-ДОВІДНИК 

 

АВТОХТОННІ МАСИ – маси порід або вугілля, що залягають на місці свого 

первісного утворення. 

АКУМУЛЯЦІЯ – нагромадження відкладів в річках, морях та на суходолі за 

допомогою вітру, льодовика, текучих вод. 

АЛЕВРИТ – дрібнозерниста маса з розміром зерен в 0,1-0,01 мм. Серед 

відкладів до алевритів належать породи, проміжні між піском та глиною (леси, 

суглинки та ін.). 

АЛЕВРОЛІТ – затверділий, або зцементований, алеврит. 

АЛЮВІЙ – відклади, що утворились з допомогою річкових вод. 

АЛЬПІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ (революція, орогенез) – горотворчі 

процеси, що відбулись на Землі за кайнозойської ери. Утворились Альпи, 

Кавказ, Гімалаї та інші гори. 

АНТИКЛІНАЛЬ – форма складчастого залягання порід, коли центральна 

частина піднята, а бокові – опущені   (складка опуклістю вгору). 

АРГИЛІТ – кам’яниста порода глинястого складу. Утворюється різними 

шляхами (шляхом цементації, ущільнення, діагенезу). 

АРКОЗОВИЙ ПІСКОВИК – пісковик, що утворився з грубозернистих пісків 

різного мінерального складу та слабо заокруглених зерен. 

АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ – напірні води. Вони можуть виливатись з свердловин 

або підніматись в свердловинах проти того рівня, на якому досягнуті вперше 

свердловиною. 

АРХЕЙСЬКА ЕРА – найдавніша ера життя Землі. Про органічне життя того 

часу нічого невідомо. Гірські породи архейської ери магматичного або 

метаморфічного походження. Тривалість ери – 2-3 млрд. років.  

АРХЕОЦІАТИ – колоніальні організми, трохи подібні до губок, але складають 

самостійну групу. Жили в морях кембрійського періоду. 

БАЛКА – ерозійна форма рельєфу – суха або з тимчасовим водотоком долина з 

похилими схилами, які, як правило, покриті делювієм і задерновані. Розміри: 

глибина – до десятків метрів, ширина – до сотень метрів, довжина – від сотень 

метрів до 20-30 км. Балку розглядають як кінцеву стадію розвитку яру. 

БРАХІСКЛАДКА – складки в земній корі, в яких довжина в небагато разів 

перевищує ширину. 

БРЕКЧІЯ – гірська порода, що утворилась шляхом цементації гострокутних 

уламків мінералів або порід різного походження. 

ВАЛУНИ – заокруглені уламки гірських порід розміром понад 10 см. 

ВИВІТРЮВАННЯ – фізичне, хімічне і біологічне руйнування мінералів та 

гірських порід під впливом екзогенних сил. Залежно від провідного чинника 

виділяють фізичне, хімічне, а також біологічне вивітрювання. 

ВИЇМКА – невелика заглибина, западина переважно антропогенного 

походження на поверхні чи у надрах Землі (траншея, котлован тощо). 

ВИСОЧИНА – рівнинна, припіднята відносно сусідніх ділянка земної поверхні 

з абсолютними висотами від 200 м до 500 м (600 м). Наприклад, Волинська 
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височина, Подільська, Приазовська височина. Для височин характерна значна 

розчленованість яружно-балковою і річковою мережами. 

ВІК – найменша одиниця геохронологічної шкали. 

ВІКОВА МЕРЗЛОТА – мерзлота в землі, що зберігається круглорічно 

протягом багатьох сотень років. 

ВОДОНЕПРОНИКНІ ПОРОДИ – щільні породи, що не пропускають крізь 

себе воду (глини, кристалічні магматичні породи, сланці). 

ВУЛКАНІЗМ – ендогенний процес, що супроводжується виверженням на 

поверхню землі розтоплених гарячих мас, різних газів та водяної пари, які 

утворились на значній глибині. 

ГЕНЕЗИС – термін в геології, який означає «походження» різних геологічних 

явищ, родовищ корисних копалин та ін. 

ГЕНЕТИЧНІ ГОРИЗОНТИ ҐРУНТУ – відносно однорідні шари ґрунту, які 

відокремились у процесі ґрунтоутворення, розташовані більш або менш 

паралельно до поверхні. Відрізняються один від одного та від материнської 

породи забарвленням, структурою, складенням, складом, характером 

новоутворень та іншими ознаками. 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА – склад гірських порід та характер їх залягання в 

певній ділянці земної кори або Землі в цілому. 

ГЕОЛОГІЧНА КАРТА – графічне зображення в певному масштабі геологіч-

ної будови місцевості. 

ГЕОЛОГІЧНЕ ВІДСЛОНЕННЯ – вихід корінних гірських порід на земну 

поверхню. 

ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ – хронологія геологічного життя Землі. 

Може бути визначене в роках (абсолютне) та по еволюційному розвитку 

організмів (відносне). 

ГЕОЛОГІЧНИЙ МОЛОТОК – найпростіший геологічний прилад, яким 

користуються для відбивання зразків гірських порід. Геологічний молоток 

виготовляється із міцної сталі, має різну форму, в залежності від застосування 

його для порід різної твердості. 

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ – графічне зображення у вертикальній площині 

геологічної будови місцевості; складається на основі наземних спостережень, 

бурових свердловин та геофізичних даних. 

ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ – процеси, які відбуваються в глибинах і на поверх-

ні Землі. Під впливом геологічних процесів змінюється внутрішня будова і 

поверхня Землі, утворюються та руйнуються мінерали і гірські породи. 

ГЕОЛОГІЯ – наука про Землю, її походження, розвиток, будову, склад та 

сучасні процеси, які відбуваються в глибинах і на поверхні Землі. 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ – це елементи геологічного 

середовища, поєднання різних форм і типів рельєфу, що мають наукову, 

естетичну та пізнавальну цінність. 

ГЕОМОРФОЛОГІЯ – наука, що вивчає форми земної поверхні, їх 

розповсюдження та процес формування. 

ГЕОСИНКЛІНАЛІ – видовжені зони земної кори з інтенсивною рухливістю, 
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яка проявляється спочатку у зануренні і накопиченні великої товщі осадів, а 

згодом – в піднятті, яке супроводжується утворенням складчастих побудов. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ ГРАДІЄНТ – збільшення температури Землі з заглиблен-

ням на кожні 100 м. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ СТУПІНЬ – розмір поглиблення в землю, що дає 

зростання температури на 1°. Середня геотермічна ступінь дорівнює 33 м на 1° 

температури.  

ГЕОТУР – науково-пізнавальний маршрут, під час якого тривають геологічні 

та геоморфологічні спостереження, описуються геологічні утворення й 

тектонічні елементи, йде пошук та опис залишків викопних організмів. 

ГЕОТУРИЗМ – різновид пізнавального туризму, який ґрунтується на вивченні 

геологічних матеріальних об’єктів і процесів з отриманням захоплюючих 

естетичних вражень. 

ГЕОФІЗИКА – наука, яка вивчає фізико-хімічні особливості земних геосфер 

або окремих частин земної кори за допомогою фізичних методів. 

ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА – шкала, яка. показує певну послідовність 

взаємовідношення відрізків часу, з яких складається життя Землі (ер, періодів, 

епох, віків). 

ГЕРЦИНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ – інтенсивний процес гороутворення, 

який відбувався на протязі кам’яновугільного і пермського періодів і 

спричинився до утворення гірських побудов (Урал, Тянь-Шань. Алтай та багато 

ін.). 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ – наука, яка вивчає підземні води, умови їх залягання, 

розповсюдження, генезис та можливості їх народногосподарського 

використання. 

ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЗЕМЛІ – уяви про можливі процеси 

формування та розвитку Землі, складені на підставі відомих властивостей та 

закономірностей життя Землі як матеріального космічного тіла. 

ГІПСОГРАФІЧНА КРИВА – показує в прямокутних координатах відносний 

площинний та висотний розподіл головних нерівностей суходолу та дна океану. 

ГІРСЬКА ПОРОДА – всяка мінеральна маса, що складена з одного або кіль-

кох мінералів. 

ГЛИБИНА ЗАКИПАННЯ – віддаль від поверхні ґрунту. до рівня, на якому 

починається закипання, при взаємодії з розчином соляної кислоти. 

ГЛИНА ФІЗИЧНА – сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром 

менше 0,01 мм. 

ГОРИ – ділянка земної поверхні, значно (на 500 м і вище) піднята над рівнем 

моря або прилягаючими рівнинами, яка характеризується значними та різкими 

змінами висот на короткій відстані. Як правило, в плані гори мають 

дугоподібну або лінійну форму, простягаються на десятки, сотні та тисячі 

кілометрів. Утворюються в тектонічно активних областях. 

ГОРИЗОНТ ГУМУСОВИЙ – генетичний горизонт максимального 

накопичення гумусових речовин у верхній частині мінерального профілю 

ґрунту. 
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ГОРСТ – піднята ділянка земної кори, по краях якого розташовані опущені 

ділянки. Межа між виступом та пониженням різка з розривом суцільності 

верств. 

ГРАПТОЛІТИ – вимерлі кишковопорожнинні тварини, розквіт яких 

спостерігався в силурійському періоді. 

ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЇ – порушення первісного залягання гірських порід під 

натиском льодовика. 

ГОРИЗОНТАЛІ (ІЗОГІПСИ) – лінії на геологічних (топографічних) картах 

або планах, що з’єднують точки з однаковими висотами поверхні над рівнем 

моря. 

ГРАБЕН – понижена ділянка земної кори, обмежена сторчовими стінками. 

Пониження відбулось внаслідок диз’юнктивних дислокацій. 

ҐРУНТ – особливе природно-історичне тіло, складна відкрита  структурна 

система в поверхневій частині кори вивітрювання гірських порід, яка є 

комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, часу і яка володіє 

родючістю. 

ҐРУНТОУТВОРЕННЯ – процес формування ґрунту в результаті взаємодії 

організмів і продуктів їх життєдіяльності з материнськими породами та 

продуктами їх вивітрювання в умовах певного клімату, рельєфу та часу. 

ГРУПА (в геології) – найбільша велика одиниця стратиграфічної шкали, яка 

об’єднує гірські породи, що утворились на протязі ери. 

ГУМУС – це продукт одночасно протікаючих у будь-якому ґрунті біо-фізико-

хімічних процесів перетворення органічних залишків, що являє собою 

складний за хімічним складом комплекс специфічно ґрунтових 

темнозабарвлених органо-мінеральних сполук. 

ДЕВОНСЬКИЙ ПЕРІОД – один з періодів палеозойської ери тривалістю біля 

55 млн. років. Тваринний світ характеризується появою наприкінці періоду 

перших хребетних – примітивних стегоцефалів. 

ДЕЛЮВІЙ – відклади пухкого матеріалу, що нагромаджуються біля підошви 

та на схилах підвищення. Виникає внаслідок руйнування порід екзогенними 

факторами та перенесенням продуктів руйнування тимчасовими потоками. 

ДЕНУДАЦІЯ – руйнування гірських порід і перенос продуктів руйнування в 

пониження, внаслідок чого поверхня знижується. 

ДЕФЛОКЦІЯ – діяльність вітру, яка спричиняється до видування та 

розвіювання дрібних часток продуктів вивітрювання або пухких гірських порід. 

ДИЗ’ЮНКТИВИ – тріщини та розриви в масах гірських порід.  

ДІАГЕНЕЗ – процес перетворення осадів в гірські породи. Супроводжується 

часто ущільненням та зменшенням кількості води. 

ДИСЛОКАЦІЇ – порушення форм залягання гірських порід, які обумовлені 

дією ендогенних та екзогенних сил. 

ДИФЕРЕНЦІЯ (в геології) – розділення продуктів руйнування гірських порід; 

кристалізація з магми різних за хімічним складом порід або порід з різним 

кількісним співвідношенням одних і тих же мінералів. 

ДОКЕМБРІЙ – час в історії Землі, який передував палеозойській ері і мав 
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тривалість понад 3 млрд. років. Під докембрієм розуміють також породи, які 

утворились за докембрійського часу, тобто за архейську та протерозойську ери. 

ДРЕНАЖ – осушення поверхні місцевості або шару гірських порід на глибині 

шляхом природного або штучного стоку поверхневих, або підземних вод. 

ДРЕСВА – відклади з гострокутних уламків головним чином вивержених 

порід, які руйнуються внаслідок вивітрювання. 

ДРУЗА – сукупність кристалів, що утворились на якій-небудь поверхні. Друза 

має вигляд щітки (напр., друза кварцу). 

ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ - процеси, що відбуваються в 

приповерхневій зоні земної кори в результаті взаємодії літосфери з одного 

боку, та атмосфери, гідросфери і біосфери – з іншого. В результаті дії 

екзогенних геологічних процесів змінюється склад і стан гірських порід, зазнає 

змін рельєф поверхні літосфери, формуються кори вивітрювання та родовища 

корисних копалин (вивітрювання, ерозія, дефляція, коразія, карст, абразія, 

соліфлюкція, зсуви, суфозія та ін.). 

ЕЛЮВІЙ – маси продуктів руйнування гірських порід, які залишились на місці 

свого утворення. Характеризується відсутністю верствуватості і 

відсортованості. 

ЕНДОГЕННІ СИЛИ – сили, що виникають в глибинах землі. Вони обумовлені 

радіоактивним розпадом речовин, тяжінням, обертанням Землі та фізико-

хімічними процесами. 

ЕОЛОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – геологічна діяльність вітру.  

ЕПОХА – в історичній геології проміжок часу, який ділиться на віки.  

ЕРОЗІЯ – процес руйнування поверхні землі текучими волами.  

ЕРА – в історичній геології найбільша одиниця часу в геохронологічній шкалі.  

ЕРОЗІЯ ГЛИБИННА – процес врізання водного потоку в глиб земної 

поверхні. Може відбуватись не нижче, ніж до рівня басейну, в який вливається 

потік.  

ЕРОЗІЯ БІЧНА – розмивання водним потоком схилів долини (берегів), 

приводить до розширення долини. 

ЖЕОДА, або СЕКРЕЦІЯ – порожнисте тіло невеликих розмірів, яке 

утворюється під дією підземних вод з розчинених в них речовин. 

ЗАПЛАВА – частина долини річки, яка затоплюється під час повені. 

Формується внаслідок бічної ерозії. Має двочленну будову: знизу залягає 

русловий алювій, складений пісками, часто з гравієм та галькою, 

косошаруватий; зверху – заплавний алювій, представлений супісками і 

суглинками з нечітко вираженою горизонтальною шаруватістю. 

ЗЕМНА КОРА – тверда зовнішня оболонка земної кулі завтовшки до 70 км, що 

складається з магматичних та осадових порід. 

ЗСУВИ – відрив і переміщення гірських мас по схилу за сприятливих 

геологічних умов під дією сили тяжіння. Виникають, головним чином, на 

берегах річок і морів. 

ЗЦЕМЕНТОВАНІ ПОРОДИ – осадові породи, які складаються з уламків, 

скріплених різним цементом (залізистим, кременистим, вапнистим та ін.). 
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КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРА – остання ера життя Землі, яка поділяється на 

палеогеновий, неогеновий і четвертинний (антропогеновий)періоди. 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ ПЕРІОД – період палеозойської ери тривалістю 

близько 55 млн. років. На протязі періоду з’являється велика кількість наземних 

тварин (стегоцефалів), поширюються рептилії, з наземних рослин поширені гі-

гантські каламіти, плаунові (лепідодендрони і сигілярії) та папороті. 

КАНЬЙОН – ущелина, глибока вузька річкова долина з прямовисними або 

крутими схилами, часто ступінчастими. Характерні для плато, а також для 

гірських регіонів. В межах каньйонів зустрічаються унікальні відслонення 

порід, що віднесені до геологічних пам’яток (Смотрицький, Дністровський 

каньйони). 

КАРСТ – процес розчинення поверхневими та підземними водами 

легкорозчинних гірських порід (вапняків, гіпсів та ін.) і утворення глибоких 

колодязів, воронок, щілин, печер та ін. 

КАРСТОВА ПЕЧЕРА – одна із форм підземного карсту – підземна 

порожнина, утворена в результаті вилуговування розчинних гірських порід. 

Частіше всього розвиваються вздовж тектонічних тріщин. Морфологічно 

карстові печери – системи вертикальних провалів, шахт, колодязів, 

горизонтально-нахилених проходів та ущелен, іноді з меандрами, сифонами, 

залами і лабіринтами. 

КАЛЕДОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ – горотворчі процеси, що відбувались 

на протязі кембрійського та силурійського періодів. 

КЕМБРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД – перший період палеозойської ери тривалістю до 

80 млн. років. Органічний світ поширений у водному середовищі. Широке 

розповсюдження мали трилобіти; наприкінці періоду з’являються перші 

хребетні. Рослини представлені головним чином водоростями. 

КИСЛІ ПОРОДИ – магматичні породи з великим вмістом кремнекислоти 

(більше 65%). 

КОЛИВАЛЬНІ РУХИ – вертикальні рухи земної кори з зміною напрямку в 

різний час (вгору та вниз). Вони обумовлюють трансгресії та регресії морів на 

суходіл. 

КОМПАС ГІРСЬКИЙ – прилад, за допомогою якого вимірюють елементи 

залягання гірських порід. 

КОНТАКТ (в геології) – поверхня, або зона, стикання різних гірських порід 

земної кори. 

КОНКРЕЦІЯ – мінеральне тіло, яке зростає від центра до периферії внаслідок 

осідання мінеральної маси. 

КОРА ВИВІТРЮВАННЯ – шари гірських порід, які утворились внаслідок 

вивітрювання порід магматичного, або осадового, походження більш давньою 

часу. 

КРЕЙДОВИЙ ПЕРІОД – останній період мезозойської ери тривалістю 

близько 50 мли. років. Тваринний світ характеризується дальшим розвитком 

ссавців, наприкінці періоду вимирають водяні рептилії, динозаври та ін. 

КРИСТАЛ – тверде тіло, в якому атоми та молекули розташовані строго 



54 
 

закономірно, але в різних решітках. Завдяки цьому кристали мають певну 

форму та строго закономірні ребра від перетинання бічних граней. 

КРИСТАЛІЧНІ ПОРОДИ – породи, складені з одного або кількох мінералів, 

що мають кристалічну будову. 

ЛІТОЛОГІЯ – наука про осадові породи, як геологічні тіла, та про їх генезис. 

ЛІТОСФЕРА – тверда зовнішня оболонка землі завтовшки до 70-100 км. 

ЛУЖНІ ПОРОДИ – магматичні породи з значним вмістом лугів. 

МАГМА – рідка маса дуже високої температури складного хімічного складу, 

що містить в собі багато газів  При застиганні дає різнорідні магматичні 

породи. 

МАГМАТИЧНІ ПОРОДИ – гірські породи, які утворились внаслідок 

магматичної діяльності. Поділяються на інтрузивні та ефузивні. 

МАТЕРИНСЬКА ПОРОДА – порода, від якої походить ґрунт. Один з 

факторів ґрунтоутворення. 

МЕАНДРИ – вигини річкового русла або долини. 

МЕЗОЗОЙСЬКА ЕРА – середньовічна ера. Органічне життя представлене 

більш високоорганізованими формами, ніж в палеозойську еру, але не досягло 

ще високої організації, властивої життю кайнозойської ери. Серед тварин ще 

відсутні ссавці, рослинність швидко еволюціонує. 

МЕЗОРЕЛЬЄФ – форми рельєфу, які за величиною займають проміжне 

положення між формами макро- та мікрорельєфу (площа – декілька або десятки 

км2). Утворення мезорельєфу зумовлене переважно екзогенними процесами. 

Приклади: окремі відроги хребтів, пасма і кряжі, долини малих річок, яри, 

балки. 

МЕТАМОРФІЗМ – процес, що обумовлює зміну вигляду та структури 

гірських порід (осадових і магматичних.). Відбувається під впливом високої 

температури, великого тиску та хімічного впливу магми. 

МЕТАМОРФІЧНІ ПОРОДИ – різноманітні породи, що зазнали впливу 

метаморфізму (гнейси, сланці, мармури, кварцити та ін.). 

МІКРОРЕЛЬЄФ – дрібні форми рельєфу, що є складовими макро- чи 

мезорельєфу – піщані горби, невеликі карстові лійки, поди, берегові вали та ін. 

Сформований під впливом екзогенних рельєфоутворювальних факторів. 

МІНЕРАЛИ – однорідні (в фізико-хімічному відношенні) складові частини 

земної кори. Бувають переважно в твердому стані, але зустрічаються в рідкому 

та газовому. 

МІНЕРАЛОГІЯ – наука про мінерали, їх склад, будову, властивості і 

походження та зміни у природних умовах. 

МОРЕНА – різнорідна гірська маса, відкладена або утворена льодовиком 

внаслідок захоплення уламків гірських порід та часткового перетирання або 

заокруглення під час руху льодовика. 

МОРФОЛОГІЯ – наука про форму будь-якої маси, тіла, поверхні. 

НАНОРЕЛЬЄФ – сукупність дуже малих за розміром, карликових форм 

рельєфу з відносною висотою до 30-50 см, що виникли в результаті суфозійно-

карстових, термокарстових, ерозійних сучасних процесів, діяльності хвиль, 
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вітру, гризунів-землериїв, людини тощо. Для нанорельєфу характерні швидка 

перебудова форм, тісний зв’язок з ґрунтоутворенням та розвитком рослинності. 

Наприклад: купини на болоті, брижі на дні водойм, ерозійні борозни, 

кротовини. 

НАСУВ – порушене залягання гірських мас, що виникло внаслідок розриву 

колишніх суцільних мас та пересування одного блока, трохи піднятого, по 

другому блоку, трохи опущеному. 

НЕОГЕН – другий підрозділ третинного періоду кайнозойської ери тривалістю 

близько 30 млн. років. Характеризується дальшим розвитком ссавців, 

розвиваються людиноподібні мавпи. Рослинність мала майже сучасний вигляд. 

НЕОТЕКТОНІКА – галузь тектоніки, яка вивчає тектонічні рухи, що 

відбувались і відбуваються на протязі четвертинного періоду, а також 

структури, які є результатом цих рухів. 

ОГЛЕЄННЯ ГРУНТУ – відновлення в анаеробних умовах окисних сполук 

ґрунту (гол. чин. заліза) в закисні, шкідливі для рослин сполуки. Дуже оглеєний 

ґрунт втрачає структуру, що погіршує родючість ґрунту. 

ООЛІТ – зерна концентрично-шкаралуповатої або радіальної будови. Розміри 

зерен від частки міліметра до 25 мм (оолітові вапняки боксити та ін.). 

ОРОГЕНЕЗ (ГОРОТВОРЕННЯ) – процес особливо інтенсивних рухів земної 

кори, які приводять до утворення гірських кряжів. Найбільш інтенсивні 

орогенези, наслідки яких у вигляді гір добре помітні зараз на земній поверхні: 

каледонський, герцинський, байкальський та альпійський. 

ОРГАНОГЕННІ ПОРОДИ – гірські породи, які утворились з решток рослин і 

тварин (вапняки, крейда, вугілля та ін.). 

ОСАДОВІ ПОРОДИ – породи, які утворились, на поверхні земної кори з 

уламків магматичних та метаморфічних порід, з хімічних розчинів та 

органічних решток. 

ОСИПИЩА – скупчення слабовідсортованних уламків гірських порід на 

схилах і біля підніжжя схилів гір і горбів, утворених в результаті фізичного 

вивітрювання і переміщення вниз під впливом сили тяжіння. 

ОСНОВНІ ПОРОДИ – магматичні породи, які мають у своєму складі не 

більше 55%  кремнекислоти. Типовими представниками є габро та лабрадорити. 

ПАЛЕОГЕН – перший підрозділ третинного періоду тривалістю близько 35 

млн. років. Домінуюче положення серед наземної фауни хребетних займають 

ссавці, які стали в більшості попередниками сучасних тварин. Серед рослин 

переважають покритонасінні. 

ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ – галузь історичної геології, яка вивчає фізико-

географічні умови минулих геологічних періодів Землі (розподіл частин 

суходолу та океанів, геологічну будову, геологічні процеси, рельєф, клімат та 

органічний світ). 

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРА – третя ера в історії геологічного розвитку Землі 

тривалістю 300-350 млн. років. Розділяється на 5 періодів: кембрійський 

(найдавніший), силурійський, девонський, кам’яновугільний і пермський. 

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ – біологічна наука, яка вивчає викопні рештки тварин і 
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рослин минулих геологічних епох, по яких встановлюють вік гірських порід та 

риси органічного світу минулого Землі. 

ПЕЛІТИ – група осадових уламкових порід різного генезису. Складаються з 

часток розміром менше 0,01 мм (глини, мергелі, аргіліти). 

ПЕРІОД (в геохронологічній шкалі) – частина ери. 

ПЕРМСЬКИЙ ПЕРІОД – останній період палеозойської ери тривалістю 

більше 30 млн. років. Серед тварин розвиваються найпростіші хребетні, 

представлені рептиліями, стегоцефалами та ін. Серед рослин з’являються перші 

шпилькові, сагові, гінкгові. 

ПЕТРОГРАФІЯ – наука, яка вивчає гірські породи, їх генезис, умови 

залягання, класифікацію, будову та склад. 

ПЕЧЕРА – більш-менш об’ємна природна порожнина у верхніх шарах земної 

кори, яка відкривається на поверхні одним або декількома отворами. Печери 

найпоширеніші у товщах розчинних порід – вапняках, крейді, гіпсах, кам’яній 

солі. 

ПЛАТФОРМА – велика ділянка земної кори, на якій можна виділити два 

геоструктурних поверхи: нижній – кристалічний і верхній – осадовий. 

Характеризується  відсутністю  великих  процесів  складкоутворення,  

переважають  коливальні рухи. 

ПЛИТА – частина платформи, яка перекрита досить потужними 

нашаруваннями осадових порід, верстви яких залягають або горизонтально, або 

з пологим нахилом. 

ПОЛІМІНЕРАЛЬНІ ПОРОДИ – породи, які складаються з кількох різних 

мінералів (наприклад, граніт, що складається з польового шпату, кварцу, слюди 

та деяких інших мінералів). 

ПРОЛЮВІЙ – відклади, які накопичуються біля підошви схилів тимчасовими 

потоками за рахунок руйнування підвищень. 

ПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРА – друга ера в історії геологічного розвитку Землі 

тривалістю 600-800 млн. років. Наприкінці ери виникли всі групи тварин за 

винятком хребетних. 

ПСЕФІТИ – група грубоуламкових порід, зерна яких мають розміри не менше 

2 мм. Представники: галька, щебінь, гравій, конгломерат, брекчія та ін. 

ПСАМІТИ – осадові породи,   які   складаються з зерен,   що   мають   розміри 

0,1-2 мм. Представники: піски, пісковики. 

ПУХКІ ПОРОДИ – велика група уламкових осадових порід, зерна яких не 

зцементовані і легко розсипаються (піски, лес та багато інших). 

РЕГРЕСІЯ МОРЯ – відступ моря внаслідок тектонічних процесів або 

висихання басейну. 

РЕЛЬЄФ – сукупність усіх нерівностей (форм) земної поверхні окремої 

ділянки, або Землі в цілому. За розмірами форм розрізняють мегарельєф, 

макрорельєф, мезорельєф, мікрорельєф та нанорельєф. 

РІЧКОВА ДОЛИНА – лінійно витягнута від’ємна форма рельєфу, утворена 

дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка 

визначається площею та особливостями басейну. 
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РОДОВИЩЕ – природне скупчення  корисних копалин,  видобуток  яких  має 

економічну доцільність. 

СВІТА ГЕОЛОГІЧНА – основна таксономічна одиниця місцевих 

стратиграфічних підрозділів, яка охоплює сукупність відкладів, які розвинуті в 

межах будь-якого геологічного району, займають визначальне стратиграфічне 

положення в розрізі. 

СЕЙСМОГРАМА – автоматичний запис коливань мас земної кори за 

допомогою сейсмографа  (спеціального приладу, який регіструє коливання 

ґрунту). 

СЕЙСМОЛОГІЯ – галузь геофізики, яка вивчає землетруси і явища, пов’язані 

з ними. 

СКЕЛЯ – кам’яна брила у вигляді виступу або останця з стрімкими схилами та 

гострими виступами, складена твердими, скельними гірськими породами без 

пухкого покриву. 

СЛАНЦЮВАТІСТЬ – здатність  метаморфічних  порід  розпадатись  на  

окремі плитки або платівки. 

СЕПАРАЦІЯ – поділ різнорідних мас на групи більш однорідні за будь-якою 

ознакою (вага, склад, розмір). 

СЕРЕДНІ ПОРОДИ – група магматичних порід, що займають проміжне місце 

поміж кислими та основними породами і містять від 52 до 65% кремнекислоти. 

Типовий представник цієї групи – діорит. 

СИЛУРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД – період палеозойської ери тривалістю 40-45 млн. 

років. Органічний світ характеризується появою перших риб та 

розповсюдженням різних водоростей, а серед наземних рослин – псилофітами. 

СИСТЕМА В ГЕОЛОГІЇ – одиниця стратиграфічної шкали, яка об’єднує 

гірські породи, що утворились на протязі періоду. Підрозділяється на відділи. 

СКИД – диз’юнктивне (розривне) порушення в заляганні гірських порід, яке 

характеризується переміщенням гірських мас по поверхнях розриву 

вертикального або близько до вертикального напрямку. 

СКЛАДКИ (в геології)– хвилеподібні вигини гірських порід, мають 

найрізноманітніші форми та розміри. 

СКЛАДКОУТВОРЕННЯ – процес утворення складчастих побудов під 

впливом тектонічних рухів. 

СПЕЛЕОЛОГІЯ – галузь знань, що комплексно досліджує доступні для 

людини порожнини у товщах гірських порід (переважно печери). 

СТАЛАГМІТ – мінеральне натічно-крапельне утворення (частіше вапнякове, 

рідше гіпсове, соляне), яке виникає на дні карстових порожнин при 

випаровуванні мінералізованої води, що крапає зверху. На відміну від 

розміщених зверху сталактитів, вони ростуть знизу доверху. 

СТАЛАГНАТ – натічно-крапельне мінеральне утворення у вигляді колони, яке 

виникає в карстових печерах при зростанні сталактитів і сталагмітів. Найбільші 

в Україні стаалагнати зустрічаються в печерах Кримських гір. 

СТАЛАКТИТ – мінеральне натічно-крапельне утворення, яке формується на 

стелях печер або інших порожнин і звисає вниз у вигляді бурульок, стовпів, 
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паль, пірамід. 

СТРАТИГРАФІЯ – галузь геології, яка вивчає послідовність залягання 

гірських порід та їх вік. 

СТРУКТУРА ГІРСЬКИХ ПОРІД – сукупність особливостей будови гірських 

порід, яка зв’язана з розмірами, формою та розміщенням складових частин 

порід. Наприклад: крупно-, середньо- та дрібнозерниста, порфірова, склувата 

структура. 

СУФОЗІЯ – процес вимивання підземними водами дрібнозернистих пухких 

порід, що спричиняється до просадки поверхні землі і утворення 

блюдцеподібних понижень. 

СХИЛ – нахилена (>2°) ділянка поверхні літосфери, яка обмежує різноманітні 

форми земного рельєфу. Характер схилу визначається складом і заляганням 

гірських порід, які його складають, абсолютними і відносними висотами 

поверхні, експозицією, а також інтенсивністю схилових процесів. 

ТЕКСТУРА ГІРСЬКИХ ПОРІД – особливість гірських порід, яка залежить 

від розміщення складових частин порід. Розрізняють: масивну, сланцювату, 

шарувату текстури та ін. 

ТЕРАСИ – форми рельєфу, що мають вигляд уступів або ступенів. Поверхня їх 

частіше рівна або трохи похила. Тераси найчастіше спостерігаються по 

річкових долинах та на берегах морів. 

ТЕТІС – величезна гіпотетична геосинкліналь, яка існувала на протязі 

палеозою, мезозою та палеогену і простягалась від теперішніх берегів 

Атлантичного океану до Індокитаю. Гадають, що Середземне та Чорне моря є її 

залишками. 

ТОВТРИ – лінійно витягнуті скелясті горбисті вапнякові пасма в межах 

Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Вінницької 

областей, а також півночі Молдови висотою від 10-20 м до 100-150 м і навіть до 

400 м. Складені перекристалізованими детритусовими та оолітовими 

вапняками. Їх утворення пов’язують з бар’єрними рифами, вздовж яких 

проходила берегова лінія тортонського та сарматського морів неогену. 

ТРАНСГРЕСІЯ – наступ моря на суходіл. Найчастіше буває обумовлена 

коливальними рухами земної кори. 

ТРІАСОВИЙ ПЕРІОД – перший період мезозою, що охоплює 30-35 млн. 

років. Характеризується швидкою зміною органічних форм та 

розповсюдженням плазунів. 

ТРІЩИНИ – розриви в земній корі. Тріщини виникають під дією внутрішніх 

сил Землі, рідше – під впливом екзогенних сил. 

УКІС – природна похила, спадиста поверхня, яка обмежує схил горба, річкової 

долини. 

УЛАМКОВІ ПОРОДИ – породи, які утворюються внаслідок руйнування різ-

них гірських мас. Підрозділяються за розміром часток на псефіти, псаміти, 

алеврити та складені найдрібнішими частками – пеліти. За щільністю 

розподіляються на пухкі (галька, пісок, лес, глини та ін.) та зцементовані 

(брекчія, конгломерат, піщаники, алевроліт, аргіліт та ін.). 
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УЛЬТРАОСНОВНІ ПОРОДИ – магматичні гірські породи, що характеризую-

ться наявністю кремнекислоти менше 45%. Ці породи складаються в основному 

з таких мінералів, як олівін, піроксен та амфіболи. 

ФАЦІЯ (викопна) – відклади, що мають ознаки утворення за однакових фізико-

географічних умов. 

ЧЕТВЕРТИННИЙ ПЕРІОД (останній сучасний) – останній період 

кайнозойської ери. 

ШАРУВАТІСТЬ (верствуватість) – форма залягання осадових гірських порід. 

Може бути горизонтальна, діагональна, коса та ін. 

ШАР’ЯЖ – великий похилий насув. Поверхня насуву може бути 

горизонтальною або хвилястою. 

ШУРФ – вертикальна гірська виробка прямокутної або круглої (дудка) форми. 

ЩИТ – велика ділянка земної кори, на якій виступають на поверхню 

докембрійські породи. Рідше вони прикриті незначною товщею осадових порід. 

ЯР – глибока крутосхилова ерозійна форма рельєфу, утворена тимчасовими 

водними потоками в товщах пухких порід (суглинках, глинах, супісках) у 

межах височин, на схилах балок або улоговин. Довжина – від сотень метрів до 

кількох кілометрів, ширина і глибина – від кількох до десятків метрів. 

ЯРУС (в стратиграфії) – світа шарів гірських порід, що відкладались за час 

геологічного віку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Перші наукові пошукання вихованців гуртків в галузі геології, 

геоморфології і ґрунтознавства будуть сприяти розширенню, систематизації і 

поглибленню знань про природу рідного краю, перспективи використання 

місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей 

природних процесів і явищ, що відбуваються у регіоні; засвоєнню основ 

екологічних знань, умінь і способів діяльності, перетворенні їх у стійкі 

переконання, що забезпечуватимуть успішну взаємодію з природою; 

формуванню у вихованців активної громадянської позиції, становлення 

відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки у навколишньому 

світі. 

Гурткова робота у сучасній школі займає важливе місце і виконує 

функції, які не можуть забезпечити ніякі інші форми роботи, так як вона сприяє 

вихованню активності, самостійності, формує пізнавальні інтереси вихованців, 

дає можливість системного поглибленого вивчення цікавих для них тем. 

У підготовленому посібнику містяться методичні рекомендації  щодо  

виконання різноманітних завдань геолого-геоморфологічних і ґрунтознавчих 

досліджень при написанні науково-дослідницьких робіт (проєктів) 

вихованцями туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного відділів 

ПЗО. Насамперед, це стосується юних дослідників, які приймають участь у 

конкурсах  «Перший крок у науку», «Моя Батьківщина – Україна!», «Знавці 

географії» та ін. 

Для зручності і полегшення роботи над науковими дослідженнями, 

пропонується орієнтовна тематика учнівських науково-дослідницьких робіт 

геолого-геоморфологічного і ґрунтознавчого напрямів та тематичний словник-

довідник з геології, геоморфології і ґрунтознавства. 

Реалізація впровадження основ науково-дослідницької діяльності в 

середній, старшій (і, певним чином, в початковій) школі дозволяє залучати все 

більше вихованців до участі в різних конкурсах і проєктах, олімпіадах і 



61 
 

турнірах (очних і заочних, що проводяться як традиційно, так і з використанням 

нових інформаційних технологій), до написання науково-дослідних робіт у 

Малій академії наук. Сьогодні активне залучення вихованців гуртків до 

науково-дослідницької діяльності – вимога часу. 
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