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THE ASSESSMENT OF THE MARAGHEH FOSSILIFEROUS GEOSITE
Fossil vertebrate localities of the Maragheh region in Eastern Azerbaijan, northwestern 

of  Iran,  are  among  the  most  renowned  late  Miocene  localities  in  Eurasian.  The 
fossiliferous beds are found to the north and east of the Maragheh city, on the southern 
slope of  the  inactive  Sahand volcanic  cone Mountain,  at  an  altitude  of  1500-1900 
meters.Maragheh  rock  formations  mainly  consist  of  fluvial  deposits.  Investigations 
revealed that the Maragheh fauna spans from a range of 9.5 to 6.5 Myr and presents an 
especial correlation with that of Samos (China), Pikermi (Greece), Saloniki (Greece) and 
Mt  Luberon (France),  the  so called Pontian mammals’ communities.With respect  to 
fossils related to Hipparion horses, Rhino, Machairodont, Mastodons, Antelope and other 
Pontian fauna, the site seems more significant. An area about 12.40 km2 (since 2004, 
1240 ha has been managed as a Natural  Monument by the Iranian Department  of 
Environment). In spite of the international and national significance of the Maragheh, the 
site is threatened due to various risks such as: private ownership, development related to 
several  activities,  natural  and  artificial  erosion,  development  of  transport  corridors, 
weathering,  etc.Risks assessment  and estimate rate  of  vulnerability  of  the geosites, 
applying some managing methods, can lead to the reduction of the geosite threats. This 
paper tries to present a method to assess and determine the rate of vulnerability of the 
Maragheh geosite, based on the Heyward Assessment Method. Heyward s  Method  
consists of five main criteria, which are divided in thirteen secondary criteria, to score the 
value of each site. For each site, the scores obtained for each criterion are summed and a 
cut–off point of at least 40 points must be attained before a site is considered to have 
sufficient heritage value. Results of the investigations reported here are that all of the 
Maragheh geosites attain over 40 points by this method, thus it is a necessity to introduce 
a new category of conservational management. This survey purposes the establishment 
of a Geopark for sustainable management and usage of this valuable geosite.

Manyuk V.
KAM’JANA MOGYLA (STONE TOMB) IN UKRAINE: GEOLOGICAL AND 
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF GLOBAL SIGNIFICANCE
On the picturesque banks of the Molochna River to the north of Melitopol is a 

unique monument of antiquity. Like a small stone island on the boundless spaces of 
the southern steppe rise huge blocks of sandstone as a hill, on a sand river terrace. 
The place is known far outside Ukraine and attracts many fans of the riddles of 
nature  and  history  not  only  because  of  its  stone  age  cave  drawings,  but  also 
because of the secret of the origin of the sandstones. 

This natural and archaeological monument shrouded in legends, is described in 
numerous scientific works and a variety of literary sources , which contain highly 
diverse and sometimes completely incomprehensible contents .. 

In 1954, by the decision of the Ministerial Council of the USSR, an area of 15 
hectares together with its sandstones was announced to be a protected zone АS of 
Ukraine, and in 1968 it  received the status geosite of republican importance. In 
1986 Ministry  of  Culture  created the  State  Historical-  Archaeological  Museum - 
Reserve "Stone Tomb". By the decrees of the President of Ukraine from 10.09.2008 
the reserve was given national status. 

However, from the first mention of this phenomenon of nature in 1778, when the 
great commander А.V. Suvorov, during the Russian-Turkish War put a guard of 14 
Cossacks near the hill for protection of the post road, till now, nobody has tried to 
find  out  the  true  geological  nature  of  this  unusual  congestion  of  blocks  of 
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sandstone. However,all the same , people have had some ideas about what one of 
the old names of the hill signifies. On a map of Tauride oblast of 1793 this natural  
object was designated as "Stone Yuyun - Таsh ", which in translation from Turkic 
means  -  "a  mountain,  the  collapsible  stone",  that  is  a  hillock  assembled  from 
separate blocks, and absolutely not a monolithic natural formation. 

In  1873,  academician  P.I.  Кеppen  wrote  about  blocks  of  sandstone:  "Stone 
Tomb", is on the right bank of the River Molochna …. In one place between rocks, 
overgrown by moss, there is a gap similar to a street 2 or 3 arshines in width, where 
there was an entrance to a cave, brought by sand in 1822 " 

The discovery and research on several caves under blocks of sandstone and of, 
cave inscriptions and figures is connected to the archaeologist N.I. Veselovsky, who 
made excavations here in 1889-1890 It is important to note, that he is correct, in 
our opinion, to suppose an artificial origin to the Stone Tomb.

At the same time, over many years wandering from one reference to another 
appears the ridiculous, rather far from true, so-called "geological" interpretation of 
the origin of "Stone Tomb". One of its first variants stated in work of the known 
researcher  of  the  petroglyphs  of  "Stone  Tomb",  B.D.  Michailov,  director  of  the 
reserve from 1986 for 2008, is stated below. 

"It is a remnant sandstone from the Sarmatian Sea from the Tertiary period. For millions 
of years here was a sandbank. Later, when the Pontian Sea rose, on this place were 
formed sediments of limestone, … The Sea receded and desert began to dominate . The 
red - brown clay appeared which contained iron and manganese. In course of time the 
valley of the River Pramolochna was formed here. Its water penetrated deep into the 
ground, and the oxides iron and manganese were left on a surface of Sarmatian sand, 
forming stone rock. So gradually on this place arose a sandstone monolith". Further on 
this  interpretation  accreted  into  an  increasingly  cock-and-bull  story.  There  are  also 
geysers, which created petrified sand, and "jelly-like layers", which were washed off by 
water and left an outcrop " hillock " and many others. 

So  what  does  "Stone  Tomb"  on  the  banks  of  the  Molochna  River  actually 
represent ?". The territory, on which this object is situated, is not well investigated. 
The Prichernomorian depression with its deep bedded base has extremely limited 
prospects concerning minerals. For this reason the geological survey of scale 1:50 
000 was not carried out here at all, and geological survey of scale 1:200 000 has 
not been carried out in 60 years. 

On Precambrian rock, bedded in this area at a depth of 500 m, lie terrigenous- 
carbonate sediments of Cretaceous system . They are covered by a rock mass of 
continental and sea formations of the Paleocene and Eocene eras, presented by 
sand,  clay  and aleurite with  a layer of  brown coal  and kaoline clay.  Above are 
bedded strata of slabstone clay of Maycopian series of the Oligocene era. On the 
Paleogene rock with erosion has bedded different facies of Neogene system. The 
section  of  Neogene’s  formations  of  the  east  part  of  the  Prechernomorian 
depression differs by its uniform lithogy and weak palaeontological characterizing of 
rocks. Here is presented (from below upwards) Chokrackien, Karagan, Konkskien, 
Sarmatian, Meotic, Pontian, Kimmerian and Akchagyl stages. There is a section of 
complex  alluvial  terraces  of  the  Molochna  River,  whose  position  in  this  area 
remains problematic. 

During our first visit to Stone Tomb in 2003, in connection with study of natural 
geological monuments the first thing that struck our attention was the surprising 

7



similarity of the sandstone here to analogous formations from the village Taromske 
near Dnepropetrovsk. In a ravine of a high bank of the Dnieper, there is sporadic 
exposure of sand of Novopetrovskian suite (N1np) with sandstone blocks, which is 
not  distinct  from  Kamennomogilsk’s  sandstone  Proceeding  from  this,  originally 
there was an assumption that  Taromske and Kamennomogilsk sandstone are a 
product of  the same process of diagenesis and are generated in the same age 
interval.  Thus the horizons of  sand served as channels of  migration for  waters, 
which pressed from the host rock on their condensation. The receipt of silica in a 
solution at the expense of decomposition feldspar results in formation of deposits 
with silic cement.  Thus, on different levels of  the sandy horizon there appeared 
local sites of silicification of sand and transformation of them into sandstone. 

In a more detailled study of the actual material it was elucidated, that the level of 
erosional truncation of the Molochna River not only fails to reach the surface of the bottom 
Miocene level, but is also above the roof of the Miocene. It is obvious that this excludes 
the possibility of referring to" Stone Tomb " as a " relic of Sarmatian Sea ". Above the 
Molochna River flood-lands are the bedded sands of Kimmerian stage of Pliocene, with 
which is connected the iron sedimentation well known from that epoch. A natural brown-
yellow (up to red) colouring of sandstone from here is clear. 

It  is most logical  to accept the fact  of  an artificial  origin of the hillock "Stone 
Tomb" as a cult construction by efforts of the ancient peoples at the end of the late 
Paleolithic period.The presence of sandstone blocks among sand is a rare but not 
unique phenomenon. To collect them in one place, though a difficult task, is, as 
history shows, quite a soluable task for ancient people living on different continents 
and creates no less difficult engineering construction . 

As shown by the well- known Sumerologist A G Kifischin, in the petroglyphs of 
Stone Tomb there are traces of protosumerian writing, and, accordingly, writing from 
the most ancient civilisation on the Earth. " Stone Tomb ", was brought in 2007 onto 
the UNESCO Nomination list  as an ancient monument of culture and history of 
mankind,and it is fitting that the secret of its origin has at last been revealled. 

Murty K.S. India  murtyskl931@yahoo.co.in

DIVERSITY OF GEOLOGICAL MONUMENTS: INDIAN EXAMPLES
Known occurrences of rocks from the first billion years (3550 Ma) may form a 

miniscule 10,000 sq. km of the Earth's surface, but India's geologically oldest rocks 
have been dated to be more than 3100 million years and they occur over a large 
part of the country. The general succession has rocks right from Achaean to recent, 
constituting virtually the complete record. The rich cultural heritage of India's five-
thousand-year-old  civilization  and  history  are  reflected  in  the  great  monuments 
which are historical, archaeological and geological. The Geological Survey of India, 
in  accordance  with  the  Charter  of  August  1973,  item  10,  embarked  upon  a 
programme of setting up geological monuments at selected places in the country. 
26  monuments  and  parks  have  been  selected.  Some  of  these  are  essentially 
normally  formed,  like  the  Natural  Arch  in  Tirumala  Hills,  Bedded  Bаrуtes  at 
Mangampet,  Eparchaean  unconformity  on  the  Tirumala-Tirupati  road,  Marine 
Gondwana Fossil Park of Mahendragarh, Eddy Current markings in Panch-mahal 
Dt.,  Siwalik  Fossil  Park  of  Himachal  Pradesh,  Peninsular  gneiss  at  Lalbagh  in 
Bangalore, Columnar Basaltic Lava of St. Mary's Island on the Arabian sea coast, 
Pillow  Lavas  of  Maradihalli,  and  Lonar  Lake  in  Buldana  Dt.,  Maharashtra,  etc. 
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These monuments range in age from the Archaean to the recent, and represent 
the  various  stages  of  evolution  of  the  Indian  sub-continent.  There  are  also 
monuments, classified as archaeological, but they are partly geological too, like the 
Ajanta-Ellora caves in Maharashtra which are in Deccan basalts. There are other 
monuments which have been built of geological materials, like the Konarak temple 
and Khajuraho temples, while the Taj Mahal is too well-known as it was built  of 
marbles.  Such  monuments  suffer  from  natural  weathering  effects  and  the 
Archaeological Survey of India looks after them. If they are situated on the coasts 
or river banks, they get submerged, like the mythological township of Dwaraka on 
the Arabian Sea coast whose existence was proved recently under the salavation 
archaeology scheme. There is legislation in place to protect all  the monuments, 
historical, archaeological or geological.

Tchoumatchenco P. Sofia, Bulgaria

THE PROLONGATION TO EAST OF THE BULGARIAN TETHYAN TRIASSIC 
AND LOWER AND MIDDLE JURASSIC BASINS (AN ESSAY)
The Triassic and the Lower and Middle Jurassic sediments in Bulgaria are of two 

types – relatively  shallow-water,  autochthonous Peri-Tethyan and relatively  deep 
water and allochthonous Tethyan. The Tethyan sediments outcropped in South East 
Bulgaria as thrust sheets - 4 in East Stara planina Mts., 2 - in Strandzha Mts. and 1 
- in the East Rhodopes Mts. (1) The Mayadere Fm. from East Stara planina Mts. – 
irregular  alternation  of  marls,  shales,  silstones,  sandstones  and  limestones 
(Olenekian Stage, Spathian Substage) can be correlated with the Gramatikovo Mb. 
of  Zaberska  Fm.from  Strandzha  Mt.  and  with  Tulcea  Veche  Fm.  from  North 
Dobrogea;  (2)  Gyurgenliya  Fm.  (East  Stara  planina  Mts.)  –  grey  to  reddish 
limestones (Lower Anisian – Lower Carnian) is correlated with the Kondolovo Fm. 
(Strandzha  Mt.)  and  with  the  calcareous-dolomitic  Murighiol  Fm.  from  North 
Dobrogea;  (3)  Glogova Fm. (East  Stara planina Mts.)  – alternation of  marls  wit 
different limestones (Upper Carnian-Norian) can be correlated with the Tolpan Fm. 
(Strandzha Mts.) – alternation of marls and argillites; they can be correlated with 
the Cataloi Fm. (North Dobrogea); (4) Sinivir Formation – a flysch type siliciclastic 
alternation of sandstones, siltstones and shales to marls (Middle Norian-Toarcian) 
(East Stara planina Mts.) can be correlated with the Kalinachukar Fm. (Strandzha 
Mts.) – with the same lithological composition and with the lower part of Dolono-
Lukovo Fm. (East  Rhodopes) – thin bedded alternation of  sandstones (often of 
tephroturbidites) – the last rocks lies on Early ? Jurassic mafic extrusive, which are 
absent  in  East  Stara  planina  and  Strandzha  Mts.;  they  are  correlated  with  the 
Nalbant Fm.(North Dobrogea) and with Crimea Fm. and the Lower Member of the 
Eski-Orda Fm. (South Crimea); (5) The Balaban Fm. (East Stara planina Mts.) – 
thick bedded sandstones (Toarcian?) is correlated with the middle part of the Dolno- 
Lukovo Fm. (East Rhodopes) – thick bedded sandstones and conglomerates (in 
Strandzha Mt. such sediments are not preserved); both of them can be correlated 
with the Denis Tepe Fm. (North Dobrogea) and with the upper member of the Eski-Orda 
Fm. in South Crimea; (6) The Kotel Fm. (East Stara planina Mts.) (Aalenian-Middle).

The  similarities  of  the  rocks  and  their  superposition  (never-the-less  the  some 
differences in their lithological composition) from East Stara planina Mts., Strandzha Mt., 
East Rhodopes Mt., North Dobrogea and South Crimea can be explain by their
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Fig.1.  Prolongation  to  East  of 
the  South  East  Bulgarian 
Jurassic  Palaeogeographic 
Units 
1.  Moesian  and  Scythian 
Platforms;  2.  Thracian  Massif; 
3.  Supra-Getic  Unit;  4.  Getic 
Unit;  5.  Infra-Getic  Unit;  6. 
Palaeo-Tethys Unit
ND – North  Dobrogea;  PKF – 
Peceneaga-Kamena Fault;  Scr 
– South Crimea.

deposition in one single basin(Fig. 1A) – the Palaeo-Tethys, that has been closed 
and disrupted in end Middle Jurassic time (Fig. 1B).

Алехин В.И., Волкова Т.П.
ЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Для  обеспечения  устойчивого  развития  любого  государства  необходимо 

создание здоровой природной среды для проживания человека. Расширение 
сети  заповедных  объектов  и  территорий  является  актуальной  задачей  для 
Украины. В этом направлении мы значительно отстаем от Западной Европы.

Часть территории природно-заповедного фонда Украины составляет менее 
5% общей ее площади, а норма этого показателя для стран Западной Европы 
находится  в  пределах  8-10%.  Геологические памятники  природы,  как  часть 
природно-заповедного  фонда  страны,  нуждаются  в  расширении  их  сети  и 
популяризации среди населения.

В  Донецкой  области  имеется  более  20  заповедных  объектов  различных 
категорий,  имеющих  геологическое  значение,  7  из  которых  имеют 
общегосударственное значение. Среди этих объектов преобладают памятники 
природы. Кроме того, 2 гидрологических памятника связаны с карстом (озеро 
Слепное и озеро Репное, г. Славянск). Многие геологические объекты входят в 
природные  охраняемые  комплексы  заповедника  «Каменные  могилы», 
национального  природного  парка  «Святые  Горы»,  региональных 
ландшафтных парков (Зуевский, Клебан-Бык, Половецкая степь).

Среди  геологических  заповедных  объектов  области широко  известны  и 
популярны такие палеонтологические памятники, как «Дружковские окаменелые 
деревья», «Риф, обнажение известняков», «Новоекатериновское обнажение». 

Многочисленны  стратиграфические  памятники.  Вблизи  с. Стыла 
расположено  геологический  памятник  природы  общегосударственного 
значения «Стыльское обнажение». Памятник очень живописен и представлен 
остатками девонского вулкана Маф-Хая (рис. 1).  Здесь же хорошо обнажен 
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контакт нижней части карбонатной толщи Донбасса каменноугольного периода 
с толщей бурых и зеленых туфопесчаников и туфов девона. В туфопесчаниках 
и туфах в большом количестве наблюдаются вулканические бомбы. 

Не  менее  известен  «Раздольненский  заказник»  общегосударственного 
значения.  Данный  заказник  имеет  огромное  значения  с  точки  зрения 
стратиграфии,  геохронологии,  палеонтологии  и  палеоботаники.  Природные 
комплексы  заказника  является  объектом  исследований  многочисленных 
экспедиций  (геологических,  палеонтологических,  палеомагнитных и  др.).  Он 
также  был  объектом  для  экскурсий  международных  геологических 
конференций и конгрессов. В пределах этой заповедной территории хорошо 
обнажен  редкий  разрез  терригенных  и  вулканогенных  отложений  верхнего 
девона  с  обилием  остатков  древней  фауны  и  флоры.  В  породах  часто 
встречаются  стволы  древних  деревьев  –  псилофитов,  а  также  остатки 
панцирных  рыб.  «Раздольненский  заказник»  является  местом  проведения 
учебных практик студентов различных вузов. 

В  пределах  регионального  ландшафтного  парка  «Клебан-Бык» 
располагается  стратиграфический  памятник  природы  «Клебан-Быкское 
обнажение». Памятник имеет большое научное значение – здесь представлен 
полный разрез никитовской и картомышской свит нижней перми.
В  Донецкой  области  имеются  и  несколько  спелеологических  памятников 
природы  (пещер),  связанных  с  проявлениями  карстообразования  в 
карбонатных толщах нижнего карбона, неогена, а также гипсах нижней перми. 
Часть пещер, по археологическим данным, использовалась древними людьми. 
Таких пещер в Донецкой области очень много. Далеко не все они изучены и 
внесены  в  природно-заповедный  фонд  области.  Эти  памятники  природы 
являются  объектом  учебных  практик  студентов  и  предметом  изучения 
спелеологов, археологов. 

В области имеются две скважины с радоновыми водами, которые отнесены к 
гидрогеологическим  памятникам  природы  местного  значения.  Скважины 
расположены вблизи популярного места отдыха населения – Великоанадольского 
леса.  Эти объекты имеют не только научное, природоохранное значение, но и 
важны с точки зрения оздоровления населения области.

Рис.1.  Остатки  девон-
ского  вулкана  Маф-Хая 
(Геологический 
памятник  «Стыльское 
обнажение») 

Все геологические памятники природы ценны не только с точки зрения науки, но 
представляют собой эстетическую ценность. Они могут и должны способствовать 
развитию туризма,  отдыха и  оздоровления населения,  а  также экологическому 
воспитанию  и  образованию  молодежи.  Часто  к  интересным  геологическим 
объектам  привязаны  археологические  и  культурные  памятники,  что  также 
способствует  развитию  туризма.  Так,  например,  вблизи  памятника  «Риф, 
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обнажение известняков» в Артемовском районе выявлено медное рудопроявление, 
которое, по археологическим данным, разрабатывалось древними людьми (начало 
II  тысячелетия до нашей эры). Одним из авторов данной статьи в 2001 году в 
южнее  села  Павлополь  в  береговых  скалах  реки  Кальмиус,  представленных 
кварцевыми  сиенитами  протерозоя,  были  обнаружены  наскальные  рисунки  – 
петроглифы.  Петроглифы  стали  предметом  дискуссии  VI  международного 
археологического  конгресса  «Каменный  век  Восточной  Европы».  Местность 
примечательна и в геологическом отношении – здесь выявлены многочисленные 
флюорит-редкоземельные  рудопроявления,  которые  приурочены  к  зоне 
Кальмиусского  разлома.  Тектонические  швы  данного  разлома  и  сами 
рудопроявления хорошо обнажены и доступны для изучения, что довольно редко 
встречается. Эта территория, несомненно, должна получить статус комплексного 
заповедного объекта. 

Достойны внимания и сохранения многие известные геологические объекты 
области. Так, например, редкое по своим параметрам, научному значению и 
доступности для исследований флюорит-редкоземельное Петрово-Гнутовское 
рудопроявление  засыпается  бытовыми  отходами  близлежащего  дачного 
поселка.

V. Aljohin, T. Volkova
VALUE, CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF GEOLOGICAL 
NATURE SANCTUARIES OF DONETSK AREA

In Donetsk area is available more than 20 reserved objects of the various categories having 
geological value. The part of reserved objects enters into natural protected complexes. All 
geological nature sanctuaries represent considerable esthetic value. They should promote 
tourism development, population improvement, and also ecological education and youth 
formation. Some of them have scientific value, representing unique geological objects.

Антакова И.В. Государственная служба геологии и недр Украины, Белевцева М.Р.,  
Пилипчук Е.Н. УкрГГРИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ
Проблема охраны геологического наследия имеет для Украины очень важное 

значение. В настоящее время базовыми правовыми документами, касающимися 
проблем природоохранной деятельности,  являюся  Закон Украины «Про охрану 
окружающей  природной  среды»(1991),  и  Закон  Украины  «Про  природно-
заповедный фонд Украины». На основе анализа этих законов выявлено правовое 
несовершенство их относительно объектов геологического наследия природы.

В  законе  дается  определение,  характеристика  и  классификация  природно-
заповедного  фонда  Украины  (ПЗФУ),  определяются  правовые  основы  его 
организации, охраны и эффективного использования, возможности восстановления 
природных  комплексов  и  объектов.  Подчеркивается,  что  природно-заповедный 
фонд охраняется как национальное достояние и к нему применяется особый режим 
охраны, восстановления и использования, и описывается этот режим. 

В статье 3 этого закона говорится, что к природно-заповедному фонду Украины 
относятся:  природные  территории  и  объекты —  природные  заповедники, 
биосферные  заповедники,  национальные  природные  парки,  региональные 
ландшафтные парки,  заказники,  памятники  природы и  заповедные урочища,  а 
также  искусственно  созданные  объекты:  ботанические  сады,  дендрологические 
парки, зоологические парки, парки-памятники садово-паркового искусства. 

Заповедники и заказники, согласно закону, делятся на ландшафтные, лесные, 
ботанические,  общезоологические,  орнитологические,  ентомологические, 
ихтиологические,  гидрогеологические  общегеологические,  палеонтологические  и 
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карстово-спелеологические.  Памятники  природы  делятся  на  комплексные, 
ботанические, зоологические, гидрогеологические и геологические.

Памятник  природы  -  природоохранная  территория,  на  которой  расположен 
отдельный  уникальный  природный  объект,  который  охраняется  с  точки  зрения 
научных,  учебно-просветительских,  историко-мемориальных  или  культурно-
эстетических ценностей. 

Геологические памятники природы - уникальные или типичные геологические 
объекты, имеющие научную, культурно-познавательную или эстетическую ценность 
и охраняемые государством.

Геологические  памятники  -  это  обнажения  горных  пород  и  формы  земной 
поверхности,  наиболее выразительно иллюстрирующие геологическое строение 
земной коры и природных процессов, протекающих в ней на протяжении истории 
ее  развития.  Они  имеют  особую  научную,  нередко  культурно-эстетическую 
ценность  и  принимаются  под  охрану  государства  с  целью сохранения  их  для 
будущих поколений.

Сложность  геологического  строения  Украины  определяет  многообразие 
геологических объектов, которые можно отнести к разряду памятников природы. На 
одной  территории  может  быть  сконцентрировано  несколько  геологических  или 
комплексных памятников природы. В мире такие места называют «Геопарками». 
Как  показывает  анализ  законодательства  и  деятельности  природоохранных 
организаций  страны,  этому  вопросу  не  уделяется  достаточное  внимание. 
Например, в  Законе «Про природно-заповедный фонд Украины» не существует 
такого термина, как "Геопарк", хотя в Европе и в мире этот термин уже довольно 
широко используется для уникальных геологических объектов.

Геопарк  –  это  место,  где  сконцентрированы  редкие  геологические  явления, 
отмеченные  особой  красотой.  К  ним  относятся  естественные  и  искусственно 
созданные обнажения пород, утесы, учебные каменные тропы, де монстрационные 
рудники  и  музеи  геологических  коллекций.  На  современном  этапе  развития 
человечества  геопарки  выступают  как  объекты  природного  геологического 
наследия,  в  пределах  которых  создаются  все  необходимые  условия  для  их 
изучения и сохранения в интересах всего человечества. 

Создание геопарков решает весь комплекс проблем – экономических, социаль-
ных, природоохранных. Создание геопарков может стать визитной карточкой для 
Украины. Сегодня природные феномены могут принести реальный доход стране. 

В Украине еще немало мест, на территории которых можно и нужно организовать 
геопарки. Важно понимать, что геологические парки могут сыграть гораздо более 
значительную роль в сохранении геологических памятников, чем самые строгие 
запреты и ограничения.

1. Закон Украины «Про природно-заповідний фонд України» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст.502)
N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
 N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 26
 N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
2.  Закон  Украины  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 41, ст.546 )
3. Ольга Гуцал, Державна, служба заповідної справи «Рекомендації щодо порядку 

оголошення заказників, заповідних урочищ та пам’яток природи на території водно-
болотних угідь та малих річках».

4. Кодекс України про надра - 1994р. Земельный кодекс Украины - Документ 2768-
14, последняя редакция от 20.06.2007 на основании 997-16

5.  Материалы  Международного  научного  симпозиума  «Европейская  политика 
охраны геологического наследия. Теория и практика» - Путеводитель геологической 
экскурсии. Киев – Каменец-Подольский 4-9сентября 2006 г.
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Antakova I.V., Belevtseva M.P. Pylyptchyk E.N.
LEGISLATIVE FRAMEWORK GEOLOGICAL HERITAGE. THE RELEVANCE 
OF THE GEOLOGICAL PARKS CREATION.

Анфимова Г.В. ННПМ НАНУ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ (НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКОГО РЕГИОНА)
Научная ценность монографических палеонтологических коллекций заключается 

в  том,  что  они  могут  быть  использованы  при  определении  ископаемых, 
обосновании возраста отложений, при дополнительном изучении и сравнении с 
ними новых палеонтологических сборов, построении опорных стратиграфических 
схем  и  корреляции  отложений.  Их  формировали  выдающиеся  ученые, 
следовательно,  они  имеют  историческую и  мемориальную  значимость. 
Уникальность  этих  коллекций  определяется  тем,  что  они  содержат  голотипы, 
лектотипы, неотипы видов – эталонные экземпляры международного значения, а 
также,  для  части  собрания,  невозможностью  повторного  сбора.  Хорошая 
сохранность определяет их высокое экспозиционное и эстетическое значение. 

О палеонтологических коллекциях как памятниках природы и необходимости 
введения закона об их охране ранее сообщали Т.В. Захарова, А.Р. Ананьев (1989 г). 
В предложенной коллективом отечественных исследователей – В.П. Гриценко, А.А. 
Ищенко, Ю.А. Русько, В.И. Шевченко – классификации геологических памятников 
присутствует  музейно-коллекционный  тип  (1995  г.).  Эти  авторы  отмечают,  что, 
несмотря на извлечение предметов из геологической среды и перемещение их в 
музеи, имеются все основания отнесения их к геологическим памятникам природы. 
Палеонтологические  коллекции  сохраняют  память  Земли,  являются 
материальными  свидетелями  эволюции  органического  мира.  Они  отделены  от 
геологической среды, но остаются привязанными к ней координатами пространства 
и времени. Коллекции сохраняют информацию, которая отсутствует в доступных 
геологических  памятниках  традиционного  понимания.  Местонахождения 
ископаемых фауны и флоры истощаются, и палеонтологи вынуждены обращаться 
к  старым  коллекциям.  Их  экспонирование  способствует  формированию 
мировоззрения и просвещению молодого поколения.  К вышесказанному можно 
добавить,  что  в  музее,  на  ограниченной  площади,  представлено  такое 
разнообразие  предметов  в  пространстве  и  времени,  которое  невозможно  в 
природе. Многие местонахождения ископаемых флоры и фауны находятся ныне в 
пределах заповедников, характеризующихся самым строгим режимом охраны, и по 
этой причине они практически недоступны для обозрения.

Отдельные  авторы  считают,  что  образцы,  отобранные  из  естественного 
залегания для сохранения в музее, являются одновременно и памятником природы 
(образцы как фрагменты природы и сохраняющие историю природы), и памятником 
культуры (образцы, отобранные  из  естественного  залегания  и  включенные 
исследователем в коллекцию, определенные и описанные им, есть производные 
культуры, в том числе, научной). На данном этапе развития науки многие свойства 
и отношения, характеризующие данный памятник природы, исследователем могут 
быть не выявлены, но могут открыться ему позже, при последующем изучении 
музейных предметов и коллекций.

В  разделе  «Монографические  палеонтологические  коллекции»  отдела 
«Геологический  музей»  Национального  научно-природоведческого  музея  НАН 
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Украины  хранятся  35  коллекций  (приблизительно  10%  от  общего  количества 
коллекций), имеющих отношение к Крымскому региону – самому насыщенному в 
Украине  геологическими  памятниками.  Хронологический  диапазон  –  пермь  – 
четвертичный периоды. Наибольший удельный вес имеют коллекции ископаемых 
мел-палеогенового  возраста  (48,5%).  География  местонахождений  ископаемых 
охватывает Предгорье, Горный Крым, Керченский полуостров, в единичном порядке 
– Равнинный Крым (скважины). В систематическом отношении более всего сборов 
приходится на моллюсков (54%), преимущественно двустворчатых и брюхоногих, 
присутствуют  такие  группы  ископаемых,  как  фораминиферы,  брахиоподы, 
кишечнополостные, ископаемая флора и другие. Не умаляя вклад каждого автора в 
формирование палеонтологического собрания по Крыму,  следует  отметить,  что 
коллекции  сильно  отличаются  между  собой.  По  нашему  мнению,  критериями, 
влияющими на ранг коллекции, являются: 1)  ee монографическое описание, 2) 
наличие  голотипов,  лектотипов,  неотипов  и  прочих  эталонных  экземпляров,  3) 
количество единиц хранения в коллекции и количество наименований видов, 4) 
полнота представления географии местонахождений ископаемой фауны/флоры в 
коллекции, 5) возможность/невозможность повторного сбора предметов коллекции, 
6) авторство коллекции, наличие ископаемых из стратотипического разреза или 
скважины, 7) степень сохранности и эстетические свойства.

Так,  коллекция  №1769  «Оригиналы  фауны  к  монографии  Т.В.  Астаховой 
«Триасові двостулкові і головоногі молюски Криму», поступившая в музей в 1967 г., 
послужила основой первого монографического изучения триасовых двустворчатых 
и головоногих моллюсков Крыма, на основании чего разработана региональная 
унифицированная  схема  триасовых  отложений.  В  коллекции  представлены  8 
местонахождений триасовой фауны в Крыму (как на северном макросклоне гор, так 
и на ЮБК). Количество учетных единиц в коллекции – 85, наименований видов – 31. 
В виду того,  что триасовые отложения чрезвычайно бедны на фаунистические 
остатки, повторить сборы Т.В. Астаховой очень сложно. Следовательно, данная 
коллекция – овеществленный геологический памятник верхнего триаса Крыма.

К  геологическим  памятникам  Крыма,  на  наш взгляд,  следует  также  отнести 
коллекции: 1) № 377: Андрусов Н.И., Эберзин А.Г. Фауна третичных отложений 
Черноморского бассейна. №№: 1031, 1929 г. 2) № 1643: Макаренко Д.Е. Оригиналы 
фауны  к  монографии:  Молюски  палеоценових  відкладів  Криму,  №№:  84, 
наименований видов в коллекции - 84, 1961 г. 3) № 2047: Баженова Л.Д. Оригиналы 
флоры к диссертации: Флора четвертичных травертинов юга европейской части 
СССР. №№ по Крыму - 40, наименований видов – 14, 1981 г. 4) № 2201: Тесленко 
Ю.В. Оригиналы флоры к монографии: Среднеюрская флора Горного Крыма. №№: 
66, наименований видов – 41, 1988 г.

Таким  образом,  высокая  научная,  культурно-познавательная,  эстетическая 
ценность  отдельных  коллекций  дает  основания  к  приданию  им  статуса 
геологических  памятников  природы.  Считаем  целесообразным  придание 
официального статуса памятника коллекциям еще и по причине необходимости 
осуществления в музее комплекса мероприятий организационного характера по 
обеспечению  их  сохранности.  Эти  мероприятия  предполагают  организацию 
надлежащих системы и режима хранения коллекций. В нашем понимании, это 
обеспечение,  с  одной  стороны, доступности  коллекций  для  научно-
исследовательских  работ,  с  другой  -  их  физической  сохранности,  исключение 
возможностей  утери,  списания,  подлога  предметов  коллекций,  сокращения 
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площадей  фондохранилищ,  передачу  их  другим  подразделениям.  Образцы, 
вынесенные  на  дневную  поверхность  и  помещенные  в  музеи,  подвергаются 
разрушению.  Организация  режима  хранения,  предупреждающего  деградацию 
предметов,  их  консервация,  фотофиксация,  а  для  отдельных,  особо  ценных 
предметов,  возможно,  голография  требуют  значительных  финансовых  затрат. 
Придание  коллекциям  статуса  памятника  -  возможность  получения 
дополнительного  финансирования  на  исследования  по  обеспечению  их 
сохранности для будущих поколений.

Anfimova G.
PALEONTOLOGICAL COLLECTIONS AS GEOLOGICAL MONUMENTS (ON 

THE EXAMPLE OF CRIMEAN REGION COLLECTIONS)
The  appropriateness  of  giving  the  natural  geological  monuments  the  official 

status to the museum paleontological collections is substantiated.

Беліченко О.П., Ладжун Ю.І.  Державний гемологічний центр України

РОДОВИЩА ТА ПРОЯВИ КАМЕНЕСАМОЦВІТНОЇ СИРОВИНИ ПІВНІЧНО-
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ГЕОТУРИЗМУ
Родовища та прояви каменесамоцвітної сировини України є комплексними 

мінералогічними та техногенними об’єктами геологічної спадщини, що  мають 
наукову  та  культурно-пізнавальну  цінність  і  можуть  розглядатися  як 
високоінформативні об’єкти при проведенні наукових геологічних екскурсій. 

Каменесамоцвітна сировина – дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, що 
відповідає за якістю вимогам ювелірної промисловості і використовується для 
виготовлення  прикрас  і  художніх  виробів.  Родовища  та  прояви 
каменесамоцвітної сировини є мінералогічними та техногенними об’єктами і за 
умови,  що  вони  мають  наукову  та  культурно-пізнавальну  цінність,  можуть 
належати  до  геологічної  спадщини  держави.  Необхідно  зазначити,  що 
дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння ювелірної якості – унікальне творіння 
природи, запаси якого обмежені і невідтворні. Так, на думку російських вчених, 
за  аналогією  до  зникаючих  видів  флори  та  фауни  необхідно  створити 
«Червону  книгу»  рідкісних  видів  такого  каміння.  Окремі  родовища 
каменесамоцвітної  сировини  Росії  вже  занесено  до  книги  «Геологические 
памятники природы России». 

В Україні розвідано близько 10 родовищ каменесамоцвітної сировини, відомо 
більше 300 проявів понад 40 видів дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та 
існують перспективи відкриття нових.

Загалом розроблялося два родовища:
1) Всесвітньо відоме Волинське родовище камерних пегматитів, де видобувався 

п’єзокварц та водночас берил, топаз, димчастий кварц, моріон і цитрин;
2) Клесівське родовище бурштину в Рівненській області.
Були  оцінені  запаси  мармурового  оніксу  (родовище  Калюсик),  родоніту 

(родовище Прелуцьке). Виявлені також прояви аметисту, цитрину, хризопразу, 
опалу,  хризоліту,  піропу,  альмандину,  смарагду,  турмаліну,  халцедону, 
сердоліку, агату, джеспіліту, тигрового, котячого та соколиного ока, нефриту,
лабрадору, содаліту, кременю, яшми, обсидіану, скам'янілого дерева та інших, 
але перспективи їх не з'ясовано. 

На  сьогодні  в  Україні не  розробляється  жодного  родовища  каменесамо-
цвітної  сировини.  Більше  15  років  не  видобувається  дорогоцінне  каміння 
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Володарськ-Волинського  родовища,  із  жовтня  2009  року  припинено 
видобування бурштину на Клесівському родовищі. На початок 2011 року лише 
два підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами з ціллю 
видобування ювелірної сировини, проте жодне не працювало. 

Характерними особливостями Волинського та Клесівського родовищ був їх 
повний виробничий цикл – від видобування до виробництва готової продукції. 
При ВАТ «Кварцсамоцвіти», яке розробляло Волинське родовище, працювало 
огранувальне виробництво. ДП «Бурштин України», що розробляло Клесівське 
родовище бурштину, є великим ювелірним підприємством. 

Таким  чином,  Волинське  та  Клесівське  родовища  каменесамоцвітної 
сировини України є  геологічними об’єктами, що мають наукову та культурно-
пізнавальну  цінність  і  знаходяться  під  загрозою  зникнення  (ВАТ 
«Кварцсамоцвіти») чи перетворення на звичайне ювелірне виробництво, що 
працює  на  імпортованій  сировині  (ДП  «Бурштин  України»)  без  розробки 
власних запасів. 

Особливістю  даних  об’єктів  є  унікальні  мінералогічні  музеї,  створення  та 
поповнення яких нерозривно пов’язано з історією освоєння родовищ. Музей 
коштовного та декоративного каміння України в смт Володарськ-Волинський є 
одним  з  найвідоміших  геологічних  музеїв  України.  Зібрання  унікальних 
мінералів і гірських порід з камерних пегматитів Волині нині відоме геологам 
усього світу. В музеї  при ДП «Бурштин України» накопичено та систематизо-
вано унікальний матеріал щодо бурштиноносності  Рівненщини та прилеглих 
територій Житомирської і Волинської областей.

Одним із напрямів популяризації геологічних пам’яток України в країні та за 
кордоном є розробка наукових геологічних екскурсій.

Авторами пропонується  маршрут,  що охоплює унікальний  за  насиченістю 
геологічними  пам'ятками  регіон  північно-західної  частини  України  – 
Житомирська  та  Рівненська  області.  Маршрут  включає  Волинське  та 
Клесівське родовища каменесамоцвітної сировини, прояви напівдорогоцінного 
каміння,  що  пов’язані  з  Іванівським,  Івано-Долинським  і  Берестовецьким 
родовищами базальтів, унікальні мінералогічні музеї та ювелірне виробництво 
ще діючих підприємств.

Belichenko Olena, Ladzhun Yuriy
DEPOSITS AND OCCURRENCES OF RAW GEM MATERIALS IN NORTH-
WEST UKRAINE AS OBJECTS FOR GEOLOGICAL EXCURSIONS
The Ukrainian deposits and the occurrences of the rough colour precious and 

semi-precious  stones  are  the  complex  of  the  mineralogical  and technogeneous 
objects of the geologic heritage. It has the scientific and cultural-cognitive value and 
it may be considered as an informative object for the scientific geologic excursions. 

Бондар Р.1,3, Гайдук Т.1, Яремович М.1,Шевчук О.1, Столпник В.2, Мартинів Р.3

1 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,, romanbondar  @  mail  .  ua   ,2 Карпат-
ський біосферний заповідник, victoria  _  gubko  @  gala  .  net  , 3 ВГО “Карпати кличуть”,  
romin  6@  ukr  .  net   
МАРМАРОСЬКИЙ МАСИВ – ЯК ОБ’ЄКТ ГЕОТУРИЗМУ
На сьогодні геотуризм попри свою новизну користується в світі все більшою 

популярністю.  Це специфічний  вид  надрокористування,  при  якому  ресурси 
залишаються  недоторканими  –  використовуються  тільки  їхні  естетичні, 
пізнавальні (навчальні), наукові і культурні якості, як складова національного, 
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культурного та історичного надбання.
Одним  з  таких  об’єктів  для  популяризації  геотуризму  в  українській  частині 

карпатського  регіону  пропонується  Мармароський  масив,  що  на  Рахівщині 
(Закарпатська область), який принципово вирізняється від решти територій перш за 
все  історією  геологічного  розвитку  та  будовою,  формами  рельєфу, 
розповсюдженням корисних копалин, наявністю давніх і сучасних гірничих споруд 
тощо. Його пізнання і вивчення є своєрідним вікном в історію Землі, ключем до 
розгадки процесів, які панували протягом сотень мільйонів років на планеті.

Формування  масиву  розпочалося близько  700  мільйонів  років  тому.  Декілька 
стадій  тектонічної  активності  планети  призвели  до  гороутворення  і  зумовили 
сучасний  вигляд масиву.  Він  складений метаморфічними породами –  гнейсами 
протерозою,  слюдяними  і  кварцовими  сланцями  та  мармурами  палеозою, 
мармуровидними  вапняками  тріасового  і  юрського  періоду,  що  зумовлюють 
специфічні форми рельєфу, ґрунтового покриву, флори. Рельєфу притаманні глибокі 
міжгірні долини, численні скелясті гребені та вершини, урвища та останці. Тут є 
також сліди кайнозойського зледеніння – льодовикові троги та цирки. 

Пізнавальним  геомаршрутом  є  шлях  на  гору  Піп  Іван  Мармароський  – 
скелястий пірамідальний пік з льодовиковими формами рельєфу – наслідком 
кайнозойського  зледеніння.  Ця  гора  складена  кристалічними  гнейсами 
протерозойського віку, часто з прямовисними урвищами. По даному маршруту, 
на прикладах природніх і штучних відслонень різновікових метаморфічних порід, 
можна  ознайомитися  з  геологічною  історією  Карпат,  геоморфологічними 
особливостями району і просто величчю Природи.

Геотуристичною окрасою району є стрімчаки: мармурові скелі в долині потоку 
Білого (поблизу Ділового),  скелі  строкатоколірних пермсько-тріасових теригенно-
карбонатних, юрських вулканічних порід в долині Тиси, що нижче Рахова, гранітоїдні 
скелі Закоханих в околицях Костилівки, скелі Межипотоки тощо.

Безпосередній  зв'язок  з  формуванням  Мармароського  масиву  має  доволі 
унікальне  явище  для  Карпатської  споруди  –  Тростянецький  вулканогенний 
комплекс, який без сумніву зацікавить з наукового і пізнавального поглядів. Вздовж 
долини  потоку  Тростянець  (біля  с.  Кваси,  Рахівщина)  виходять  на  поверхню 
мальовничі скелі, складені базальтоїдними породами. Тут виокремлено до десяти 
лавових потоків, в яких зустрічаються цікаві мінералогічні знахідки гідротермальних 
мінералів – друз, прожилків і мигдалин, складених кальцитом, цеолітами, баритом, 
кварцом тощо. Згідно сучасних тектонічних концепцій такі явища розглядаються як 
релікти океанічної кори – субстрату для нагромадження потужних теригенних товщ 
майбутнього  флішу,  що  дозволяє  на  прикладі  Тростянецького  вулканогенного 
комплексу ознайомитися з історією становлення Карпатської споруди. Безсумнівний 
інтерес у туристів викличе геомаршрут “Стежками золотошукачів”, під час якого 
можна  не  тільки  відвідати  штольню родовища  золота  Сауляк,  ознайомитися  з 
геологічною будовою та історією золотодобувної справи регіону, але й отримати 
реальну можливість власноруч намити декілька золотинок, чи відшукати видиме 
золото  в  породі.  Маршрут  пролягає  мальовничими місцевостями  околиць  села 
Ділове вздовж річки Тиси та її притоків. 
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Рис. 1. Геотуристична схема Мармароського масиву

Ще один перспективний геомаршрут “Мармароські діаманти” проходить з Рахова 
до села Кобилецька Поляна,  в  околицях якого розповсюджені  прояви гірського 
кришталю – так звані “мармароські діаманти”, які своєю досконалою огранкою і грою 
барв нагадують природні алмази. На протязі цього маршруту можна ознайомитися з 
давніми і сучасними гірничими виробками, якими, в різний час, відкривалися полі-
металеві поклади, а також зібрати невелику колекцію порід і руд. Особливої уваги 
заслуговують поклади родоніту, адже цей самоцвіт в світі зустрічається дуже рідко.

На запропонованій території вже діє один екотуристичний маршрут “На Соколине 
бердо”, створений Карпатським біосферним заповідником, вздовж якого поряд з 
унікальним  рослинно-тваринним  світом  можна  ознайомитися  з  геологічними 
утвореннями  юрського  віку  –  стрімчаковими  скелями  вапняків  та  штольнями, 
закладеними в них. 
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Ще одним значним туристичним об’єктом є геодезичний центр Європи, поблизу с. 
Ділове,  де перетинаються уявні  лінії  між Лісабоном і  Уралом, землею Франца-
Йосифа і Босфором, Кавказом і Північним морем. Унікальним для регіону є музей 
екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах, що в Рахові, де в 
екологічному розрізі подається інформація про історію Карпатських гір, їх геологічну 
будову, геоморфологію, основні типи ландшафтів, рослинний і тваринний світ, а 
також про гори загалом – як своєрідний феномен природи.

Закарпаття вцілому і Рахівщина зокрема, є перспективним регіоном для розвитку 
геотуризму і запропоновані геомаршрути є основою для цього. Популяризація їх в 
ЗМІ  і  глобальній  Інтернет-мережі,  видання  друкованої  продукції  і  відеофільмів, 
проведення рекламних акцій і фестивалів тільки підвищуватиме інтерес суспільства 
до них, що виведе їх не лише в національний ранг, а й у міжнародний.

R. Bondar, T. Gayduk, M. Yaremovych,O. Shevchuk, V. Stolpnyk, R.Martyniv
MARMAROSH MASSIF AS GEOTOURISM OBJECT
The given paper contains proposals to arrange geo-trails within the north-western 

(Ukrainian)  part  of  the  Marmarosh  mountain  range.  Then  would  be  aimed  at 
studying the geological history of the Carpathian mountain construction, past and 
present mining practices, and historical and cultural values of the region.

Братишко А.В., Удовиченко Н.И. ІГН НАНУ

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОТЛО-
ЖЕНИЙ ЛУЗАНОВСКОЙ СЕРИИ У С.ЛУЗАНОВКА (ЧЕРКАССКАЯ 
ОБЛАСТЬ)
Богатое местонахождение палеоценовой фауны в с. Лузановка Черкасской 

области  было  открыто  В.К. Рябчуном  в  1959 г.  и  сразу  стало  объектом 
активных  палеонтологических  и  стратиграфических  исследований.  Разрез 
песчано-детритовых  отложений  в  урочище  «Лысая  гора»  на  левом  берегу 
р. Сырой  Ташлык  содержит  разнообразный  комплекс  двустворчатых  и 
брюхоногих  моллюсков,  который,  как  отметил О.В. Амитров,  по  богатству  и 
сохранности является одним из лучших в палеогене Евразии [1].  Из других 
палеонтологических  групп  отмечаются  остатки  кораллов,  фораминифер, 
остракод, морских лилий и ежей, зубов акул, позвонков и отолитов рыб [2]. 

М.Н. Клюшников  датировал  малакофауну  с. Лузановки  танетом,  а 
вмещающие ее отложения выделил в лузановскую свиту [3].  Среди первых 
возрастных  интерпретаций  лузановской  толщи  были  также  выводы 
Д.Е. Макаренко по моллюскам и В.Г. Шереметы по остракодам. Лузановская 
фауна  этими  исследователями  рассматривалась  как  танетская,  однако  в 
более  поздних  работах  они  склонялись  к  ее  монской  датировке  [2]. 
Д.Е. Макаренко  также  отмечал  палеонтологическое  сходство  лузановских 
слоев  с  зеландием  Дании  [2].  Раннепалеоценовый  (монский)  возраст 
моллюсков  подтверждается  и  О.В. Амитровым  [1].  Согласно 
стратиграфической схеме 1987 г. лузановская толща рассматривается в ранге 
слоев, возраст которых определен как ранний палеоцен, монс.

Специальные исследования палеоценовых отложений в районе Лузановки 
позволили  выделить  лузановскую  серию,  включающую  макартитскую  и 
ташлыкскую свиты. На основании изучения наннопланктона,  фораминифер, 
диноцист, палинофлоры и моллюсков они были датированы соответственно 
ранним  и  поздним  палеоценом.  При  этом,  песчано-детритовая  толща  с 
раковинами моллюсков сопоставлена с зеландием [4]. 

Разрез  отложений  лузановской  серии  возле  с. Лузановка  описан  в 
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справочнике-путеводителе  по  геологическим  памятникам  Украины  1987 г.  и 
четырехтомнике «Геологічні  пам’ятки України» 2007 г.  Авторами подчеркнуто 
богатство  и  уникальность  палеонтологического  наполнения  лузановских 
отложений, а также отмечено, что это единственное обнажение лузановской 
серии в центральной части Украинского щита. Объекту предложено присвоить 
статус «Геологический памятник регионального значения».

Остатки ихтиофауны, которыми богаты лузановские отложения, на данный 
момент  остаются  практически  неописанными.  Среди  зубов  акуловых  рыб, 
собранных Д.Е. Макаренко, Л.С. Гликманом [5] определены  Odontaspis ex gr. 
substriata W i n k l.,  O. ex gr. striata W i n k l.,  Odontaspis  sp.,  Paleohypotodus sp. 
nоv.,  Notidanus  microdon A g.,  Miliobatis sp.,  Heterodontus sp.  Отмечается 
таксономическое сходство комплекса с монсом Бельгии. В сборах С.А. Мороза 
из макартитской свиты В.И. Железко установил Otodus aff. minor (sp. nov.), а из 
ташлыкской – Odontaspis whitei A r a m b., Odontaspis sp., Otodus sp. [4]. 

В  ходе  полевых  работ  2001 г.  с  целью изучения  ихтиофауны в  урочище 
«Лысая  гора»  нами  была  опробована  нижняя  часть  ташлыкской  свиты.  В 
результате обработки проб,  общая масса которых составила около 2  тонн, 
получена  представительная  коллекция  остатков  рыб.  Среди  зубов 
эласмобранхий (более 400 экз.) определено 20 видов:  Squalus sp.,  Squatina 
sp., Heterodontus cf. rugosus (Ag.), Heterodontus sp., Hemiscyllium sp., Ginglymostoma 
sp.,  Carcharias sp.,  Palaeohypotodus sp.,  Striatolamia cf.  whitei (Aramb.),  S.  cf. 
cederstroemi Sivers.,  Cretolamna sp.,  Khouribgaleus cf.  gomphorhiza (Aramb.), 
Palaeogaleus cf.  vincenti (Daim.),  Palaeogaleus sp.,  Carcharhinidae gen. et sp. indet., 
Rhinobatos sp. 1, Rhinobatos sp. 2, Dasyatis sp., Coupatezia sp., Myliobatis sp.

В  коллекции  отолитов  костистых  рыб  хорошей  сохранности  (1100  экз.) 
установлено 27 видов: Pterothrissus sp., Heteroconger sp., Chlorophthalmus sp., Arius 
danicus  (Koken), Arius sp.,  Raniceps  hermani Nolf,  Maorigadus sp.,  «genus 
Merlucciidarum» sp.,  Fierasferoides sp.,  Onuxodon sp.,  Hoplobrotula sp.,  Preophidion 
convexus (Stinton), Gadophycis sp., Ogilbia sp., «genus Bythitidarum» sp., Centroberyx 
fragilis Schwarzh.,  Centroberyx  integer (Koken),  Centroberyx sp.,  Centroberyx sp., 
«genus  Holocentridarum» sp.,  «genus  Epigonidarum» sp.,  «genus  Haemulidarum» 
gullentopsi Nolf, «genus Haemulidarum» sp. 1, «genus Haemulidarum» sp. 2, «genus 
Sparidarum» sp.,  «genus Leiognathidarum» sp.,  «genus Scombridarum» sp.  Этот 
список включает 15 видов ранее не известных для науки (Schwarzhans, Bratishko in 
print). По зубам костистых рыб, которых начитывается около 100 экз. определено 
шесть видов: ?Pycnodus sp., ?Egertonia sp., Albula sp., Sphyraena sp., Eutrichiurides 
sp., Eotrigonodon sp. 

Новый  вид Heteroconger sp.  –  первый  ископаемый  представитель 
гетероконгеровых  (садовые  угри).  Интересна  находка  отолитов  ранних 
трескообразных Maorigadus sp. Рыбы этого рода ранее были известны только из 
нижнеэоценовых отложений Новой Зеландии.

Необходимо  отметить,  что  лузановское  местонахождение  отолитов 
единственное для палеоцена Украины.  Изученный комплекс  костистых рыб по 
видовому разнообразию является одним из самых богатых среди шести известных 
для этого отдела в мире. 

Богатство и уникальность лузановского фаунистического комплекса в целом и 
остатков  рыб  в  частности,  подчеркивает  необходимость  сохранения  его  как 
геологического памятника.

1.  Амитров О.В.  История  гастропод  палеогеновых  морей  запада 
Евразии  // Труды ПИН.  –  1993.  –  Т.  135.  –  208  с.  2.  Макаренко Д.Е. 
Раннепалеоценовые моллюски северной Украины. – К.: Наук. думк., 1970. – 127 с. 3.  
Зосимович В.Ю.,  Клюшников М.М.,  Носовський М.Ф.  Про  схему  стратиграфічного 
розчленування палеогенових відкладів платформенної частини УРСР. – Геол. журн. 
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АН УРСР. – 1963. – Т. 23., вип. 6. – С. 41-50. 4. Мороз С.А., Совяк-Круковский Ю.В. 
Лузановский  страторегион  палеоцена  Европы.  –  К.:  Знание,  1992.  –  25  с. 
5.Гликман Л.С. Эволюция меловых и кайнозойских ламноидных акул. – М. - Л.: Наука, 
1980. – 247 с.

Bratishko A.V., Udovichenko N.I.
NEW  DATAS  ABOUT  PALAEONTOLOGICAL  CHARACTERIZATION  OF 
LUZANOVSKA SERIES (LUZANOVKA, CHERKASY REGION)

Paleocene  deposits  near  Luzanovka  village  (Cherkassy  region)  were 
researched. Representative collection of fish remains has been obtained. 20 
species of Elasmobranhii and 31 species of Teleostei are established. Wealth of 
species diversity and importance of this location as Geological monument are 
noted.

Бубняк І.М., Накапелюх М.В. Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕФОРМАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ФЛІШОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ 
КАРПАТ, ЯК ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ
Складки, належать до найяскравіше виражених деформацій земної кори. В 

Українських  Карпатах  складчасті  деформації  спостерігаються  на  різних 
стратиграфічних рівнях. Найбільше їх спостерігаємо у стрийській світі верхньо-
крейдово-палеогенового  віку  і  у  різних  масштабах.  Вони  розвинуті  як  в 
компетентних,  так  і  в  некомпетентних  шарах.  Складки  фіксуються  під  час 
геолого-знімальних  робіт,  а  також  є  об’єктами  спеціальних  досліджень. 
Процесу  складчастості  зазнала  уся  структура  Карпат, хоча  погана 
відслоненість не завжди дає змогу спостерігати у відслоненнях ці прояви.

Описуване відслонення знаходиться у скибовій зоні  Українських Карпат, у 
долині річки Кукіль, у лівому її борті, в селі Буковець. 

Відслонення має довжину 55 м, і  висоту — 7,5 м. За рахунок інтенсивної 
донної ерозії стінка має субвертикальне положення, у підніжжі відслонення є 
невеликий берег, що забезпечує доступ до безпосередніх досліджень. 

Це одне з унікальних відслонень, в якому сконцентровані багато мезоструктур:
1. Тріщини  і  жили  з  мінеральним  виповненням;  2. Дзеркала  ковзання; 
3. Складки; 4. Насуви та розломи різних кінематичних типів.

Дослідження  та  аналіз  співвідношення  цих  структур  допомагає  зрозуміти  не 
тільки механізм їхнього утворення в межах відслонення, а і застосовувати принципи 
цього  механізму  для  Скибової  зони  в  цілому.  Позаяк,  тут  спостерігається  така 
тенденція, що стиль розвитку дрібніших структур унаслідує крупніші.

Це відслонення нами було закартовано у масштабі 1 : 200 (див. рисунок), 
зафіксовані усі мезоструктури та седементологічні явища. Окрім того, в цьому 
відслоненні виявлено уламки вугілля розміром до 5 см. 

На основі  отриманих даних, був побудований збалансований розріз цього 
відслонення.  Він  є  підставою  для  моделювання  механізму  утворення 
спостережених структур. При моделюванні цієї структури були застосовані такі 
механізми  як  “простий  зсув”  і  “паралельне  переміщення  по  розломах”.  На 
цьому відслоненні  виділяються чотири етапи деформації.  Після відтворення 
шарів відслонення до недеформованого стану довжина цього відслонення
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збільшилась на 30%. 
Вивчення  цього  відслонення  допомагає  зрозуміти  механізм  утворення 

складчасто-насувних структур в карпатському регіоні. Отримані результати по 
вивченню цього відслонення добре узгоджуються з результатами, отриманими 
при  регіональних  дослідженнях  Скибової  зони  в  цілому.  На  нашу  думку, 
описане  вище  відслонення  заслуговує  уваги  та  охорони  у  встановленому 
законом порядку, оскільки воно має не тільки наукове, а й естетичне значення.

Bubniak I. M., Nakapelyukh M. V.
DEFORMATION  STRUCTURES  OF  THE  FLYSCH  DEPOSITS  OF  THE 
UKRAINIAN CARPATHIANS AS GEOLOGICAL LANDMARKS
It  is outlined the importance of the folds in the structure of the fold-and-thrust 

domains.  The  fold  oucroping  in  the  flysch  deposits  near  Bukovets  village  is 
described in details. The mechanism for the forming of this structure is proposed. 
This fold is considered as geological landmark. 

Бубняк І.М. 1, Деревська К.І.2, Павлюк О М. 1, Солецкі А.3, Слівінські В.3

1Геологічний факультет Львівского національного університету імені Івана Франка,  
2Національний науково-природничий музей Національної академії наук України
3Інститут геологічних наук, Вроцлавський університет, Вроцлав, Польща
ГЕОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ
Геологічні  практики  є  невід’ємною  частиною  навчального  процесу  в 

університетах. Уже майже два десятиліття студенти-геологи різних спеціальностей 
Вроцлавського університету проходять геологічну практику на території України. Ці 
екскурсії розпочались з ініціативи професорів К. Свешнікова та А. Солецького. Ідея 
була підримана деканом геологічного факультету ЛНУ Ю. Федоришиним. В останні 
роки також в екскурсіях приймають участь студенти інших польських університетів 
та геологи з Європи. Багато українських геологів з усієї України допомагають орга-
нізовувати та проводити приктики та екскурсії, щедро ділячись своїми знаннями та 
досвідом. 

Територія  України  є  надзвичайно  зручною  для  дидактичних  цілей.  Тут 
представлені усі геотектонічні структури: платформи та складчасто-насувні області. 
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Унікальні відслонення Українського кристалічного щита дають змогу спостерігати 
найстарші породи Європи. Також студенти мають можливість спостерігати різно-
манітні екзогенні та ендогенні процеси. Помірний клімат також сприяє проведенню 
екскурсій та практик. 

На території  України розташовані різноманітні  родовища корисних копалинин, 
серед яких – низка унікальних, які є добрими природними лабораторіями та допов-
неннями  до  теоретичних  курсів.  Серед  них  слід  назвати  найстаріші  в  Європі 
родовища  вуглеводнів  в  Українських  Карпатах,  залізної  руди  Кривого  Рогу, 
поліметалів Українського щита. 

Кожного року маршрути пролягають відповідно до завдань та побажань студентів 
та викладачів. Зазвичай практика розпочинається на Поділлі, в долині р. Дністра, де 
можна вивчати увесь стратиграфічний розріз чохла Східноєвропейської платформи. 
Обов’язковим елементом цієї частини екскурсії є відвідування унікальних гіпсових 
печер  на  Тернопільщині.  Наступними  об’єктами  є  відслонення  та  каменеломні 
Українського  кристалічного  щита.  Дальше  маршрут  пролягає  до  Кримського 
півострова.  Як  правило,  студенти  тут  проводять  найбільшу  частину  практики, 
спостерігаючи різноманітні геологічні об’єкти та явища. Серед них слід назвати – 
геоморфологічні,  тектонічні,  седиментологічні.  Унікальний  природний  комплекс 
Карадагу дає можливість вивчати магматичні породи та мінеральні утворення. На 
Керченському  півострові  студенти  спостерігають  болотні  вулкани  та  результати 
їхньої діяльності. Протягом екскурсії студенти відвідують велику кількість історичних 
пам’яток,  що  є  у  багатьох  випадках  спільними  для  українського  та  польського 
народів, наприклад, у Львові, Камянеці-Подільському, та Бахчисараї. 

За  результатами  багатолітніх  практик  та  екскурсій  опублікована  монографія 
«Geoeducational  potential  of  Southern  and  Southwestern  margin  of  the  Ukrainian 
Craton» та проведено низку засідань та семінарів. 

Bubniak I.M., Derevska K.I., Pavlyuk A. M., Solecki A., Sliwinski W.
GEOLOGICAL PRACTICES FOR FOREIGN STUDENTS IN UKRAINE
The short history of the geological excursions carried out in Ukraine for foreign students 

is  outlined.  The  typical  routes  crossing  different  part  of  Ukraine  is  described.  It  is 
demonstrated the importance of acquaintance with the main types of useful minerals of 
Ukraine in the teaching process. 

Веклич Ю.М. УкрДГРІ

ЩОДО СТРАТОТИПОВИХ ТА ОПОРНИХ РОЗРІЗІВ В УКРАЇНІ
Стратотипові  розрізи  є  наріжним  каменем  стратиграфії  та  геологічного 

картування  і  яскравими  геологічними  пам’ятками.  Водночас,  інформаційне 
забезпечення  стратотипових  розрізів  жорстко  регламентоване  стратиграфічним 
кодексом. 

Проведений попередній аналіз цього питання, який виконаний при геологічних 
дослідженнях  на  територіях  Закарпаття,  Керченського  півострова  та  складанні 
Держгеолкарти-200 аркушів Бар, Могилів Подільський, Новоукраїнка, Первомайськ 
та Ватутінської  площі (три аркуші  Геолкарта-50),  виявив суттєві  розбіжності  між 
інформаційною  забезпеченістю  більшості  стратотипів  (та  опорних  розрізів)  і 
вимогами стратиграфічного кодексу. 

Таке положення має об’єктивне підґрунтя і зумовлене низкою причин. Перш за 
все, це тривалий час становлення стратотипів (більше 150 років), частина з яких 
визнана  такими  ще у  позаминулому  сторіччі.  Вимоги  стратиграфічного  кодексу 
також  з  часом  змінювалися  що  у  сукупності  призвело  до  розбіжностей  вимог 
стратиграфічного  кодексу  та  інформаційним  забезпеченням  значної  кількості 
стратотипів. Слід відмітити також відсутність стратотипових розрізів для окремих 
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геологічних підрозділів (наприклад, так званої минайської світи у Закарпатті. 
Виконання "Держгеолкарта-200",  у дослідження якої вже залучено більше 2/3 

території  України,  супроводжувалося  виявленням  нових  геологічних  підрозділів, 
проте більшість з них не були розглянуті та затверджені стратиграфічною комісією 
через об’єктивні чинники. Одним з таких чинників є значна працеємність, вартість та 
специфічність таких робіт,  а також необхідністю залучення профільних фахівців 
найвищого рівня галузевих та академічних установ. Приклад досліджень в межах 
Керченського півострова також підтвердив складність виконання таких специфічних 
робіт з додаткового інформаційного забезпечення та довивчення стратотипових та 
опорних  розрізів  в  рамках  Держгеолкарти-200.  Встановлено,  що  обсяги, 
спрямування  та  специфіка  таких  робіт  доцільно  виконувати  в  межах  окремих 
тематичних робіт. 

Слід також відмітити проблему неможливості використання окремих стратотипів 
та опорних розрізів через їх зникнення з тієї чи іншої причини (закритість, забудова 
тощо).  Особливо  це  стосується  стратотипів  (голостратотипів,  як  первинних 
стратотипів)  та  опорних  розрізів  молодого  вікового  діапазону  - четвертинного, 
пліоценового та пізньоміоценового. У чинному стратиграфічному кодексі вирішення 
цієї проблеми добре врегульоване процедурою встановлення стратотипів іншого 
виду  - лектостратотипу  (стратотипу,  який  визначається  за  умовою,  якщо  голо-
стратотип не був вказаний автором), парастратотипу (всі розрізи стратиграфічного 
підрозділу,  окрім  голостратотипу,  які  були  досліджені  автором),  неостратотипу 
(новий стратотип, який встановлюється у випадку недоцільності або неможливості 
використання  голостратотипу),  ареального  стратотипу  (декілька  розрізів,  які 
розгляддаються у своїй єдності), гіпостратотипу (новий, як правило більш повний, 
ніж голостратотиповий, розріз) тощо. При опрацюванні "стратотипової" проблеми в 
межах  зазначених  територій  встановлена  необхідність  проведення  робіт  зі 
створення  для  різних  статонів  практично  кожного  з  наведених  різновидів 
стратотипів. 

Оптимальним  напрямком  вирішення  поставленої  проблеми,  на  наше 
переконання, є створення інформаційної системи (робоча назва ГІС-"Стратотип") по 
всіх стратипових та опорних розрізах України. Солід відмітити, що така робота вже 
виконувалася  (щодо  четвертинних  відкладів,  В.Я.Веліканов,  Б.Д.Возгрін,  2008)  і 
частково виконана в рамках геоінформаційної системи "Геологічні пам’ятки України" 
(О.М.Пилипчук,  С.В.Клочков,  не  завершена),  проте,  ці  рішення  орієнтовані  на 
рішення дещо інших задач.  ГІС-"Стратотип"  має бути  орієнтований  на  рішення 
піднятої  у  даній  роботі  проблемі,  тобто з  урахуванням внесення інформації  по 
кожному  пункту  вимог  чинного  Стратиграфічного  кодексу  по  кожному  страто-
типовому або опорному розрізу, а також висновків та пропозицій щодо подальших 
напрямів  та  обсягів  по  кожному  такому  розрізу.  Результати  згаданих  вище 
інформаційних масивів безумовно мають лягти в основу системи ГІС-"Стратотип". 
Слід наголосити, що якісне виконання такої роботи можливо виключно за умовою 
залучення фахівців геологічних установ та підприємств, що передбачає створення 
за сприянням ДГС відповідної  інфраструктури між галузевими, академічними та 
регіональними установами та підприємствами, або використання вже налагодженої 
інфраструктури з напрямку дослідження геологічних пам’яток України. 

Важливість започаткування зазначеного напряму досліджень в межах саме 
тематики  "Геологічні  пам’ятки"  доцільно  з  декількох  причин.  1.  Завдяки 
ентузіазму  учасників  та  співкерівників  цього  напрямку  (О.М.  Пилипчук,  В.П. 
Гриценко)  та  сприянню  державної  геологічної  служби  (І.В.  Антакова), 
налагоджена  ефективна  інфраструктура  збирання,  опрацювання  та  обміну 
геологічної  інформації  між  установами  різного  підпорядкування  та 
спрямування  - академічних, галузевих інститутів та геологічних регіональних 
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підприємств.  2.  Створена  та  впроваджена  якісна,  зручна  та  гнучка  (гео-) 
інформаційна система щодо пам’яток природи геологічного змісту. 3. Однією з 
складових  ця  система  містить  інформацію  про  такі  геологічні  пам’ятки,  як 
стратотипові та опорні розрізи. 4.  У виконанні програми "Геологічні пам’ятки 
України"  залучені  провідні  фахівці  головних  установ,  які  чудово  обізнані  з 
проблематикою стратиграфічного змісту на підконтрольних територіях. 

1.Стратиграфічний  кодекс  України.  Укладачі:  В.Я.  Веліканов,  А.М.Глеваська, 
П.Ф.Гожик, та ін. - Київ, Національний стратиграфічний комітет України, 1997. - 40 с. 

Veklych Y.M.
TOWARDS THE QUESTIONS OF STRATOTYPICAL AND KEY SECTION IN 
UKRAINE
Stratotypical  section  in  Ukraine  are  key objects  of  stratigraphy  and,  as  well,  the 

essential geologic monuments. The knowledge of many stratotypical section is insufficient 
and  necessary  of  complementary  study.  That  guesses  their  systematisation  on 
representative, significance and completeness of a level of knowledge. This problem is 
expedient  for  solving  by  GIS-SYSTEM  "Stratotyp"  creation,  as  separate  composite 
information system "Geologic monuments of Ukraine".

Веліканов В.Я. УкрДГРІ,Константиненко Л.І. ІГН НАНУ
ГЕОЛОГІЧНІ ЕКСКЛЮЗИВИ І ЕТАЛОНИ ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
Подільське Придністров’я – виключно цікавий геологічний і перспективний 

рудоносний  район,  вивченість  багатьох  аспектів  будови  якого  не  можна 
вважати  достатньою  для  його  повної  характеристики,  якої  він  безумовно 
заслуговує, приймаючи до уваги його наукову цінність. Остання не викликає 
ніяких  сумнівів.  Лишаючи  поза  нашим  розглядом  питання,  пов’язані  з 
перспективами району  щодо  корисних  копалин,  звернемо увагу  лише на  ті 
особливості  його  будови,  які  є  однозначно  важливими  для  розвитку 
фундаментальних напрямків геологічної науки.

В  багатьох  роботах  [1,  2,  7,  8,  9]  обґрунтовано  визначення  Подільського 
Придністров’я  як  стратотипового  району  для  верхнього  венду.  Виняткова 
цінність  його  полягає  в  повноті  верхньовендського  розрізу,  стовідсотковій 
відслоненості його, що забезпечує можливість простежувати підрозділи розрізу 
(світи,  верстви)  на  великих  відстанях,  проводити  дослідження  будь-якої 
детальності.  Верхньовендські  відклади  дуже  добре  охарактеризовані  в 
палеонтологічному  відношенні  –  фауна  безскелетних  Metazoa,  найдревніші 
Metaphyta (водорості  –  вендотеніди),  мікрофітопланктон,  біогліфи  (сліди 
життєдіяльності тварин) та ін. [2, 3, 4, 10]. 

Місцезнаходження  викопної  фауни  багатоклітинних  (так  звана  вендо-
едіакарська  фауна)  належать  до  унікальних  палеонтологічних  об’єктів, 
кількість  яких  в  цілому  на  планеті  незначна.  Незважаючи  на  відсутність 
планомірних досліджень і пошуків викопної фауни час від часу трапляються 
випадкові відкриття нових місцезнаходжень її, отримується щодо цього нова 
важлива інформація. 

Останнім  часом  розроблена  шкала  регіональних  підрозділів  вендської 
системи,  яка  спирається  на  місцеві  стратони  і  замінює  собою  регіональну 
схему  Східно-Європейської  платформи,  що використовувалася,  незважаючи 
на її недоліки і невідповідність умовам України, впродовж багатьох десятиріч (в 
свій  час  вона  була  створена  на  базі  розрізів  Московської  синеклізи).  Зі 
сказаного зрозуміло, що Подільський розріз вендських відкладів має виключно 
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велике значення як еталон, з яким порівнюються і досліджуються розрізи інших 
регіонів  Східноєвропейської  платформи  і  світу  в  цілому,  як  найбільш 
прийнятна  база  для  розробки  для  венду  загальної  стратиграфічної  шкали 
фанерозойського типу.

Еталоном європейського значення є визначена на основі вивчення фауни 
іхнофосилій і відслонень по р. Тернава (с. Китайгород) границя венду-кембрію. 
Положення  її  в  неперервній  стратиграфічній  послідовності  обґрунтовано 
В.В. Кир’яновим [6], який скорелював її положення з планетарним стандартом 
границі кембрію-докембрію. 

Стратиграфічними і палеонтологічними здобутками і перевагами вендського 
розрізу  не  обмежуються  виняткові  геологічні  якості  Подільського 
Придністров’я. Район є показовим для пізнання закономірностей структурного 
розвитку платформного чохла, дослідження великого кола питань структурної 
геології, тектоніки і неотектоніки.

З  усіх  районів  південно-західної  окраїни  СЄП,  лише  в  Подільському 
Придністров’ї  у  відслоненнях  можна  досліджувати  взаємовідношення 
кристалічного фундаменту з  структурними формами докембрійського чохла, 
спостерігати формування штампової складчастості в осадових відкладах під 
впливом дії блокових структур фундаменту, розвиток структур обволікання над 
ерозійними  виступами  його,  утворення  екзотектонічної  складчастості  в 
вендських  відкладах  вздовж тальвегів  яружної  системи під  дією склонового 
тиску  та  ін.  [3].  Наявний  (по  відслоненнях)  і  одержаний  за  допомогою 
свердловин матеріал свідчить, що в еволюції структурних форм чохла поряд з 
типовими син- та анти формами, флексурами присутні складні за морфологією 
і  розвитком  зворотні  структури,  локальні  за  розмірами,  переважно  горсто-
грабенового  типу  (Ново-Ушицькі  дислокації,  окремі  фрагменти 
Китайгородського підняття та ін.).

Придністровське Поділля є привабливим районом з точки зору дослідження 
закономірностей  формування  структурних  планів  вендських  відкладів, 
домезозойського  плану,  кайнозойських  поверхонь  вирівнювання, 
неотектонічного і сучасного структурних планів, їх взаємовідношень між собою 
і  успадкованості  з  системами  розломно-блокових  структур  фундаменту. 
Сприятливі  для структурно-геологічних досліджень умови району дозволили 
виявити  такі  риси  структурної  характеристики  осадового  чохла  і  поверхні 
фундаменту в зоні переходу від УЩ до оточуючих западин, які виявилися в 
певній  мірі  несподіваними.  Такими  рисами  є:  1)  занурення  поверхні 
фундаменту  відбувається  шляхом  малоамплітудних  скидів,  на  фоні  яких 
присутні  регіонально виражені підкиди,  що ділянками переходять в підкидо-
насуви;  2)  венд-палеозойська  монокліналь  деформована  герцинськими  і 
альпійськими  (карпатськими)  рухами,  що  проявляються  в  активізації  і 
успадкованому розвитку ряду розломів кристалічного фундаменту, перекосах 
монокліналі з падінням вендських відкладів в південно-східному і південному 
напрямках від осьової лінії Подільського поперечного виступу.

Дослідження  цих  питань  дозволило  одержати  висновки,  які  можуть  бути 
використані для вивчення інших регіонів платформи, розробки раціонального 
комплексу методів структурного і морфоструктурного аналізу. 

1. Великанов В.А.  Опорный разрез венда Подолии // Вендская система. – М., Наука, 
1985. - Т. 2. – С. 35-66. 2. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. – К., 
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Velikanov V.Ya., Konstantinenko L.I.
GEOLOGICAL EXCLUSIVES AND STANDARDS OF NEAR DNIESTER RIVER 
PODOLIAN REGION
Podolian Region is one of the best known and important from geological point of 

view in Ukraine. It is interesting as ores bearing place and especially as scientific 
object.  From  that  side  are  interesting  sections  of  Vendian  and  boundaries  of 
Vendian-Cambrian.  Now  we  have  many  data  concerning  Fossil  Animal,  Alga 
remains and Ichnofossils from Vendian. These sections and its Stratigraphical Chart 
is powerful instrument for extra regional correlation of Vendian contra old standard 
from Moscow synclinal. The Region is interesting from Geostructural point of view. 

Возгрін Б.Д. УкрДГРІ

ОПОРНІ РОЗРІЗИ АНТРОПОГЕНУ ПРИДНІСТРОВ’Я – ГЕОЛОГІЧНІ 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ
Долина  р.  Дністер  з  її  чудовими  краєвидами,  наявності  великої  кількості 

відслонень  порід  різного  віку  утворення  –  від  докембрію  до  антропогену 
містить крім ландшафтних також багато геологічних пам’яток. Значна кількість 
з них знайшла своє відображення у виданій фундаментальній праці „Геологічні 
пам’ятки  України”  [1,2,3].  На  жаль,  геологічним  пам’яткам  антропогену 
Придністров’я, яких так багато у цьому краю, не знайшлося місця за винятком 
опорного  розрізу  антропогену  „Роксолани”  (Одеська  область),  на  сторінках 
цього видання. Частину з них, які комплексно добре вивчені, наводимо нижче. 
Ці  пам’ятки  можуть  мати  ранг  комплексної  пам’ятки  (стратиграфічної, 
палеонтологічної,  археологічної,  геоморфологічної,  ландшафтної).  Для 
частини з них є доброї якості фотографії.

Так,  в  Львівській  області  у  верхів’ях  Дністра,  неподалік  від  кордону  із 
Польщею  є  добре  відомий  геологам-четвертинникам  опорний  розріз 
антропогену,  що  знаходиться  в  кар’єрі  біля  с.  Крукениця.  У  ньому  нижче 
потужної  товщі  грунтово-лесових  відкладів  середньо-верхнього 
неоплейстоцену залягає давне торфовище, яке підстелююється алювіальними 
та  флювіогляціальними  утвореннями  нижнього  неоплейстоцену  [4]. 
Органогенні  відклади  на  цьому  відслоненні  охарактеризовані  спорово-
пилковим методом.

В Івано-Франківській області в долині Дністра відомо кілька добре вивчених 
українськими  та  польськими  дослідниками  розрізів  четвертинних  відкладів. 
Серед  них  в  першу  чергу  слід  згадати  опорний  розріз  „Галич”,  який 
знаходиться південніше м. Галич, в глиняному кар’єрі. В стінках цього кар’єру, 
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а  також  в  правому  схилі  долини  р.  Лука  спостерігається  повний  розріз 
грунтово-лесових відкладів від бузького кліматоліту верхнього неоплейстоцену 
до призовського кліматоліту нижнього неоплейстоцену та древній алювій VIII-ої 
надзаплавної  тераси  р.  Дністер.  В  верхній  частині  розрізу  знайдені 
палеолітичні  кам’яні  вироби.  Розріз  вивчений  із  застосуванням 
гранулометричного,  мінералогічного,  хімічного,  термолюмінесцентного,  мала-
кофауністичного,  археологічного,  уран-торієвого,  радіокарбонового,  ЕSR 
методів [5].  Досить добре вивченою пам’яткою антропогену Придністров’я  є 
розріз  „Загвізд’я”,  який  розташований  в  глиняному  кар’єрі  на  околиці  с. 
Загвізд’я,  що  знаходиться  поруч  із  м.  Івано-Франківськ.  У  цьому  розрізі 
спостерігаються четвертинні грунтово-лесові відклади нижнього та середнього 
неоплейстоцену. Розріз вивчений українськими та польськими дослідниками із 
застосуванням гранулометричного, мінералогічного, хімічного, тер молюмінес-
центного,  палеомагнітного  методів  [5].  Добре  відомий  дослідникам 
антропогену також опорний розріз антропогену „Колодіїв”, що розташований в 
уступі  ІІІ-ої  надзаплавної  тераси  р.  Сівка  (лівої  притоки  р.  Дністер),  біля 
північної околиці с. Колодіїв. В цій геологічній пам’ятці спостерігається повний 
розріз  верхнього  неоплейстоцену,  який  складається  із  грунтово-лесових, 
органогенних  (торф,  гітія)  та  алювіальних  утворень,  знайдені  палеолітичні 
кам’яні вироби. Розріз вивчений гранулометричним, мінералогічним, хімічним, 
термолюмінесцентним,  малакофауністичним,  спорово-пилковим,  археологіч-
ним  методами,  [5].  Найбільш  важливими  є  спорово-пилкові  дані,  які 
дозволяють корелювати органогенну частину розрізу з еемом Західної Європи 
та  мікуліно  Європейської  частини  Росії  [6].  До  четвертинних  пам’яток 
Придністров’я слід віднести також розріз „Іезупіль”, який знаходиться в долині 
Дністра, біля північної частини с. Іезупіль (Жовтень), в 12 км на північ від м. 
Івано-Франківськ.  В  цьому  відслоненні  спостерігаються  середньо  –
верхньочетвертинні грунтово-лесові утворення, в яких на трьох рівнях розрізу 
знайдені кам’яні вироби давньої людини. Розріз вивчений гранулометричним, 
мінералогічним,  хімічним,  термолюмінесцентним,  спорово-пилковим, 
малакофауністичним,  археологічним  методами  [5].  Велике  значення  має 
складена спорово-пилкова діаграма відкладів розрізу [5].

В Тернопільській області в Придністров’ї  в долині р. Збруч відомий розріз 
антропогену „Скала Подільська”,  який вивчений українськими та польськими 
геологами. Він знаходиться в Бурдяківському кам’яному кар’єрі біля північної 
околиці  смт.  Скала Подільська.  В  бортах  кар’єру залягають грунтово-лесові 
утворення  середнього  та  нижнього  неоплейстоцену,  грунтові  та  алювіальні 
відклади еоплейстоцену, які підстелюються піщано-карбонатними відкладами 
міоцену  та  вапняками  сілуру.  Четвертинні  відклади  розрізу  вивчені  із 
застосуванням  мікроморфологічного,  хімічного,  спектрального,  спорово-
пилкового,  мікротеріологічного,  малакофауністичного,  палеомагнітного, 
ізотопного (С, О) методів [7]. Розріз антропогену „Скала Подільська”, на нашу 
думку, є опорним для Подільської височини України.

В  Вінницькій  області  заслуговують  уваги  відомі  розрізи  алювіальних 
терасових відкладів Дністра. До них треба віднести розріз ІХ-ої (VII) тераси, 
який  розташований  на  лівому  березі  р.  Дністер  біля  с.  Біле.  В  схилах  яру 
спостерігається  повний  розріз  грунтово-лесових  утворень  нижнього, 
середнього  та  верхнього  неоплейстоцену,  які  підстелюються  алювіальними 
піщано-гравійно-галечниковими відкладами еоплейстоцену,  що залягають на 
верхньоміоценових вапняках [8]. Цей розріз може бути прийнятий після його 
довивчення  за  геоморфологічну  пам’ятку  ІХ-ої  (VII-ої,  кицьканської)  тераси 
Дністра.  Іншою  пам’яткою  терасових  відкладів  Дністра  у  Середньому 
Придністров’ї може слугувати розріз ІХ-ої (VII-ої, кицьканської) тераси біля с. 
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Велика  Косниця,  де  нижче  грунтово-лесової  товщі  неоплейстоцену  на 
верхньоміоценових вапняках залягають піщано-гравійно-галечникові відклади 
еоплейстоцену [8]. В алювії зустрінута чисельна фауна реофільних молюсків, 
яка свідчить про його еоплейстоценовий вік. Неподалік від с. Велика Косниця 
знаходяться також  розрізи  VIIІ-ої  (VІ-ої,  михайлівської)  тераси  [8].  Розрізи 
терас Дністра біля с. Велика Косниця можуть бути віднесені до комплексної 
геоморфологічної та палеонтологічної пам’ятки.
1  Геологічні  пам’ятки  України;  у  3  т.;  за  ред.  В.І.  Калініна,  Д.С.  Гурського,  І.В. 
Антакової. – К.: ДІА, 2006. – т. 1. – 320 с. 2 Геологічні пам’ятки України; (за ред. В.І. 
Калініна, Д.С. Гурського). У чотирьох томах. – Київ, 2007. - Том ІІ. – 320 с. 3 Геологічні 
пам’ятки України; (за ред. В.І. Калініна, Д.С. Гурського. У чотирьох томах. – том ІІІ. – 
Дьвів: ВД. „Панорама”, 2009. – 200 с. 4 Геренчук К.І., Демедюк М.С. Зденюк М.В. До 
четвертинної  палеогеографії  Сансько-Дністровського  межиріччя.  //  В  зб. 
Палеогеографічні  умови  території  України  в  пліоцені  та  антропогені.  –  Київ, 
Наук.Думка, 1966. – С. 5-19. 5 Lessy I paleolit Naddnistrza halickiego (Ukraina). / pod 
redakcja T. Madeyskiej. // Studia geologica Polonica. – 2002. – Vol. 119. – Krakow. – 395. 
6  Демедюк  М.С.,  Христофорова  Т.Ф.  Про  першу  знахідку  похованого  торфовища 
мікулинського віку в Передкарпатті // Доповіді АН УРСР, 1975, серія В, 8, Київ – С. 
678-682.  7  Богуцький  Андрій,  Ланчот  Марія,  Мадейська  Тереза,  Яцишин  Андрій, 
Дмитрук Роман. Скала-Подільський розріз плейстоценових відкладів (Придністерське 
Поділля). // Зб. наукових праць (до ХVІ українсько-польського семінару. Скала-Подільська 
13  –  16  вересня  2009  р.).  Найдавніші  леси  Поділля  і  Покуття:  проблеми  генези, 
стратиграфії, палеогеографії). – Львів: Видавничий центр ім. І. Франка, 2009 – С. 78-96. 8 
Чепалыга  А.Л.  Антропогеновые  пресноводные  моллюски  юга  Русской  равнины  и  их 
стратиграфическое значение.(Труды, вып. 166). – М. Наука, 1967 –222 с.

Vozhrin B.D.
THE ANTHROPOGENE KEY SECTIONS OF PRUDNISTVIE — GEOLOGICAL 
MONUMENT OF THE NATURE
It  is  offered to carry a number of  basic  profiles of  an anthropogene Dniester  

region to a category of geological monuments.

Голтуренко І., Причорномор ДРГП,Манюк В. ДНУ ім.О.Гончара, Артамонов В. НПП 
«Бузький Гард»
ГЕОЛОГІЧНИЙ ПАРК МИКОЛАЇВЩИНИ 
Більшість  країн  вже  понад  70  років  проводить  комплекс  робіт,  пов’язаних  з 

виділенням, вивченням, наданням офіційного статусу, подальшим збереженням та 
популяризацією об’єктів світової геологічної спадщини.

На сьогоднішній день попит туристів щодо відпочинку на теренах України стрімко 
зростає, про це свідчить збільшення потоку відпочиваючих до України, кількості 
туристичних маршрутів (особливо маршрутів вихідного дня), різних інтерактивних 
акцій з визначення найпривабливіших місць України (http://7chudes.in.ua/). В цілому 
таку тенденцію слід безумовно вважати позитивною – популяризація України та її 
культурних цінностей, надходження інвестицій в регіон, розвиток інфраструктури та 
створення  нових  робочих  місць.  При  збільшенні  кількості  туристів  одночасно 
зростає фізичне навантаження на довкілля. Враховуючи той фактор, що геологічні 
пам’ятки  безпосередньо  пов’язані  з  місцями  активного  відпочинку,  гостро  стає 
питання  про  необхідність  надання  геологічним  об’єктам,  які  мають  наукову  та 
історико-культурну цінність, природоохоронного статусу.

Найкращим методом збереження геологічної спадщини є створення Геопарку, 
який об’єднує певну кількість інформативних геологічних об’єктів на локалізованій 
території.  Низка  показових  геологічних  об’єктів,  знаходиться  в  середній  течії 
р. Південний  Буг  (Миколаївська  обл.)  –  від  с. Кінецьпіль  до  м. Вознесенськ 
(довжиною ділянки близько 70,0км), та по р. Мертвовід – від с. Петропавлівка до 
м. Вознесенськ  (близько  25,0км).  Зазначена  територія  на  90%  знаходиться  на 
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землях національного природного парку «Бузький Гард» (НПП «Бузький Гард»), яка і 
є унікальною та максимально інформативною в плані поєднання живої та неживої 
природи степової частини України (фото 1).  У 2008 році, в рамках проведення 
інтерактивної  акції  «7  Природних  чудес  України»,  рекомендована  площа 
ввійшла до  сімки  найкращих  природних  чудес  і  була  визнаною унікальною 
науковою та історико-культурною цінністю України. 
На  думку  фахівців  як  Причорномор ДРГП,  так  і  НПП  «Бузький  Гард»,  на 
сьогоднішній  день  доцільно  розглядати  проект  поєднання  зусиль  для 
створення першого українського Геопарку. Програма створення Геопарку лише 
позитивно  вплине  як  на  економічний  розвиток  регіону  (нові  робочі  місця, 
зайнятість в туристичному бізнесі місцевого населення, притік інвестицій), так і 
на підвищення його рекреаційного потенціалу.  Розвиток інфраструктури регіону 
на  сьогоднішній  день  є  задовільним і  включає:  1) щільну  мережу  автодоріг;  2) 
розвинуту  мережу  громадського  автотранспорту;  3)  в  містах  Вознесенськ, 
Первомайськ,  Южноукраїнськ  є  готелі  та бази відпочинку;  4)  в  зонах активного 
відпочинку (Мигія, Грушівка, Куріпчино тощо) розвивається сфера обслуговування 
туристів. Спираючись на досвід іноземних колег при створенні геопарку доцільно 
акцентувати увагу в наступних напрямках - розвиток інфраструктури, підвищення та 
збереження рекреаційного потенціалу регіону, створення навчально-просвітницької 
бази.
   Розвиток інфраструктури – один із найважливіших факторів, який забезпечує 
надходження інвестицій, збільшення туристів та робочих місць. 

Для виконання запланованого, за нашою думкою, необхідно:
- розробити маршрути відвідування Геопарку, з врахуванням різних критеріїв – 

час, відстань, засоби пересування;
- створити та облаштувати базові місця для відпочинку;
- організувати прокат необхідного інвентарю – намети, велосипеди, човни тощо;
- організувати систему екстреної допомоги;
- розробити проект по створенню автентичного спеціалізованого готель-млину на 

базі справжнього водяного млина, збудованого понад 100 років тому назад (фото 2, 3).

Підвищення  та  збереження  рекреаційного  потенціалу –  важливий 
напрямок для збереження живої та неживої природи.

Для виконання цього необхідно:
-  надати  природоохоронний  статус  всім  об’єктам,  які  мають  ту  чи  іншу 

цінність; - забезпечити гідний та перманентний контроль за площею Геопарку. 
Створення  навчально-просвітницької  бази –  напрямок  забезпечує 

-можливість проведення наукових та просвітницьких робіт.
Вказана робота є важливою складовою, як для збереження живої та неживої 

природи, так і для формування національної гідності та пізнання української 
культури.

Для виконання запланованого необхідно:
- проведення екскурсій;
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Фото 1. Долина ріки Південний 
Буг.

Фото 2. Зовнішній вигляд 
основної будівлі.

Фото 3. Шлюз.
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- розробка та створення навчальних ділянок для дітей та дорослих;
- проведення природоохоронних акцій.
На  нашу  думку,  створення  Геопарку  на  вказаній  площі  є  першочерговим 

завданням  для  збереження  частини  найцінніших  фактів  еволюції  нашої 
планети для нащадків.

Щорічно територію НПП «Бузький Гард» відвідує понад 50 000 чоловік. При 
умові  створення необхідного  сервісу  для відпочинку,  кількість  туристів  буде 
зростати,  а  це  в  свою  чергу  прискорить  позитивний  розвиток,  як  приро-
доохоронних програм, так і економіки регіону (інвестиції, надходження грошей 
до місцевого бюджету, розвиток інфраструктури, нові робочі місця та інше).

Створення  «контрольованого»  туристичного  сервісу  зменшить  негативний 
вплив на об’єкти геологічної спадщини.

Виходячи  із  сьогоднішніх  реалій,  необхідно  розробити  Всеукраїнську 
програму щодо створення Геопарків. В перший час розвиток будь-якого парку 
повинно проводитись за підтримки та інвестування держави, а в майбутньому, 
при  забезпеченні  гідних  умов,  Геопарк  буде  функціонувати  самостійно  та 
приносити прибуток державі. 

Holturenko I., Maniuk V., Artamonov V.
GEOPARK OF THE MYKOLAYIVSCHYNA REGION
This article discusses need for a Geopark in the Mykolaiv region (at the national  

park "Bug Guard (НПП «Бузький Гард»).

Гошовський С.В., Бобров О.Б., Сукач В.В., Лисенко О.А.УкрДГРі

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІТОТЕКИ ТИПОВИХ ДОКЕМ-
БРІЙСЬКИХ ПОРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЯК СКЛА-
ДОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІТОТЕКИ
Необхідність  створення  Державної  літотеки  –  єдиного  загально-

національного інформаційного банку даних,  як  основи будь-яких геологічних 
досліджень,  продиктована  прогресивними  світовими  тенденціями  розвитку 
геологічної науки. 

За  останні  10-15  років  регіональними  геологічними  підприємствами 
Держгеолслужби  досягнуто  значних  успіхів  у  розробці  та  складанні 
електронних баз даних, які  акумулюють в собі різнорідну геолого-геофізичну 
інформацію,  отриману  в  процесі  геологорозвідувальних  робіт  різних  стадій. 
Фактично такі БД потребують лише програмно-технічного доопрацювання та 
приведення  їх  до  єдиної  схеми  функціонування,  тобто  створення 
загальнодержавної  електронної  бази  геологічних  даних  знаходиться  на 
складній, проте завершальній фазі.

Поряд  з  цим,  очевидний  прогрес  у  складанні  БД  не  відобразився  на 
систематизації та зберіганні найцінніших геологічних матеріалів – зразків порід, 
руд, проб, шліфів, аншліфів тощо. Більше того, суттєве згортання обсягів ГРР 
в  останні  роки  призвело  до  занепаду  (або  й  до  ліквідації)  геологічних 
експедицій, що, в свою чергу, спричинило відповідну втрату наявних у їхньому 
розпорядженні геологічних музеїв та колекцій. Характерними стають випадки, 
коли в офіційних колекціях відсутні зразки порід або руд, які характеризують 
цілі  породні  комплекси  або  рудопрояви  та,  навіть,  родовища.  Приємно 
відзначити,  що  в  КП  «Південукргеологія»,  ПДРГП  «Північгеологія»  цей 
негативний  процес  зупинений  і  розпочато впорядкування  наявних  музейних 
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зразків. Але знову ж таки, роботи ведуться за відсутності єдиних принципів та 
підходів, створювані колекції в значній мірі є фрагментарними, неоднорідними, 
часто організованими за різними класифікаційними ознаками. 

За  рішенням колегії  Державної  геологічної  служби весь комплекс  заходів 
щодо створення Державної літотеки було делеговано УкрДГРІ. Перелік таких 
заходів виглядає наступним чином:

- розробка  нормативно-правової  бази  щодо  створення та  функціонування 
Державної  літотеки, регламентування взаємовідносин з надрокористувачами 
різних форм власності;

- створення  методичних  засад  оформлення  та  постійного  поповнення 
літотеки матеріалами завершених ГРР незалежно від їх цільового призначення 
та форм власності;

- визначення  структури  бази  даних  літотеки  та  переліку  основних 
інформаційних параметрів для різних типів гірських порід (кристалічні породи, 
осадові відклади, руди, лабораторні проби тощо);

- додаткове лабораторно-технічне оснащення літотеки (спектрометр ICP-MS, 
оптичні  мікроскопи,  комп’ютерна  техніка  тощо)  з  урахуванням  наявних 
лабораторних потужностей УкрДГРІ;

- власне  наповнення  Державної  літотеки  геологічними  матеріалами  по 
типових породних комплексах та родовищах корисних копалин України.

У якості  аналога Державної  літотеки можна розглядати всесвітньо відому 
базу геологічних даних Data Metallogenica у м. Аделаїда (Австралія), в основу 
якої покладена колекція зразків – літотека «Бібліотека гірських порід». Вона 
функціонує з 1970р. і постійно поповнюється новими експонатами, відібраними 
у  всіх  куточках  нашої  планети.  До  речі,  Україна  в  ній  представлена  лише 
зразками руд Криворізького та Нікопольського басейнів і деяких золоторудних 
об’єктів. Високого інформативного та технічного рівня літотеки створені також у 
країнах  ЄС,  США,  Канади.  Тому  багатий  міжнародний  досвід  повинен  бути 
обов’язково  врахований  при  формуванні  нашої  Державної  літотеки,  яка  з 
часом  може  стати  однією  зі  складових  частин  загальносвітового 
інформаційного простору.

Приймаючи до уваги специфіку геологічної будови України процес створення 
та наповнення літотеки був розділений на два окремі блоки: 1 – формування 
літотеки типових докембрійських породних комплексів  та родовищ корисних 
копалин Українського щита;  2  –  формування літотеки осадових порід  інших 
геоструктур України (в тому числі – чохла УЩ) та пов’язаних з ними родовищ 
корисних копалин.

На сьогодні в УкрДГРІ та його структурних підрозділах за окремими темами 
розпочаті  комплексні  досліджень  зі  створення  Державної  літотеки  типових 
породних  комплексів  та  родовищ корисних  копалин України,  які  охоплюють 
докембрійські  утворення  УЩ і  нафтогазоносні  регіони  (Головне  відділення), 
осадовий чохол УЩ і Донбас (Дніпропетровське відділення) та південь України 
(Кримське відділення). 

Необхідно  зазначити,  що  напрямок,  який  включає  в  себе  докембрійські 
кристалічні утворення та корисні копалини УЩ, є логічним продовженням циклу 
робіт УкрДГРІ з підготовки монографічних узагальнень „Геологія України” (у 2010 р. 
відправлено до друку три томи) і „Підготовки та видання Атласу основних петротипів 
породних комплексів УЩ для уніфікації процесу їх виділення, опису та картування 
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при ГРР” (завершення заплановане у 2011 р.). Результати цих досліджень в повній 
мірі відтворюють все різноманіття породних комплексів УЩ і пов’язаних із ними 
корисних  копалин,  тому  розглядаються  надійним  змістовним  та  інформаційним 
підґрунтям  для  створення  Державної  літотеки  в  частині  докембрійських 
кристалічних утворень.

За  даним  напрямком  вивчено  вітчизняний  досвід  формування  колекцій 
зразків,  проб,  шліфів,  аншліфів  и  т.д.,  методики  підготовки  та  розміщення 
експозиційних  матеріалів  у  провідних  геологічних  музеях  виробничих 
підприємств,  наукових  організацій  та  навчальних  закладах.  Інформація  про 
закордонний досвід почерпнута, головним чином, на сайтах Інтернету, а також 
у Центральному науково-дослідному музеї ім. Чернишова, ВСЕГЕИ, м. Санкт-
Петербург.  Окрім  цього,  проведені  узгодження  та  консультації  в  ПДРГП 
«Північгеологія»,  КП  «Південукргеологія»,  у  Національному  науково-
природничому музеї та ІГМР НАН України, досягнуто з ними домовленості про 
взаємовигідне  творче  співробітництво  та  участь  у  підготовці  та  наповненні 
літотеки геологічними матеріалами по докембрію.

В  основу  формування  літотеки  по  докембрію  пропонується  покласти 
стратотипові,  опорні  та  петротипові  розрізи  стратифікованих  і 
нестратифікованих  підрозділів  чинної  Кореляційної  хроностратиграфічної 
схеми  раннього  докембрію  Українського  щита  2003 р.  В  такому  разі 
експоновані  геологічні  матеріали  в  достатній  мірі  розкриватимуть специфіку 
складу  та  упорядкованості  кожного  хроностратиграфічного  підрозділу, 
міститимуть  ресурс  зразків  для  подальших  різнопланових  лабораторних 
досліджень. Загалом структура опису докембрійських підрозділів включатиме 
такі  основні  інформаційні  параметри:  назва  стратифікованого  або 
нестратифікованого  підрозділу  →  площа  поширення  →  геолого-структурне 
положення  → форма  геологічних  тіл  → характер  створюваних  геофізичних 
полів → металогенічне значення → бібліографічні посилання → стратотиповий 
(опорний)  або  петротиповий  розріз.  Далі  характеризуються  зразки  головних 
петротипів  підрозділу  відповідно  представленому  розрізу:  назва  зразка 
(гірської  породи)  →  опис  місця  відбору  зразка  (відслонення,  кар’єр, 
свердловина, населений пункт, берег річки тощо) → координати GPS → місце 
зберігання  →  геофізична  характеристика  →  петрографічний  опис  → 
петрохімічна  характеристика  →  геохімічні  особливості  →  вік  породи  → 
бібліографічні  посилання.  При  відсутності  достатнього  обсягу  даних  для 
характеристики  зразка  передбачається  проведення  додаткових  досліджень. 
Передбачається, що створення літотеки буде супроводжуватися розробкою її 
віртуального аналога в Інтернеті.

Завданням найближчої перспективи є розробка єдиної, уніфікованої схеми 
підготовки матеріалів для наповнення Державної  літотеки,  яка максимально 
розкриє  усі  найважливіші  особливості  різновікових  породних  комплексів  від 
супракрустальних  утворень  докембрію  до  четвертинних  відкладів  та  усе 
різноманіття родовищ корисних копалин, які вони вміщують.

Отже, Державна літотека гірських порід та руд в комплексі з електронною 
базою геологічних даних матиме велике наукове, рекламно-інформаційне та 
загальноосвітнє  значення,  сприятиме  залученню  внутрішніх  та  зовнішніх 
інвесторів. Нові гіпотези та прогнози, які, без сумніву, будуть створюватися у 
близькому  та  далекому  майбутньому,  матимуть  для  їх  підтвердження  і 
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випробування надійне фактологічне підґрунтя (геологічні зразки, шліфи тощо).
Щиро  запрошуємо  фахівців  геологічних  установ,  закладів,  організацій  до 

взаємовигідного  співробітництва  у  вирішенні  важливого,  проте  вельми 
необхідного для України завдання зі створення Державної літотеки.

Goshovskiy S.V., Bobrov O.B., Sukach V.V., Lysenko O.A.
ORGANIZATIONAL ASPECTS AND CREATION OF THE LITOTHECA OF 
TYPICAL PRECAMBRIAN ROCK COMPLEXES ON THE UKRAINIAN SHIELD 
AS A COMPONENT PART OF THE UKRAINIAN STATE LITOTHECA
Creation  of  the  State  Litotheca  was  started  in  Ukrainian  State  Geological 

Research  Institute.  Principal  aspects  of  this  research  are  next:  - developing  of 
normative and  legal  documents  for  creation  and  functioning  of  the  Litotheca; 
- elaboration of methodology for preparation of geological materials; - developing of 
database structure and main informational characteristics for different rock types; 
- purchase of  laboratory  and technical  equipment;  - properly,  filling of  the  State 
Litotheca. 

Whereas special geological structure of Ukraine, research was subdivided into 
two  blocks:  1  –  Litotheca  of  typical  Precambrian  rock  complexes  and  mineral 
deposits; 2 – Litotheca of sedimentary rocks and connected deposits.

Generally  prescription  structure  for  Precambrian  subdivisions  includes  such 
informational characteristics: name stratigraphic or non-stratigraphic subdivision → 
spread area → geological and structural position → shape of geological bodies → 
generated  geophysical  fields  →  metallogeny  importance  →  references  → 
stratotypical or petrotypical section. Then main petrotype samples are characterized 
accordingly given section: name of sample (rock) → description of sampling point 
→  coordinates  GPS  →  storing  place  →  geophysical  data  →  petrographic 
prescription  → petrochemical  features  → geochemical  data  → age  of  rock  → 
references. 

Authors have made experts of geological organizations and establishments an 
offer to collaborate on the State Litotheca.

Дем’янчук П., Сивий М. Тернопільський НПУ  ім. В.Гнатюка

ПРО ПОТРЕБУ СТВОРЕННЯ ПОДІЛЬСЬКО-ПОКУТСЬКОГО КАРСТОВО-
СПЕЛЕОЛОГІЧНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Карстові порожнини, як унікальні природні утворення, здавна привертають 

до  себе  увагу  вчених  і  туристів,  стаючи найчастіше  об'єктами рекреаційної 
діяльності.  За  даними  UIS,  у  наш час  у  світі  обладнані  та  експлуатуються 
понад 1000 екскурсійних печер, які щорічно відвідує біля 170 млн. осіб. У зару-
біжній Європі відомо 336 туристсько-екскурсійних спелеокомплексів; в Україні 
обладнано для відвідування на різному техніч-ному рівні  лише 5 карстових 
печер. Найпопулярнішими з них є печери: Мармурова, Еміне-Баір-Коба, Кизил-
Коба, які відвідують до 500 тис. екскурсантів за рік (Вахрушев, 2008). 

Світовий  досвід  переконливо  засвідчує,  що  еталонами  найоптимальнішого 
поєднання  природоохоронних,  навчально-освітніх  та  комерційних  функцій 
екскурсійних печер є ті з них, які функціонують у системі геопарків – Інноваційних 
форм збереження і рекреаційно-го використання геоспадщини (UNESCO Geoparks 
Programme…, Paris, 1999), або в систе-мі  національних парків (Вахрушев, 2008).  
Останні, згідно з міжнародною класифікацією натуральних ландшафтів, і особливо 
тих,  що  охороняються,  є  вищою  формою  рекреацій-ної  організації  природної 
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території, яка є водночас і заповідною, і рекреаційною. 
У  США,  приміром,  близько  40  печер  (із  230,  що  експлуатуються  як 

екскурсійні об’єкти) є національними (входять в систему національних парків). 
На  базі  печер  створені  такі  великі  комплекси  туристської  індустрії,  як 
національні парки Мамонтової печери (штат Кентуккі),  Карлсбадської печери 
(штат Нью-Мексико),  печер Вінд і  Джевел (штат Південна Дакота)  та ін.  Це 
зумовило  формування  спеціального  спелеологічного  напряму  –  печерно-го 
менеджменту,  що  охоплює  наукові,  екологічні,  інженерні,  управлінські, 
економічні  аспек-ти  освоєння  печер.  При  парках  працюють  десятки 
спелеолабораторій,  які  крім  функцій  мо-ніторингу  підземних  ландшафтів, 
покликані вирішувати цілу низку інших важливих для науки завдань. Багато з 
печер  доступні  для  відвідування  лише  спелеологам,  а  найкрасиві-ші  або 
найцінніші  в  науковому  сенсі  –  зі  значними  обмеженнями  навіть  для  них 
(наприк-лад, не так давно відкрита печера Лечугія). У цьому відношенні досвід 
США представляє велику цінність для нашої країни й інших держав світу.

З  огляду  на  те,  що  за  насиченістю  карстовими  формами  та  наявністю 
найбільших  у  світі  карстових  порожнин  у  гіпсах  Середнє  Подністров’я не 
поступається  відомим  спелео-регіонам  світу,  та  беручи  до  уваги  світовий 
досвід і напрацювання вітчизняних вчених (Лук’яненко, 2006; Вахрушев, 2008;  
Зінько, 2009 та ін.), уважаємо за доцільне створення в межах цього регіону 
Подільсько-Покутського  карстово-спелеологічного  національного 
природного  парку.  Важливою  передумовою  його  створення  є  компактність 
розміщення великої  кількості  цінних  і  унікальних  карстологічних  об'єктів. 
Останні  повинні  стати  надійною  основою  для  обґрунтування  доцільності 
благоустрою  та  обладнання  окремих  печер  для  туристсько-екскурсійних 
потреб, капіталовкладень у транспортну та готельну інфра-структуру, розробку 
спелеологічних  маршрутів,  туристичних  стежок  із  залученням  інших 
природоохоронних  та  культурно-історичних  об’єктів,  популяризацією 
етнокультурних особливостей краю та ін.

Demyanchuk P., Syvyj M. 
THE PODІLSKО-POKUTSKYI KARST AND SPELEOLOGY NATIONAL PARK 
NEED FOR CREATING 
The necessity of creating in-Dniester Podіlskо-Pokutskyi Karst and Speleology 

National Park to secure protection of the unique objects speleological region and 
resource saving operation.

Демчишин М.Г., Анацький О.М., Кріль Т.В. ІГН НАНУ

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Геологічні  пам’ятки  всіх  типів  при  різноманітних  видах  і  в  різних  місцях 

знаходження зазнають постійних впливів  зовнішніх  природних і  техногенних 
чинників,  що  у  більшості  випадків  негативні.  Вони  втрачають  при  цьому 
наукову,  пізнавальну,  естетичну  цінність,  руйнуються,  приходять  в  повний 
занепад. Найбільш поширеними впливами виступають процеси вивітрювання, 
ерозії, гравітаційні процеси – обвали, провали, зсуви. Ці процеси розвиваються 
як природно так і провокуються антропогенними (техногенними) чинниками – 
будівельними і гірничими роботами, динамічними навантаженнями від роботи 
механізмів, руху транспорту. 
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В залежності від типу пам’яток та їх положення виділяються:
• стійкі (окремі скелі – Ворочовські, Марморошські, Урицькі, гранітний масив 

Кам’яні  могили,  виходи  базальтів  у  кар’єрах  Івано-Долинського  родовища, 
стратотипи, відслонення скельних і магматичних порід); 

•  малостійкі (стратотипи і відслонення напівскельних і тріщинуватих порід, 
печери у вапняках і гіпсах – Оптимістична, Атлантида, Млинки); 

• нестійкі (відслонення глинистих порід в схилах річкових долин і ярів, окремі 
останці піщано-глинистих порід – зсувний цирк на правому березі ріки Тересва, 
гори Пивиха і Калитва).

Загрозу руйнуванню і втраті цінних геологічних пам’яток несуть собою часто 
не  обґрунтовані  роботи  поблизу  заповідників  або  безпосередньо  на  їх 
територіях таких як Канівські дислокації, пасма Товтр, каньйони рік Тетерева і 
Смотрича, схили долин Дністра, Південного Бугу, Прута та інших великих та 
малих  рік  України.  Активізація  руйнівних  процесів  в  басейнах  цих  рік 
відбувається як при аномальних синоптичних ситуаціях (зливи, повені)  так і 
при техногенних втручаннях – забудова заплав, гідротехнічні роботи. 

Пропонується  підвищити  статус  окремих  геологічних  пам’яток  України  до 
Державного  рівня,  визначити  наявність  загроз  природного  та  техногенного 
характеру,  можливість  їх  усунення  шляхом  зміни  режиму  використання 
прилеглих  територій,  промислових  та  цивільних  об’єктів,  транспортних 
комунікацій.  Роботи  з  закріплення  місць  розташування  геологічних  пам’яток 
повинні  виконуватися у складі заходів передбачених державними цільовими 
програмами  протизсувних  і  берегоукріплювальних  робіт.  При  використанні 
територій  прилеглих  до  місць  розташування  геологічних  пам’яток 
дотримуватись  законів  України  і,  зокрема,  положень  земельного,  водного 
кодексів про надра.

M.G. Demchyshyn, O.M. Anatskiy, T.V. Kril 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
The engineering geological aspects of the protection and preservation of the 

geological sites as objects of the natural heritages. 
Geological sites of  all types in various forms and in different locations suffer 

permanent effects  of external natural  and  anthropogenic  factors in  most cases 
negative.  Unique geological formations thus lose its scientific, cognitive,  aesthetic 
value, broken up, come in full decline. The most common effects are the processes 
of weathering,  erosion,  gravity processes - landslides,  failures and  landslides. 
These processes develop as naturally and are provoked by anthropogenic (man-
made)  factors - construction and mining works,  from  the dynamic  load of  the 
machinery, traffic.

Деревська К.І., Паталаха Г.Б., Гриценко В.П., Анфімова Г.В., Руденко К.В.,  
Назарова І.Р. ННПМ НАНУ

РЕГІОНАЛЬНА ЛІТОТЕКА РИФЕЙ-ФАНЕРОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ – 
СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ДЛЯ УКРАЇНИ
Будь-яка  країна  світу,  яка  займається  пошуками,  розвідкою  та  видобутком 

мінеральних  ресурсів,  розглядає  збереження  геологічної  інформації,  як 
необхідність,  яка  обумовлена  заощадженням  коштів  направлених  на  геолого-
розвідувальні роботи. Важливе значення при цьому матиме створення регіональної 
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літотеки  рифей–фанерозойських  відкладів  України  та  збереження  кам’яного 
матеріалу  і  забезпечення  можливості  вивчення  та  подальшого  дослідження 
фактичного матеріалу сучасними та майбутніми поколіннями геологів. 

В  умовах  економічної  кризи  та  за  гострої  конкуренції  залучення  коштів, 
особливо  важливим  для  інвесторів  є  можливість  отримати  достовірну 
геологічну інформацію. Регіональна літологічна колекція осадочних утворень 
може  задовольнити  інтерес  інвесторів,  надати  їм  необхідну  інформацію  та 
гарантувати надійну оцінки ризику. 

Під  геологічною  інформацією  розуміється  вся  доступна  інформація  про 
геологічну та тектонічну будову осадочного басейну, літологію, стратиграфію, 
мінералогію  та  петрографію  осадочних  порід,  наявність  корисних  копалин, 
історію  геологічного  розвитку  регіону,  до  якого  входить  об’єкт  дослідження. 
Геологічна  інформація  про  надра  включає  в  собі  два  основних  типа 
інформації:  первину  і  вторинну.  Первинна  інформація  –  це  інформація  на 
природних носіях (речовинна інформація), яка представлена керном бурових 
свердловин, пробами нафти, води, зразками кам’яного матеріалу, колекціями 
різноманітного  значення,  дублікатами  проб,  шліфами,  аншліфами,  прозоро-
полірованими  пластинами  тощо.  Вторинна  інформація  –  на  штучних 
(паперових, електронних тощо) носіях, які представлені журналами польових 
спостережень  і  документації,  в  тому  числі  цифровий,  журнал  опробування, 
записи геофізичних спостережень тощо, а також данні вимірювання та спосте-
реження над геологічними об’єктами в гірських виробках, відслоненнях, каро-
тажних діаграмах, картах, розрізах та інших первинних геологічних матеріалах; 
результати  аналітичних  досліджень  у  вигляді  таблиць,  графіків,  гістограм, 
опису шліфів та їх  фотографій,  баз даних тощо. За отриманою геологічною 
інформацією можна представити будову осадових басейнів, визначити зміни 
палеоклімату, геодинамічної обстановки, види  фауни та  флори, які існували в 
певний геологічний час, а також прогнозувати наявність корисних копалин.

Співробітники Геологічного музею ННПМ НАНУ продовжують роботу по розробці 
регіональної літотеки відкладів України на базі колекції Музею. Основною метою 
роботи є забезпечення ефективного використання та збереження потужної бази 
кам’яного матеріалу країни Регіональна літотека – це не тільки банк зразків порід, а і 
всі можливі та доступні геологічні матеріали (карти, схеми, розрізи, таблиці, шліфи, 
результати  аналітичних  досліджень,  фотографії,  публікації  тощо),  які  дають 
уявлення  про  літолого-стратиграфічні  особливості  головних  осадових  басейнів 
України та пов’язані з ними корисні копалини. 

Стратотипові  розрізи  є  основою літотек  поза  стінами музею.  Літотека під 
відкритим  небом  –  це  важливий  літологічний  об’єкт,  який  дає  уявлення  не 
тільки про мінералогічний склад порід, а і надає можливість визначити важливі 
літологічні характеристики безпосередньо на природних розрізах. 

Першочерговими завданнями при створенні літотеки рифей-фанерозойських 
осадових  та  вулканогенно-осадових  відкладів  України  є:  1)  розробка  та 
впровадження  новітніх  науково-методичних  підходів;  2)  виділення  ключових 
породних комплексів рифею, венду та фанерозою країни для їх вивчення та 
збору  геологічної  інформації;  3)  моніторинг  стратотипових  розрізів  рифей-
фанерозою України та створення їх електронної бази; 4) розробка навчального 
модулю  «Літологія»  для  студентів,  який  є  ключовим  для  геологічних 
спеціальностей  і  присвячений  літогенетичним  процесам,  властивостям 
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осадових  порід,  методиці  фаціального  аналізу  і  реконструкції  умов 
осадконакопичення  в  осадових  басейнах  на  основі  сучасних  уявлень  про 
літологію; 5) розробка концепції для створення музеїв та літотек під відкритим 
небом,  яку  можна  визначити  як  «раціональне  використання  надр  та 
збереження геологічної спадщини». 

У Геологічному музеї ННПМ НАНУ зберігаються окремі літологічні колекції 
порід  осадових  басейнів  України.  Зокрема  добре  представлені  рифейські 
утворення  Волині  (поліська  серія)  та  олігоцен  –  міоценові  утворення 
Керченського  півострова.  Осадочні  басейни  України  в  цілому  широко 
репрезентовані  викопними рештками,  які  представлені  в  експозиції  Музею і 
зберігаються в його фондах,  проте,  літологічне навантаження експозицій не 
перевищує  20 %.  Крім  того,  у  Музеї  створена  попередня  електронна  база 
стратотипів рифей- фанерозою для частини ВПП та Кримських гір.

Вчені геологічного факультету Київського Національного університету імені 
Тараса  Шевченка  разом  з  дослідниками  ІГМР  НАН  України  проводяться 
роботи  за темою:  «Геологічний  депозитарій  України  (речовинно-аналітичний 
банк даних) як фундаментальна фактична основа проведення досліджень та 
інтерпретація  отриманих  даних  для  рішення  питання  відносно  еволюції 
континентальної кори Землі». Співробітниками УкрДГРІ розпочата робота по 
створенню літотеки докембрійських порід Українського щита. Інформація про їх 
досягнення представлена в даній збірці тезисів.

Завдяки створенню літологічних колекції та електронної бази даних Україна 
може  увійти  в  єдину  систему  світової  геологічної  інформації.  Збереження 
літологічного матеріалу, палеонтологічних колекцій, геологічної інформації та 
фактичних  результатів  фундаментальних  досліджень  науковців  дозволить 
економити близько 25 млн. грн. у рік з бюджету України.

Отже, розробку регіональної літотеки, представлення її в Геологічному музеї 
ННПМ  НАНУ,  створення  електронної  бази  геологічної  інформації  стосовно 
рифей-фанерозою  України  можна  визначити  як  раціональне  використання 
надр країни. 

Derevska K.I.,  Patalakha G.B., Grytsenko V.P., Anfimova G.V.,  Rudenko K.V.,  
Nazarova I.R.
CREATION OF REGIONAL LITHOTHECA OF VENDIAN – PHANEROZOIC 
SEDIMENTS IS STRATEGICALLY IMPORTANT GOAL/OBJECT FOR 
UKRAINE 
Conservation of geological information including lithological data, paleontological 

collections and results of Ukrainian scientist basic research are one of first-priority 
task in our country. The supply effective use and conservation state rich database 
of  rock material  for  carrying out  scientific  and industrial  investigations are main 
goals  of  work  in  new  economic  conditions.  Regional  lithotheca  of  Vendian  – 
Phanerozoic sediments is  not  only  banking of  rock specimens but  there are all 
possible  and  accessible  geological  data,  which  represents  lithological  and 
stratigraphical peculiarities of basic sedimentary basins of Ukraine and connected 
minerals. 
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Дудок І., Семенюк М. ІГГГК НАНУ

БОРИСЛАВ - ПЕРША НАФТОВА СТОЛИЦЯ СВІТУ
Історія нафтовидобування, зокрема геологічний, економічний і соціологічний 

її  аспекти, порушувалися майже у всі  часи побутування цього феномену та 
вивчаються  і  сьогодні.  Матеріали  досліджень  –фонди  Центрального 
державного історичного архіву (м. Львів) та Львівського обласного архіву та 
друковані джерела, що знаходяться у Львівській бібліотеці НАН України імені 
В. Стефаника  –  доповнюють  цікавими  сторінками  відому  науковому  загалу 
інформацію.

Давня  історія  нафти  в  Галичині  описана  в  статті  Т.  Мікуцкого  [1].  Але, 
очевидно,  нафта  під  назвою  “ропа”  була  відома  населенню  Галичини  ще 
здавна,  про що свідчать такі  назви місцевостей --  Ріпне (біля Мражниці  на 
верхнім Дністрі) і інше Ріпне, між Чечвою та Лімницею, Ропчиці (30 км на захід 
від Ряшева), чи річки Ропа в центральній Галичині, що вливається в Вислок, 
біля  Ясла.  Хоча  це  за  120  км  від  нинішньої  границі  з  Польщею,  але  тут 
доцільно згадати ще такі тамошні назви, як Ропиця Руська чи Устя Руське. 

Археологи встановили, що нафту використовували  ще за 5–6 тис. років до 
н. е.  Найдавніші  відомості  про поширення нафти  у  Галичині  починаються з 
другої половини XVIII ст. У кінці ХVІІІ ст. річне видобування такого “масла”, яке 
знайшло застосування також як і ліки, становило майже 7000 л. Довідуємось 
про виходи нафти у Нагуєвичах, біля Самбора, Старого Самбора, Печеніжина, 
Космача і ін. В 1835 р.,  як подає Енґлєр [3],  в околицях Борислава було 35 
студень, які давали в середньому по 4 кварти сирої нафти в день. А вже 1838 
р.  у  Бориславі  існувало  30  колодязів,  які  щорічно  давали  15  т  нафти i,  яку 
використовували в основному для одержання колісної змазки, для дублення 
шкіри, просочування дерева і ін. 

З другої половини 1850-х р.р. в Галичині, а особливо в околицях Борислава, 
розпочалась дійсна нафтова гарячка. В Бориславі і поблизькій Волиці в 1865 р. 
було зареєстровано 2.694 шахт, а в 1879 р. – аж 4.280. але згодом, зрозуміло, 
ця “реміснича” діяльність мусіла зникнути, тим більш що багато шахт, особливо 
неглибоких, вичерпались, тому виживали лише більші підприємства – в 1880 
р. число шахт і свердловин зменшилось до 2.832, в 1895 – до 449, а в 1900 р. 
– їх осталось всього 75 [4]. 

На Дрогобиччині виникло кілька більших підприємств по видобутку нафти та 
озокериту, зокрема нафтовидобувне підприємство Клегера, чи нафтоперегінне 
підприємство  Шрайнера  і  Герца.  В  1863  році  почав  працювати  великий 
нафтоперегінний завод Готліба і в самому Дрогобичі, на якому працювало до 
200 робітників. У 80-х роках ХІХ століття Дрогобич почав перетворюватися в 
центр  нафтовидобувної  промисловості  в  Західній  Україні.  З’явилися  перші 
іноземні капіталовкладачі [5].

Вирішальним в  історії  промислового  освоєння  Бориславського  нафтового 
родовища став 1872 рік. Цього дня введено в експлуатацію залізничну колію, 
що  з’єднала  Борислав  не  лише  з  Дрогобичем,  а  й  зі  столицею монархії  – 
Віднем (перед цим нафту возили возами з ємністю 15 віденських центнерів 
(840 кг) до Дрогобича і Перемишля). Це дало поштовх до нового нафтового 
„буму”. І вже у 1875 році в місті діяло 75 великих і 175 малих підприємств, які  
видобували нафту, а також земний віск (озокерит). 

До початку 90-х років дев’ятнадцятого століття свердловини в м. Борислав 
бурили переважно ударним ручним способом. Найглибша свердловина сягала 
208 метрів. У 1883 році в місто прибув канадійський підприємець Мак Гардвей, 
який купив у місцевого власника право на пошуки нафти і зайнявся бурінням 
трьох свердловин. На них він запровадив новий спосіб механічного ударного 
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буріння, який назвали „канадійкою”. 
У  1884  році  було  пробурено  свердловину  „Карпатський  Раточин-1”,  що  з 

глибини 700 м дала фонтан нафти. Тоді й розпочався період експлуатації так 
званого глибокого буріння в м. Борислав. Біля 1880 р. в околиці Борислава 
поставили  першу  бурильну  машину,  котру  порушували  одначе  людською 
силою. І лише декілька літ пізніше перейдено на парову машину. Другу таку 
бурильну вежу поставлено в Східниці. 

Раніше  нафту  знаходили  на  глибинах  до  600  м,  але  коли  ці  джерела 
практично вичерпались,перейдено до глибокого буріння,  бурильні  установки 
ведуть свердлення до глибин більше 1000 м. З цього часу Східниця займає 
провідне місце, де копальні “Якуб” в 1895 р щодень давала по 10000 цм ропи., 
а в 1896 – разом із копальнею “Цецилія” - за рік дали 800 000 цм. Ці способи 
видобування на тодішні продукційні відносини були аж забагаті ропою. До них 
долучилися і інші дуже продуктивні,  і  саме це спричинило перший складник 
криз  в  нафтовій  промисловості. У  1893 р.  виник  перший картель нафтових 
фабрик. У цей час з’являються перші публікації економічного змісту. 1870 рік в 
історії  розвитку  промислу  визначається  звільненням  від  громадянського 
податку підприємців та передачею у власність фабрикантів будинків,  в яких 
живуть робітники фабрик (11 квітня 1893 р. № 21 подання виділу крайового про 
пільги та умови звільнення від податків). Устав від 25 червня 1913 р. планував 
вкладати  капітал  в  акційні  підприємства  по  виробленню  нафти.  Привезені 
машини  для  нових  фабрик  давались  у  користування  даром,  дешево 
продавалася земля для будови фабрик, залізничні тарифи зменшувалися аж 
на 50 %. З 1899 р. почалось попирання розвою промислу. [7].

У кінці ХІХ – на початку ХХ століття Дрогобич і його околиці стали центром великого 
нафтового басейну, який майже повністю опинився в руках французьких і німецьких 
капіталовкладчиків.  Тут  діяло  “Галицько-Карпатське  акціонерне  нафтове 
товариство”,  Акціонерне  товариство  “Східниця”,  “Ганноверсько-Карпатське 
акціонерне товариство”, “Галіція”, “Евроойлакціонґезельшафт” (“ДЕА”), “Пресер” та 
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інш [5]. Якщо у 80-х роках ХІХ століття дрогобицькі і  бориславські підприємства 
давали тільки  5% всієї  нафти,  що видобувалась  в  Галичині,  то  в  1904 році  – 
66%. Воли 1903 р. було відкрито новий нафтовий терен в Тустановичах, менше 
ризикований, ніж в Бориславі, де в копальні “Литва” Шуйський видобув дуже значну 
продукцію, хвиля спекуляції звернулася у тому напрямі.

Відзначимо, що найбільш продуктивним нафтовидобувним районом був район 
Борислава – Тустановичів, причому продукція там зросла з 13 тис. т в 1898 р. до 
132 тис. т в 1901 р. і понад 500 тис. т в роках 1904 – 1906. Одначе інші родовища 
при  значно  меншій  продукції  зменшували  свій  промисловий  видобуток.  Так  в 
Східниці видобуток впав із 70 тис. т в 1904 р. до 40 тис. т в 1907 р., в Майдані (на 
Лукві), який давав більше 1500 т в 1893 – 95 рр. видобуток в 1904 р. впав до 46 тис. 
т, а подалі був припинений. Таке ж спостерігалось і в Пасічній. Якщо в 1896 р. було 
видобуто 3360 т, то в 1905 р. – тільки 1509 т, тобто видобуток впав в 2 рази. Подібне 
зменшення видобутку спостерігалося і в інших відносно малопотужних родовищах, 
таких  як  Слобода  Рунґурська,  Космач  і  др.  Розвиток  нафтової  промисловості 
Галичини подавлювала також висока акциза – податок на споживання. 

Пік Бориславського нафтовидобутку припадає на 1909 рік. Тоді було видобуто 
1965  тис.тонн  нафти.  Ручний  спосіб  видобутку  змінився  механізованим  –  за 
допомогою  поршньевих  насосів.  Цей  спосіб  експлуатації  свердловин  був 
домінуючим у м. Борислав протягом 1907 – 1947 років.
Різкий  зріст  видобутку  нафти  в  східній  Галичині  привів  до  захоплення  ряду 
підприємств  чужеземним  капіталом,  який  діяв  шляхом  утворення  акційних 
товариств,  таких  як  Галицько-карпатське  нафтове  товариство  (1895),  Східниця 
(1896) і  др. У 1905 р.  англонімецький концерн „Премєройл” контролював більш 
половини нафтовидобутку і переробки нафти в Галичині [5]. 

Могутній  прогрес  відбувся  після  1885  р.  та  замінив  хижацьку  експлуатацію 
природних багатств і людської сили; малі незначні підприємства уступали місце 
більшим,  забезпеченим  сучасними  допоміжними  засобами  і  з  більш сучасним 
устаткуванням, які працювали на раніш недосяжних глибинах. Цю інформацію як те 
ж і дані про різні продукти, одержані із нафтової ропи, від бензини до вазеліни, 
змазок і нафтового коксу, наведено в книжці K. Фалькевича [10].

Ґрунтовним дослідженням у  низці  наукових  праць  стала спільна моноґрафія 
українських  і  польських  науковців,  в  якій  описано  історичне  минуле 
нафтопромислового комплексу, становлення і розвиток бурової справи та науково-
технічні досягнення розробки родовищ на Прикарпатті [10]. Книга є початком нової 
хвилі вивчення розвитку нафтової промисловості у контексті історії науки і техніки 
України.
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Dudok J., Semenjuk M.
BORYSLAV - THE FIRST OIL CAPITAL OF THE WORLD
The history of oil industry of Precarpathia is provided in a chronological order in 

the given paper. The development of the first mining town in the West Ukraine - 
Boryslav - is highlighted through a prism of centuries.

Ємельянов І.Г., Єрмоленко І.М. ННПМ НАНУ

КАМЯНІ МОГИЛИ -ГЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ
«Кам’яні могили» - гірська країна серед неозорої рівнини у південно-східній 

частині  Приазовської  височини.  Заповідник  «Кам’яні  могили»  функціонує  з 
1927  року,  має  загальну  площу  389,2  га,  з  яких  289,  2  га  знаходяться  у 
Володарському районі Донецької області та 100 га – у Куйбишевському районі 
Запорізької  області.  Це ділянка  кам’янистого степу з  гірським рельєфом на 
відшаруваннях  Азово-Подольського  кристалічного  масиву  з  чітко  виявленим 
чергуванням типової степової рослинності та рослинності оголених кам’яних 
порід. Утворена двома пасмами виходів кристалічних порід, що простягнулися 
з північного заходу на південний схід вздовж правого берега річки Каратиш. 
Панівне  положення  займають  чорноземи  звичайні  на  алювії  граніту  на 
лесовидних породах.

Рослинність заповідника представлена петрофітним варіантом різнотравно-
типчаково-ковилових степів. Поверхня скель вкрита накипними лишайниками. 
У тріщинах та заглибленнях, де є хоч трохи мілкозему, селяться печіночники і 
мохи. У невеличких гротах знайшли притулок вісім видів папоротей: пухирник 
ломкий,  багатоніжка  звичайна,  аспленії  північний  і  колосовидний,  щитники 
чоловічий та остистий, аспленій Гейфлера та вудія альпійська. У заповнених 
дрібноземом  тріщинах  та  щілинах  селяться  авринія  скельна,  костриця, 
цибулі:оманна та жовтувата, бедринець крейдяний, ушанка гранітна та вузько 
локальні ендеміки: деревій голий і волошка несправжньоблідолускова, а також 
чагарники:  таволга  звіробоєлиста,  шипшина  карликувата  та  кизильник 
чорноплідний. «Кам’яні  могили»,  це природний музей під відкритим небом і 
входить  до  складу  Українського  степового  природного  заповідника  НАН 
України та є національним надбанням нашої держави.

Yemel'ianov I.G., Yermolenko I.M.
“KAMIANI MOGYLY” — GEOLOGICAL MONUMENT OF THE NATURE

Єрмоленко І.М.,Коваль В.І. ННПМ НАНУ

ЗНАХІДКА В МЕЖИРИЧІ -СВІДЧЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ
Межирицьке поселення  це  пізньопалеолітичне  помешкання  із  кісток 

мамонта, відкрите в 1966 році в с.Межиричі Канівського р-ну Черкаської обл. 
українським вченим акад.НАН України І.Г. Підоплічком. В 1965 року селянин 
Микола Новицький, копаючи льох у своїй садибі, натрапив на велику кістку і 
повідомив про свою знахідку .  Вчені  знайшли тут  залишки чотирьох жител, 
складених  з  бивнів та  кісток  мамонтів.  Розкопки  і  дослідження  залишків 
яранговидних наземних частин помешкання показали, що для побудови було 
використано кістки більше 130 мамонтів. До цього часу зберігся один розкоп. і 
був захищений від  атмосферних опадів  металевою конструкцією.  В лютому 
2010 року дах металевого павільйону провалився під вагою снігу, й пам'ятка 
опинилася  під  загрозою  існування.  За  кошти  спонсорів  та  Національної 
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академії  наук  України  був  реставрований  металічний  павільон  і  знахідка 
знаходиться в безпеці.

На  спільному  з  районною  владою  засіданні  було  обговорено  питання 
будівництва спеціального музею на місці  знаменитої  Межирицької  стоянки . 
Для цього має бути виділено 85 соток землі та зведено необхідні споруди.

«Стійбище» буде  невід’ємною  частиною  туристичних  маршрутів  України 
зокрема  програми  "Золота  підкова  Черкащини".  Окрім  того,  що  за  умов 
зведення в Межиричі музею, об’єкт може бути взятий під патронат ЮНЕСКО як 
пам’ятка  світового  значення.  Межиріцька  стоянка  –  пам’ятка  пізнього 
палеоліту, що лежить біля місця впадання річки Росава в річку Рось. Датується 
близько 13000 р. до нашої ери.

На  стоянці  відкрито  чотири  великі  наземні  житла,  побудовані  із 
застосуванням  великих  кісток  і  бивнів  мамонтів.  Усередині  жител 
розташовувалися вогнища із прибудованими кухонними пристроями, виробничі 
центри, ямки-сховища. На стоянці знайдено світильники з надколінної кістки 
мамонта,  антропоморфні  фігурки,  пряжки,  застібки,  голки,  червона  вохра, 
бурштин  та  інше.  В  одному  з  жител  виявлений  набір  великих  кісток, 
прикрашених орнаментом і зображеннями вогню. Одним з найбільш визначних 
відкриттів є знахідка найдревнішого комплексу музичних інструментів, серед 
яких декорований барабан з черепа мамонта.

Його  потрібно  оберігати  як  об‘єкт  світового  значення  та  внести  в  реєстр 
ЮНЕСКО. Каркас житла з кісток мамонта реконструйовано в Національному 
науково-природничому  музеї  НАН  України.  Знахідку  демонстрували  на 
виставках у Японії і в деяких європейських країнах. Природничий музей Нью-
Йорка обладнав діораму межирицької стоянки. 

Yermolenko I.M., Koval' V.I.
THE FINDING FROM MEZHIRECHIYA — BRIGHT EVIDENCE OF EVOLUTION

Жуковская И.П. Национальный парк «Куршская коса», Калининград,nehrung2@mail.ru

БЕЛЫЕ ДЮНЫ КУРШСКОЙ КОСЫ - УЧЕБНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
Подвижные дюны стали уникальным природным объектом, составляющим 

главную  ландшафтную привлекательность  Куршской  косы  –  национального 
парка – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи они требуют 
особой охраны. 

Куршская коса - крупнейшая в мире аккумулятивная песчаная форма. Ее 
происхождение связано с трансгрессивной реконструкцией прибрежной зоны 
южной  Балтики  в  середине  голоцена.  Впоследствии  за  счет  деятельности 
ветра  сформировался  уникальный  дюнный  ландшафт  эолового 
происхождения.  Преобладают  линейные  формы  высотой  до  67  м,  дюнная 
высокая гряда (более 70 км длиной и  0,3  -  1  км шириной)  расположена в 
восточной  части  полуострова.  Представлены  дюны  на  разных  этапах 
развития:  стабильные  (зеленые  и  серые  дюны,  покрытые  древесно-
кустарниковой и травяной растительностью); подвижные (белые дюны).

Впервые  в  письменных  источниках  кочующие  дюны  упоминаются  в 
ливлендских хрониках,  во второй половине XIII  века [2].  К  концу XVIII  века 
сформировался  преобладающий  элемент  современного  рельефа  - 
продольная гряда высоких дюн. Развитие негативных последствий песчаной 
катастрофы,  заставило  выработать  план  мероприятий  по  закреплению 
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кочующих песков [2]. Таким образом, к началу XX века при целенаправленном 
воздействии  человека  на  Куршской  косе  образовались  современные 
ландшафты.  В  их  поперечном  профиле  выделяются  5  основных  типов 
рельефа: морской пляж, защитный вал, пальве (дефляционно-аккумулятивная 
равнина), гряда высоких дюн, берег залива [1]. 

Большая дюнная гряда – символ косы (рис. 1). Она протягивается широкой, 
почти непрерывной полосой шириной от 100 до 800 м с юго-запада на северо-
восток от 16 км Куршской косы до государственной границы с Литвой и далее 
вдоль берега Куршского залива. Ее средняя высота – 30-40 м, максимальная – 
64  м.  В  настоящее  время  около  70%  песков  гряды закреплены  древесно-
кустарниковой  и  травяной  растительностью,  и  только  30%  представляют 
собой открытые дюны. 

Дюны Куршской косы имеют типичную асимметричную форму с крутыми, 
обрывающимися  к  заливу  и  относительно  пологими,  обращенными к  морю 
склонами. Длина наветренных склонов больше подветренных в 3-12 раз; угол 
наклона склонов составляет 4-12о, подветренных – до 40о и более, а местами 
песок дюн почти отвесно спускается прямо к берегам Куршского залива (рис. 
2). Асимметрия дюн однозначно говорит об их происхождении за счет сноса
песчаного  материала  с  мористой  стороны косы  ветрами  западных  румбов. 
Подвижные  дюны  и  в  настоящее  время  перемещаются  в  сторону  залива, 
местами вторгаясь в его акваторию.

Таким образом, массив открытых дюн является уникальным объектом, так 
как остальная часть дюн Куршской косы уже давно покрыта растительностью, 
и  наблюдать  и  изучать  движение  песков  мы  можем  лишь  на  оставшихся 
участках,  именно поэтому так  важно  их  сохранение в  естественном виде. 
Признание  открытых  белых  дюн  геологическим  памятником  природы 
находиться на согласовании.

Геологическая  экскурсия  по  новейшей  геологической  истории  косы 
проводится для студентов Калининградских университетов, а также студентов 
европейских  учебных  заведений  (Польша,  Германия…).  По  маршруту 
геологической экскурсии основными объектами показа являются: 

-геологические  обнажения  (разрезы)  косослоистых  песчаных  наносов  -  
обнажения находятся на участках открытых белых дюн 23-  29  км,  по этим 
обнажениям  можно  восстановить  скорость,  направление,  длительность 
ветров,  выделить  эпохи  их  усиления  и  ослабления.  Студенты-географы, 
геоэкологи  на  обнажениях  научатся,  как  пользоваться  геологическим 
компасом,  так  и  изучать  и  описывать  геологические обнажения  и  разрезы, 
привязывать их к местности. Для калининградских студентов и школьников – 
это  единственное место,  где  можно научиться  геологическим азам,  обычно 
для этого их возят в Карелию.

-отложения  мергелей,  выдавленных  под  сильным  напором  высоких  
подвижных дюн на берег  залива.  Выходы на поверхность косы складчатых 
лагунных илов возникают в результате гравитационной нагрузки высоких дюн 
на  свое  основание[3].  Возникающее  при  этом  давление  приводит  к 
выдавливанию  пластичных  илов  (обычно  лагунных)  на  периферийное 
основание дюны. Еще Берендт дал точное описание и изображение этой
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Рис.1. Большая дюнная гряда.

Рис.2. Склон дюны, круто спускающийся к заливу.

Рис.3. Выходы мергелей на берегу Куршского залива

своеобразной  достопримечательности.  Там  где  высокий  дюнный  гребень  в 
виде обрывистой сброс – дюны обрушивается непосредственно на побережье
залива,  содержащиеся  в  фундаменте  косы  мощные  отложения  мергеля 
выдавливаются наверх сильным напором движущихся подобно валу дюнных 
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масс.  Это  явление  полностью  напоминает  выдавленные  холмы  торфа  и 
сапропеля, которые образуются при сооружении автомобильной насыпи через 
глубокое болото.  Тогда по  обеим сторонам дамбы выбрасываются вверх  в 
виде  холмов  массы  мягкого  торфа  и  сапропеля.  Такой  же  вид  имеют 
отложения  выдавленного  мергеля  у  подножья  сброс-дюны,  которые в  виде 
многочисленных  складок  и  площадок  уступами  спускаются  к  заливу,  их 
поверхность буйно зарастает кустарником (рис.3). 

Ил представляет собой тучную, находящуюся во влажном состоянии темно-
серую массу,  быстро высыхающую на открытом воздухе и  приобретающую 
тогда светло-серую окраску. Он содержит 26% песка и 74% глинистой массы.

Фауна  ила  тщательно  не  изучалась,  и,  безусловно,  заслуживает 
специального  исследования,  так  как  мергель  является  существенным 
компонентом подпочвы косы и поэтому знание его фауны имеет значение для 
геологического строения косы. 

Научное и практическое значение этого феномена состоит в следующем – 
детальное изучение и геологическое картирование мест выходов складчатых 
лагунных  илов  даст  возможность  изучить  историю  развития  высоких 
подвижных  дюн,  выяснить  пути  их  миграции.  Геологическая  экскурсия 
проходит в особо охраняемой зоне национального парка и предусматривает 
небольшие группы и передвижение по определенным местам открытых дюн. 
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Zhukovskaya I.P.
WHITE DUNES OF THE CURONIAN SPIT-EDUCATIONAL GEOLOGICAL 
PATH
Russia Curonian Spit National Park is a UNESCO World Heritage site, its main 

attraction  open  landscape  white  dunes  –  geological  monument  of  nature. 
Excursions to the unique geological objects have a scientific and educational value 
for students of European universities.

Загнітко В.М., Лижаченко Н.М.КНУ ім. Тараса Шевченка

ЗАВАЛЛІВСЬКЕ  РОДОВИЩЕ  ГРАФІТУ  ЯК  ВАЖЛИВА  ГЕОЛОГІЧНА, 
МІНЕРАЛОГІЧНА, СТРАТИГРАФІЧНА І ЕКОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА
Наукове значення найбільшого в Європі родовища графіту – Заваллівського, як 

геологічної пам’ятки важко переоцінити. І хоча останніми роботами щодо вивчення 
та моніторингу геологічних пам’яток на території Середнього Побужжя родовище 
було віднесено до числа перспективних об’єктів, питання юридичного оформлення 
його як пам’ятки залишається невирішеним.

Як геологічну пам’ятку Заваллівське графітове родовище можна розглядати з 
геологічної, мінералогічної, стратиграфічної та екологічної точок зору. 

Геологічно  родовище  приурочене  до  Заваллівської  синкліналі  і  пов’язане  з 
графітвміщуючими  гнейсами  різного  складу.  Розміщене  на  правому  березі  р. 
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Південний Буг, в 1 км на схід від смт.Завалля, загальна площа кар’єру – 1,6х1,2 км. 
Зони  зруденіння  представлені  витягнутими  за  простяганням  покладами 
пластоподібної форми, цікавою особливістю яких є їх майже вертикальне падіння, 
але  остаточних  доказів  щодо  виділення  даної  структури  як  синкліналі  немає. 
Графітвміщуючі  гнейси  входять  до  розрізу  хащувато-заваллівської  світи,  що 
складена  в  переважній  більшості  карбонатними  породами  –  мармурами  та 
кальцифірами,  котрі  асоціюють  також  з  безрудними,  біотитовими  та 
піроксенвміщуючими гнейсами та кристалосланцями. З точки зору генезису порід 
таке фаціальне чергування викликає значний інтерес. За останніми датуваннями 
світа  віднесена  до  неоархею.  З  1958  року  родовище розробляється  відкритим 
способом і на даний час його глибина становить близько 300 м., що дає змогу 
спостерігати майже повний розріз хащувато-заваллівської світи, який може стати 
єдиним  в  Україні  неоархейським  стратотипом,  предсталеним  карбонатними 
породами, гнейсами та кварцитами. 

Завалівське  родовище характеризується широким розмаїттям мінералів  та їх 
асоціацій. Графіт зустрічаються практично у всіх типах порід. Високі концентрації (до 
7 – 9 %) характерні для різних типів графітвміщуюючих гнейсів та кристалосланців. 
Інші типи порід містять його у вигляді розсіяної вкрапленості чи збагачених ділянок. 
Відносно вмісних порід він  є  епігенетичним. В асоціації  з  графітом встановлені 
піротин,  пентландит,  магнетит,  халькопірит,  сфарелит,  антимоніт,  арсенопірит.  В 
деяких частинах родовища графіт спостерігається в асоціації з алюмоселадонітом. 
В кристалічних сланцях центральної зони графіт асоціює з шамозитом, лізардитом, 
мінесотаїтом,  біотитом.  Генезис  графіту  Завалівського  родовища  традиційно 
вважався метаморфічним. Проте існує велика кількість прикладів коли родовища з 
високим вмістом графіту, що раніше вважались метаморфізованими, на даний час 
класифікуються як гідротермальны (Шрі-Ланка,  Блек-Хілз).  Останнім часом таке 
пояснення окремі дослідники застосовують і для Завалівськго родовища (Яценко, 
2004)  Крім того на родовищі присутня барієва мінералізація  (північний борт),  в 
скарнах  виявлений  піротин  та  тальк,  в  сланцях  центральної  зони  знайдені 
включення рутилу  розміром до восьми мікрометрів,  в  кальцифірах  встановлені 
поодинокі  зерна  антимоніту,  алтаїту,  апатиту,  циркону  і  галеніту.  Значного 
поширення на родовищі набув гранат, який за деякими оцінками може виступати 
супутньою  корисною  копалиною.  Біотит-гранатові  сланці  хащувато-завалівської 
світи  розглядають  як  парапороди,  що  утворились  в  процесі  регіонального 
метаморфізму глинистих сланців осадового походження. Протолітом для сланців 
були тонко смугасті гнейси, складені мінеральною сумішшю, що зустрічається як 
макрорелікти та у вигляді включень у гранаті. Формувалась метасоматична колонка 
(від фронтальної до тилової зон): гіперстен + анортит + КПШ – кордієрит + сапфірин 
+ анортит + біотит – гранат + біотит + кварц + скаполіт – слюда + кварц + польовий 
шпат. Кальцифіри родовища в значній мірі доломітизовані. Метасоматичні зміни 
порід відобразились в утворенні флогопіту, місцями діопсиду та скаполіту.

Родовище знаходиться в значній близькості від річки Південний Буг, тому значна 
кількість  стічних  вод  потрапляє  до  її  течії.  Погіршенню  екологічної  ситуації  на 
прилеглих територіях сприяє наявність значної кількості териконів. Майже з усіх 
боків Завалівське родовище оточене населеними пунктами. У зв’язку з постійним 
видобутком корисної копалини екологічна ситуація в населених пунктах є досить 
складною і потребує державного контролю. Необхідним заходом на родовищі є 
рекультивація та відтворення вироблених площ. 
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Zagnіtko V.M., Lyzhachenko N.M.
ZAVALIE DEPOSIT OF GRAPHITE IS AN IMPORTANTE GEOLOGICAL, 
MINERALOGICAL, STRATIGRAPHICAL AND ECOLOGICAL MONUMENT

Зінько Ю. Львівський національний університет ім. Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГЕОЛОГО-
ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
Збереження  геолого-геоморфологічних  об’єктів  є  важливим  напрямом 

природоохоронної діяльності у багатьох країнах, що опирається на відповідну 
нормативно-правову та законодавчу базу. З цим напрямом природоохоронної 
діяльності  пов’язані  такі  терміни  як  геоконсервація,  геоохорона  та  охорона 
геоспадщини. Проблема законодавчого забезпечення охорони геоспадщини в 
Україні  є  сьогодні  досить  актуальною.  Порівняльний  аналіз  міжнародного 
досвіду  щодо  законодавчого  забезпечення  охорони  геоспадщини  з  станом 
нормативно-правового  забезпечення  охорони  геолого-геоморфологічної 
спадщини в Україні свідчить про певне її методично-практичне відставання у 
цій  сфері.  Згідно з  українським природоохоронним законодавством геолого-
геоморфологічні  утворення  є  важливим  компонентом  комплексних 
великопросторових  природоохоронних  територій  –  природних  заповідників, 
національних  природних та  регіональних  ландшафтних  парків.  На  цих 
територіях вартісні  у науково-освітньому відношенні геолого-геоморфологічні 
об’єкти пропонують виділяти у якості особливо цінних об’єктів геоспадщини [2]. Як 
свідчить  сучасний  стан  охорони  об’єктів  неживої  природи  в  Україні,  базовою 
заповідною категорією тут  є  геологічні  пам’ятки природи  як  різновид категорії 
пам’ятки природи [3, 4]. Пам’ятки природи – це території або природні об’єкти, що 
мають  особливу  цінність  і  є  унікальними  або  типовими.  Вони  охороняються  в 
наукових,  культурно-освітніх  та  естетичних  цілях.  Згідно  з  існуючим 
природоохоронним законодавством,  геологічні  пам’ятки природи поділяються на 
загальногеологічні,  палеонтологічні  та  карстово-спелеологічні.  Найчастіше  вони 
представлені геологічними відслоненнями, скельними та печерними утвореннями, 
останцевими  та  поверхнево-карстовими  формами,  водоспаддами,  каньйонами, 
сучасними рельєфотвірними процесами [1,  3,  4].  Для науково-інвентаризаційних 
цілей геологічні пам’ятки класифікують на страти графічні, мінерало-петрографічні, 
палеонтологічні, тектонічні та геоморфологічні типи [3, 4]. У двох фундаментальних 
виданнях з інвентаризації геологічних пам’яток природи (існуючих і пропонованих) 
загальна їхня  кількість  складала на  кінець  80-х  років  ХХ століття  близько  700 
об’єктів,  а  на  початку  ХХІ  століття  –  біля  900  об’єктів.  Меншою  мірою  для 
збереження об’єктів геоспадщини в Україні  використовують категорію заказників 
(загальногеологічні,  карстово-спелеологічні  та палеонтологічні).  Таких геологічних 
заказників в Україні менше десяти, найвідомішими з них є Качинський каньйон в 
Криму, Молочнобратський карстовий масив в Карпатах.

У  даному  дослідженні  проаналізовано  зарубіжний  досвід  законодавчого 
забезпечення  охорони  геоспадщини  на  прикладі  країн-лідерів  у  практиці 
геоконсервації: США, Великої Британії, Австралії. Одночасно розглянуто досвід у 
галузі  збереження  геолого-геоморфологічних  об’єктів  Польщі,  який  може  стати 
модельним  для  практики  заповіданої  справи  України  в  галузі  геоохорони. 
Зарубіжний  досвід  щодо  законодавчого  забезпечення  охорони  геоспадщини 
співставлено з існуючою практикою геоконсервації в Україні [5-14].

На відміну від багатьох зарубіжних країн в Україні останніми десятиріччями не 
було  достатньо  ініціатив  на  національному  чи  регіональному  рівнях  щодо 
розширення форм заповідання геоспадщини. Одночасно нові міжнародні ініціативи 
у сфері геоохорони, зокрема програма Глобальних геомісць [11], яка передбачала 
інвентаризацію об’єктів геоспадщини міжнародного та національного значення, а 
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також створення нової міжнародної категорії геоохорони – геопарків [12, 13], – не 
знайшла відповідної науково-методичної підтримки у науково-дослідницьких колах 
та практиці заповідної справи в Україні.

Порівняльний аналіз науково-методичного забезпечення та практики заповідання 
України й зарубіжних країн свідчить про необхідність здійснення певних заходів 
щодо законодавчого забезпечення національної політики у галузі геоконсервації:

- розробка національної методології виявлення, селекції та консервації цінних 
геолого-геоморфологічних об’єктів з широким використанням міжнародного досвіду 
та міжнародних ініціативних програм з геоохорони;

- розширення спектру форм (категорій) заповідання цінних у науково-освітньому 
значенні  геолого-геоморфологічних  об’єктів.  Зокрема,  на  часі  є  введення  таких 
категорій як місця документації (спеціального наукового інтересу);

- у  практиці  існуючого  заповідання  слід  ширше  застосовувати  категорію 
геологічних заказників для територій, які  мають різноманітний характер геоспад-
щини,  та  підвищити  статус  об’єктів  геоспадщини  на  велико просторових 
заповідних  територіях  –  природні  заповідники,  національні  природні  і 
регіональні ландшафтні парки;

- важливим є приєднання українських наукових інституцій і адміністративних 
органів до участі в міжнародних програмах геоконсервації: Глобальні геомісця і 
Геопарки.  Вони  дозволять  створити  геоінформаційну  базу  даних  існуючих 
заповідних  геолого-геоморфологічних  об’єктів  та  розробити  і  забезпечити 
функціонування національних геопарків у геологічно найатракційніших регіонах 
– в Українських Карпатах і Криму, на Поділлі та Подніпров’ї. 
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Yuriy Zinko. 
LEGISLATIVE BASIS OF THE GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL 
HERITAGE IN UKRAINE
The legal forms of protection in Ukraine and abroad have been comparatively 

analysed. The suggestions concerning the enhancement of categories and forms of 
protection for the objects of geoheritage and for the implementation of international 
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programmes on the preservation of geoplaces and geoparks have been elaborated. 
The legislative basis of the protection of important geological and geomorphological 
objects on the national  (Poland,  Great  Britain,  USA, Australia)  and international 
levels has been considered.

Зосимович В.Ю. ІГН НАНУ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КИЕВСКО-КАНЕВСКОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
Геологические  памятники  Киевско-Каневского  Приднепровья 

рассматриваются  с  трех  позиций:  как  геологические  объекты  –  стратотипы 
региоярусов палеогена и неогена; как историко-геологическое наследие – на 
материалах изучения этих разрезов создавались стратиграфические схемы от 
самых  первых  до  ныне  действующих;  как  яркое  свидетельство  эволюции 
Земли – анализ разрезов позволяет воссоздать историю развития территории 
от эоцена до миоцена включительно.

Имеющие статус геологических памятников разрезы палеогеновых и неогеновых 
отложений Киевско-Каневского Приднепровья важны не только как геологические 
объекты.  Они  имеют  также  и  большую  историческую  ценность,  поскольку  их 
изучением занималось несколько поколений исследователей и эти разрезы были 
основой  при  создании  первых  и  целого  ряда  более  поздних  вариантов 
стратиграфических  схем,  в  силу  чего  их  значение  для  понимания  эволюции 
взглядов на стратификацию третичных отложений рассматриваемой территории и 
североукраинской палеоседиментационной провинции в целом неоценимо. 

В  1869 г.  Н.П. Барбот  де  Марни  в  береговых  обрывах  Днепра  в  г. Киев 
стратиграфически  выше  «спондилусового»  яруса  выделил  «ярус  белых 
песков,  жерновых  песчаников  и  лигнита»  [1].  В  1873 г.  К.М. Феофилактов 
предложил расчленение нижнетретичных отложений Киевской губернии на три 
яруса: 1) «ярус белых песков с фаянсовыми глинами и прослоями лигнита»; 2) 
«спондилусовый ярус»; 3) «ярус трактемировских и бучакских песчаников» [2]. 
Н.А. Соколов  в  монографии  1893 г.  предложил  стратиграфическую  схему  в 
составе четырех ярусов: бучакского, киевского, харьковского и полтавского [3]. 
Г.А. Радкевич  в  1900 г.  опубликовал  детальное  описание  подбучакских 
глауконитовых  песков,  которые  датировал  по  результатам  изучения 
моллюсков ранним эоценом [4],  а в  1903 г.  П.Я. Армашевский,  опираясь на 
материалы  Г.А. Радкевича  и  результаты  собственных  исследований  керна 
скважин  в  окрестностях  Киева  и  обнажений  на  р. Десна  предложил  эти 
отложения выделить в самостоятельный каневский ярус [5]. 

Схема  Н.А. Соколова  с  добавлением  каневского  яруса  Радкевича-
Армашевского  просуществовала  без  каких-либо  существенных  изменений 
несколько  десятилетий.  Однако  в  середине  прошлого  столетия 
биостратиграфичекие  исследования  выявили  необходимость  внесения 
корректив в действующую стратиграфическую схему. Изменения коснулись в 
основном полтавского и харьковского ярусов. Полтавский ярус был расчленен 
на  морскую  верхнеолигоценовую  берекскую  свиту  и  континентальную, 
преимущественно аквальную нижнее-  среднемиоценовую полтавскую свиту, 
переименованную  впоследствии  в  новопетровскую  [6,  7].  В  составе 
харьковского  яруса  по  литологическим  признакам  достаточно  четко 
выделялись три части. Нижняя из них оказалась мелководным фациальным 
аналогом  киевского  мергеля;  средняя  составила  верхнекиевскую  подсвиту,  но 
позже  была  выделена  в  самостоятельный  стратон  –  «обуховская  свита»;  за 
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верхней  частью  сохранилось  название  «харьковская  свита»,  переименованная 
впоследствии  в  «межигорскую» [6,  8].  Все  отмеченные изменения  утверждены 
решениями НСК Украины и отражены в действующих стратиграфических схемах 
палеогеновых  и  неогеновых  отложений  Северной  Украины  [9].  Необходимо 
подчеркнуть, что стратотипические разрезы практически всех используемых в этих 
схемах стратонов от нижнего эоцена до миоцена включительно расположены в 
пределах Киевско-Каневского Приднепровья.

Упомянутые  выше  разрезы  несомненно  соответствуют  характеристике 
геологических  памятников  как  «яркие  свидетельства  эволюции  Земли». 
Анализ многочисленных обнажений позволяет воссоздать историю развития 
рассматриваемой  территории  от  эоцена  до  миоцена  включительно, 
проследить  изменения  характера  бассейнов,  по  типу  контактных  зон 
установить  особенности  временных  переходов,  смены  седиментационных 
этапов. Наиболее яркими примерами последнего могут служить события на 
рубеже  эоцена-олигоцена  и  олигоцена-миоцена.  Переход  от  олигоцена  к 
миоцену  был  особенно  значимым  поскольку  в  пределах  всей 
североукраинской  провинции  морской  седиментогенез  сменился 
континентальным,  главным  образом  аквальным.  В  условиях  активно 
развивающихся речных систем и формирующихся озер началось накопление 
осадков,  составивших  впоследствии  новопетровскую  свиту  (региоярус). 
Чередование  в  разрезе  отложений  разного  фациального  типа  –  озерных, 
речных,  болотных –  позволяет  стратифицировать  новопетровскую свиту  на 
более дробные стратоны и  выделять соответствующие этапы развития.  На 
основании  фациально-генетического  анализа  разреза  новопетровских 
отложений  и  их  аналогов  в  пределах  Субпаратетиса  был  выделен,  по 
аналогии  с  Сибирско-Казахстанским  Зауральем,  Великий  озерный  этап  в 
неогеновой истории Восточно-Европейской платформы[10].
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V.Yu.Zosimovich
GEOLOGICAL MONUMENT OF KIEV-KANIEV DNIEPER BANK REGION
Geological monuments of Kiev-Kanev  Dnieper bank are  considered from three 

standpoints: as geological sites – stratotypes of Paleogene and Neogene regional 
stages, as historical and geological heritage – stratigraphic schemes from the very 
first to the existing were created on the on the basis of these cross-sections, as a 
bright evidence of the evolution of the Earth – an analysis of the cross-sections 
allows to reconstruct the history of the area from Eocene to Miocene inclusive.
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Иванцов  А.Ю. Палеонтологический  институт  им.  А.А.  Борисяка  РАН  РОССИЯ  
ivancov@paleo.ru
ЗИМНЕГОРСКОЕ  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  ОТПЕЧАТКОВ  ВЕНДСКИХ 
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ОРГАНИЗМОВ  –  УНИКАЛЬНЫЙ  ПРИРОДНЫЙ 
ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Венд, (650-542 млн. лет назад) – завершающий период протерозойской эры 

–  формально относится  к  криптозою,  однако  «явная  жизнь»  в  нем присут-
ствовала.  Хотя основу биоценозов венда,  как и в глубоком докембрии,  все 
еще составляли простейшие и бактерии, первые сообщества многоклеточных 
растений  и  животных  начали  распространяться  в  это  время  в  морских 
водоемах  всего  мира.  Ископаемые  останки  вендских  многоклеточных 
организмов  встречаются  редко.  Единичные  большие  местонахождения  их 
найдены в Австралии (окрестности г. Аделаида), Южной Африке (Намибия), 
Северной Америке (о. Ньюфаундленд) и на севере Европы – в Архангельской 
области. Крупнейшее из них расположено на западном берегу Белого моря в 
районе, называемом Зимними горами. Горы эти представляют собой крутой 
обрыв до 100 м высотой, протягивающийся вдоль побережья на расстояние 
около  15  км.  Разрез  сложен  морскими  глинисто-песчаными  породами 
редкинского и низов котлинского горизонтов позднего венда, прерываемыми 
узкими  врезами,  заполненными  рыхлыми  отложениями  четвертичного 
возраста. Практически по всему обнажающемуся разрезу венда Зимних гор, за 
исключением  самой  верхней  его  части,  встречаются  многочисленные 
отпечатки тел и следы жизнедеятельности вендских организмов. Чаще всего 
они обнаруживаются на подошве слоев песчаников или алевролитов и реже – 
на поперечных сколах массивных песчаниковых линз. Отпечатки рассеяны по 
слоям или концентрируются в редкие, но относительно плотные скопления; но 
все же большая часть слоев их не содержит. Однако в коллекции Лаборатории 
докембрийских организмов Палеонтологического института им. А.А. Борисяка 
РАН  собрано  несколько  тысяч  экземпляров  вендских  многоклеточных  из 
Зимнегорского местонахождения, что связано, прежде всего, с проводимыми 
здесь  многолетними  систематическими  раскопками.  Метод  обширных 
раскопок,  столь  характерный  для  полевых  работ  в  археологии  или 
палеонтологии  позвоночных,  при  изучении  вендских  местонахождений 
впервые  стал  применяться  именно  на  этом  местонахождении.  Благодаря 
таким  раскопкам  резко  повысилось  разнообразие  известных  науке  видов 
вендских многоклеточных, были добыты отпечатки крупных и даже гигантских 
размеров,  а  также  удалось  зафиксировать  наличие  следов  питания  и 
передвижения  некоторых  из  этих  организмов.  Последнее  открытие  стало 
вехой,  отметившей  окончание  многолетней  дискуссии  о  природе  вендских 
организмов, поскольку удалось показать на каменном материале наличие у 
этих своеобразных существ способности быстро передвигаться на большие 
расстояния и собирать пищевые частицы, то есть неопровержимо доказать их 
принадлежность к царству животных.

Зимнегорское местонахождение отпечатков вендских многоклеточных было 
открыто в 1977 М.А. Федонкиным и Н.В. Бочкаревой. Начиная с 1991 г, каждое 
лето ПИН РАН проводит его исследование и мониторинг. За истекшее время 
здесь  выявлено  14  крупных  скоплений  отпечатков,  многие  из  которых  по 
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концентрации  содержащихся  останков,  их  разнообразию  и  полноте 
сохранности не имеют аналогов ни в одном вендском местонахождении мира. 
Результаты изучения местонахождения и его ископаемых изложены в длинной 
серии  научных  и  научно-популярных  статей,  монографий,  а  также 
неоднократно  освещались  в  периодической  печати,  в  отечественных  и 
зарубежных программах телевидения.  Некоторые из  находок выставлены в 
геологических,  палеонтологических  и  естественноисторических  музеях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и др., а часть вошла в экспозицию 
передвижных выставок ПИН РАН «На заре жизни» и «Завоеватели Земли». 
Палеонтологические  исследования  вендской  фауны  в  регионе  поддержи-
ваются в течение многих лет Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний,  Национальным  географическим  обществом  США,  Международной 
программой по геонаукам ЮНЕСКО и др.

Удивительной  особенностью вендских  отложений  Архангельской  области, 
весьма  необычной  для  столь  древних  горных  пород,  считается  их  слабая 
уплотненность.  Это  качество,  весьма  способствующее  извлечению 
отпечатков, в то же время является и недостатком, поскольку мягкие породы 
легко  разрушаются,  а  их  обнажения  не  формируют  стабилизированных 
склонов. Скорость выветривания пород, разрушения и зарастания обнажений 
так  велики,  что  компенсируются  только  столь  же  быстрым  выносом 
образованного  рыхлого  материала  реками  и  морем.  Разрушение  берегов 
приводит  к  высвобождению,  а  потом  и  к  гибели  содержащихся  в  породе 
ископаемых останков многоклеточных животных, что заставляет специалистов 
проводить  ежегодные  экспедиции  для  спасения  от  уничтожения 
окаменелостей  мирового  научного  значения.  Однако  естественное 
разрушение обнажений – не единственная опасность для местонахождений 
останков  вендских  многоклеточных.  В  последнее  время  в  России  получил 
широкое распространение сбор палеонтологических объектов в коммерческих 
целях. Не обошел стороной он и Архангельскую область. Отпечатки вендских 
животных района, в том числе принадлежащие не изученным, не известным 
науке организмам, нелегально вывозятся из России и свободно продаются на 
геологических ярмарках в Германии, Америке, а также через Интернет. Сборов 
уникальной  геологической  информации  частными  коллекционерами  не 
ведется,  никакие  соображения  об  охране  локальных  захоронений,  часто 
единственных  на  Земле,  их  не  останавливают.  Очевидно,  что  пресечение 
развития частного предпринимательства в данном случае необходимо. В 2000 
году Администрацией Архангельской области и Северным комитетом МПР РФ 
было принято постановление о приостановлении палеонтологических сборов 
на территории области;  после это  решение было изменено,  и  теперь сбор 
возможен  при  наличии  лицензии.  По  заказам  областных  организаций  ПИН 
РАН был составлен каталог местонахождений вендских ископаемых региона, 
произведена  оценка  их  значимости  и  даны  рекомендации  по  охране.  В 
выводах из проведенных исследований предложено создать в области группу 
ООПТ палеонтологической направленности регионального (а в перспективе – 
федерального)  ранга  с  единым  управлением.  В  задачу  охраны  вендских 
местонахождений  предложено  включить:  а)  минимизацию  антропогенного 
воздействия  на  обнажения  и  на  их  палеонтологическое  наполнение;  б) 
сохранение  отпечатков  вендских  многоклеточных  животных,  а  также 
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геологической  и  палеонтологической  информации,  содержащихся  в  их 
породах. На территории будущих ООПТ необходимо: запретить хозяйственную 
деятельность связанную с нарушением целостности обнажений, а также сбор 
палеонтологических коллекций и образцов в коммерческих целях частными 
лицами  и  организациями;  организовать  егерский  надзор  и  мониторинг 
обнажений,  находящихся  под  угрозой  разрушения;  создать  условия, 
способствующие  продолжению  научных  исследований  местонахождений  и 
отпечатков  вендских  животных  ведущими  государственными  научными 
организациями  России  и  развитию  научного  туризма.  А  кроме  этого 
необходимо  организовать,  желательно  в  самом  Архангельске,  хранение 
накопленных материалов, прежде всего отпечатков вендских многоклеточных 
животных,  собранных  на  ООПТ,  с  возможностью  доступа  к  ним  в  целях 
научного изучения или музейного (выставочного) экспонирования. В 2004 г в 
районе,  включающим  и  Зимние  горы,  был  образован  Приморский 
государственный природный ландшафтный заказник регионального значения. 
В  настоящее  время  ОГУ  «Дирекция  ООПТ  регионального  значения» 
проводится  работа  по  изменению  целей  заказника  –  от  сохранения  и 
восстановления  ландшафтов  к  охране  местонахождений  вендской  фауны. 
Можно  надеяться,  что  официально  подтвержденный  статус  Зимнегорского 
местонахождения со  временем будет  повышаться,  и  оно будет  включено в 
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как это давно предлагалось.

Ivantsov A.Yu.
VENDIAN  IMPRINTS  OF  ORGANISMS  IN  ZIMNEGORSKY  REGION  -  A 

UNIQUE NATURAL OBJECT OF WORLDWIDE IMPORTANCE

Ільїн В.В., Решетарська Є.П. ДРГП «Донецькгеологія»

ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОНБАСУ, ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ 
БУДОВИ ОСАДОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
Територія  Донецької  області  займає  одне  з  перших  місць  в  Україні  за 

ступенем  техногенного  навантаження  і  перше  -  за  кількістю  населення.  З 
іншого боку, майже вся територія області розташована у степовій зоні, отже 
майже повністю розорана і зайнята сельгоспкультурами.

За цих умов збереження недоторканих природних куточків є вкрай складним 
завданням. Проте, в Донецькій області постійно ведеться робота зі створення і 
збереженню  заповідних  територій,  заказників  та  інших  пам'яток  природи, 
розширення меж їх площ.

З геологічних позицій Донецьку область можна вважати унікальною. Тут з 
півдня  на  північ  відслонюється  на  поверхні  і  доступний  для  детального 
вивчення  практично  безперервний  ряд  кристалічних,  метаморфогенних  і 
осадових  товщ  від  найдавніших  в  Україні  докембрійських  до  сучасних 
відкладів. Всі стратиграфічні комплекси, починаючи з карбону, є повними за 
обсягом і  стали  основою стратиграфічних  схем  Донецької  серії  геологічних 
карт.  За  десятиліття  геологічного  вивчення  цих  товщ  у  Донецькій  області 
встановлені  та  детально  описані  стратотипи  докембрію,  девону,  карбону, 
пермі,  тріасу,  крейди,  кайнозою,  які  чудово  представлені  у  відслоненнях. 
Основні з цих об'єктів є геологічними пам'ятниками природи.

У путівниках геологічних екскурсій,  які  проводились в різні  роки у рамках 
внутрішніх та міжнародних геологічних зльотів, нарад, конгресів, представлено 
досить багато детально описаних геологічних маршрутів і екскурсій, які і досі 
несуть свою наукову цінність. Останніми роками підприємство виконує великий 
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обсяг  по  паспортизації  геологічних  пам'яток  природи  вже  внесених  у 
друкований каталог. Загалом у каталозі враховані 26 геологічних пам'яток. Але 
додатково  при  детальному  обстеженні  території  регіону  та  вивченні 
геологозйомочних звітів  нами виявлені  нові  стратиграфічні  пам'ятники,  яким 
раніше  не  приділялось  потрібної  уваги.  Це  дозволило  надати  до  обласної 
Програми  соціального  розвитку  області  на  2012  -2015  рр.  пропозиції  щодо 
оформлення нових геологічних об'єктів до наявних.

Разом  з  екологами  області  нами  готувалися  й  готуються  пропозиції  до 
обґрунтування створення комплексних природних заповідних територій, які, поряд з 
ландшафтами, тваринним і рослинним світом, включають і геологічні об'єкти. Це 
сприяє подальшому збереженню геологічних пам'яток природи, які у більшості своїй 
у сучасних умовах за своїми невеликими розмірами кинуті напризволяще.

Як  приклад  можна  навести  долю  найвідомішого  на  Донбасі  геологічного 
пам'ятника «Дружківські скам'янілі дерева». Тут на невеличкій площі,  розмір 
якої лише близько 0,1 га, знайшли цілий ліс стовбурів скам'янілих араукаріїв 
пізнього карбону. Довгі роки ця пам'ятка природи зберігалась недоторканною. 
Наприкінці 1990-х року він був часткового зруйнований. Нині цей геологічний 
об’єкт  включений  до  складу  ландшафтного  парку  «Клебанбикський», 
перебуває  під  постійним  наглядом  та  охороною.  Проведені  нами  детальні 
обстеження цієї  площі показали значно більше поширення кам'яновугільних 
порід, які включають товщу пісковиків з араукаріями, що дозволяє розширити 
площу ландшафтног парку і надає можливість зберегти як пам'ятник природи 
це геологічне утворення.

Тому найбільш дійове збереження унікальних геологічних пам'яток може бути 
гарантована лише через створення комплексних заповідних об'єктів, де є постійний 
штат працівників і створені необхідні умови за їх постійним наглядом.

Саме у  такий  спосіб  в  Донецькій  області  геологами  спільно  з  екологами 
постійно  готуються  необхідні  обґрунтування  для  створення  таких  об'єктів. 
Подібно  раніше  створеним  заповіднику  «Кам'яні  могили»  (Приазовський 
кристалічний масив) і Роздольненскому заказнику ефузивно-осадовий девон), 
пропозиції геологів враховані при створенні цілого ряду заповідних об'єктів. До 
таких  об’єктів  відносяться:  «Клебанбикський  ландшафтний  парк»,  у  склад 
якого  ввійшов  найповніший  і  найбільш  компактний  стратиграфічний  розріз 
пермі  і  карбону  (геологічні  пам'ятники  «Відслонення  нижньопермских 
відкладів» і «Дружківські скам'янілі дерева»); Національний парк «Святі Гори», 
де  є  стратотипи  окремих  фрагментів  крейди  і  юри;  ландшафтний  парк 
«Краматорський»,  до складу якого включені  геологічні  пам'ятники «Крейдяні 
Білокузьминівські  скелі»  і  оголення  крейди  біля  с.  Біле.  Підготовлені  та 
передані  до  розгляду  та  аналізу  документи  на  оформлення  заповідного 
об'єкту,  до  складу  якого увійшли геологічні  пам'ятники «Оголення рифового 
вапняку (перм)» і  «Стратотип микитівської  світи перми»,  і  навіть  виходи на 
поверхню  мідних  руд  (так  звані  «мідісті  пісковики»)  зі  слідами  давнього 
видобутку і плавлення міді.

Крім відомих у каталогах геологічних пам'яток підготовлено обгрунтування 
для  стратотипів  окремих  світ  теригенного  карбону  у  районі  р.  Міус, 
запропонованих  у  ролі  пам'яток  місцевого  значення.  Свого  часу  вони  були 
включені у путівники міжнародних екскурсій, тому наукове їх значення сумніву 
не  визиває.  Їх  розташування  -  відслонення  в  крутих  бортах  балок  та 
віддаленість від населених пунктів – гарантує їх  тривале функційювання та 
доступність через відсутність у районі їх знаходження серйозної техногенної 
діяльності.  В  усякому  разі,  протягом  останніх  30-ти  років,  що  вони 
спостерігаються геологами, такого впливу не встановлено.

Звичайно,  природа  своє  бере.  За  рахунок  ерозійних  процесів  іноді  у 
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зовнішньому  вигляді  природних  об’єктів  відбуваються  суттєві  зміни,  але 
завжди  є  можливість,  у  разі  необхідності,  частково  відновити  первинний  їх 
вигляд  для  найбільш  повноцінного  опису,  вивченню,  огляду  і  таке  інше. 
Геологічні пам'ятники природи є унікальні, неповторні об’єкти, їх слід зберегти 
для майбутніх дослідників та природознавців. І тому однією з основних умов їх 
зберігання має бути наявність хазяїна, як це було, приміром, ще нещодавно, 
до 90-х. А науковий супровід їх готові забезпечити геологи.

Il’in V.V., Reshetarcka Ye.P.
GEOLOGICAL MONUMENTS OF  DONBAS -  A  MAP OF  THE  GEOLOGICAL 
STRUCTURE OF SEDIMENTARY COMPLEX IN THE REGION

Кармазиненко С.П. Інститут географії НАНУ

МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 
ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ БІЛЯ С. МАЛА ЛЕПЕТИХА
Розріз  розміщений  в  активно  розвиненому  ярі  біля  автодороги  Запоріжжя  – 

Херсон, навпроти повороту на с. Верхній Рогачик. Відстань до с. Мала Лепетиха 
близько  2 км.  У  розрізі  мікроморфологічно  досліджені  відклади  голоценового, 
причорноморського,  дофінівського,  бузького,  витачівського,  удайського, 
прилуцького,  тясминського  і  кайдацького  стратиграфічних  горизонтів.  Методика 
мікроморфологічного дослідження викопних ґрунтів і відкладів детально висвітлена 
в працях різних вчених [1, 2, 3]. 

Голоценовий  стратиграфічний  горизонт  (hl)  –  0,0  –  1,20 м –  представлений 
сучасним ґрунтом з генетичними горизонтами Н, Hpk, Phk і Pk. Для мікробудови 
гумусового  горизонту  характерні  складні  мікроагрегати  (III-IV  порядку),  розділені 
звивистими порами, видно поодинокі великі зерна мінерального скелета, частково 
оточені гумусом, і зосередження біля них складних мікроагрегатів в Нрк горизонті 
(Рис. 1.Б, б).  В  нижньому гумусово-перехідному горизонті  зерна скелета оточені 
гумусово-глинистими оболонками, а піщано-пилувата плазма рівномірно просочена 
гумусом.  В карбонатному горизонті  є  плями оксидів марганцю, що заповнюють 
пори,  багато  зерен  кварцу,  доломіту,  гетиту,  навколо  яких  карбонатно-глинисті 
оболонки, а сама плазма з рівномірним просоченням зерен дрібнокристалічним 
кальцитом. Такі макро- (темно-сірий колір, зменшення кількості гумусу з глибиною, 
поступові переходи між генетичними горизонтами, грудкувата структура, наявність 
міцелярних форм карбонатів) і мікроморфологічні (складні мікроагрегати розділені 
порами, дрібнокристалічний кальцит в карбонатному горизонті) ознаки свідчать, що 
ґрунт можна визначити як чорнозем звичайний міцелярно-карбонатний.

Причорноморський  стратиграфічний  горизонт  (pč1)  –  1,20  –  1,80 м –  білясті 
світло-палеві  леси.  Під  мікроскопом  в  шліфах  матеріал  складений  лесовими 
часточками і  зернами скелета з  карбонатно-глинистими плівками і  оболонками, 
видно друзи гіпсу, що пов’язано із сучасним ґрунтоутворенням. Характерним також 
є наявність залізисто-глинисто-карбонатних оболонок навколо пор і  мінеральних 
зерен. Весь лесовий матеріал карбонатний з переважанням дрібнокристалічного 
кальциту.

Дофінівський стратиграфічний горизонт представлений ґрунтом заключної стадії 
dfс – 1,80 – 2,60 м – має такі генетичні горизонти: Нр, Н, Phk і Рk. У Нр горизонті 
наявні  прості  мікроагрегати,  розділені  порами.  В  гумусовому  (Н)  горизонті 
зустрічаються рештки органічної речовини. Гумус, в основному диспергований, але 
місцями зосереджений у  вигляді  слабко виражених згустків,  інколи утворюючих 
агрегати ІІ порядку. В Phk горизонті зерна скелета щільніше упаковані в плазмі і 
мають  карбонатно-глинисті  оболонки.  В  Pk  горизонті  маса  зцементована 
карбонатами, але місцями серед них видно відокремлення заліза і марганцю (безліч 
цяток Mn). Переважає дрібнокристалічний кальцит, що рівномірно розподілений в 
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плазмі.  Такі  ознаки як мала потужність,  світло-буре забарвлення, карбонатність, 
зменшення кількості  гумусу  з  глибиною,  проста  мікроагрегованість,  карбонатно-
глинисті оболонки навколо зерен мінерального скелета свідчать про формування 
ґрунту у досить посушливих умовах. За цими ознаками ґрунт близький до світло-
бурого напівпустельного.

Бузький стратиграфічний горизонт (bg2) – 2,60 – 5,60 м – білясто-палеві леси, які 
за  мікробудовою  значно  відрізняється  від  причорноморських.  Матеріал  пухкий, 
складається з пластівцевих карбонатно-глинистих часточок, розділених інтенсивно 
розвиненою  сіткою  пор.  Поряд  з  кварцом,  наявні  зерна  глауконіту,  доломіту, 
частково облямовані  глинистими плівками,  але частіше лесові  часточки оточені 
залізисто-карбонатно-глинистими  оболонками.  Матеріал  просочений 
дрібнокристалічним кальцитом. Всі ці ознаки є свідченням перигляціальних умов 
формування.

Витачівський  стратиграфічний  горизонт  представлений  двома  ґрунтами 
кліматичних оптимумів: vtb2 і vtb1.

Ґрунт кліматичного оптимуму vtb2 – 5,60 – 6,25 м – коричнево-бурий за кольором, 
в якому можна виділити наступні генетичні горизонти: Hp, Hik та Phik. Матеріал Нр 
горизонту  компактної  мікробудови  у  формі  блоків,  з  наявністю  складних 
мікроагрегатів  (переважно  І-ІІ  порядку)  розділених  звивистими  порами,  а  також 
ооїдоподібних  стяжінь  органо-глинистої  речовини.  У  Нік  горизонті  –  рівномірне 
просочення плазми гумусом, та поодинокі органо-залізисті відокремлення у вигляді 
плівок і  струмочків у масі.  В нижній частині ґрунту зерна мінерального скелета, 
щільно упаковані в карбонатно-глинисту плазму. Мікробудова пилувато-плазмова з 
рівномірним просоченням плазми дрібнокристалічним кальцитом.

Ґрунт кліматичного оптимуму vtb1 – 6,25 – 7,0 м – червонувато-бурий з чіткими 
генетичними  горизонтами:  Hp,  Hik,  Ipk.  При  мікроморфологічному  аналізі  Нр 
горизонту  можна  відзначити  наявність  складних  мікроагрегатів  утворених  в 
основному карбонатно-глинистими речовинами і розділених порами та ооїдів. В Ніk 
горизонті  плазма  просочена  гумусом,  але  є  ділянки  із  гумусово-глинистими 
натеками  навколо  зерен  мінерального  скелета.  Для  ілювіального  горизонту 
характерним  є  наявність  оксидів  марганцю  у  порах,  зерна  скелета  мають 
карбонатно-глинисті  оболонки,  видимі  сліди  незначного  переміщення  органо-
гумусових  речовин.  Структура  глин  лускувата,  спостерігаються  ділянки,  злегка 
збіднені  глиною.  Плазма  просочена  мікрокристалічним  кальцитом  і  він  часто 
підтягується  до  пор.  В  нижній  частині  ґрунту  маса  компактна,  дезагрегована  і 
складається з органо-глинистих ущільнень, розділених ізометричними порами.

Витачівські  ґрунти  відрізняються  червонувато-бурими  кольорами,  насичені 
карбонатами,  озалізнені,  оглинені,  в  мікробудові  спільним  для  них  є  наявність 
складних мікроагрегатів, ооїдів просочення плазми мікрокристалічним кальцитом. 
Але  ґрунт  vtb2 менш  озалізнений  і  опіщанений,  інколи  в  мікробудові  можна 
спостерігати  гумусово-глинисті  натеки,  але  в  основній  масі  зерна  мінерального 
скелета щільно упаковані в карбонатно-глинистій плазмі. В ґрунті vtb1 проявляються 
ознаки більшої рухливості залізисто-карбонатно-глинистої речовини. Обидва ґрунти 
можна визначити як червонувато-бурі, які часто розвиваються в комплексі, але ґрунт 
vtb2 червонувато-бурий солонцюватий, а нижній vtb1 просто червонувато-бурий.

Удайський  стратиграфічний  горизонт  –  7,10  –  7,40 м –  коричнювато-буруваті 
лесоподібні  суглинки.  В  їх  мікробудові  спостерігаються  залізисто-карбонатно-
глинисті  оболонки  навколо  лесових  часточок  і  первинних  зерен  скелета.  Маса 
губчастого  складення,  складається  з  досить  великих,  діаметром  0,02-0,1 мм, 
лесових карбонатно-глинистих часточок, схожих із пластівцевими мікроагрегатами. 
Матеріал карбонатний, дрібнокристалічний кальцит концентрується навколо пор.

Прилуцький  стратиграфічний  горизонт  представлений  ґрунтами  кліматичних 
оптимумів plb2 і plb1.
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Ґрунт кліматичного оптимуму plb2 – 7,40 – 8,10 м – відрізняється від витачівських 
збільшенням сіруватих відтінків кольору, з генетичними горизонтами: H, Hpk, Pk. У 
гумусовому горизонті маса коричнево-темно-сіра, гумус зосереджений в основному 
у вигляді щільних чітких округлих згустків діаметром 0,02-0,04 мм і лише частково 
диспергований. Розвинені складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку діаметром до 0,20 мм, 
але  спостерігаються  і  простіші  (округло-овальніші).  Добре  виявляється  сітка 
розгалужених  пор.  На  деяких  мікроділянках  плазма  інтенсивно  просочена 
мікрокристалічним  кальцитом  і  профарбована  в  бурі  відтінки,  що  пов’язано  з 
переробкою матеріалу карбонатним горизонтом. Зерна мінерального скелета (40-
50%  площі  шліфа)  різнорідні:  поряд  з  крупнопилуватими  є  крупніші  обкатані  і 
напівобкатані діаметром 0,05-0,15 мм, оточені карбонатно-глинистими оболонками. 
У  гумусово-перехідному  горизонті  плазма  має  буро-сіре  забарвлення,  губчастої 
будови.  Профарбовування визначається гумусом,  який частково диспергований. 
Багато  ділянок  з  рівномірним  просочення  плазми  гумусом.  Для  Pk  горизонту 
характерна  пилувато-плазмова  мікробудова  з  рівномірним  просоченням  плазми 
мікрокристалічним кальцитом. Ґрунт кліматичного оптимуму plb2 відрізняється від 
інших  плейстоценових  ґрунтів  коричнево-сірим  забарвленням,  має 
чорноземоподібний  профіль  із  поступовими  переходами  між  генетичними 
горизонтами, грудкувату структуру, з плямами марганцю і особливо концентраціями 
карбонатів.  Мікроморфологічно  для  нього  характерні  складні  мікроагрегати, 
просочення  плазми  гумусом  у  перехідному  горизонті  і  насиченість  плазми 
мікрокристалічним кальцитом в карбонатному горизонті. Всі ці ознаки свідчать, що 
ґрунт можна визначити як чорноземоподібний коричнювато-сірий.

Ґрунт  кліматичного  оптимуму  plb1 –  8,10  –  8,80 м  – з  такими  генетичними 
горизонтами: H, Hp та Phk. В мікробудові гумусового горизонту характерні складні 
мікроагрегати (переважно ІІ-ІІІ порядку), розділені порами (Рис. 1. Б, п). У гумусово-
перехідному горизонті часто зустрічаються ділянки із майже суцільним просоченням 
плазми гумусом. Вниз по профілю збільшується інтенсивність просочення плазми 
карбонатами і сполуками заліза. Можна спостерігати карбонатно-залізисто-глинисті 
оболонки навколо округлих скупчень органо-глинистої речовини в Phk горизонті. 
Характерна  наявність  оксидів  марганцю,  що  заповнюють  пори,  залізисто-
карбонатно-глинисті плівки навколо них. Ґрунт вміщує мікрокристалічний кальцит 
особливо в Phk горизонті. Як і верхній (plb2), нижній прилуцький ґрунт (plb1) проявляє 
ознаки гумусонакопичення (сірувато-коричневий колір,  карбонатність,  зменшення 
гумусу з глибиною, складні мікроагрегати, просочення плазми мікрокристалічним 
кальцитом в карбонатному горизонті), але дещо відрізняється від верхнього – є 
більш озалізненим, що проявляється у червонуватих відтінках кольору, в наявності 
залізисто-карбонатних плівок і оболонок навколо зерен скелета. Ґрунт з ознаками 
формування  у  помірно-теплих  умовах  клімату,  схожий  на  чорноземоподібний 
сірувато-коричневий.

Тясминський стратиграфічний горизонт – 8,80 – 9,0 м – світло-жовтувато-палеві 
лесоподібні  суглинки.  Матеріал  має  переважно  типову  лесову  мікробудову  і 
відображає  перигляціальні  умови  свого  формування.  Під  мікроскопом  можна 
спостерігати  органо-глинисті  скупчення  у  вигляді  грудочок,  лесових  часточок  з 
карбонатно-глинистими плівками. Плазма просочена мікрокристалічним кальцитом. 

Кайдацький стратиграфічний горизонт представлений ґрунтом оптимальної стадії 
kdb1 – 9,0 – 10,0 м – з такими генетичними горизонтами: H, Pik та Phk. В мікробудові 
для  гумусового  горизонту  характерні  округлі  складні  мікроагрегати  І-ІІ  порядку, 
розділені порами, в Нр горизонті скупчення гумусу у грудочках і згустках, а також 
гумусово-глинисто-залізисті  оболонки  навколо  зерен  скелета.  Самі  зерна 
мінерального скелета щільно упаковані в органо-глинистій плазмі. Для карбонатного 
горизонту  характерне  досить  рівномірне  його  просочення  мікрокристалічним 
кальцитом.  Такі  макро-  (бурувато-коричневий  колір,  карбонатність)  і 
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мікроморфологічні  (округлі  складні  мікроагрегати (І-ІІ  порядку)  розділені  порами, 
наявність органо-гумусових оболонок навколо зерен мінерального скелета) ознаки 
свідчать, що кайдацький ґрунт кліматичного оптимуму kdb1 сформувався в умовах 
підвищеної зволоженості і близький до бурих лісових остеповілих.

1. Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів 
України Київ: Наукова думка. – 2010 – 120 с. 2. Матвиишина Ж.Н. Микроморфология 
плейстоценовых почв Украины –  К.:  Наукова думка.  –  1982.  –  144 с.  3. Методика 
палеопедологических  исследований  /  [М.Ф. Веклич,  Ж.Н. Матвиишина, 
В.В. Медведєв и др.] – К.: Наукова думка. – 1979. – 176 с.

Karmazinenko S.Р.
MICROMORPHOLOGICAL FEATURES OF PLEISTOCENE SOILS AND 
LOESS OF THE GEOLOGICAL SITE NEAR MALA LEPETYHA VILLAGE
The macro- and micromorphological features of Pleistocene soils and loess of 

the  geological  site  near  Mala  Lepetyha  village  were  characterized.  The  main 
diagnostic micromorphological signs of buried soils and loess were revealed for the 
aim  of  determination  of  their  types  and  also  for  the  reconstruction  of 
paleogeographical conditions of their formation.

Кенгерли Т.Н., Ибрагимов В.Б. Институт Геологии НАН Азербайджана 
gia  @  azdata  .  net  
ИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕОЛОГИЧЕС-
КОГО ПАРКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Территория Азербайджанской Республики, охватывающая восточную часть 

Кавказского  сегмента  Альпийско-Гималайского  складчатого  пояса, 
характеризуется  исключительным  разнообразием  геологических  форм  и 
ландшафтов со  сложным соотношением структурно-формационных  единиц, 
отличающихся  друг  от  друга  литолого-стратиграфическим  разрезом, 
характером  деформаций  и  геологической  историей.  Часто  рельефно 
выраженные,  эти  геологические формы  сочетаются  с  разнообразием 
геоморфологических  ландшафтов  -  от  полупустынных  до  высокогорно-
нивальных  -  и  в  ряде  случаев  представляют  собой  редкие  геологические 
объекты местного, регионального и даже глобального масштаба. К последним, 
в  частности,  относятся  крупнейшие  на  планете  грязевые  вулканы,  группе 
которых недавно придан статус особо охраняемой территории национального 
уровня. В то же время другие редкие геологические объекты, среди которых 
можно  отметить,  например,  нефть  Нафталана  с  уникальными  лечебными 
свойствами,  источники  термальных  минеральных  вод,  разрезы 
хроностратотипов  регионального  уровня,  тектонические  формы  различного 
генезиса, геологические ландшафты вулканической и тектонической природы 
и пр., отвечающие участкам локализации объектов геологического наследия 
(геосайтам),  находятся  под  возрастающим  воздействием  антропогенного 
фактора и также требуют принятия в их отношении мер по геоконсервации.

Основной подход,  применяемый в данном контексте к редким геологическим 
объектам и практикуемый в настоящее время в мировой практике, заключается в 
реализации  комплекса  административных,  научных,  образовательных  и  прочих 
мер,  направленных  на  их  сохранение  и  длительное  использование. 
Азербайджанское  правительство,  сознавая  важность  достижения  этой  цели, 
утвердило «Национальный план действий по защите и устойчивому использованию 
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редких геологических объектов Азербайджанской Республики на 2009-2012 гг.», 
разработанный по инициативе Института Геологии НАН Азербайджана. Главной 
задачей Национального плана является инвентаризация редких геологических и 
геоморфологических природных объектов с выдачей рекомендаций по разработке 
и внедрению мер, направленных на их защиту и устойчивое использование для 
нужд  нынешнего  и  будущих  поколений.  В  ряду  этих  мер  приоритетным 
представляется организация геопарков, экспозиции которых будут отражать все 
разнообразие видов геологического наследия,  в том числе стратиграфического, 
палеонтологического,  структурно-геологического,  геолого-геоморфологического, 
вулканического (включая грязевой вулканизм) и гидрогеологического. 

В  настоящее  время  рассматривается  ряд  геологических  объектов  на 
территории  Большого  и  Малого  Кавказа,  Апшеронского  полуострова  и 
Нахчыванского  региона Азербайджана,  которые  в  комплексе  с  другими 
уникальными природными объектами могут претендовать на создание на их 
базе национальных геопарков. Первый национальный геопарк, предложение 
по созданию которого ныне подготавливается в Институте Геологии, должен, 
по нашему мнению, отвечать следующим основным критериям: эксклюзивность, 
полигенность или полиформность, развитая инфраструктура, устойчивость.

Понятие  эксклюзивности  предполагает  присутствие  на  выбранной 
территории  таких  геологических  объектов,  которые  присущи  только 
геологическому ландшафту страны и не имеют аналогов в других регионах 
мира. Понятие полигенности/полиформности подразумевает присутствие на 
территории  геопарка  геологических  объектов  различного  генезиса, 
морфологии и времени формирования. Наличие развитой инфраструктуры 
в  зоне  создания  геопарка  предопределяет  минимизацию  финансовых  и 
материальных  инвестиций,  сроков  введения  в  эксплуатацию  выбранного 
объекта,  а  также его привлекательность для индустрии туризма и быструю 
возвратность  капиталовложений.  Наконец,  устойчивость объекта 
определяется  наличием  квалифицированного  кадрового  потенциала  и 
местных  экономических  ресурсов  для  его  обслуживания,  а  также 
стимулированием  ограниченной  экономической  деятельности  в  зоне 
расположения геопарка в интересах местной общины.

Всем перечисленным критериям отвечает Гырмакинский геосайт площадью 
до  50  кв.км,  в  пределах  которого  расположены  следующие  геологические 
объекты:  грязевой  вулкан  Гырмаки  с  богатыми  ландшафтными формами  и 
разнообразием  полупустынной  растительности,  древнекаспийская  (нижний 
плейстоцен)  терраса  с  многочисленными  выходами  кира  и  битумов, 
Гырмакинская долина, формирующая своеобразный эрозионный ландшафт на 
размытом  своде  одноименной  брахиантиклинали,  где  обнажается 
стратотипный  разрез  нефтенасыщенных  горизонтов  продуктивной  толщи 
(гырмакинская  свита),  возвышенность  Янардаг  с  естественными  горящими 
выходами природного газа,  а  также древние нефтяные колодцы, в которых 
происходила добыча нефти в XVIII-XIX веках.

Гырмакинский геосайт послужит той основой, на базе которой будет отработана 
методология создания и управления сетью геопарков в Азербайджане. 

Kangarli Talat Nasrula. Ibrahimov V.B., Israfilov Y.H.
INITIATIVE OF CREATION OF THE FIRST NATIONAL GEOPARK IN AZERBAIJAN
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Кепин Д. В.1 Крахмальная Т. В.2, 1 Центр памятниковедения НАН Украины и  
Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Киев, 2ННПМ НАНУ
ЭКСПОНИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГО–ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ
Комплексным  источником  для  воссоздания  быта  древнейших  обществ 

являются остатки жилищ, другие по функциональному назначению постройки, 
исследованных археологами,  палеонтологами,  палеогеографами,  геологами-
четвертичниками  на  стоянках  и  поселениях  древнекаменного  века.  Истоки 
домостроительства восходят к раннему палеолиту, а для позднего палеолита 
археологическими  методами  четко  установлено  зарождение  архитектуры. 
Строительные остатки эпохи палеолита изучены на «открытых» поселениях 
(под открытым небом) и «закрытых» (в пещерах, гротах, скальных навесах) 
(Sklenаř, 1975; 1976; Гладких, 1992).

Наилучшим способом экспонирования объектов, изученных на «открытых» 
поселениях  есть  их  музеефикация,  т.е.  демонстрация  in  situ  на  фоне 
природного ландшафта в специально сооруженных павильонах.

На  территории  Русской  равнины  в  поздневалдайское  время  в  северной 
(приледниковой) зоне получает свое дальнейшее развитие подтип охотников 
на  мамонтов.  В  первую  половину  этого  периода  (24  –  16  тыс.  лет  назад) 
широкое  распространение  в  Верхнем  (Подесенье)  –  Мезин,  Юдиново  и 
Среднем Поднепровье –Межирич, Добраничевка, Гонцы, а также на Среднем 
Дону  –  Костенки  11  (Аносовка  2,  слой  Iа)  получила  практика  сооружения 
построек с использованием большого количества костей мамонтов Гладких, 
1991). Отметим, что у исследователей нет однозначного мнения о хронологии 
этих  памятников  (Яковлєва,  2000;  Величко,  Грибченко,  Куренкова,  2003; 
Аникович, 2005; Stepanchuk, Sapozhnikov, Gladkik, Ryzhov, 2009).

Именно на указанных памятниках позднего палеолита со второй половины 
ХХ в. активно развиваются методики по их сохранению in situ.

Поселение Мезин (Черниговская обл.) исследовалось с перерывами в 1908 
– 1961 гг. В 2006 г. территория обнажения отложений меловой системы, куда 
входит и памятник, объявлена Мезинским Национальным природным парком. 
На периферии поселения, на участке шурфа В.Е. Куриленко, сооружен в 2008 
г.  небольшой  стеклянный  павильон  типа  колпака.  Рядом  с  павильоном 
установлен памятникоохранный знак. Такой же знак установлен и на другом 
участке  поселения.  Жилище  №  1,  исследованное  И.Г.  Шовкоплясом  и 
академиком  И. Г.  Пидопличко  в  1954  –  1961  гг.,  экспонируется  с  1968  г.  в 
Палеонтологическом  музее  им.  академика  В.А.  Топачевского  ННПМ  НАН 
Украины.  Консервация  и  реконструкция  проведена  И.Г.  Пидопличко 
(Шовкопляс, 1965; Пидопличко, 1969).

Частично музеефицировано в 1970-х гг. под руководством И.Г. Шовкопляса 
поселение  Добраничевка  на  Киевщине  Над  остатками  четвертого 
хозяйственно-бытового  комплекса  (ХБК)  в  1977  г.  открыт  Археологический 
музей «Добраничевская стоянка» (филиал Яготинского исторического музея 
им. Т. Шевченко). Третий ХБК взят тремя монолитами и с 1969 г. экспонируется 
в  Музее  народной  архитектуры  и  быта  (г.  Переяслав-Хмельницкий)  в 
павильоне [Гладких, 1972; Шовкопляс, 1992]. 

Значительный вклад в изучение Межиричского поселения (Черкасская обл.) 
внес  академик  И. Г. Пидопличко  (1976),  который  после  открытия  в  1966  г. 
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первого жилища разработал методику его консервации и реконструкции. Оно 
экспонируется в Палеонтологическом музее им. академика В.А. Топачевского. 
После обнаружения в 1976 г. и раскрытия в 1978 г. четвертого ХБК с остатками 
жилища  М.И.  Гладких  и  Н.Л.  Корниец  (1979)  разработали  методику  его 
консервации с последующим экспонированием in situ в павильоне. В 1978 г. 
был  построен  временный  павильон,  замененный  в  2010  г.  на  новый 
[Крахмальна,  Кепін,  2010].  С  2009  г.  Постановлением  Кабинета  Министров 
Украины памятник является национальным достоянием.

Под руководством Л.А. Яковлевой [2010] с 1993 г также проводятся работы 
по музеефикации двух ХБК на Гонцовском поселении (Полтавская обл.) в двух 
переносных  павильонах-ангарах.  Окрестности  одноименного  села  в  1990  г. 
включены в Полтавский областной Ландшафтный заказник.

Археологический  музей  «Костенки»  создан  в  1967  г  и  открыт  для 
посетителей в 1979 г.  как филиал Воронежского областного краеведческого 
музея. Главным экспонатом стали законсервированные остатки жилища слоя 
Iа поселения Костенки 11 (Рогачев, 1978; Попов, 2006). Археологический музей 
«Юдиново» открыт в 1984 г. как филиал Брянского объединенного областного 
краеведческого музея. В нем демонстрируются законсервированные остатки 
жилищ №№ 3 и 4 (Абрамова, Григорьева, Гришин, 1997). 

На  базе  этих  поселений  в  2000-х  гг.  созданы  Государственные 
археологические заповедники «Костенки» и «Юдиново». 

С 1995 г. на стоянке Зарайск (Московская обл.) проводятся систематические 
исследования и консервация открытого ХБК из костей мамонтов под навесом 
(полиэтиленовая пленка). Памятник в 1990 г. включен на правах филиала в 
состав  Государственного  историко-архитектурного,  художественного  и 
археологического музея «Зарайский Кремль» (Амирханов, 2000). 

В связи с тем, что палеолитические поселения во многих случаях являются 
геологическими  памятниками  и  расположены  в  ландшафтах,  являющихся 
также  памятниками  природы,  Европейская  Ассоциация  по  сохранению 
геологического наследия рассматривает такие объекты как геосайты. На базе 
палеолитических памятников с остатками ископаемой фауны рекомендовано 
создавать геопарки (Keever, Zouros, 2009).

Таким образом, экспонирование археолого-палеонтологических памятников 
in  situ  связано  с  разработкой  научных  концепций  музеефикации  открытых 
памятников.  Это  обуславливает  создание  соответствующих  музеев  – 
«археопарков»  (Титова,  Кепин,  2006;  Кепін,  2009).  Для  таких  музейных 
комплексов  и  их  разновидности  «археолого-палеонтологических  парков»  в 
Украине необходим правовой статус.

Концепция музеефикации археолого-палеонтологических памятников in situ 
должна  включать  проведение  инженерно-геологической  оценки  состояния 
сохранности  окружающей  среды  до  проведения  археологических  и 
палеонтологических исследований, а также инженерно-геологическую оценку 
открытых  во  время  раскопок  ХБК  или  отдельных  объектов,  которые 
предусмотрено  демонстрировать  на  месте.  Необходима  разработка 
программы сохранения открытых объектов в соответствии с их материальной 
структурой  (ископаемая  кость  и  т.д.),  их  консервации,  при  необходимости 
частичной реставрации и реконструкции. Экспозиция может быть создана на 
основе  недвижимых  и  движимых  объектов  в  стационарных  павильонах, 
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которые  должны  быть  оборудованы  портативными  и  стационарными 
приборами,  многоканальными  системами  контроля  за  температурно-
влажностным  режимом,  а  также  предусматривать  инженерное 
благоустройство территории «археопарка».

Kepin D.V.,Krakhmalnaya T.V.
THE EXHIBIT OF ARCHAEOLOGYCAL-PALEONTOLOGYCAL MONUMENTS 
ON THE RUSSIAN PLAIN
The  Late  Palaeolithic  mammoth-bone  dwellings  Mezin,  Mezhirich, 

Dobranichevka,  Gontsy  (Ukraine)  and  Late  Palaeolithic  settlements  Yudinovo  I, 
Kostenki XI, Zaraisk (Russia) museification is analysed.

Киселев Г.Н. СПбГУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ  ИЗ  ЭКСПОЗИЦИЙ  УЧЕБНЫХ  МУЗЕЕВ  СПБГУ  И 
ДРУГИХ ЕСТЕТСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МУЗЕЙЩИКОВ
В рамках сложившейся системы общего и вузовского образования и воспитания 

в  России приоритет  отдается  дисциплинам гуманитарного  цикла.  Это наглядно 
проявляется и при подготовке будущих специалистов музейного дела. Как правило, 
гуманитарные науки создают фон и насыщение в профессии и общей культуре 
будущего специалиста. В то же время естественные дисциплины в университетах 
являются  программнообразующими  только  для  будущих  естествоиспытателей. 
Один из путей преодоления такой неравноценности при подготовке гуманитариев и 
естествоиспытателей является включение естественноисторических дисциплин в 
вариативные  части  компетентностно  ориентированных  учебных  планов 
университетов. 

Определенный опыт такой работы отражен в программе подготовки бакалавров 
и  специалистов  кафедр  музейного  дела  и  охраны  памятников  философского 
факультета и кафедры музеологии исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. По предложениям кафедры палеонтологии СПбГУ 
в  число  дисциплин  по  выбору  студентам  были  включен  курсы  «Предметы 
природопользования  как  культурные  ценности»  и  «Естесвенноисторическая 
музеология: специфика предметов природного наследия».

Введение новых курсов по естественноисторической тематике для гуманитарных 
специальностей ставит перед преподавателем естественнонаучного профиля ряд 
проблем.  Затронем  одну  из  них,  которая  касается  вопросов  наглядной 
демонстрации  к  теоретическому  материалу.  Для  объяснения сущности 
естественноисторических  и  природоохранных  предметов  в  пределах  короткого 
курса  студентам  гуманитарного  направления  использована  возможность 
тематических  посещений  учебнонаучных  музеев  СПбГУ  и 
естественноисторических музеев Санкт-Петербурга. После краткого теоретического 
лекционного  материала  по  конкретной  естественноисторической  тематике 
практическое ознакомление с науками о Земле происходит в палеонтологическом, 
минералогическом и палеонтолого-стратиграфическом музеях Университета, где 
студенты знакомятся с учебными коллекциями минералов, окаменелостей, горных 
пород  из  учебных  экспозиций  так  и  про  просмотре  учебных  коллекций  в 
аудиториях.  Так  экспозиции  палеонтологического  музея  позволяют  студентам 
увидеть жизнь не только как данность, а как процесс, развивающийся во времени, 
представить масштаб геологического времени, подержать в руках наиболее ярких 
представителей  всех  геологических  периодов,  увидеть  на  примере 
фоссилизированных  остатков  древних  организмов  отдельные  этапы 
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эволюционного  процесса  и  многообразие  органического  мира.  Очарование 
минералов минералогического музея СПбГУ и Горного музея Санкт-Петербургского 
государственного горного института (технического университета) им. Г.В.Плеханова 
раскрывает красоту камня а образцы горных пород помогают понять значимость 
земных  недр  для  благосостояния  страны.  Студентам  на  конкретных  образцах 
янтаря,  кварца,  яшмы,  чароита,  раковин  аммонитов,  белемнитов,  панцирей 
трилобитов  и  костных  фрагментов  мамонтовой  фауны  представляется 
информация о значимости просмотренных коллекций минералов и фоссилий для 
коллекционирования и интересов бизнеса.  На примере задержанных таможней 
образцов  проводится  разъяснительная  работа  по  предостережению  будущих 
музейщиков от неразумных поступков при работе с коллекциями музейного фонда 
а  также от  нежелательных действий в  случае выезда за пределы страны при 
пересечении границы России. В этих целях студентам даются основы Таможенного 
Кодекса РФ и специфика вывоза и ввоза минералов и окаменелостей как объектов 
естественнонаучного  культурного  наследия.  По  итогам  ознакомления  с 
музейными  экспозициями  студенты  пишут  тесты  в  котором  должно  быть 
отражено знание предметов хранения, умение отличать уникальные и редкие 
предметов,  дана  оценка  состояния  музейной  работы,  возможности  (или 
невозможности)  менеджмента в  конкретном музее,  отмечаются проблемы и 
нерешенные вопросы. Каждый тест докладывается и обсуждается с участием 
всей группы в форме деловой игры, что является зачетной работой по итогам 
курса. Сочетание теоретического лекционного материала с самостоятельной 
работой  на  конкретных  образцах  способствует  по  отзывам  студентов 
формированию  более  глубоких  естественнонаучных  знаний  и  понимания 
сущности эволюции и проблем биосферы.

Перечень основных нормативно-правовых актов, которые представлены 
в читаемых курсах.

1. Международная Конвенция “О мерах, направленных на запрещение и  
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности» (Генеральная Конференция ООН от 14 ноября 1970 г.)

2. Международная Конвенция «Об охране Всемирного культурного и природного  
наследия».17 сессия ЮНЕСКО, 1972 г.

3.Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  
культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. СЗ РФ. 2002.№26. СТ.2519.

4. Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях». От 15.02.1995 г.  
№ 1024.

5. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15.04.1993. № 4804-1.  
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.№ 20. Ст.718. С.1187-1203.

6 .Закон РФ «О недрах» от 21.02 1992 г. //Собрание законодательства РФ.  
1995. № 10.С.1592 – 1612.

1.  Богуславский  М.М.  Культурные  ценности  в  международном  обороте.  Правовые 
аспекты. М., 2005.

2.  Инструкция  по  учету  и  хранению  музейных  ценностей,  находящихся  в 
государственных музеях СССР. М., 1984.

3. Музееведение. Проблемы использования и сохранения музейных ценностей. М., 1985 
(Сб. научн. тр. /НИИ культуры).

4.  Музей  и  общество.  Проблемы  взаимодействия.  Сб.  тр.творческой  лаборатории 
«Музейная педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. Вып.3.Сост.И.М.Коссова. М., 
1999.

5.  Рыбак  К.Е.  Институт  музейного  права  //Справочник  руководителя  учреждения 
культуры. 2003. № 10.

6. Киселев Г.Н. Фоссилии в этносфере /IV Межд. Конференция «Геология в школе и вузе: 
геология и цивилизация /Отв. ред. В.П.Соломин.СПб., 2005. С.241 – 242.

7. Киселев Г.Н. О влиянии прикладной и экономической палеонтологии на состояние 
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палеонтологического наследия в России / Там же. P. 53-56.
8.Постановление Правительства РФ «Об особо охраняемых геологических объектах» от 

26. 12. 2001 г.

Kiselev G.N.
USING ITEMS OF PALEONTOLOGICAL AND GEOLOGICAL HERITAGE 
OF  EDUCATIONAL  EXHIBITS  AND  OTHER  MUSEUMS  SPBGU 
MUSEUMS  OF  NATURAL  HISTORY  OF  ST.  PETERSBURG  IN  T 
STUDENTS RAINING PROGRAMS FOR MUSEUM STAFF

Клочков С.В. 1, Пилипчук Е.Н. 1, Фесенко А.В. 2 1УкрГГРИ, 2ОНУ 
БАЗА ДАННЫХ –– ОСНОВА МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТ-
НИКОВ УКРАИНЫ
Создание и сопровождение базы данных (БД) является основополагающей 

задачей  мониторинга  любых  геопространственных  объектов.  Геологические 
памятники не являются исключением. Важно помнить, что современные БД 
это сложные реляционные сочетания связанных таблиц и пространственных 
объектов.  Поэтому  важнейшим  аспектом  комфортной  эксплуатации  БД 
является  правильно  продуманная  архитектура  последней.  Данный  нюанс 
нужно  учитывать  на  этапе  создания  логической  и  физической  структуры. 
Прежде  всего  для  того  чтобы  минимизировать  количество  последующих 
изменений  модели  БД,  каждое  из  которых  может  привести  к  нарушению 
связей между составляющими информационной среды.

Создание,  сопровождение,  перманентный  анализ  БД  геологических 
памятников  Украины  стали  одной  из  основных  составляющих  работ, 
выполняемых  УкрГГРИ  в  рамках  тематики  по  сохранению  геологического 
наследия  нашего  государства.  В  настоящий  момент  в  базе  насчитывается 
более  600  объектов,  представляющих  тот  или  иной  интерес  в  качестве 
геологического наследия нашей страны. Все они описаны с учетом принятой 
формализации,  классифицированы  и  визуализированы  средствами 
геоинформационных систем (ГИС) в различных проектах.

Отдельно  стоит  остановиться  на  механизме  формирования  БД 
геологических  памятников  Украины.  Практически  во  всех  государственных 
геологических предприятиях, ведутся работы по геологическому доизучению 
площадей (ГДП). Инициализированы они при участии геологической службы. 
Открыты  темы,  предусматривающие  сбор  информации  для  мониторинга 
геологических памятников  Украины.  Ведущий отраслевой институт  УкрГГРИ 
концентрирует информацию региональных предприятий, создает и пополняет 
единую БД в рамках своей тематики.

Главнейшим вопросом, который стоял на этапе формирования архитектуры 
БД геологических памятников, был вопрос смыслового наполнения последней. 
В результате родилась логическая и физическая информационная модель, с 
определённой степенью формализации пригодная для хранения информации 
о геологическом наследии Украины. 

Таким  образом,  наполнение  БД  представлено  систематизированной 
информацией, которая включает:  1) административно-географическая привязка; 
2) пути подъезда; 3)название памятника; 4) тип памятника; 5) юридический статус; 
6) статус значимости; 7) тип использования; 8) характер визуализации памятника в 
природе;  9)  геологическое  описание;  10)  научная  ценность;  11) экологическое 
состояние; 12) координаты центроида; 13) ссылки на фотографи.

Помимо этого каждый объект визуализирован картографическим способом 
средствами  ГИС.  Геометрия  с  помощью  которой  визуализированы 
геологические  памятники  зависит  от  их  характера  и  площади 
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распространения.  Это  создаёт  возможность  позиционной  классификации 
геологических  памятников  по  административному  признаку,  по  положению 
относительно  геологических,  тектонических  структур  и  прочих 
пространственно-тематических  регионов.  Для  правильной  идентификации 
объектов достаточно только пространственно правильное их отображение и 
наличие тематических ГИС слоёв.

Ведется также создание самостоятельного программного продукта в виде 
поисково-аналитического  интерфейса  к  БД  “Геологических  памятников 
Украины.”  Делается  это,  в  первую  очередь,  с  целью  популяризации 
памятников  природы в широких кругах.  Основная цель создания подобного 
продукта  ––  возможность  использования  информации  из  базы  данных  без 
привлечения тяжелых СУБД и ГИС.

БД  визуализирована  также  на  картах  системы  Google  Планета  Земля. 
Получить доступ к ней в тестовом режиме можно через Интернет в любой 
точке  Земли,  с  помощью  интерфейса  сайта  www.ukrgeo.org.  Также  можно 
загрузить  файл  с  расширением  *.kml,  и  ознакомится  с  геологическими 
памятниками  Украины  с  помощью  программы  Google  Планета  Земля, 
установленной на компьютере.

Что представляет собой БД на картах системы Google Планета Земля? Это 
набор  точечных  объектов.  При  выборе  объекта  на  карте  загружается 
информация  из  БД  в  виде  текстового  описания  памятника  и  его 
фотографического  изображения.  Кроме  того,  посмотреть  информацию  о 
памятнике природы можно на фоне любой из карт системы Google Планета 
Земля, например на фоне космоснимка.

1. С.В. Клочков. Интеграция цифровых геологических материалов в тематические 
информационные  системы  геопространственных  данных.,  Геологічне  картування 
території  України  та  підготовка  до  видання  Держгеолкарти-200.  Сучасний  стан  та 
перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні.  Матеріали V 
науково-виробничої  наради  геологів-зйомщиків  України. Київ;  УкрГГРИ;  2010р.245 
стор. 2. Pinde Fu and Jiulin. Web GIS: Principles and Applications. Sun Esri Press, 2010, 
312  pp.  ISBN:  9-78158948-245-6.  Емельянов,  С.В.  Информационные  технологии 
[текст]: учебное пособие/ С.В. Емельянов – Москва : Изд-во «Ленанд», 124с.

Klochkov S.V., Pylypchyk E.N., Fesenko A.V.
A DATABASES ARE BACKGROUND FOR MONITORING OF GEOLOGICAL 
MONUMENTS OF UKRAINE.
The information on a database of geological monuments of Ukraine created and 

supported  by  UkrGGRI  is  resulted.  The  structure  and  its  semantic  filling  are 
described. The interface and mechanisms of visualisation of objects of a geological 
heritage in local software products and WEB portals is described.

Ковальчук С.І.  НПП «Подільські Товтри»

ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Пам’ятки  найдавніших  геологічних  відкладів  Хмельниччини  архею  і 

протерозою (докембрій) розташовані на півночі області і складаються з гранітів 
гіперстено-біотитові,  гіперстенові,  гранато-біотитові,  діорнітові,  норитів  та 
пегматитів (чорнолітовий комплекс).

В південних районах області до пам’яток древніх геологічних епох належить 
Миньковецький розріз (вендський комплекс верхнього протерозою) в урочищі 
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«Антонів  яр»  поблизу  с.  Миньківці  Дунаєвецького  району.  Геологічну 
характеристику  верхнього  протерозою  добре  видно  на  пам’ятці,  яка 
розташована на західній околиці  с.Кривчани (Кам’янець-Подільський район), 
на лівому березі р.Жван – правої притоки р.Ушиця. 

До  пам’яток  середнього  ордовика  цієї  ери  належить  два  стратотипічних 
розрізи  у  Кам’янець-Подільському  районі.  Один  –  у  верхній  частині  яру  на 
південно-східній околиці с.Гораївка поблизу Дністра. Інший – близько с.Субіч. 
Тут  залягають  карбонатно-кварцеві  пісковики  з  комплексом  характерної 
викопної фауни.

Особливо важливі  в  науковому відношенні  на Хмельниччині  палеозойські 
пам’ятки  силурійського  періоду.  Такі  розрізи  зараз  служать  еталонами  при 
геологічній  (стратиграфічній)  класифікації  гірських  порід  в  історії  нашої 
планети.  Особливо  це  стосується  пам’яток  силурійського  періоду.  До  них 
належать  розрізи  по  Дністру  та  його  притоках  –  Збруча,  Жванця,  Мукші, 
Смотрича, Тернави, Студениці.

З пам’яток  нижнього cилуру та ордовика особливої  уваги  заслуговує нині 
всесвітньовідомий  міжнародний  еталон  силуру  й  девону  -  розріз  на  лівому 
схилі  р.Тернави  в  с.Китайгород  Кам’янець-Подільського  району.  Нині  це 
пам’ятка загальнодержавного значення. 

Різноманітна  фауна  верхнього  силуру  найкраще  представлена  у 
Смотрицькому каньйоні – комплексній пам’ятці загальнодержавного значення 
в околицях м.Кам’янця-Подільського (довжина 9 км), хоча така фауна добре 
простежується на всьому узбережжі цієї річки від с.Голосків до с.Устя.

Серед  геологічних  об’єктів  окремий  підрозділ  складають  геоморфологічні 
пам’ятки. До них належить ціла низка природних утворів, форма яких виникла 
під  впливом  певних  геологічних  процесів.  Більшість  таких  пам’яток 
розташовано в південній частині  області.  Це насамперед – Товтровий кряж. 
Серед інших заповідних пам’яток цієї категорії, які потребують подальших дос-
ліджень, перше місце серед уже досліджених печер займає пам’ятка неогену 
Завальська печера – одна з найчарівніших печер Волино-Подільського плато. 

Недалеко  від  Завальської  печери  «Атлантида»  в  1969  році  київськими 
спелеологами  в  неогенових  гіпсах  відкрита  ще  одна  невеличка  печера 
«Малишка-Киянка». Загальна довжина їх ходів 250 метрів. В печері кристали 
гіпса різних форм та кольорів. Деякі з них мають довжину до 0,5м.

На  межі  Кам’янець-Подільського  та  Чемеровецького  районів  на  лівому 
березі р.Смотрич біля с.Залуччя є відома Залучанська печера. 

Крім  геологічних  витворів  та  надбань  Хмельниччина  має  низку  цінних 
гідрологічних пам’яток природи. Зокрема це болотні масиви. Їх налічується 37,7 
тисяч гектарів. За наявністю торфо-болотних земель область поділяється на три 
райони.: Центральне Полісся (Шепетівський, Полонський і частково Ізяславський р-
ни),  Мале  Полісся,  яке  включає  решту  Ізяславського  району,  та  Подільський 
Лісостеп,  що  охоплює  більшу  частку  області  [1,2].  Найбільші  масиви  боліт 
зосереджено в Центральному Поліссі. Заболоченість і заторфованість Подільського 
Лісостепу – незначні. Всі болота виключно низинні, а торфовища високозольні. В 
області найбільшої  уваги  заслуговують  болотні  масиви  у  Волочиському, 
Красилівському, Летичівському та Хмельницькому районах [5]. Низка боліт набули 
статусу заказників місцевого значення. 

Хмельниччина багата на джерела мінеральних вод. Це, зокрема, ціла серія 
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відкритих  джерел  мінеральних  вод  біля  смт.Сатанів  Городоцького  району. 
Дослідження  Сатанівських  вод  виявили  декілька  типів  ефективних  при 
бальнеологічному  лікуванні  вод,  різноманітних  за  мінералізацією  і  хімічним 
складом та терапевтичною дією. На особливому рахунку є тип Сатанівської 
води, яку назвали «Збручанська Нафтуся». На основі її родовищ збудований 
бальнеологічний курорт «Сатанів».

До гідрологічних пам’яток місцевого значення належить дуже цікаве озеро 
«Святе», що в Ізяславському районі (Михлянське лісництво ДП «Ізяславське 
лісове господарство»),  розташоване в сосновому лісі.  Глибина озера 3-8 м. 
Площа  дзеркала  4  га,  а  з  прибережною  смугою  взято  під  охорону  8,2  га 
(квартали 3 та 8). Озеро рибне. Є місцем гніздування водоплавної птиці. Озеро 
природне. Живиться за рахунок донних джерел. Вода в озері чиста, прозора. 
Мабуть, за чистоту води його назвали «Святим». Можливо, є й інші легендарні 
мотиви, але вони потребують додаткового вивчення.

1.Брадіс Е.М., Бачуріна Г.Ф. Рослинність УРСР. Болота. – К.:»Наукова думка». – 1969. Т.1. 
2. Брадіс Е.М. та ін. Торфово-болотний фонд УРСР, його районування та використання. – К.: 
«Наукова  думка».  –  1973.  –  262с.  3.  Выржиковский  Р.  Геологический  путеводитель  по 
Западной Подолии. – К. – 1926. – С.29-34. 4. Голдін Г.К. Скеля «Голова велетня» (Поділля). 
- // Геологіч. журн. – 1952. - Т.7.- Вип.3. – С.28-29. 5. Ковальчук С. Для нащадків природні 
очиці збережемо. - // Подільські вісті, 2009, вересень, №122. – С.3; 123. – С.3; 126.- С.3; 127. 
– С.5. 6. Лазаренко Е.К., Сребродольський Б.І. Мінералогія Поділля. Вид-во Львівського ун-ту. 
–  1969.  –  С.45.  7. Никифорова  О.И.,  Предтеченский  И.Н.  Путеводитель  геологической 
экскурсии  по  силурийским  и  нижнедевонским  отложениям  Подолии  (среднее  течение 
р.Днестр). – Ленинград. – 1968. – С.38-46. 8. Радзієвський В., Бурма В. Медобори (Путівник). 
– Львів.Вид-во «Каменяр». – 1975. – С.68-81.

Koval'chuk S.I.
GEOLOGICAL AND HIDROGEOLOGICAL SIGHTS OF NATURE IN 
HMELNYTSK REGION
The thumb-nail sketch of geological sights of the Khmel’nitskiy area is given with 

of non-metallic minerals and their distribution. At the same time bogs are classified 
after  status  of  commandment  as  geological  monuments.  Alongside  attention  is 
accented on careful attitude toward these as early as many aspects the not studied 
creations  of  nature,  and  also  on  their  maintenances  and  guard  as  memory  of 
history of development the life of region.

Компанець Г.С. ІГН НАНУ

МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДІВ ДНІСТЕР-
СЬКОЇ СЕРІЇ НИЖНЬОГО ДЕВОНУ ЛЬВІВСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО 
ПРОГИНУ
Уявлення  про  умови  формування  міденосної  червоноколірно-теригенної 

формації дністерської серії нижнього девону Львівського палеозойського прогину 
дуже  різноманітні  і  часто  суперечливі.  Вивчення  літологічних  і  геохімічних 
особливостей цих відкладів стало основою для реконструкції фізико-географічних 
обстановок  їх  формування.  В результаті  цих досліджень було встановлено,  що 
дністерський  палеобасейн  червоноколірно-теригенного  осадконакопичення  –  це 
велика  алювіальна  рівнина,  де  в  руслах  рік,  в  заплавах  та  в  озерах-стариках 
накопичувався  осадочний  матеріал.  Породи,  що  утворилися  в  результаті 
ущільнення  і  цементації  відкладеного  в  різних  фаціальних  зонах  осадочного 
матеріалу - алевроліти і породи змішаного складу (до 37% об’єму товщі), пісковики 
(до 23%), аргіліти (до 40%) - мають ті чи інші мінералого-петрографічні особливості. 
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У відкладах руслової фації,які складають лише 10% об’єму формації, обособ-
люються відклади пристрижневої частини русел – пісковики, прируслової відмілини 
русел – пісковики ( до 90%), породи змішаного складу (до 5%), аргіліти (до 5%). 

Пристрижневі  пісковики  мономіктові,  кварцові,  середньозернисті,  добре 
відсортовані. Уламковий матеріал (до 95% об’єму породи) представлений кварцом 
(до 97%),  відмічаються плагіоклази (до 1%),  мусковіт  (до 1%),  поодинокі  зерна 
хлориту,  акцесорних  мінералів:  турмаліну,  циркону,  рутилу,  анатазу,  сфену, 
монациту, магнетиту, ільменіту, лейкоксену, гранатів, амфіболів, піроксенів; рідкісні 
також уламки аргілітів, кременю, кварцитів, слюдисто-кварцових сланців, ефузивних 
порід. Аутигенні мінерали представлені вторинним кварцом, карбонатами. Цемент 
(до  5%  об’єму  породи)  полімінеральний:  кварцовий  регенераційний,  кварцово-
гідрослюдистий, переважно плівковий. 

Пісковики прируслової відмілини мономіктові, кварцові, середньо-дрібнозернисті, 
дрібнозернисті, середньо- і слабо відсортовані. Мінеральний склад цих пісковиків 
суттєво не відрізняється від мінерального складу пристрижневих пісковиків. В них 
дещо вищий вміст  (до 15% об’єму  породи)  цементуючої  маси  і  дещо інший її 
мінеральний  склад:  в  сіроколірних  різновидах  –  кварцово-гідрослюдистий  з 
домішкою  карбонатів,  в  червоноколірних  –  залізисто-гідрослюдистий,  залізисто-
карбонатно-гідрослюдистий. Тип цементу поровий, плівковий. 

Породи змішаного складу (піщанисті алевро-глини і глинисті алевро-пісковики) 
прируслової  відмілини  русел  погано  відсортовані.  Середній  діаметр  уламкових 
зерен цих порід складає 0,07-0,08мм. Мінеральний склад цих відкладів суттєво не 
відрізняється від мінерального складу пісковиків прируслової відмілини русел. 

Руслові аргіліти за даними гранулометричного аналізу поділяються на алевро-
піщані і алевритові. Структура цих порід алевро-пелітова. Основна маса аргілітів 
складена  гідрослюдами  з  домішкою  карбонатів,  гідроксидів  заліза:  каолініти 
зустрічаються винятково рідкісно. Мінеральний склад уламкової складової аргілітів 
аналогічний мінеральному складу руслових уламкових порід. 

Фації  заплав  рік  складають  біля  30%  об’єму  товщі  дністерської  серії.  Тут 
виділяють відклади прируслових валів, прирічної і внутрішньої зон заплав. Відклади 
прируслових валів – це пісковики, в яких відмічається той же комплекс мінералів, 
що і  в  пісковиках прируслової  відмілини. На відміну від останніх структура цих 
пісковиків алевро-псамітова. Відклади прирічної зони заплав представлені більш 
тонкозернистими  пісковиками,  породами  змішаного  складу,  алевролітами, 
аргілітами.  Ці  породи  характеризуються  найбільш  низькою  відсортованістю 
уламкового матеріалу, мінеральний склад якого аналогічний мінеральному складу 
цих типів порід інших фацій. 

В пісковиках цього фаціального типу вміст цементу значно збільшується і складає 
20-40%  об’єму  породи.  По  співвідношенню  піщаних,  алевритових  і  пелітових 
частинок виділяються такі типи змішаних порід: піщанисті алевро-глини, алевритисті 
глино-пісковики,  глинисті  алевро-пісковики.  Середній  діаметр  уламків  зерен 
мінералів в них (0,025 - 0,065мм) значно нижчий, ніж в руслових породах змішаного 
складу.  Алевроліти  прирічної  зони заплав глинисто-піщані.  Структура цих  порід 
псамо-алевритова,  крупно-середньозерниста  і  дрібнозерниста.  В  аргілітах  цього 
фаціального  типу  домішок  піщаних  частинок  зовсім  незначний  –  до  2%, 
алевритових  –  5-10%,  пелітових  –  до  93%  -  мають  більш  високу  ступінь 
дисперсності, ніж руслові аргіліти. 

Відклади внутрішньої зони заплав представлені малопотужними (до 0,1м, зрідка 
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0,2м)  породами  змішаного  складу,  алевролітами  і  аргілітами,  відмічаються, 
спорадично, дрібнозернисті  пісковики.  Мінерально-петрографічні  особливості  цих 
порід аналогічні відкладам цих же типів прирічної зони заплав. 

Відклади озер-стариків складені, в основному, алевролітами. В нижній частині 
розрізу цих фацій зрідка відмічаються прошарки пісковиків і порід змішаного складу. 

Структура  алевролітів  псамо-алевритова;  вони  середньо  відсортовані. 
Мінеральний  склад  теригенної  складової  і  цементу  ідентичний  заплавним 
алевролітам.  По  своїм  мінералого-петрографічним  і  структурним  особливостям 
піщані породи і породи змішаного складу суттєво не відрізняються від порід цих 
типів інших фацій. 

Таким чином, мінеральний склад і структурні особливості відкладів дністерської 
серії – важливі ознаки ідентифікації фаціальних типів цих відкладів. 

Дністерські  уламкові  відклади  піддавалися  значним  післядіагенетичним 
перетворенням,  що  призвело  до  зміни  розмірів  уламків  зерен,  їх  форми, 
взаємовідносин  і  просторової  орієнтації,  тобто  їх  структура  в  значній  мірі 
видозмінена і доволі суттєво відрізняється від структур, які притаманні незміненим 
осадовим породам, що дещо ускладнює з’ясування і  реконструкцію фаціальних 
обстановок накопичення відкладів дністерської серії.

Kompanets G.S. 
THE MINERAL COMPOSITION AND STRUCTURAL FEATURES OF 
SEDIMENTATIONS OF THE DNISTER SERIES OF THE LOWER DEVONIAN 
OF THE LVIV PALEOZOIC SAG
The mineral-petrographic and structural features of sedimentations of the Dnister 

series  are  investigated.  The  results  of  these  researches  together  with  other 
lithologic and geochemical researches underlayed in reconstruction of the physical-
geographic situations of these sedimentations forming.

Константиненко Л.І. ІГН НАНУ ,Гриценко В.П. ННПМ НАНУ

СТРАТОТИП СКАЛЬСЬКОЇ СЕРІЇ (ВЕРХНІЙ СИЛУР) В ГЕОЛОГІЧНИХ 
ПАМ’ЯТКАХ КАНЬЙОНУ ДНІСТРА.
Живописные  берега  Днестровского  каньона  вскрывают  выходы  от 

кристаллических  пород фундамента,  венд,  кембрий,  ордовик,  силур,  девон, 
юру,  мел,  неоген  и  четвертичные отложения.  Из  этого  набора  наибольший 
интерес  с  научной  точки  зрения  представляют  разрезы  верхнего  венда, 
верхнего силура с границей с нижним девоном в морских фациях. Отложения 
верхов разреза – скальская серия сама по себе уникальное явление. Здесь 
мы наблюдаем постепенный переход от лагунных к открыто-морским фациям. 
Разрез  охарактеризован  многочисленных  и  разнообразных  фосиллий.  Этот 
разрез  описан  и  предложен  в  качестве  стратотипа  верхнего  яруса  (теперь 
отдела) силура. Он опережает по значению другие разрезы этого интервала 
стратиграфической  шкалы.  Здесь  хорошо  обнажена  последовательность 
пород и представлены остатки многих ископаемых организмов, что послужило 
причиной  придания  ему  статуса  международного  парастратотипа  и 
геологического памятника мирового значения. 

Знамениті  в  усьому  світі  геологічні  розрізи  силуру  розташовані 
мальовничими  берегами  Дністровського  каньйону.  Тут  виникають  чудові 
краєвиди,  що  може  бути  привабливим  для  національних  мандрівників  та 
міжнародного геологічного туризму. 

Відклади скальської серії завершують етап карбонатного осадкооутворення 
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в  силурійському  палеобасейні  Волино-Поділля.  В  басейні  Дністра  відклади 
серії поширені від с. Ісаківці (на сході) до с. Дністрове (на заході), де згідно 
перекриваються  відкладами  тиверської  серії  (нижній  девон).  Вони  складені 
товщею  перешарування  лагунних  (доломіти  і  доломітові  мергелі),  барових 
(органогенно-детритові  вапняки  з  строматопорами і  коралами)  і  шельфових 
(вапняки і мергелі) утворень. За літолого-стратиграфічним складом порід серія 
поділяється на світи: пригородоцьку, варницьку, трубчинську і звенигородську. 
Долиною Збруча розкриті відслонення відкладів пригородоцької і  варницької 
світ,  представлені  переважно  баровими  і  лагунними  відкладами.  В  розрізі 
встановлені  11  прошарків  вулканічного  попелу  (метабентонітів),  які  свідчать 
про активний наземний вулканізм на Волино-Поділлі в пізньосилурійський час. 
Загальна потужність зведеного розрізу до 170 м.

Найповніші  розрізи  серії  представлені  у  відслоненнях  біля  сс.  Окопи, 
Трубчин, Рашків, Дзвенигород та Дністрове [1]. Слід зазначити, що в 1968 році 
у  відслоненні  Дністрове-63  учасниками  ІІІ  Міжнародного  симпозіуму 
встановлена  границя  між  силуром  і  девоном  у  підошві  худиківської  світи 
тиверської  серії  за  наявністю  граптолітів  Monograptus  uniformis, трилобітів 
Warburgella regulosa, конодонтів Icriodus woschmidti [2]. 

На сьогодні вивчена низка відслонень, в тому числі: Окопи – 46, Трубчин – 
65, Дзвенигород – 47, Рашків – 169 та інші. Крім зазначених відслонень описані 
та  вивчені  кернові  матеріали  багатьох  свердловин  стратотипового  району. 
Зібрані  та  визначені  викопні  рештки.  Названі  розрізи  були  представлені 
учасникам  Міжнародного  симпозіуму  з  стратиграфії  силуру  та  межі  силур-
девон (1983 р.),  в  якості  стратотипів нового ярусу силуру – скальського [1]. 
Нажаль  міжнародний  стратопип  останнього  ярусу  силуру  через  політичні 
причини того часу був обраний в Чехії. Він отримав назву пржидолій. Розрізи 
скальського  ярусу  в  Україні  обрані  типовими  для  Східноєвропейської 
платформи і є парастратитипом пржидольського ярусу. Так само і стратотип 
межі силур-девон на Поділлі отримав статус міжнародного парастратотипу.

Визначення  викопних  решток  та  їх  поширення  наведені  в  таблицях 
Путівника [1] та інших джерелах. Серед вивчених викопних решток граптоліти, 
брахіоподи,  трилобіти,  остракоди,  табуляти,  ругози,  геліолітоідеї, 
строматопорати,  головоногі  молюски,  конодонти,  криноідеї,  примітивні  вищі 
рослини та водорості. 

За доступністю, повнотою розрізів, різноманітністю та багатством викопної 
фауни,  відслонення  Трубчин  –  65,  Дзвенигород  –  47,  Дністрове  –  63  є 
унікальними  стратиграфо-палеонтологічними  пам’ятниками.  Опис  цих 
відслонень, які виділені як геологічні пам’ятники, наводимо нижче.

Відслонення  Трубчин  –  65 знаходиться  на  лівому  березі  Дністра,  нижче 
східної  околиці  с.  Трубчин.  Тут  у  крутому  схилі,  від  рівня  води  відслонені 
відклади  варницької  світи  потужністю  близько  26  м.  Вони  представлені 
масивними доломітами (1,5 м) доломітизованими вапняками (близько 1,4 м), 
грубо  плитчастими  вапняками  (5,6  м),  чергуванням  плитчастих  вапняків  та 
мергелів (близько 10 м) і перешаруванням тонкоплитчастих вапняків доломітів 
і  доломітових  мергелів  (близько  8  м).  Вище  згідно  залягають  відклади 
трубчинської  світи  (близько  14  м),  представлені  чергуванням  доломітів, 
строматопоро-коралових вапняків і токоплитчастих доломітизованих вапняків. 
В нижній частині розрізу світи залягає прошарок (0,9 м) метабентоніту – С9 – 
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зеленкувато-сірого кольору, слюдистого, з великою кількістю решток брахіопод, 
криноідей,  моховаток,  остракод,  детриту  трилобітів  та  колоніями  коралів 
Endophyllum  commodus  Syt.  Відклади  силуру  перекриті  трансгресивною 
товщею крейди. 

Із викопної фауни характерні строматопори, корали, брахіоподи, остракод, 
зрідка  зустрічаються  трилобіти,  пелециподи  тощо.  Вперше в  розрізі  силуру 
Поділля тут знайдені рештки рослин, зокрема представники роду Cooksonia. 

Відслонення  Дзвенигород –  47 знаходиться  на  лівому  березі  Дністра,  на 
південній околиці с. Дзвенигород, де в кар’єрі відкриваються відклади верхньої 
частини  скальської  серії.  Від  дна  кар’єру  вгору  спостерігається  така 
послідовність.  Відклади  трубчинської  світи,  які  представлені  чергуванням 
чорних грубоплитчастих вапняків (8,4  м),  масивних чорних вапняків (6,8  м), 
перешаруванням тонкоплитчастих, грудкуватих глинистих вапняків (2,2 м). В 
розрізі  встановлений  прошарок  метабентоніту  –  С10 (0,05  м).  Видима 
потужність світи – 17,4 м. Вище залягають відклади дзвенигородської світи, 
складені плитчастими вапняками (1 м), грудкуватими глинистими вапняками з 
прошарками мергелю (2,4 м), чергуванням плитчастих темно-сірих вапняків і 
мергелів з прошарками глинистих вапняків (5,6 м). Видима потужність світи 9 
м. З викопної фауни характерні брахіоподи, строматопори, корали, остракоди, 
трилобіти тощо. 

Відслонення Дністрове – 63. Розташоване в правому схилі яру на східній 
околиці с. Дністрового, вище церкви (у 180 м від дороги). У схилі відслонені 
(знизу  вгору),  плитчасті  вапняки  дзвенигородської  світи  (2,6  м).  Над  ними 
залягають  відклади  худиківської  світи  (тиверська  серія),  складені 
перешаруванням  темно-сірих  аргілітів  з  лінзами  і  прошарками  плитчастих 
чорних вапняків (типу «цегельної кладки») (6,3 м). У підошві прошарок чорних 
аргілітів з лінзочками вапняку (близько 1 м). Далі вверх по розрізу чергування 
тонко  плитчастих  темно-сірих  вапняків,  аргілітів  і  лінзовидних  прошарків 
вапняків (близько 7,2 м).  Загальна потужність відкладів 14,5 м).  Характерна 
наявність великої кількості викопної фауни – брахіопод, трилобітів, граптолітів, 
головоногих та черевоногих молюсків, остракод тощо.

Загальна  потужність  зведеного  стратотипічного  розрізу  біля  170 м.  Тут 
виступають  породи  різних  фацій  морського  басейну  пржидольського  часу: 
лагунні,  барові,  органогенні  споруди  (біогерми  та  біостроми),  шельфові  та 
відкритого моря. 

Всі  зазначені  відслонення  знаходяться  на  території  Національного  парку 
«Дністровський  каньйон».  Хоча  цей  об’єкт  природно-заповідного  фонду 
отримав юридично оформлений декретом президента статус, ще у 2009 році, 
він ще досі не має адміністрації, а отже і фінансування. Наявність на території 
цього резервату визначних геологічних об’єктів світового значення дозволяє 
йому  отримати  геологічного  забарвлення.  В  країнах  Європи,  Америки,  Азії, 
Африки  та  Австралії  вже  існують  геологічні  парки,  заповідники  та  інші 
геологічні  об’єкти,  що  знаходяться  під  охороною  своїх  держав  та  егідою 
ЮНЕСКО. Зважаючи на те, що в Україні не обрано жодного об’єкту, який би 
мав  подібний  статус,  ми  пропонуємо  на  базі  Національного  парку 
«Дністровський  каньйон»  створити  геологічний  парк  з  зазначеними 
геологічними  об’єктами,  які  вимагають  збереження,  державної  охорони  та 
менеджменту. 

На  сьогодні  доступ  до  відслонень  ускладнений  в  зв’язку  з  утворенням 
водосховища Дністровської ГЕС та посиленням гравітаційних схилових геологічних 
процесів  (зсувів,  обвалів),  фізичного  вивітрювання,  діяльності  людини  тощо. 
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Представлені геологічні пам’ятники є палеонтологічним музеєм під відкритим небом 
та  одночасно  типовою  літотекою  величезного  різноманіття  осадочних  порід 
карбонатно-доломітової формації силурійського часу. Відслонення частково закриті 
делювієм або задерновані  травою та покриті  заростями чагарнику.  Враховуючи 
також  міжнародне  значення  геологічних  об’єктів,  важливість  цих  розрізів  для 
навчального  процесу  геологічних  вузів  України  та  привабливість  для  туристів 
пропонуємо надати цьому національному парку назву «Національний геологічний 
парк»  та  підпорядкувати його  Тернопільському педагогічному університету  імені 
Гнатюка. 

Konstantinenko L.I., Grytsenko V.P.
THE STRATOTYPE OF SCALIAN SERIES (UPPER SILURIAN) AMONG 
GEOLOGICAL MONUMENTS OF DNIESTER RIVER CANYON.

The geological sections of Silurian are famous over the World mainly from last century. It 
situated along Dniester River banks. The section represents geological diversity of rocks 
and fossils.  Main  geological  significance  has  uppermost  Silurian  and it  boundary  with 
Devonian, which here good outcropped and studied. These sequences have scientifically 
importance and interesting from study of geology. The sections characterized by different 
fossils and proposed as stratotype of Upper Series of Silurian. We think the section more 
perspective than others sequences that interval of International Geological chart over the 
World.  There  are  gradual  transitions  from  lagoon  to  open  sea  facieses,  excellent 
outcropping, and diversity fossils important for stratigraphy. It is reason for officialize the 
sections status of International Parastratotype and Geosite of World significance and to 
make a recommendation for creation of Geological park.

Крахмальная Т. В. ННПМ НАНУ

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЕЖИРИЧ (УКРАИНА)
На  территории  Украины  известно  несколько  позднепалеолитических 

поселений с жилищами из костей мамонта, которые давно обрели мировую 
известность – Мезин, Гонцы, Добраничевка и Межирич. В этом ряду особого 
внимания заслуживает Межиричское поселение, и не только потому, что автор 
публикации уже 30 лет работает в Отделе, который в 1935 г. создал и долгое 
время  был  его  бессменным  руководителем  академик  И.Г. Пидопличко–
первооткрыватель  данного  археолого–палеонтологического  памятника,  но  и 
учитывая научную значимость этого объекта и неослабевающий интерес со 
стороны  археологов,  палеозоологов,  палеогеографов,  краеведов,  музейных 
работников на протяжении почти 46 лет со времени его обнаружения. 

Открытое в 1965 г.,  это поселение человека времени позднего палеолита 
датируется  большинством  исследователей  возрастом  15 тыс.  лет.  Оно 
располагается  в  междуречье  р.  Рось  и  ее  притока  Росавы  в  с. Межирич 
(Черкасская  обл.)  в  18  км  от  г. Канева.  На  территории  поселения  было 
раскопано  4  хозяйственно–бытовых  комплекса,  включающих  наземные 
жилища из костей мамонта (Пидопличко, 1967, 1969; Гладких, Корнієць, 1979; 
Гладких, 2003; Pean, Kornijets, Nuzhnyi, 2006; Крахмальна, Кепин, 2010).

История  исследования  позднепалеолитического  памятника  Межирич 
неразрывно  связана  с  Отделом  палеозоологии  позвоночных  и 
Палеонтологический музей (с 2004 г. носит имя академика В.А. Топачевского). 
На протяжении 1966–1974 гг. непосредственно руководил раскопками и изучал 
полученные  материалы  И.Г. Пидопличко.  Этим  ученым  были  открыты  3 
жилища – в 1966,  в 1969 и в 1972 гг.  соответственно. Первое из них было 
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перевезено  в  Палеонтологический  музей  Центрального  научно–
природоведческого  музея  АН  УССР  (сейчас  Национальный  научно–
природоведческий музей НАНУ – ННПМ), изучено и реконструировано Иваном 
Григорьевичем  в  натуральную  величину,  а  позднее  исследованные  им 
палеонтологические и археологические материалы по Межиричскому и другим 
позднепалеолитическим  поселениям  Украины  были  представлены  в  двух 
монографиях  (Пидопличко, 1969, 1976),  переведенных  в  последствии  за 
рубежом  на  английский  язык.  В  1976–1984 гг.  и  в  1986 г.  работы  по 
исследованию объекта осуществляла комплексная экспедиция нашего Отдела 
(в составе, до 1996 г., Института зоологии АН УССР) и кафедры археологии и 
музееведения  Киевского  государственного  университета  под  руководством 
палеозоолога  Н.Л. Корниец  и  археолога  М.И. Гладких  (Корниец,  Гладких, 
Величко  и  др.,  1989).  В  80–х  годах  прошлого  века  с  целью  дальнейшего 
изучения  памятника  в  структуре  Отдела  была  создана  Лаборатория 
археологической  палеонтологии  во  главе  со  с. н. с.,  канд.  биол.  наук 
Н.Л. Корниец.  В  1989,  1992,  1997–1998 гг.  руководителем  исследований 
Межиричского поселения оставалась Н.Л. Корниец, которую как руководителя 
группы археологической палеонтологии с несколькими сотрудниками в 1986 г. 
перевели в Институт геологических наук для комплексных исследований этого 
памятника позднего палеолита, в первую очередь, 4–го жилища, а в 2002 – 
2008 гг.  она продолжила работы по его изучению в составе Международной 
экспедиции  (ННПМ,  Институт  археологии  НАНУ  и  Национальный  музей 
природы, Париж), уже будучи сотрудником геологического музея ННПМ НАНУ. 
По  выходе  Н.Л. Корниец  на  пенсию  все  находящиеся  в  ее  распоряжении 
материалы, связанные с поселением охотников на мамонта времени позднего 
палеолита  в  с. Межирич,  по  приказу  директора  ННПМ  НАНУ  академика 
Е.Ф. Шнюкова поступили на хранение в Отдел палеозоологии позвоночных и 
Палеонтологический музей, куда еще с 1966 г. начали поступать материалы из 
раскопок,  и  где  хранятся  основные  палеонтологические  и  археологические 
коллекции  из  этого  археолого–палеонтологического  памятника  мирового 
значения. Помимо выставленного первого жилища, в музее представлены две 
витрины, в которых экспонируются костные остатки и изображения тех зверей 
и  птиц,  на  которых  охотились  древние  люди,  а  также  орудия  охоты, 
хозяйственной  деятельности  и  произведения  искусства  жителей  поселения 
Межирич.  Рядом  демонстрируются  макеты  всех  4–х  раскопов  на  месте 
обнаруженных жилищ. В течение последних 2–х лет на поселении проводят 
раскопки сотрудники Института археологии НАНУ – канд.и. наук Д.Ю. Нужный, 
работавший с Н.Л. Корниец в упомянутой выше Международной экспедиции, и 
Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко – канд. и. наук 
П.С. Шидловский, исследуя только хозяйственные ямы, находящиеся вблизи 
2–го и 3–го жилищ.

В  1976 г.  методом  шурфования  был  выявлен,  а  в  1978 г.  раскрыт  4–й 
хозяйственно–бытовой комплекс на поселении Межирич,  главным объектом 
которого являлось четвертое жилище из костей мамонта [Гладких, Корнієць, 
1979;  Кепін,  2010].  Н.Л. Корниец  и  М.И. Гладких  разработали  методику 
консервирования in situ остатков этого жилого сооружения и его сохранения в 
специально  построенном  павильоне  (Крахмальна,  Кепин,  2010).  Такой 
временный  павильон  был  вскорости  возведен  над  объектом  и  прослужил 
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немало лет, но в 2010 г. он был сильно поврежден вследствие неблагоприяных 
погодных  условий,  а  также  изношенности  конструкций.  К  счастью  само 
жилище  из  костей  мамонта  практически  не  пострадало.  Автор  этой 
публикации еще в 2008 г. вместе с Н.Л. Корниец и новым директором музея 
чл.-корр. НАНУ И.Г. Емельяновым выезжал в с. Межирич с целью экспертизы 
сохранности костного материала на 4–м жилище и оценки общего состояния 
позднепалеолитического  комплекса,  на  котором  продолжают  проводиться 
раскопки, и имел на 2010 г. фотоматериалы для сравнения. 

После обрушения под тяжестью снега крыши временного павильона были 
предприняты  совместные  усилия  со  стороны  Отдела  палеозоологии 
позвоночных и Палеонтологический музей и административно–хозяйственной 
части ННПМ НАНУ по поиску бюджетных средств для строительства нового 
сооружения, а также спонсорской помощи. Благодаря небезразличным людям, 
живущим  в  Черкасской  обл.,  таким  как  историк  и  предприниматель  Назар 
Лавриненко, осенью того же 2010 г. удалось построить новый металлический 
павильон–ангар,  а  на  деньги  Президиума  Академии  наук  Украины, 
выделенные ННПМ, начать работы по благоустройству территории, на которой 
располагается  этот  уникальный  археолого–палеонтологический  памятник 
позднего  палеолита.  Автор  статьи  вместе  с  зам.  директора  по  организац. 
вопросам ННПМ В.И. Ковалем несколько раз в 2010 г. выезжали в с. Межирич 
для  решения  ряда  организационных  вопросов  до,  в  период  и  после 
возведения павильона. 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 174 от 27 декабря 2001 г. 
позднепалеолитическое  поселение  в  с. Межирич  было  внесено  в 
Государственный  реестр  недвижимых  памятников  Украины.  Новым 
постановлением Кабинета Министров Украины № 928 от  3  сентября 2009 г. 
этому  объекту  был  дан  статус  памятника  Национального  значения. 
Музеефикация  археолого–палеонтологического  памятника  Межирич  имеет 
продолжительную и непростую историю. Еще в 1977 г.  (Постановление от 6 
апреля,  №  162–Б)  с  целью  сохранения  и  дальнейшего  изучения  этого 
уникального  объекта  Бюро  Президиума  Академии  наук  УССР  постановило 
создать  на  месте  межиричского  памятника  научно–исследовательскую 
лабораторию–музей  «Стойбище  охотников  на  мамонтов».  По  моему 
официальному запросу н. с. Центра памятниковедения НАНУ, канд. ист. наук 
Д.В. Кепин,  после  обследования  4–го  жилища  из  костей  мамонта  и 
прилежащей  к  нему  территории,  представил  рекомендации  по  сохранению 
этого объекта с дальнейшим его музеефицированием с позиций современного 
законодательства  об  охране  культурного  наследия.  Хочется  верить,  что  во 
втором десятилетии века нынешнего совместными усилиями нашего Отдела и 
администрации  ННПМ НАНУ при  поддержке  Отделения  общей  биологии  и 
Президиума  НАН  Украины,  а  также  Межиричского  сельского  Совета,  будут 
проведены необходимые организационные работы и выделены средства на 
модернизацию  павильона  с  целью  создания  благоприятных  условий  для 
сохранения  4–го  жилища  из  костей  мамонта,  а  также  на  дальнейшее 
благоустройство территории,  отведенной  под охранную зону.  И  пусть  наши 
мечты по созданию в дальнейшем современного музея под открытым небом и, 
возможно,  парка,  поскольку  в  Украине  нет  археолого–палеонтологических 
парков,  а  позднепалеолитические  памятники  музеефизированы  лишь 
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частично (Крахмальна, Кепін, 2010), когда–нибудь воплотятся в жизнь.

Krakhmalnaya T.V.
THE PAST AND THE FUTURE OF THE LATE PALAEOLITHIC SETTLEMENT 
MEZHIRICH (UKRAINE)
The article deals with the history of the study, modern state and the future of the 

Late  Palaeolithic  Settlement  Mezhirich  with  its  4  dwellings  from  the  mammoth 
bones.

Крижевич С.С. Львівський національний університет ім. Івана Франка  
admingeo@franko.lviv.ua
КИТАЙГОРОДСЬКЕ ВІДСЛОНЕННЯ – ВИСОКОІНФОРМАТИВНИЙ ОБ’ЄКТ 
ВИВЧЕННЯ НА ГЕОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Китайгородське відслонення є геологічною пам’яткою державного значення [1]. У 

відслоненні на денну поверхню виведено товщі інтервалу від венду до неогену.
Відслонення декілька десятиріч використорують як демонстраційний об’єкт 

під час проведення різних геологічних екскурсій регіонального та міжнародного 
рівня [1, 2]. На першій геологічній практиктиці геологічного факультету ЛНУ ім. 
Івана  Франка  на  Китайгородському  відслоненні  студентам  демонструють 
факти великого історико-геологічного значення. Для того використовують низку 
методів геологічного скерування.

Палеонтологічний  метод,  окрім  встановлення  геологічного  віку,  викорис-
товують для підтвердження еволюції біосфери і відновлення палеофаціальних умов 
осадонагромадження. Біотична еволюція підтверджена послідовною зміною бідних 
біоценозів  венду  (морські  медузоїди  та  хробаки)  більш  багатими  біоценозами 
раннього  палеозою  (комплекс  брахіопод,  трилобітів,  табулят)  силуру  і  далі  – 
розвоєм багатих фаунистичних і флористичних комплексів кайнозою (літотамнієві 
вапняки, чисельні роди бівальвій, гастропод, моховаток тощо).

Палеотектонічний метод пояснює факти відсутності ряду стратонів у розрізі 
(відсутній  верхній  палеозой,  тріас,  юра,  нижня  крейда),  пов’язує  це  з 
підняттями  кори  у  регіоні  і  одночасно  торкається  проблеми  неповноти 
збереження геологічної інформації.

Китайгородський розріз має велику інформативну ємність. Майже кожного року 
під час практики на цій ділянці трапляються нові знахідки. Особливо це стосується 
верхнього кайнозойського фрагменту. Наприклад, декілька років тому назад серед 
теригенно-карбонатних  відкладів  неогену  вперше  на  заході  України  були 
встановлені прошарки аутигенних кременів опал-халцедонового складу[2]. 

Польові  спостереження  та  матеріали,  які  були  зібрані  на  відслоненні 
використовують студенти для написання курсових робіт та студентської наукової 
роботи. 

1. Безвинний В.П., Білецький С.В., Боборов О.Б. та ін/ Геол. пам’ятки України. Т.1 – 
К,.:  ДІА,  2006,  320с. 2.  Крижевич  С.С.,  Степанов  В.Б.  Кремені  крейдового  та 
неогенового віку китайгородської ділянки (Середнє Придністер’я)/ Вісник Львів.ун-ту. 
Сер. Геол. Вип. 20, 2006. С.152-154.

S.S. Kryzhevych
NATURAL EXPOSURE IN KYTAYHOROD VILLAGE AS THE MAIN OBJECT 
OF STUDY DURING THE GEOLOGICAL STUDENT PRACTICE OF IVAN 
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FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
The scientific-methodical significance of natural exposure in Kytayhorod village 

(Vendian– Neogene) for carrying out of geological practices of Geology Department 
students of Ivan Franko National University of Lviv is analysed. The exposure has a 
demonstration function and can serve as the source of providing actual material for 
students and graduate students scientific researches. Key words: natural exposure, 
Kytayhorod  village,  Vendian,  Lower  Palaeozoic,  Cretaceous,  Neogene,  East-
European Platform, geological student practice. 

Крочак М.Д. ЛНУ ім. Івана Франка, Менасова А.Ш. КНУ імені Тараса Шевченка

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАНЕВСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ (ЧЕРКАС-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) И ИХ СОСТОЯНИЕ
Трудно переоценить значение,  которое имеют геологические памятники в 

проведение  первой  учебной  практики  студентов  геологического  факультета 
Киевского  национального  университета  имени  Тараса  Шевченко.  Практика 
проходит на территории Каневского природного заповедника и прилегающих 
районов.  Во  время  маршрутов  мы  посещаем  объекты,  имеющие  разный 
геологический  статус:  петрографический  –  карьер  Сивач,  в  котором  раз 
рабатываются  граниты  рапакиви,  расположенный  в  2-х  км  на  запад  от 
северной  окраины  г.  Корсунь-Шевченковский;  геоморфологический  – 
Каневские  горы,  расположенные  на  территории  Каневского  заповедника; 
стратиграфические – обнажения песков и песчаников сеноманского возраста в 
Марьином  овраге  (2км  на  восток  от  г.  Канев),  обнажения  палеогеновых  и 
меловых  отложений  в  с.  Хмельна;  тектонические –  проявления складчатой 
тектоники в оврагах Костянецкий, Меланчин поток, включенные в монографию 
«Геологічні  пам’ятки  України»  2007  года  издания.  Тектонические  памятники 
являются,  пожалуй,  наиболее  эффектной  и  зрелищной  иллюстрацией 
эндогенных процессов на территории практики. 

Кроме этих и ряда других важных объектов, в программу нашей практики 
входит  изучение  обнажений  мезозойско-кайнозойских  отложений  в  овраге 
Холодный  и  на  берегу  Каневского  водохранилища  в  селе  Григоровка.  Эти 
обнажения  являются  еще  и  богатыми  местонахождениями  ископаемых 
остатков флоры и фауны.

Авторы предлагают добавить в реестр геологических памятников Украины 
следующие интересные объекты.

1. Проявление складчатой тектоники около с. Григоровка, в крутом берегу  
Каневского водохранилища с ископаемыми остатками юрской фауны. (Статус:  
тектонический, стратиграфический, палеонтологический.)

Обнажение  расположено  в  500 м  на  север  от  восточной  окраины 
с. Григоровка.  Здесь  в  крутом  берегу  водохранилища  обнажается  ядро 
антиклинальной  складки,  сложенное  глинами  и  алевритами  буровато-
коричневого  цвета  в  сухом  состоянии,  келовейского  яруса  средней  юры. 
Некоторыми  авторами  данная  складчатость  трактуется  как  проявление 
диапиризма.  Ядро  складки  доходит  практически  до  поверхности, 
перекрываясь  сверху  только  почвенно-растительним  слоем.  В  местах 
погружения у уреза воды на крыльях складки келовейские глины перекрыты 
породами  трахтемировского  горизонта  бучацкой  серии  среднего  эоцена, 
представленными  белыми  кварцевыми  песками  с  прослоями  песчаника 
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плотного  кварцитовидного  в  выветрелом  состоянии  сахаровидного.  В 
результате  абразии  глыбы  песчаника  (размерами  до  1  метра)  сгружены  у 
подножья обрыва. 

В глинах и алевритах находится большое количество ископаемых остатков 
аммонитов,  белемнитов,  двухстворчатых  моллюсков  и  члеников  криноидей, 
среди которых встречаются весьма интересные и пригодные для определения 
формы. Ископаемые остатки размываются водами водохранилища и лежат в 
большом  количестве  прямо  у  подножья  обнажения,  в  зоне  пляжа. 
Экологическое  состояние  обнажения  удовлетворительное.  До  обнажения 
можно доехать автомобильной дорогой.

2.  Обнажения  Холодного  оврага у  с.  Пекари.  (Статус:  литологический,  
стратиграфический, палеонтологический). 

Овраг  расположен  на  территории  Каневского  природного  заповедника,  в 
верхней и средней части имеет восточное простирание, а в месте слияния с 
правым притоком резко поворачивает  на северо.  Устье оврага находится у 
северной окраины с.Пекари, в 800м от главных ворот усадьбы заповедника. 

Основная  часть  оврага  на  сегодняшний  день  не  проходима  из-за 
заболачивания, зарастания склонов и вала деревьев. И только правый приток 
оврага и его нижняя приустьевая часть доступны для наблюдения. Как раз на 
этом участке (100м от устья) сконцентрированы обнажения буромской свиты 
верхнеальбского и, вероятно, в верхней части нижнесеноманского возраста. 
Обнажения  представляют  собой  выходы  глауконит-кварцевых  песков  с 
многочисленными диагенетическими стяжениями кремнеземистых песчаников 
такого  же  состава  разной  формы  и  размеров  (от  2-3  до  70-80  см  в 
поперечнике).  В  верхней  части  разреза  встречаются  не  выдержанные  по 
простиранию  прослои  кремнеземистих  песчаников,  переходящих  в 
халцедонолиты.  Литологический  интерес  представляют  халцедонолитовые 
прослои  и  внутренние  части  стяжений.  Микроскопические  исследования 
показали, что эти петрографические разности представлены спонголитами и 
гезами  –  литологическими  типами,  которые  в  других  районах  Канева  не 
отмечались.

Характерной  особенностью  описанных  обнажений  также  является  их 
насыщенность  палеонтологическими  окаменелостями.  В  приустьевой  части 
оврага  в  породах  встречаются  многочисленные  окремнелые  фрагменты 
стволов и веток лиственных и хвойных растений. В верхней части разреза в 
песках  можно  найти  фосфатные  скелеты  беззамковых  брахиопод,  а  также 
зубы морских акул и скатов.

Экологическое состояние обнажений удовлетворительное.
Описанные  геологические  объекты  по  зрелищности  и  насыщенности 

геологической информацией не уступают памятникам,  включенным в выше 
упомянутую  монографию.  Во  время  проведения  учебных  практик  мы 
демонстрируем студентам еще целый ряд геологических объектов (разрезы 
четвертичных  отложений  флювиогляциального,  гляциального  и  эолово-
гляциального генезиса, разрезы эоценовых отложений, выход на поверхность 
«слоя Выржаковского», и другие), которые достойны внимания специалистов, 
но  еще  ждут  своего  описания.  Необходимо добавить,  что  из-за  отсутствия 
юридического  статуса многие из  перечисленных памятников  не охраняются 
законом (кроме тех, которые находятся на территории заповедника). Многие 
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из  них  вовлечены  в  хозяйственную  деятельность  человека,  постепенно 
уничтожаются либо становятся часто не доступными для наблюдения.

Krochak M.D., Menasova A.Sh.
GEOLOGICAL MONUMENTS OF KANEV DISLOCATIONS (CHERKASY 
REGION) AND THEIR STATUS
It’s  proposed  to  register  in  “Geological  landmarks  of  Ukraine”  two  object  in 

Cherkasy region (area of Kanev dislocation): manifestation of fold tectonics near vil. 
Grigorovka and Cretaceous outcrop in Cool yar (outskirts vil. Pekari). It’s describes 
objects. 

Курепа Я.С. Рівненська геологічна експедиція ПДРГП «Північгеологія»,s_lukas@mail.ru

ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІЛЕННЯ МИЛЯТИНСЬКОГО КАР’ЄРУ ЯК 
ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО ГЕОСАЙТУ
Промислове  видобування  корисних  копалин  у  формі  кар’єрних  та  шахтних 

виробок,  дає  нам  можливість  пізнавати  поховану  на  глибині  геологічну  історію 
розвитку планети. Повнота та цілісність розрізів у кар’єрах забезпечує достатньою 
інформативністю проведення дослідницьких  робіт  геологічного  спрямування.  На 
основі  комплексного  поєднання  останніх  стає  можливим  створення  детальних 
різновікових палеогеографічних реконструкцій не лише території безпосереднього 
розташування гірничої виробки, а й цілого району, регіону чи навіть континенту. В 
такому разі геологічний об’єкт набуває статусу геосайту і претендує на включення у 
перелік геологічної спадщини певного значення.

Якщо  в  гірничій  виробці  виявлено  унікальні  місцезнаходження  рослинних  і 
тваринних макро- та мікрорешток,  що  демонструє  етап(-и)  історії  розвитку 
органічного світу, її слід відносити до палеонтологічних геосайтів [2]. 

Милятинський кар’єр розташований в Острозькому районі Рівненської області 
між  селами  Милятин  і  Михалківці  та  відноситься  до  Милятинського  родовища 
зернистих фосфоритів. Родовище виявлено і вивчено на пошуково-оцінювальній 
стадії Рівненською ГРЕ ДГП «Північукргеологія» в процесі проведення звітних робіт 
[1]. Промислова розробка розпочата з отриманням ліцензії у 2000 році.

В геологічній будові Милятинського кар’єру приймають участь породи вендської, 
крейдової  і  четвертинної  систем  [3].  Породи  венду  представлені  вулканогенно-
осадовими утвореннями ратненської свити. На них, зі значною стратиграфічною та 
незначною  кутовою  (1-2°)  неузгодженністю,  залягають  фосфатоносні  шари 
іноцерамових вапняків сеноманського ярусу.

Іноцерамові  шари  є  базальним  горизонтом  морської  нижньосеномансько-
маастрихтської  карбонатної  формації  та,  за легендою до «Держгеолкарти-200», 
об'єднують  утворення  середнього  і  верхнього  під'ярусів  сеноманського  ярусу 
крейди. Літологічно шари іноцерамових вапняків в межах родовища представлені в 
нижній  частині  фосфорит-глауконіт-кварцовими  пісками,  які  поступово 
стрибкоподібно  (на  протязі  5-10  см)  переходять  у  фосфат-глауконіт-кварцові 
вапнисті  пісковики  і,  далі,  –  у  піскуваті  вапняки.  У  віковому  відношенні  піски, 
пісковики  фосфорит-глауконіт-кварцові  і  пісковики  фосфорит-глауконіт-кварцові 
вапнисті відносяться до середнього сеноману, вапняки піскуваті – до пізнього.

Вверх  по  розрізу  шари  іноцерамових  вапняків  стратиграфічно  згідно 
перекриваються  крейдовими  відкладами  здолбунівської  світи,  які  у  віковому 
відношенні  відповідають  нижньому  під'ярусові  туронського  ярусу.  Це  –  доволі 
одноманітні породи, представлені білою і жовтувато-білою крейдою.

Антропогенові  утворення  представлені  відкладами  І  та  II  надзаплавних 
терас. Це – зеленувато-сірі до буро-сірих, середньо і слабопластичні суглинки і 
супіски, з лінзами кварцових пісків. 
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В основному палеонтологічні знахідки в Милятинському кар’єрі приурочені 
до іноцерамових вапняків сеноманського віку та, в меншій мірі, до крейдових 
відкладів  туронського  ярусу.  Характерні  типи  фосилізації  решток: 
фосфатизація, піритизація, рідше кальцитизація та кремнізація.

Викопні рештки з сеноманських фосфатоносних шарів широко відомі із гірничих 
виробок  та  природних  відслонень  Волино-Поділля,  Придністров’я,  Донбасу  та 
Криму,  проте  Милятинський  кар’єр  з-поміж  них  вирізняє  якісна  та  кількісна 
характеристика палеонтологічного матеріалу.  На сьогодні  в приватних колекціях 
зібрана велика кількість фосилій з Милятинського кар’єру, на основі яких зроблено 
узагальнення числа типів викопних організмів, визначено різноманіття таксонів їх 
представників та умовну частоту зустріваності при пошуках.

У відкладах верхньої крейди Милятинського кар’єру зустрічаються наступні 
типи  фосилій:  форамініфери,  тіла  скелетних  губок,  ядра  та  цілі  раковини 
плечоногих,  черевоногих,  лопатоногих  та  двостулкових  молюсків,  членики 
морських лілій, голки морських їжаків, корали, ходи та трубки кільчастих червів, 
ядра амонітів і наутилусів, ростри  белемнітів, зуби та хребці акул і кісткових 
риб, дрібні уламки кісток та зуби морських динозаврів, уламки піритизованої 
деревини.  Слід  відмітити,  що  для  Милятинського  кар’єру  є  характерним 
відмінне  збереження  фосилій  за  рахунок  швидкого  перебігу  фосфатизації 
організмів та їх захоронення.

Видове і кількісне різноманіття викопної фауни Милятинського кар’єру, якість 
її збереження та безперервна присутність у відкладах від середнього сеноману 
до турону дозволяють в точній мірі відтворити еволюцію морського басейну та 
його мешканців на протязі  цього часового відрізку.  Відсутність в Рівненській 
області,  та  й  на  Волині  зокрема,  у  доступній  формі  такої  концентрації 
палеонтологічних  решток  доброї  збереженості,  робить  Милятинський  кар’єр 
унікальним  науково-освітнім  об’єктом  і  визначає  його  статус  як 
палеонтологічного  геосайту,  з  перспективою  бути  включеним  у  перелік 
геологічних пам’яток природи України. 

1. Матеюк  В.В.  Пошукова  оцінка  та  розвідка  Милятинського  родовища  зернистих 
фосфоритів в Острозькому районі Рівненської області за 1996-2000 рр. / В.В. Матеюк 
та інші. // Звіт Рівненської геолого-розвідувальної експедиції ДГП „Північгеологія”. – 
Рівне,  2000.  2. Сорокіна  Г.О.  Геосайти  Луганської  області:  їх  раціональне 
використання та охорона : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Луганський національний 
педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – 242 арк. 3. Черняков О.М. 
Пошуки і  пошуково-оцінювальні роботи на зернисті фосфорити в південній частині 
Рівненської і північній частині Хмельницької областей / О.М. Черняков, І.М. Іванів та 
інші // Звіт Рівненської геологічної експедиції ПДРГП „Північгеологія” за 1990-2009 рр. 
– Київ, 2009. – 265 арк.

Kurepa Ya.S.
THE REASONS FOR REFERING MYLIATYN QUARRY AS PALAEONTOLO-

GICAL GEOSITE
By  results  of  long-term  geological  and  paleontological  investigations 

substantiation  of  Mylyatyn  open  cast  mine  of  Upper  Cretaceous  granular 
phosphorites as paleontological site are submitted. 

Кучинська О.П., Дем’янова О.В., Рябий М.М. НПП "Подільські Товтри", 
Люблінська Л.Г. Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

Одукалець І.О. КНУ ім.Т.Шевченка 
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА У ФОРМУВАННІ ЕКОЛО-
ГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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Музеї  -  це культурно-освітні  та  науково-дослідні  заклади,  призначені  для 
вивчення збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної 
культури,  прилучення  громадян  до  надбань  національної  і  світової  історико-
культурної спадщини [1].

Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня,науково-дослідна 
діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, 
реставраційна, пам'яткоохоронна робота.

У  музейних  кімнатах  науково-екологічного  центру  національного  природного 
парку  «Подільські  Товтри» експонуються  стаціонарні  виставки  „Палеонтологія  і 
мінерали”,  „Природа  Поділля”.  Основна  частина  експонатів  була  сформована 
Подільським  географічним  товариством,  яке  припинило  свою діяльність  в  90-х 
роках минулого століття, а фонди частково були передані НПП «Подільські Товтри». 

Відвідувачів музею приваблює насичена оригінальними експонатами діарама, 
яка  відображає  перлину  Поділля  –  Товтри  –  горбисте  пасмо  середнього 
Придністров’я з унікальним мікрокліматом, багатим рослинним та тваринним світом. 
У товщі порід, що складають товтри сформувалися горизонти підземних вод, які, 
частково,  перетворилися  на  мінеральні  із  цінними  властивостями  і  сьогодні 
використовуються як лікувальні та столові. На товтрах та силурійських "стінках" 
збереглися рідкісні, ендемічні і реліктові види рослин та різноманіття тваринного 
світу.

Експозиція музею, що насичена різноманітними цінними експонатами, - один з 
тих  рідкісних  факторів  навчання,  який  дає  змогу  уявити  природні,  історичні  та 
сучасні процеси, їх зміну під впливом антропогенної дії. 

В музеї палеонтології та геології знаходяться експонати, що є свідками історії 
розвитку  життя  на  Землі.  Колекція представлена  в  аспекті  геологічних  ер: 
палеозойської, мезозойської та кайнозойської. Це різноманітні мінерали і породи, 
характерні для нашого регіону, а також скам’янілі рештки прадавніх рослин і тварин.

В експозиції представлені геологічні зразки з Хмельницької, Закарпатської, Івано-
Франківської,  Житомирської,  Вінницької,  Донецької,  Луганської,  Кіровоградської, 
областей  та  Криму.  Тут  наявні  пісковики,  гнейси,  вапняки,  опали,  кварцити, 
арагоніти,  моріон,  польовий  шпат,  пегматити,  апортозіти,  мергелі,  турон,  трасс, 
туфіти,  кіновар,  кам'яне і  буре вугілля,  перліт,  мармур,залізна руда,  гез,  горючі 
сланці. Палеонтологічні зразки представлені молюсками, трилобітами, коралами, 
відбитками рослин, залишками тварин (мамонта, коня, барана).

Не  аби-яке  значення  має  те,  що  інформація  носить  краєзнавчий  характер: 
спостереження,  які  проведені  на місцевих факторах викликають диференціацію 
знань та оцінку тієї чи іншої ситуації, що додатково стимулює дітей до запам’я-
товування. Таким чином, колекціонування та збереження цінних природних експо-
натів,  ознайомлення з ними відвідувачів,  надання знань з екології,  формування 
екологічної культури та свідомості громадян – покликання співробітників науково-
дослідного відділу. Все більшою популярністю у музеї користується така форма 
музейної пропаганди екологічних знань як пересувні виставки.

Враховуючи те, що не кожен педагог має змогу привести до музею своїх учнів 
(особливо дошкільнят, молодших класів), їм дуже зручно, коли ми з експонатами 
завітаємо до їх навчально-виховного закладу. Саме за такої діяльності формується 
уявлення про зв'язки у навколишньому природному середовищі.

Співробітники тісно  співпрацюють  з  освітніми  закладами,  адже  тематика 
пересувних  виставок  пов'язана  зі  шкільною навчальною програмою,  природньо 
доповнює її. Звичайно, надана інформація саме за таких умов швидко та надовго 
запам'ятовується і використовується слухачами.

У освітян викликають зацікавленість і  тематичні  вечори,  ігри,  змагання.  Бліц-
питання  та  екологічні  ігри  роблять  дітей  активнішими,  допомагають  швидше 
засвоювати матеріали, ці знання застосовуються на практиці, в буденному житті. 
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Сприяють  розвитку  екологічного  мислення,  спонукають  до  бачення  певної 
екологічної проблеми та шляхів її вирішення. 

Найпоширенішою  музейною формою  природоохоронної  та  екологічної  освіти 
залишається лекція – це не сухий теоретичний матеріал, а своєрідна екскурсія у 
живий світ  природи,  в  який переноситься слухач з  допомогою демонстрованих 
експонатів, слайдів, відео, карт, схем. Саме на базі музейних зібрань через різні 
форми  експозиційної  та  науково-освітньої  роботи  відбувається  цілеспрямована 
передача знань, формування світоглядних засад з позиції гуманізму, морального 
здоров’я та екологічного виховання [2].

Музеї  природничого  спрямування  мають  унікальні  можливості  залучення 
населення до інформаційних ресурсів, відіграюь значну роль у вирішенні питань 
формування у населення екологічної свідомості і виховання екологічної культури, як 
нового  способу  мислення,  що грунтується  на  розумінні  соціально-економічних  і 
екологічних процесів.

1 Борейко В.Є., Подобайло А.В., Руденко В.Х. Захист місцевих природно-історичних святинь. 2. 
Одукалець І.О., Кучинська О.П., Демянова О.В. Розвиток музейної справи як позитивний фактор 
формування  екологічної  свідомості.  Матеріали  восьмої  наукової  конференції  молодих  учених 
"Наукові основи збереження біотичної різноманітності". -Львів, 2007.- С.134

Kuchyncka O.P., Demianova O.V., Riabyi M.M.
THE  ROLE  AND IMPORTANCE OF  MUSEUMS IN THE  FORMATION  OF 

ECOLOGICAL CULTURE
The role of museums of natural direction is considered in the decision of forming 

in  the  population  of  ecological  consciousness  and  ecological  culture  and  their 
unique possibilities of bringing the population to the informative resources.

Лівенцева Г. ВНЗ «Інститут Тутковського»

РОЛЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГО-
ГЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ
Цивілізовані суспільства прагнуть разом з рукотворними пам’ятниками, що є 

витворами  архітектурного,  скульптурного,  художнього  мистецтва,  зберегти 
природні пам’ятки, зокрема, і пам’ятки геологічні. 

Щоб  уявити,  наскільки  актуальним  є  розширення  пам’ятних  заповідних  і 
заказних геологічних об’єктів на сьогодні, варто нагадати лише деякі цифри. 
Порівняємо:  у  колишньому  СРСР  заповідними  територіями  були  охоплені 
близько 1% поверхні,  а в Україні  вони становили лише 0,03%. У достатньо 
індустріально розвиненій Німеччині заповідні території досягають 12%.

Територія України представлена практично усіма різновидами структур від 
докембрійських  метаморфічних  тектоно-магматичних  до  антропогенових. 
Геологічні особливості України – в її надзвичайній різноманітності об’єктів за 
складом і  будовою,  типами структур  земної  кори,  як  континентальної,  так  і 
океанічної. А сучасний вкрай незадовільний еколого-економічний стан країни 
закликає  до  невідкладних  дій  на  цій  благодатній  геологічній  основі  по 
відродженню  і  подальшому  формуванню  за  нових  соціально-політичних 
реальностей  свідомого  підходу  до  збереження  найінформативніших, 
найвиразніших,  не  зруйнованих  часом  і  людьми,  реалізованих  природою  в 
камені палеоподій (палеоландшафтів і палеобіосфер, за В. Вернадським) на 
рівні з нашими національними святинями.

Геологічні,  гірничо-геологічні,  гірничо-техногенні  пам’ятки,  до  яких  по  суті 
можна віднести увесь шахтарський Донбас,  можуть наочно демонструвати і 
позитивні,  і  негативні  наслідки  індустріальної  цивілізації,  не  з  метою 
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призупинення  сучасного  індустріального  розвитку,  а,  щоб  зробити  в 
майбутньому цей край життєво сприятливим та екологічно привабливим.

Ми  повинні  вивчати  вже  скоєні  в  геологічному  середовищі  прорахунки  і 
помилки  з  неменшим  ентузіазмом,  аніж  успіхи  гармонійного  поєднання 
природного та рукотворного на зразок Софіївського парку в Умані чи музейно-
паркового комплексу у Корсунь-Шевченківському.

Невідкладного  збереження  та  відродження  потребують  фонди  кам’яного 
матеріалу, у недалекому минулому сконцентровані в керносховищах та у музейних 
літотеках. Сьогодні керносховищ як таких або нема взагалі, або вони у надкрити-
ному  стані.  Варто  було  керносховища  (можливо,  як  філії  музеїв)  залучити  до 
організації спеціальної служби кам’яного фонду (літофонду на зразок геоінформу).

Стан  сучасного  довкілля  території  України,  як  надзвичайно  перевантажений 
промисловими та аграрними процесами, тривожний і потребує невідкладних заходів 
щодо його покращання. Покращання і стабілізація шляхом пізнання!

Отже  напрошується  висновок  про  необхідність  на  сучасному  рівні  розвитку 
суспільно-економічних  і  екологічних  процесів  в  Україні,  значно  розширити  коло 
геологічних пам’яток у зв’язку з завданням становлення, розвитку і відродження 
основ незалежної економіки країни. Перелік названих в статті різновидів геологічних 
і подібних до них пам’яток далеко неповний і лише висловлений як напрям роздумів 
і пошуків. Він може бути в реальності значно ширшим.

Головне, щоб геологічні пам’ятки почали дієво використовуватись і слугували як 
навчальне, пізнавальне та виховне знаряддя, сприймались як фактор формування 
еколого-геологічного світогляду для набуття геологією значення науково-практичної 
основи  сучасної  екології  [5].  Геологічні  пам’ятки  як  особливі  найдавніші  об’єкти 
природи  нашої  планети,  що  вціліли  дотепер,  покликані  сприяти  суспільству  в 
усвідомленні неповторності геологічної історії України, щоб шанувати, зберігаючи та 
дбайливо господарюючи, створене природою протягом мільярдів років.

Крім  того,  наукове  значення  геологічних  пам’яток  унікальне  у  головному:  є 
можливість їх вивчити безлічі поколінь, доки існує людство. Методи дослідження 
змінюються,  поглиблюються  можливості  вивчення  об’єкту  без  втрат  результатів 
попередників, що сприяє порівняльному аналізу і синтезу матеріалів дослідження. 
Це стосується також збереження та використання петрофізичних, мінералогічних, 
палеонтологічних, палеоботанічних та інших геолого-мінералогічних колекцій.

Дана  конференція  під  егідою  Природничого  музею  НАН  України  та  «Спілки 
геологів» є свідченням прагнення до популяризації геологічних знань і подальших 
конкретних  дій.  Можливо  і  бажано,  щоб така  освіта  пройшла через  усе  життя 
людини, адже геологія є найбагатограннішою всеохоплюючою природничою наукою 
– основою екологічного світогляду (світогляду еколого-економічного, так як ці два 
поняття реально нерозривні,  взаємопов’язані.  І  у  цьому напрямі  розширюються 
можливості  активного  сприяння  громадських  організацій  країни  –  разом  з 
Природничим музеєм НАН України та іншими музеями природничого спрямування, 
а також Національними парками, заказниками та заповідниками.

Liventseva G.
THE ROLE OF THE GEOLOGICAL MEMORIALS IN THE FORMATION OF 
ECOLOGICAL-GEOLOGICAL WORLD-OUTLOOK 
Geological memorials can and must serve for formation of ecological-geological 

world-outlook, process of upbringing the youth and their attitude to environment and 
native land. It is impossible to do without united efforts of the workers of National 
Scientific and Natural Museum of NAS, the Association of the geologists of Ukraine, 
workers of magazine “Geologist of Ukraine” and other not indifferent people.

Лукин В.Ю. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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ОБЪЕКТ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СЫВЪЮСКИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ «ЮГЫДВА»
На  западном  склоне  Приполярного  Урала,  по  берегам  р. Кожым,  от  ее 

истоков  до  устья,  наблюдаются  живописные  скальные  выходы.  Они 
представляют собой древние морские отложения, и являются своеобразной 
летописью геологической истории этого региона. Наиболее распространенны 
и  многочисленны  в  этих  отложениях  представители  бентосной  фауны, 
включающие в себя строматопороидей, табулят, гелиолитид, ругоз, брахиопод. 
Они встречаются разрозненно и скоплениями в породах карбонатного ряда 
или  же  образуют  различные  органогенные  постройки,  и  часто  играют 
породообразующую роль. 

Объект геологического наследия Сывъюский расположен на левом берегу 
р. Кожым в 700 м ниже устья р. Сывъю Интинского района Республики Коми на 
территории национального парка «Югыдва».

Уникальный памятник  природы Сывъюский представляет  собой скальный 
берег высотой до 30 м. Моноклинально залегающие слои строматолитовых, 
коралловых,  брахиоподовых,  остракодовых,  детритовых,  глинистых 
известняков, аргиллитов и доломитов прослеживаются на расстоянии около 1 
км.  Здесь  обнажены  границы  лландовери/венлок,  венлок/лудлов, 
лудлов/пржидол  силурийской  системы  и  граница  силур/девон, 
охарактеризованные многочисленными и разнообразными остатками морской 
фауны  (конодонты,  табуляты,  ругозы,  брахиоподы,  остракоды).  Наиболее 
полные  разрезы  пограничных  отложений  силура  и  девона  находятся  в 
Подолии и в Баррандиене (Чехия).

Отличительной  особенностью  позднесилурийских  (пржидол)  отложений 
объекта  является  обилие  различных  органических  остатков,  которые 
распределены в разрезе неравномерно. В нижней его части, которую слагают 
глинистые комковатые известняки, сменяющиеся мергелями и аргиллитами, 
наиболее  многочисленны  остатки  раковинной  фауны,  преимущественно 
брахиопод.  Этот  интервал  соответствует  белушьинскому  региональному 
горизонту. В мергелях и глинистых комковатых известняках, образованных в 
лагунных  условиях,  встречаются  единичные  мелкие  сферические  колонии 
табулят фавозитид и сирингопорид.

Выше  по  разрезу  вскрыта  толща  массивно-плитчатых  известняков  и 
доломитов с прослоями водорослевых и комковатых глинистых известняков 
карповского  горизонта,  с  преобладанием  крупных  и  средних  колоний 
строматопороидей  и  табулят,  реже  заключающих  ругозы,  брахиоподы, 
остракоды,  мшанки  и  криноидеи.  В  этом  интервале  доминируют  Favosites 
favositiformis (Holt.)  и  сирингопориды (Syringopora  spinosa Tchern.,  S. gorskyi 
Tchern.,  S. schmidti Tchern.,  Thecostegites  septosus Barsk.,  T. tschernychevi 
Barsk.),  несколько реже встречаются  F. pseudoforbesi Sok.,  Squameofavosites 
thetidis Chekh.,  S. emmonsiaformis Barsk.  Особенно  разнообразны  они  в 
светло-серых  массивных  криноидно-кораллово-брахиоподовых  известняках, 
где  образуют  коралловые  прослои  мощностью  до  1,5  м.  Их  сферические, 
дисковидные  колонии  часто  достигают  20–30  см  в  диаметре.  Такого  рода 
постройки характерны для шельфовых отложений с относительно спокойным 
гидродинамическим режимом. Эти слои хорошо прослеживаются в разрезах 
севера Урала (бассейны рр. Кожым, Щугор, скважины),  и смежных регионов 
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(арктические  острова  Долгий,  Вайгач,  Новая  Земля)  и  являются  хорошим 
стратиграфическим  маркером.  Это  позволяет  надежно  коррелировать 
одновозрастные отложения на всей территории Северо-Востока Европейской 
платформы.

Выше их сменяют плитчатые известняки и доломиты, иногда глинистые, с 
прослоями мергелей и аргиллитов, с пропластками глинистых известняков со 
знаками волновой ряби, среди органических остатков преобладают остракоды 
и  брахиоподы.  Из  табулят  появляются  стелющиеся  неправильной  формы 
колонии  Riphaeolites  sp., присутствие  которых  указывает  на  постепенное 
обмеление моря. Этот интервал разреза относится к карповскому горизонту. 

В  венчающих  разрез  силура  глинистых  доломитовых  известняках  с 
комковато-бугристой  отдельностью,  выявлены  пустоты  с  красно-бурым 
налетом.  Известняки  согласно  перекрываются  тонким  прослоем  (8—9  см) 
зеленовато-серого  аргиллита  (основание  девона),  а  еще  выше  - пластом 
темно-серого массивного известняка (1,2 м), нижняя часть которого (8—10 см) 
представляет  собой  мелкогалечный  конгломерат,  а  верхняя  образована 
строматолитовой постройкой. Геохимические исследования позволили здесь 
выявить  локальный  минимум изотопа  углерода  d13С,  сменяющийся резким 
положительным сдвигом.  Подобные вариации изотопного состава углерода на 
рубеже силур/девон наблюдаются во многих регионах мира и носят глобальный 
характер. Все это указывает на изменения режима осадконакопления в бассейне. 
Сильное  обмеление  морского  бассейна,  усиление  привноса  терригенного 
материала  и  как  следствие  уменьшение  биомассы  на  рубеже  силурийского  и 
девонского периодов сменяются наступлением моря в начале лохковского времени 
и  постепенным  ростом  таксономического  разнообразия  биоты,  в  связи  с 
заселением незанятых экологических ниш (биотопов).

Выше  по  разрезу  породы  представлены  отложениями  овинпармского 
горизонта. Нижняя граница горизонта, совпадающая с подошвой лохковского 
яруса и основанием девонской системы, отчетливо выражена фаунистически. 
С ней связано исчезновение многих позднесилурийских видов, родов и более 
крупных  таксонов  и  появление  новых  форм.  В  частности,  принадлежность 
отложений к верхнему силуру или нижнему девону палеонтологически хорошо 
определяется по смене верхнесилурийского комплекса брахиопод Gerbenella 
parvula,  Atrypoidea  insigne,  Collarothiris  canaliculata на  нижнедевонский  – 
Howellella angustiplicata, Iridiostrophia iris, Lenatoechia kuliki с зональным видом 
Protathyris praecursor, имеющим широкое географическое распространение в 
лохковских  отложениях.  В  отложениях  нижней  части  горизонта обнаружена 
также  зональная  форма  конодонтов  Icriodus  woschmidti характеризующая 
основание нижнего девона в стандартной конодонтовой шкале. 

Горизонт  характеризуются  переслаиванием  известняков,  аргиллитов  и 
доломитов.  Нижняя  часть  горизонта  представлена  темно-серыми 
известняками  детритовыми  и  участками  пиритизироваными,  местами  с 
примесью  кварцевых  зерен  с  бугристой  поверхностью  с  пропластками 
углистых  аргиллитов.  Преобладающей  фауной  являются  остракоды, 
брахиоподы,  конодонты,  реже  встречаются  трилобиты,  остатки  рыб  и 
телодонтов, а в аргиллитах отмечены комплексы спор и акритарх, коралловая 
фауна отсутствует.  Выше залегают темно-серые микрозернистые органоген-
ные плитчатые известняки с фауной брахиопод, остракод и т.д. Далее в темно-
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серых доломитистых известняках среди табулят наиболее многочисленными 
становятся  Favosites  socialis Sok.  et  Tes.  и  Parastriatopora  paradoxa Chekh. 
Небольшие  желваковидные  и  цилиндрические  колонии  этих  кораллов 
переполняют отдельные прослои известняков мощностью до 0,2  м образуя 
своего рода биостромы. 

В скальных выходах прослежен постепенный переход от верхнего силура к 
нижнему отделу девонской системы. Граница между системами фиксируется 
перерывом  в  осадконакоплении,  после  которого  наблюдается  полное 
обновление видового и родового состава ископаемой фауны, т. е. она четко 
выражена  литологически  и  палеонтологически  и  может  служить  эталоном 
границы  силурийской  и  девонской  систем  на  Европейском  Северо-Востоке 
России.  Объект  представляет  большой  научный  интерес  - является 
гипостратотипом овинпармской свиты (горизонта) основания нижнего девона и 
опорным разрезом для верхнего силура Приполярного Урала. Имеет важное 
стратиграфическое  и  палеонтологическое  значение  для  межрегиональной 
корреляции одновозрастных отложений.

Lukin V.Yu.
THE OBJECT OF GEOLOGICAL HERITAGE SYV'YUSKY IN THE NATIONAL PARK 
“YUGYDVA”
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Люта Н.Г., Саніна І.В., Лютий Г.Г. УкрДГРІ

ЧИ Є В УКРАЇНІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ?
У тритомному (на сьогоднішній день) виданні “Геологічні пам’ятки України” 

[1-3]  (Видання Державної  геологічної  служби України,  2006,  2007,  2009 рр.) 
авторам  цих  тез  пощастило  знайти  згадки  про  дві  (а  точніше,  півтори) 
гідрогеологічні пам’ятки [1] – природне джерело в с. Хотин (Рівненська обл.) та 
озеро  на  хребті  Ключ  (Львівська  обл.).  Тип  останнього  визначений  як 
комплексний - “геоморфологічний, гідрогеологічний” (та й то лише англійською 
мовою,  а  українською  –  лише  геоморфологічний).  До  речі,  подібне  за 
походженням  (утворене  внаслідок  зсуву)  озеро  Гірське  Око  у  Чернівецькій 
області віднесене до суто геоморфологічного типу.

Зважаючи  на  те,  що  загальна  кількість  наведених  у  тритомнику  геологічних 
пам’яток найрізноманітніших типів і значення, становить близько п’ятисот (точніше - 
479), складається враження, що в Україні немає гідрогеологічних пам’яток природи. 

Власне,  якщо керуватися  визначенням геологічної  пам’ятки,  наведеним у 
вступі до першого тому згаданого видання, а саме “це відслонення гірських 
порід  і  форм  земної  поверхні,  які  найбільш  виразно  ілюструють  геологічну 
будову земної кори та природних процесів, що протікають в ній протягом всієї 
історії її розвитку”, то, можливо, це дійсно так. 

Якщо ж розширити це поняття і послуговуватися визначенням, прийнятим у 
наших колег-росіян:  “унікальний об’єкт  (комплекс  взаємопов’язаних об’єктів) 
природного  походження,  що  найбільш повно  і  наочно  для  даної  місцевості 
характеризує перебіг геологічних процесів та їх результати, має наукову цінність і 
доступний для безпосереднього спостереження і дослідження ” (http://wiki.web.ru), 
то, безумовно, в Україні є величезна кількість геологічних пам’яток гідрогеологічного 
типу. 

На жаль, авторами тритомника не було наведено застосовану ними класифікацію 
(систематизацію) геологічних пам’яток. Однак з принципів віднесення пам’яток до 
певних типів випливає, що цей тип визначається не лише за напрямами геологічної 
науки,  яка вивчає ті  чи інші  природні  об’єкти (стратиграфічний,  петрографічний 
тощо), а й за походженням об’єктів, чи процесами, що призвели до їх утворення 
(магматичний). У такому аспекті, враховуючи основний чинник карстових процесів – 
підземні води, досить логічно було б віднести до гідрогеологічного типу пам’яток 
численні  карстові  печери,  які  у  тритомнику  визначені  здебільшого  як 
геоморфологічні, рідше – як спелеологічні. Це при тому, що суто геоморфологічно (у 
рельєфі) карстові печери можуть і не виявлятися. 

Однак більш вдалим визначенням карстових печер видається формулювання 
„геологічні  об’єкти,  що утворилися внаслідок  дії  екзогенних  процесів”.  До таких 
об’єктів  слід  було  б  віднести  також  геологічні  пам’ятки  зсувного  походження, 
зокрема, унікальне зсувне Джангульське узбережжя на Тарханкуті; вже згадані вище 
озера, що також завдячують своїм утворенням зсувам, численні карстові озера, 
лійки тощо.

Принагідно  слід  зазначити,  що  дуже  багато  об’єктів  віднесені  авторами 
„Геологічних пам’яток України” до геоморфологічного типу. До цієї категорії  з не 
зовсім  зрозумілих  причин  потрапили  крім  зазначених  вище  об’єктів  унікальне 
бальнеогрязьове родовище оз. Чокрак та всі грязьові вулкани Криму, цінність яких 
навряд чи можна визначити за геоморфологічними показниками. 

З  усього  вищезазначеного  випливає,  що класифікація  геологічних  пам’яток  є 
дискусійною  і  потребує  удосконалення.  Щодо  класифікації  гідрогеологічних 
пам’яток, то це питання наразі в Україні взагалі не розроблене. Така робота (у разі 
підтримки  державою  її  постановки)  повинна  вестися  паралельно  зі  збиранням 
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відповідної  інформації  гідрогеологами  з  регіональних  геологічних  підприємств. 
Найперше виникає цілком конкретне питання, - які, власне, об’єкти можна вважати 
гідрогеологічними пам’ятками? 

Російські геологи до гідрогеологічних пам’яток відносять карстові прояви і деякі 
джерела  мінеральних  вод,  хоча  у  загальному  переліку  геологічних  пам’яток 
фігурують також родовища корисних копалин. 

Є абсолютно очевидним, що гідрогеологічні  об’єкти суттєво відрізняються від 
геологічних, і родовища – чи не найяскравіший приклад таких відмінностей. Якщо 
родовища твердих корисних копалин від часу свого відкриття фактично приречені 
на знищення і можуть існувати як частина геологічної спадщини - рідко у вигляді 
еталонних ділянок, а значно частіше - музейних колекцій, то родовища підземних 
вод за умов дотримання певних вимог експлуатації можуть служити довгий період 
часу, залишаючись при цьому повноцінними геологічними пам’ятками. 

В цьому контексті варто згадати про унікальний гідромінеральний потенціал України. 
Відомо,  що  в  межах  України  є  мінеральні  води  найрізноманітніших  типів  – 

вуглекислі,  сульфідні,  радонові,  залізисті  і  миш’яковисті,  йодові,  бромні  і  йодо-
бромні, борні, крем’янисті, води з підвищеним вмістом органічних речовин та води 
без специфічних компонентів і властивостей. Особливе місце за рівнем унікальності 
терапевтичної  дії  та  запасами  посідає  мінеральна  вода  „Нафтуся”,  лікувальні 
властивості якої пов’язують з наявністю в ній органічних речовин. 

Справжніми  перлинами  Карпатського  регіону  є  численні  природні  джерела 
вуглекислих вод - з вмістом специфічних компонентів і власне вуглекислі, які цілком 
задовольняють вимоги що естетичної та пізнавальної цінності пам’яток, та й до 
цього  ще  дозволяють  насолодитися  унікальною  цілющою  водою.  До 
гідрогеологічних  об’єктів  можна  віднести  високодебітне  джерело  Шатилівське  з 
високим вмістом метакремнієвої кислоти (до 50 мг/дм3), розташоване в Харківській 
області.  Унікальність  цього  об’єкта  полягає  в  тому,  що  з  огляду  на  стабільне 
зростання дебіту  джерела впродовж останніх  десятиріч,  у  водовмісних піщаних 
породах за рахунок вилуговування крем’янистої складової, очевидно, відбувається 
формування карсту.

Крім  того,  гідрогеологічними  пам’ятками  можуть  вважатися  карстові  печери 
Тернопільщини  та  карстові  озера  Львівщини,  розташовані  на  західних  схилах 
Розточчя  та  у  Львівському  Опіллі  (зокрема,  озеро  Сива  Вода  біля  с.  Шкло  з 
насиченою сірководнем водою, що має постійну температуру - 12° протягом року), 
ціла низка інших унікальних об’єктів.

Ще  однією  суттєвою  відмінністю  гідрогеологічних  пам’яток  є  необхідність 
специфічних і жорстких охоронних заходів. В сучасних умовах підземні води, які у 
цивілізованих  країнах  розглядаються  як  джерело  екологічно  безпечного 
водопостачання, потребують охорони від забруднення та виснаження передусім з 
огляду  на  зміни  кліматичних  умов,  які  прогнозуються  вченими.  В  той  час  як 
визначення екологічного стану геологічних пам’яток в абсолютній більшості випадків 
визначається формально, базуючись на візуальних спостереженнях, то для об’єктів 
гідрогеологічних такий підхід неприйнятний, оскільки екологічний чинник для них 
має визначальне значення. Більш того, особливостями формування водоносних 
горизонтів,  обумовлюється  той  факт,  що  охорона  гідрогеологічних  пам’яток  від 
забруднення  та  виснаження  не  повинна  обмежуватися  вивченням  лише 
безпосередньо територією конкретного охоронного об’єкта. 

1. Геологічні пам’ятки України: У 3 т. /В.П.Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров 
та ін.: За ред. В.І.Калініна, Д.С. Гурського, І.В.Антакової. - К.: ДІА, 2006. – Т.1. – 320 с.  
2. Геологічні пам’ятки України (за ред. В.І.Калініна, Д.С. Гурського). В чотирьох томах. 
– Київ, 2007. - т. ІІ. - 320 стор. 3. Геологічні пам’ятки України (за ред. В.І.Калініна, Д.С. 
Гурського). В чотирьох томах. – том ІІІ.- Львів: «Панорама», 2009.- 200 с.
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Lyuta N.G., Sanina I.V., Lyutyi G.G.
ARE THERE ANY GEOLOGICAL MONUMENTS IN UKRAINE?
In existing system of geological landmarks variety of Ukraine there are no hydro-

geological  ones.  Uniqueness  of  underground  waters  is  obvious,  their  value  in 
system  of  functioning  of  biological  forms  on  the  Earth  is  indisputable,  the 
contribution to geological development of our planet the essential.  Variety of the 
objects, formation and existence of which are connected with groundwater, can be 
possibly  carried to  hydro-geological  landmarks of  Ukraine confidently.  Therefore 
hydro-geological landmarks should rank high among geological landmarks.

Матвеев В.А. Учреждение РАН Институт геологии Коми научного центра Уральского Отделения 
РАН vamatveev-geolog@mail.ru,vamatveev@geo.komisc.ru
СТРОМАТОЛИТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ СИЛУРА НА ПОДНЯТИИ ЧЕРНОВА - 
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО.
На поднятии  Чернова  в  бассейне реки  Падимейтывис  и  ручья Безымянный 

вскрываются силурийские отложения, представленные в основном тонкослоистыми 
известняками, переслаивающимися с известково-глинистыми сланцами. В разрезе 
р.  Падимейтывис  толщи,  сложенные  чередованием  иловых  микрослойчатых 
известняков с трещинами усыхания осадка и глинистых известняков с детритом 
мелких  гастропод,  заключают  пласты со  строматолитовыми  постройками 
различной  формы.  Строматолитовые  пласты  прослеживаются  почти  по  всему 
разрезу.  В  верхнесилурийском  разрезе  наблюдается  более  32  пластов  со 
строматолитами [4].

До  настоящего  времени  мало  известно  о  строении  и  образовании  Тимано-
Североуральских строматолитов силура и не установлен характер их изменения во 
времени.  Известно,  что  наибольшего  развития  строматолитовые  постройки 
достигали в раннесилурийском морском бассейне в филиппъельское время и в 
позднем  силуре  в  сизимское  время  [1].  Многие  исследователи  рассматривают 
строматолиты  как  биогенно-осадочные  образования,  формирующимися 
цианобактериальными микроорганизмами [2].

В изученных автором коллекциях, собранных из разрезов нижнего и верхнего 
силура поднятия Чернова, выделено 6 различных по морфологии строматолитовых 
построек: пластовые, полусферические, сферические, шаровидно – столбчатые, 
пластово-желваковые и столбчатые. 

Строматолитовые  постройки  на  поднятии  Чернова  изучались  известным 
исследователем этой территории - Г.А. Черновым. Он отмечал их еще при первых 
геологических работах 1941 года. Своеобразная поверхность пластов известняков 
была  им  принята  за  рябь,  описанную  У.Х.  Твенховелом  [3].  При  повторном 
исследовании этих же отложений в 1961 г. Г.А. Чернов обратил особое внимание на 
характерные образования, которые оказались строматолитами [5].

Обнажения  Падимейтывис-1  и  Безымянный-2  предлагаются  в  качестве 
геологического  памятника  природы,  с  целью  сохранения  уникального 
местонахождения  строматолитовых  построек  силура  на  европейском  северо-
востоке России, имеющего большое научное и познавательное значение и могут 
рассматриваться  как  эталонные,  в  которых  сохранились  в  прижизненном 
положении строматолитовые постройки. Эти постройки имеют сходные формы с 
современными строматолитами на северо-западе Австралии в заливе Шарк Бэй, 
внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальная экосистема [6]. 

1. Безносова Т.М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и 
нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО 
РАН,  2008  С.  218.  2.  Медведев  П.В.,  Макарихин  В.В.  Раннепротерозойские 
строматолитовые  биостромы  фенноскандинавского  щита.  Рифы  и  карбонатные 
псефитолиты // Материалы Всероссийского литологического совещания. Сыктывкар: ИГ 
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Коми НЦ УрО РАН, 2010. С.116-117. 3. Твенховел. У.Х Учение об образование осадков. 
ОНТИ  М.:  1936.  4.  Чернов  Г.А.  Силурийские  строматолиты  поднятия  Чернова 
(Большеземельская тундра) // Стратиграфия и палеонтология северо-востока Европейской 
части СССР. М-Л., «Наука», 1966. С. 90-105. 5. Чернов Г.А. Палеозой Большеземельской 
тундры и перспективы его нефтегазоносности. М.: Наука, 1972. С. 22-49. 6. Hofmann, H.J., 
Stromatolites: characteristics and utility. // Earth-Science Reviews. 9:339. 1973. P. 373.

Matveyev V. A.
SILURIAN STROMATOLITIC BUILDS ON THE CHERNOV ELEVATION ARE 
A UNIQUE MONUMENT OF THE GEOLOGICAL PAST
The article  deals  with  the  results  of  stromatolitic  structures  of  Silurian Timan 

Severouralsk region. It is shown that 6 forms of stromatolitic structures in outcrops 
of Padimeytyvis-1 and Bezymyannyi-2 have been /are installed.

Мацуй В.М. ННПМ НАНУ

О ДОСТОВЕРНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ОПИСАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ
Геологические  памятники  являются  ключевыми  объектами  познания 

геологического  прошлого  любого  участка  земной  коры,  следовательно  их 
установление и всесторонняя характеристика должны базироваться исключительно 
на современных достижениях геологии и смежных научных дисциплин. Однако, 
ознакомившись  с  недавно  опубликованным третьим томом “Геологічні  пам'ятки 
України” (Кримській півострів, Північне Причорномор'я). - Львів, 2009.- 147 с., можно 
убедиться, что из этого правила встречаются досадные исключения, связанные с 
публикацией весьма противоречивых данных. Это касается описания стратотипа у 
с. Любимовка - одного из самых информативных типовых разрезов для познания 
геологической истории Крыма и иных подвижных зон Евразии. 

На  15-16  страницах  тома  приведено  описание  названного  разреза  под 
заголовком  “Опорний  розріз  континентальних  відкладів  верхнього  міоцену  і 
пліоцену” исключительно в интерпретации М.Ф.Веклича и Н.А.Сиренко “Плиоцен и 
плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма”.-  К.:Наук.думка, 
1976.-187  с.  (и  других  работ  М.Ф.Веклича  и  соавторов).  При  этом  отсутствует 
информация о том,что более поздними геологическими исследованиями в конце 
90-х г.г. ушедшего столетия и в начале третьего тысячелетия различными методами 
биостратиграфического анализа и палеомагнитными данными установлен морской 
генезис и понтический (позднемиоценовый) возраст отложений, обнажающихся в 
береговых  обрывах  Черного  моря  от  Севастополя  на  север  до  сел  Учкуевка, 
Любимовка, Орловка, Песчаное. На этих разрезах впервые обосновано выделение 
данной  толщи  в  качестве  нижнепонтической  молассы (Симененко,  2003). 
Доказательная  база  возраста  и  генезиса  рассматриваемых  пород,  ранее 
выделенных М.В.Муратовым в качестве таврской свиты,изложена в следующих 
научных  публикациях:  Кожевников  А.В.,  Найдина  Н.Н.  Таврская  свита  юго-
западного Крыма// Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд.геол.- 1983.- Т.58, 
вып.6.-  С.105-120.  Мацуй  В.М.,  Моськина  О.Д.  Павлодарская  свита  — 
стратиграфический аналог таврских молассовых красноцветов понта// Состояние, 
перспективы  и  задачи  стратиграфии  Казахстана  (Международное  совещание).- 
Алматы.2002.- С.89-90. Моськина О.Д., Мацуй В.М. Микротериофауна (Lagomorpha, 
Rodentia) понта юго-западного Крыма// Докл. АН Украины — 1992.-№5.-С.92-94. 
Муратов  М.В.  О  миоценовой  и  плиоценовой  истории  развития  Крымского 
полуострова// Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. геол.- 1954.- Т.29(1).- 
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С.3-20. Певзнер М.А., Семененко В.Н., Вангенгейм Э.А. и др. О морском генезисе и 
понтическом  возрасте  отложений  опорного  разреза  Любимовка  в  Крыму.  // 
Стратиграфия и  геологическая корреляция  разрезов.-  2004,  т.12,  №5.-С.96-106. 
Семененко  В.Н.  Верхнемиоценовые  молассы  Альминского  прогиба//Геол.журн.-
2003 №2.- С.39-57. Семененко В.Н.,  Люльева С.А.,  Моськина О.Д.,  Мацуй В.М. 
Новые  данные  о  понтических  отложениях  юго-западного  Крыма//Доповіді  НАН 
України.- 1999, №1.- С.132-138. Славин В.И. Новые данные о возрасте таврской 
свиты в Крыму.// Докл. АН СССР.- 1977.-Т.235, №5.- С.1140-1143 и др.

Matsuy V.M.
ABOUT RELIABILITY AND QUALITY OF GEOPARKS DESCRIPTIONS

Мацуй В. М. , Деревская Е. И. ННПМ НАНУ

АРХЕОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПАМЯТНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ГЕОСАЙТОВ 
Рассматриваемые  типы  памятников  представлены  остатками  или  следами 

культур ископаемого человека в стратифицируемых напластованиях четвертичного 
периода  (антропогена).  Аналогично  археологические  памятники  связаны  с 
сохранившимися остатками древних культур человека, но залегают они чаще всего 
на поверхности современной почвы под открытым небом, под водой или в пещерах 
и не перекрыты четвертичными осадочными образованиями.

Появление и развитие человека и его материальной культуры является важ-
нейшей чертой четвертичного периода в расширенном его объеме. Не случайно 
термин «антропоген», введенный в науку А. П. Павловым в 1922 г. , вполне оправ-
дан и широко применяется исследователями в Украине и далеко за ее пределами. 

Стратифицируемые местонахождения определенных палеолитических и более 
поздних  культур  непосредственно  служат  надежным  репером  для 
стратиграфического  расчленения  четвертичных  отложений  наряду  с  остатками 
фауны млекопитающих, моллюсков и флоры. Для целей детальной стратиграфии 
самыми  ценными  являются  находки  культур  в  непереотложенном  состоянии, 
датируемые концом среднего – поздним палеолитом в Приднестровье, Закарпатье, 
Причерноморье,  Крыму,  бассейне Днепра и иных регионах Украины.  Наиболее 
представительным  и  типичным  археолого-стратиграфическим  памятником 
мирового  значения  является  многослойное  палеолитическое  местонахождение 
Королево в Закарпатье. Это один из немногих в Европе древнейших памятников 
первобытного  человека,  позволяющий  проводить  дробную  стратификацию 
четвертичных отложений и анализировать динамику и характер взаимодействия 
человеческого общества и природы на ранних этапах его истории. 

Крупный стратиграфический рубеж, фиксируемый в конце плейстоцена и начале 
голоцена (около 10 тыс. лет тому назад), знаменует переход палеолита к мезолиту. 

И.  Г.  Пидопличко  [1950]  в  своей  докторской  диссертации  отмечал,  что  с 
геологической  точки  зрения  голоцен  является  весьма  кратким  по  своему 
протяжению,  поэтому  палеонтологические  и  геологические  критерии  для  его 
расчленения  почти  непригодны.  Следовательно  для  расчленения  голоценовых 
отложений  основное  значение  приобретают  археологические  памятники,  ибо 
развитие общества в голоцене особенно в последние 4-5 тысячелетий было весьма 
многограннымм.

Уникальные  археолого-стратиграфические  памятники,  связанные  с 
лессовыми  породами  позднего  неоплейстоцена  (бугским  горизонтом), 
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представлены  остатками  поселений  охотников  на  мамонтов,  которые 
проживали  в  Среднем  Приднепровье  и  Полесье  в  конце  валдайской 
ледниковой эпохи 13-18 тыс. лет от современности. Некоторые из них: Киев 
(Кирилловская улица), Ровно (Бармаки), с. с. Добраничивка (р. Супой), Мезин 
(р.  Десна),  Межирич  (р.  Рось  и  ее  приток  Росава),  Семеновка  (бассейн  р. 
Трубеж),  Гонцы (р.Удай) и др.  В большинстве из перечисленных поселений 
выявлены  самые  древние  в  Европе  находки  местного  янтаря-сукцинита, 
собранные и обработанные руками человека каменного века (прибалтийские 
месторождения  янтаря  в  это  время  были  погребены  под  толщей  льда 
вюрмского оледенения). Древнейшие находки янтаря на территории Украины 
не выходят за границы Припятского и Днепровского янтареносных бассейнов. 

В  2008  г.  киевскими  археологами  открыто  неординарное  поселение  – 
памятник  времен  Киевской  Руси  Ходосовка-Рославское  [Готун  и  др.,  2010]. 
Поселение расположено в 25 км южнее Киева вблизи с.Ходосовка. Cвязано 
оно с  пойменным комплексом Днепра,  перекрытым почвенно-растительным 
слоем. В заполнении одной из построек и недалеко от ее углубленной части 
собрано  более  300  кусков  янтаря,  среди  которых  заготовки  янтарных  бус, 
готовые  и  испорченные  изделия,  отходы  производства  и  сырье  (раскопки 
янтарной мастерской продолжаются).

Выгодное  географическое  расположение  рассмотренного  уникального 
памятника вблизи высоких обрывистых берегов правобережья Днепра на участке 
Лесники  –  Ходосовка  –  Подгорцы,  где  обнажаются  янтаревмещающие породы 
обуховской и межигорской свит палеогена, не оставляют сомнений в расположении 
коренного первоисточника янтаря-сырца, который более тысячи лет тому назад 
осваивался местными жителями для ремесленной обработки. 

Таким  образом,  нами  выделен  новый  археолого-стратиграфический  тип 
памятников  в  системе  геосайтов,  имеющий  важное  стратиграфическое 
значение.  Всестороннее  изучение  археолого-стратиграфических  памятников 
позволяет решать многие кардинальные вопросы геологии и палеогеографии 
четвертичного  периода,  определять  время  и  пути  расселения  человека  на 
территории континента в ранние этапы его истории и, наконец, использовать 
их  как  важный  поисковый  критерий  для  обнаружения  различных  видов 
полезных ископаемых. 

Matsuy V.M., Derevska K.I.
ARCHAEOLOGICAL  AND  STRATIGRAPHIC  TYPE  OF  SITES  IN  THE 

SYSTEM GEOPARKS
A new type of  archaeological  and stratigraphic sites  in the system geoparks, 

which  have  stratigraphic  value,  were  identified.  Comprehensive  study  of 
archaeological  and  stratigraphic  sites  allows  us  to  solve  many  fundamental 
problems of geology and paleogeography of the Quaternary period, to determine 
when and how human populated the continent in the early stages of its history and, 
finally, to use this geosites as an important  feature for the detection of different 
types of mineral deposits

Михайлов В.А., Курило М.М., Бондар Ю.О. КНУ ім Тараса Шевченка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ГЕОЛОГО - ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ 
КОМПЛЕКСНИХ ОЦІНКАХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ВОЛИНО – ПОДІЛЛЯ
Серед ресурсів геологічного простору особливе значення займають геологічні 

94



пам’ятники, які мають наукове, історичне, культурно-освітнє та естетичне значення і 
охороняються державою. До них належать: 1) стратиграфічні, 2) геохронологічні, 3) 
палеонтологічні, 4) мінералогічні, 5) петрографічні, 6) тектонічні, 7) вулканічні, 8) кос-
могенні, 9) геоморфологічні, 10) гідролого - гідрогеологічні, 11) спелеологічні, 12) іс-
торико - гірничопромислові, 13) гляціологічні, 14) узбережно – аквальні, 15) музейно 
– колекційні [1]. Всебічне вивчення цих об’єктів полягає не лише у їх інвентаризації, 
паспортизації,  але  й  пов’язано  з  охороною,  збереженням,  використанням, 
пропагандою  пізнавального  та  туристичного  значення  геологічних  пам’яток,  що 
визначає необхідність застосування методик геолого - економічного аналізу.

Для дослідження були обрані геоморфологічні і стратиграфічні типи геологічних 
пам’яток Волино – Поділля. [2]

Дані об’єкти були обрані за наступними ознаками: 1) наявна доступна і оновлена 
інформаційна  база,  яка  частково  слугувала  первинним  матеріалом  для 
опрацювання, 2) перелічені типи пам’яток найчастіше залучаються до освоєння в 
якості  туристичних і  наукових об’єктів,  3)  серед всіх  геологічних пам’яток,  вони 
складають переважну частину, що надає можливість скласти вибірку із достовірною 
кількістю об’єктів.  Це дозволить використати оціночні  критерії  і  показники даної 
вибірки для інших типових об’єтів. 

Завданням роботи було: 1) розробка головних оціночних показників і крите-
ріїв  геолого  -  економічної  оцінки  геологічних  пам’яток,  2)  проведення 
ранжування геологічних пам’яток з метою виділення найбільш перспективних 
для подальшого освоєння.

Критеріями  геолого-економічної  оцінки  можуть  бути  наступні:  1) 
функціональна можливість використання, 2) ризик використання, 3) величина 
прибутку  від  використання,  4)  фінансові  ризики  спорудження  і  експлуатації 
об’єктів,  пов’язані  з  проявом  небезпечних  геологічних  явищ  і  процесів 
(землетрусів, зсувів, карсту та ін.), 5) зовнішні ефекти (величина нанесених 
навколишньому  середовищу  і  населенню  збитків  внаслідок  використання 
елементів геологічного простору); 6) витрати на забезпечення охорони навко-
лишнього  природного  середовища  [3].  Об’єкти  оцінювались  за  наступним 
переліком  ознак:  екологічним  станом,  наявністю  юридичного  оформлення  і 
наявністю інфраструктури, у тому числі транспортної. 

Крім цього,  позитивними характеристиками при бальній оцінці  вважались: 
1) особливості  геологічної  будови,  2)  приналежність  геологічної  пам’ятки 
одночасно до декількох типів, 3) відповідність морфометричних характеристик 
об’єкту  (довжини,  площі,  об’єму  ,  протяжності,  глибини,  висоти  та  ін.) 
оптимальним значенням, 4) наявність галерей, зал, лабіринтів в печерах; 4) 
якщо  стратиграфічними  були  техногенні  об’єкти  (кар’єри)  додатково 
використовувалися показники висоти уступу, довжини. 

Отже, в роботі розроблено оціночні критерії і показники геолого - економічної 
оцінки геологічних пам’яток. Проведено бальну оцінку перелічених факторів та 
ранжування  геологічних  пам’яток  за  сумарними  результатами  (рис.  1). 
Об’єктами із максимально сприятливими характеристиками визначені: печери 
Вертеба, Озерна, Оптимістична, Кришталева, Млинки, розріз відкладів венду, 
кембрію,  ордовіку,  силуру  в  с.  Китайгород,  стратотип  субочської  світи  в  с. 
Гораївка. Об’єктами, які потребують витрат при їх освоєнні, є Хотинські печери,
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Рис. 1 Ранжування геологічних пам’яток за сумарною бальною оцінкою.
1) печера Атлантида, 2) печера Джуринська, 3) печера Малишка Киянка, 4) печера 
Оптимістична, 5) Хотинські печери, 6) печера Угринь, 7) печера Вертеба, 8) печера 
Млинки,  9)  печера  Кришталева,  10)  печера  Ювілейна,  11)  печера  Озерна,  12) 
відслонення середньоплейстоценових льодовикових відкладів Полісся в с. Ростань, 
13)  відслонення  плейстоценової  лесової  формації  полісся  в  с.  Коршів,  14) 
Берестовецька геологічна пам’ятка, 15) відслонення аргілітів вендської системи в с. 
Хотин,  16) розріз крейди в с.  Більче-Золоте,  17) кар’єр с.  Застіноче, 18) стратотип 
чортківської світи, 19) кар’єр с. Коржів, 20) розріз відкладів венду, кембрію, ордовику, 
силуру  в  с.  Китайгород,  21)  стратотип  нижньорихтівської  підсвіти  в  с.  Рихта,  22) 
стратотип  верхньоконівської  підсвіти  в  с.  Цвіклівці  Другі.  23)  стратотип 
нижньоцвіклівської  підсвіти  біля с.  Цвіклівці  Перші,  24)  стратотип нижньоконівської 
підсвіти  у  с.  Велика  Слобідка,  25)  стратотип  нижньобаговицької  підсвіти  біля  с. 
Баговиця,  26)  стратотип  тернавської  світи  біля  с.  Демшин,  27)  типовий  розріз 
теремцівської світи біля с. Колодіївка, 28) стратотип субочської світи в с. Гораївка, 29) 
стратотип гораївської світи в с. Гораївка, 30) стратотип верхньоцвіклівської підсвіти, с. 
Слобідка-Малиновецька.

печера  Малишка  Киянка,  а  також  відслонення  середньоплейстоценових 
льодовикових  відкладів  полісся  в  с.  Ростань,  відслонення  плейстоценової 
лесової  формації  полісся в с.  Коршів,  стратотип нижньоцвіклівської  підсвіти 
біля  с.  Цвілі  Перші  і  стратотип  верхньоцвіклівської  підсвіти,  с.  Слобідка-
Малиновецька.

1. Гриценко В.П., Іщенко А.А., Русько Ю.О. та ін. Геологічні пам'ятки природи України: 
проблеми вивчення. збереження та раціонального використання. - К., 1995. – с. 27, 2. 
Безвинний В.П., Білецький С.В., Бобров О.Б. та ін. Геологічні пам’ятки України // Київ: 
2006.  –  Том  1.  3.  Коржнев  М.М.,  Михайлов  В.А.,  Міщенко  В.С..  та  ін.  Основи 
економічної геології: Навчальний посібник. – К.: «Логос», 2006. – 223 с.

Mikhailov V., Kurylo M., Bondar Yu.
APPLICATION OF METHODS OF GEOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AT 
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THE COMPLEX ESTIMATIONS OF GEOLOGICAL MONUMENTS OF VOLYN - 
PODІLIA
The  evaluation  of  geomorphological  and  stratigraphic  geological  monuments 

Volyn - Podіlia is examined out using the techniques of geological and economic 
analysis.  It  was  developed  evaluation  criteria  and  indicators  of  geological  and 
economic evaluation of geological monuments and place ranking for the selection 
of the most promising for further development. It was defined that Verteba cave, 
Ozerna  cave,  Mlinci  cave,  Crystal  cave,  Optymistychna  cave  and  Section  of 
Vendian, Cambrian, Ordovician and Silurian sediments in Kytaigorod village and 
Subochska Suite Parastratotype in Goraivka village are characterized by maximal 
favorable characteristics.

Наугольных С.В. Геологический институт РАН, naugolnykh  @  rambler  .  ru  

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКАЗНИКИ И ГЕОПАРКИ: ОХРАНА НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ
Повышение  интереса  к  палеонтологии  и  истории  Земли,  отчетливо 

обозначившееся  в  последние  годы,  имеет  и  позитивные,  и  негативные 
эффекты  и  последствия. Положительное  значение  этого  процесса,  безус-
ловно, заключается (1) в популяризации знаний об истории Земли и жизни на 
ней среди самых широких слоев населения и, в особенности, среди подрас-
тающего поколения, что помогает в борьбе с мракобесием и псевдонаукой; (2) 
в поиске и разведке новых важных местонахождений органических остатков, 
имеющих большое значение для изучения новых страниц в эволюции органи-
ческого мира; (3) в привлечении частных инвесторов для исследовательской, 
музейной и издательской деятельности научных учреждений.

Негативные  эффекты,  сопровождающие  рост  интереса  к  палеонтологии, 
заключаются  в  некоторой  профанации  палеонтологических  знаний  средствами 
массовой  информации,  не  всегда  точно  и  достоверно  передающими  научные 
факты и не привлекающими компетентных специалистов для консультаций. Много 
вреда  приносят  несанкционированные  и  неумелые  раскопки,  проводимые 
начинающими любителями, не обладающими необходимой квалификацией.

Противопоставить  этим  негативным  процессам  можно  научно-общественный 
резонанс, публикации в открытой печати и в интернете комментариев и критических 
замечаний,  рецензий  на  работы  журналистов.  Следует  организовывать 
палеонтологические заказники на наиболее значимых местонахождениях. Режим 
работы заказников должен включать возможность проведения исследовательских 
работ на местонахождениях квалифицированными палеонтологами и геологами и, 
одновременно,  препятствовать  грабительским  раскопкам  «браконьеров  от 
палеонтологии».  Для  обеспечения  охранного  режима  заказника  на  местона-
хождениях  следует  привлекать  органы местного  самоуправления,  краеведов,  а 
также  школьников,  занимающихся  в  краеведческих,  палеонтологических  и 
геологических кружках. Для адекватного и максимально полного и продуктивного 
мультидисциплинарного изучения местонахождений, особенно – местонахождений-
лагерштедтов,  весьма  полезно  организовывать  международные  рабочие 
исследовательские группы. Очень удобной и эффективной формой работы таких 
групп являются региональные,  национальные и международные коллоквиумы с 
посещением разрезов и обсуждением полученных результатов в формате «круглых 
столов». Обнародование трудов коллоквиумов должно быть адаптировано к меж-
дународному использованию. Тексты необходимо сопровождать английскими резю-
ме; pdf-версии публикаций должны находиться в свободном доступе в интернете.
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Эффективной формой организации исследовательской и природоохранной 
работы на палеонтологических памятниках служат геопарки, которые, с одной 
стороны, исключают какие-либо несанкционированные раскопки, и, с другой 
стороны, позволяют проводить на разрезах исследовательские работы и даже 
организовывать плановые коллективные или общественные экскурсии как для 
специалистов, так и для любителей палеонтологии.

Хорошим примером уже функционирующего российского палеонтологичес- 
кого заказника может служить разрез Чекарда-1 (Пермский край, левый берег 
р. Сылвы ниже устья р. Чекарды; табл. I), представляющий собой уникальное 
местонахождение  ископаемых  остатков  насекомых  (Табл.  I,  2)  и  растений 
(Табл. I, 3, 4) пермского возраста. 

Открытое  обсуждение  проблем  охраны  палеонтологических  памятников 
позволит сделать изучение этих памятников более качественным и поставит 
серьезную  преграду  перед  хищническим  разграблением  бесценных  палео-
сокровищ, доставшихся нам в наследство.
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S.V. Naugolnykh
PALEONTOLOGICAL NATIONAL PARKS AND GEOPARKS: DEFENSE OF 
NATIONAL GEOLOGICAL MONUMENTS AND POPULARIZATION OF SCIENCE
Aims  and  problems  of  academician  institutions  and  nature-protection 

organizations concerning defense of the most important paleontological localities 
and  stratigraphically  valuable  sections  are  briefly  discussed.  Paleontological 
national parks and geoparks can be the most effective gateways for protection of 
the paleontological treasures.

Негода Ю.О., Голуб Г.І,, Шпак О.М. Інститут геологічних наук НАН України

ЗАБРУДНЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОПРОДУКТАМИ 
НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОПАРКУ “ОЛЕКСАНДРІЯ” (М. БІЛА 
ЦЕРКВА)
Забруднення геологічного середовища на західній околиці м. Біла Церква було 

зафіксовано на початку 90-х років, коли у балках та ярах на схилах річкових долин 
виявлено  забруднення  підземних  вод  авіаційним  гасом.  У  верхів’ях  урочища 
Потерчате (територія державного дендропарку “Олександрія”), де оголюється шар 
флювіогляціальних пісків, на місці джерельного розвантаження ґрунтового потоку 
тривалий час спостерігався витік нафтопродуктів.

Проведеними  дослідженнями  встановлено,  що  джерелом  забруднення 
геологічного середовища нафтопродуктами є військова авіабаза поблизу м. Біла 
Церква. 

Територія досліджень розташована у межиріччі річок Рось та Кам’янка на 
північно-західній  окраїні  м.  Біла  Церква  і  на  заході  межує  з  дендропарком 
державного значення «Олександрія».

У геологічному відношенні район робіт приурочений до схилу Українського 
щита. Характерною рисою є пошарове розташування водоносних горизонтів, їх 
невитриманість  в  плані  та  прямий  гідравлічний  зв’язок  між  ними.  В  зоні 
вільного  водообміну  виділяють  водоносний  горизонт  сучасних  алювіальних 
відкладів,  водоносний  комплекс  середньочетвертинних  (дніпровських) 
льодовикових, водно-льодовикових та озерно-льодовикових відкладів та води 
тріщинуватої  зони  кристалічних  порід  докембрію.  Ґрунтовий  водоносний 
горизонт міститься у двошаровій суглинисто-пісчаній товщі порід.

Оцінка  забруднення  ґрунтів  та  підземних  вод  на  ділянках,  виділених  за 
допомогою  попередньо  проведених  геофізичних  досліджень,  виконувалася 
буровими  роботами  з  випробуваннями  проб  води  та  ґрунтів  на  вміст 
нафтопродуктів.  За  результатами  проведених  робіт  визначені  джерела 
забруднення  та  шляхи  міграції  нафтопродуктів  у  підземному  середовищі, 
оконтурена зона забруднення та визначено вміст нафтопродуктів у ґрунтах та 
підземних водах. Основні шляхи міграції нафтопродуктів з ґрунтовим потоком:
- Потік №1 формується в районі складу паливно-мастильних матеріалів №2 
(ПММ-2) і має північно-східний напрямок у бік складу ПММ-1.
- Потік №2, що формується в районі складу ПММ-1 (територія авіаремонтного 
заводу  (БАРЗ)),  має  східний  напрямок  до  верхів’їв  ур. Потерчате  (північний 
каскад ставків дендропарку «Олександрія»). 
-  Потік  №3  формується  на  території  складу  ПММ-3.  Встановлено,  що 
джерелом забруднення є розподільна колонка для заправки літаків авіаційним 
гасом.  Міграція  ґрунтового  потоку  з  розчиненими  нафтопродуктами  має 
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східний напрямок у бік ур. Гайок.
Площа  виявленої  зони  забруднення  нафтопродуктами  становить 

біля 190 000 м2.  Площа  ядра  лінзи,  оконтуреного  ізопахітою  (товщиною  шару 
вільних  нафтопродуктів)  1 см,  становить  приблизно  38 750 м2.  Під  джерелом 
забруднення потужність вільного гасу на РҐВ досягає 110 см (рис. 1). 

В межах оконтуреної лінзи, на шляху просування ґрунтового потоку ґрунти зони 
аерації є максимально забрудненими гасом в інтервалі глибин 4.7—10.0 м та 6.0—
7.6 м в зоні коливання рівня ґрунтових вод. Максимальний вміст нафтопродуктів 
становить: 5 672 мг/кг — склад ПММ-3; 2 328 мг/кг — ур. Гайок.

Оцінка ступеню забруднення ґрунтів та ґрунтових вод нафтопродуктами виконана 
на  основі  лабораторних  аналізів  вмісту  нафтопродуктів.  Визначено  фракційний 
склад нафтопродуктів в пробах ґрунту. Зафіксовані підвищені концентрації бензолу 
— 4.3–11.3 ГДК; толуолу — 6–13 ГДК; ксилолу — 8.7–38 ГДК; етилбензолу — 3.3–
7 ГДК. Виявлено, що при загальному вмісті нафтопродуктів у ґрунті більш 200 мг/кг 
різко зростає ступінь забруднення ґрунту ксилолом. Тому за орієнтовно-допустимі 
концентрації нафтопродуктів (ОДК) у ґрунті було прийнято значення 200 мг/кг, тоді 
як раніш було рекомендовано значення ОДК для нафтопродуктів 4000 мг/кг [1], що 
на наш погляд є значно завищеним.

Ґрунтовий потік, забруднений розчиненими нафтопродуктами, розвантажується в 
районі хатинки лісника на поверхні землі. Можна припустити, що забруднення під 
час весняної повені може потрапити у р. Рось.

В  ур. Потерчате,  яке  розташоване  на  території  державного  дендропарку 
«Олександрія»  за  два  кілометри  від  території  авіабази,  в  поверхневих  водах 
виявлено  нафтопродукти  з  концентрацією,  що  перевищує ГДК  у  2–10  разів.  У 
верхів’ях  урочища  відбувається  розвантаження  забруднених  нафтопродуктами 
ґрунтових вод.

В цілому, еколого-геологічна обстановка території досліджень несприятлива. За 
прогнозом на 2015–2020 рр. можна очікувати пересування основної маси гасової 
лінзи у напрямку р. Рось та збільшення концентрацій нафтопродуктів у ґрунтових 
водах, що дренуються у балки [2].

Для поліпшення екологічного стану рекомендується виконати роботи з ліквідації 
шару  вільних  нафтопродуктів  та  організувати  режимні  спостереження  по 
моніторинговим свердловинам, розміщеним в напрямку міграції нафтопродуктів з 
ґрунтовим потоком від осередку забруднення у бік ур. Гайок.

Прогноз  розповсюдження  нафтопродуктів  у  підземних  водах  виконаний  з 
використанням математичного моделювання. Створена регіональна фільтраційна 
модель  з  використанням  програмного  комплексу  PMWIN.  Модель  відображує 
безнапірний водоносний горизонт у четвертинних відкладах. 

Результати моделювання показали, що найбільш небезпечна ситуація з точки 
зору  можливості  досягнення  забруднювачами  р. Рось  складається  в  районах 
розміщення ЦЗС-1, площадки ліквідації,  складів ПММ-1 і  ПММ-3. Склад ПММ-2 
знаходиться практично на вододілі та не становить загрози для р. Рось у зв’язку з 
незначними дійсними швидкостями фільтрації.

В подальшому першочерговою задачею слід вважати створення постійно діючої 
моніторингової  мережі,  призначенням  якої  є  контроль  за  надходженням 
забруднювачів на поверхню землі та їх міграцією в ґрунтах зони аерації і підземних 
водах щоб уникнути їх потрапляння у річкові води. Розташування спостережних 
площадок, гідрометричних постів, свердловин слід узгодити з місцями виявлених 
осередків забруднення і основними, найбільш небезпечними напрямками існуючого 
або можливого розповсюдження забруднюючих речовин.

1. Государственный  комитет  Украины  по  геологии  и  использованию  недр. 
Институт УкрГГРИ. РД-41-5804046-200-91. — Полтава, 1991. 2. Брикс А.Л., Огняник 
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М.С.  Математичне  моделювання  міграції  авіаційного  гасу  за  межі  території 
військової бази // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.—К.: Знання, 2002, 
№3.—с.51-56.

Negoda Yu.O., Holub G.I., Shpak O.M.
OIL POLLUTION OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN THE STATE OF THE 
PARK «OLEKSANDRIIA» (BILA TSERKVA)
We  investigated  the  case  of  subsurface  contamination  at  the  Oleksandria 

national dendrological park (Belaya Tserkov town). The results provided to reveal 
contamination  sources  and  contaminant  migration  paths,  delineate  the 
contaminated  area  and  determine  petroleum  product  contents  in  soil  and 
groundwater. We used mathematical modelling to predict contaminant transport in 
groundwater

Огієнко О. С., Попова Л. В., Рижов С. М. КНУ ім.Тараса Шевченка

СКАЛЬНЫЕ НАВЕСЫ ПОД УСТУПОМ СТОЛОВЫХ ГОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПЕЩЕРНОГО ПАЛЕОЛИТА КРЫМА 
Процедура  стратиграфического  обоснования  возраста  пещерного 

палеолита Крыма при помощи обычных методов связана с рядом проблем. 
Потому существенное значение приобретают геоморфологические критерии, 
например, по Н. И. Николаеву, связь между гипсометрическим положением и 
возрастом  стоянки.  Такая  зависимость  согласуется  с  общими 
закономерностями  геологического  развития  территории,  но,  конечно,  не 
охватывает  все  стоянки  без  исключения,  как  следствие  сложного  строения 
территории Крымских гор и ее неотектонической активности. 

Новые  находки  палеолитических  артефактов,  приуроченные  к  скальным 
навесам под кровлей рифогенных готерив-барремских известняков,  как нам 
кажется,  позволяют  уточнить  характер  зависимости  «стадия  эволюции 
рельефа – возраст археологического памятника». 

Изученные  скальные  навесы  расположены  в  районе  сс.  Трудолюбовка  и 
Прохладное Бахчисарайского района,  в месте, где р.  Бодрак прорезает вторую 
гряду Крымских гор. Это обрушенный навес в южном уступе плато Патиль, на 
левобережье Бодрака, и два сохранившихся навеса на его правом берегу: на юго-
западных  склонах  гор  Большой  Кермен  и  Змеиная.  Все  названные  горы  – 
последовательные стадии разрушения куэсты, которую они обрамляют с юга и юго-
востока: ближе всего к куэсте – гряда небронированных куэст (Змеиная, Белая, 
Кызыл-Чигир,  Кременная),  затем  столовые  горы  (Большой  и  Малый  Кермен, 
Патиль), далее к югу еще гряда столовых гор (Длинная, Шелудивая и др.). 

Все  три  исследованных  скальных  навеса  характеризуются  сходными 
чертами геологического разреза. Рифогенные известняки представлены здесь 
детритовыми разностями, а не собственно коралловыми или песчанистыми, 
которые значительно менее прочны.  На подстилающих породах  известняки 
лежат  с  резким  угловым несогласием.  Подстилающие породы (в  основном 
таврийский  флиш)  имеют  гетерогенные  механические  свойства:  более 
прочная  разность  слагает  боковые  стенки  навеса,  а  более  рыхлая  или 
трещиноватая  выветривается,  и  на  ее  месте  образуется  ниша.  Требуется 
совпадение  всех  этих  условий,  чтоб  под  уступом  рифогенных  готерив-
барремских  известняков  образовался  скальный  навес;  поэтому  они 
относительно редки, и не достигают больших размеров, тогда как скальные 
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навесы  под  уступом  куэсты  обычны  (мустьерская  стоянка  Шайтан-Коба, 
расположенная  всего  в  нескольких  километрах)  и  нередко  образуют  целые 
пещерные  города,  ближайший  из  которых  –  Баклы,  заселенный  вплоть  до 
позднего средневековья.

Археологические находки приурочены к обрушенному навесу плато Патиль. 
С юга склон плато подрезан яром Мангуш, по дну которого протекает ручей. 
Яр прорезает толщу таврического флиша видимой мощностью около 60 м. На 
флишах залегают рифогенные известняки, образуя до трех уступов, заметных 
и на поверхности плато, которая под незначительным углом падает на север. 
Навес располагался под нижним уступом, и в настоящее время представлен 
несколькими плитами на склоне в нарушенном залегании, и языком коллювия 
между  ними.  Из  коллювия  вымываются  многочисленные,  преимущественно 
мелкие обломки и отщепы светло-серого кремня.

Предварительное  исследование  каменной  индустрии  свидетельствует  в 
пользу  многослойной  палеолитической  стоянки,  наиболее  древние  орудия 
которой могут оказаться мустьерскими. Судя по распределению отщепов на 
склоне, во время существования стоянки он был не менее крутым, чем теперь, 
и хозяйственная площадка располагалась не перед навесом, а на его кровле 
(на одном из верхних уступов плато). 

Под  скальным навесом  на  Кермене  кремневые  орудия  не  выявлены,  но 
одно  орудие  поднято  на  нижнем  уступе  рифогенных  известняков  на 
расстоянии 250 м к востоку от него. Под навесом на Змеиной свидетельства 
пребывания палеолитического человека отсутствуют.

Для  предлагаемой  ниже  схемы  отправной  точкой  послужил  характер 
кремней  из-под  патильского  навеса.  Они  явно  второсортны,  имеют  внутри 
неоднородности  и  пустоты,  тогда  как  территория,  казалось  бы,  имеет 
неисчерпаемые ресурсы этого важного для палеолитического человека сырья 
– развитые на небронированных куэстах морские отложения верхнего мела, в 
которых стяжения кремня встречаются в огромном количестве. Кремень этих 
стяжений  разного  качества,  но,  например,  в  ложбине  между  северными 
отрогами г. Кременной обнаруживаются многочисленные отщепы из палевого 
кремня,  определенно  лучшего,  чем  на  Патиле,  а  мустьерцы Шайтан-Кобы, 
согласно  Г.  А.  Бонч-Осмоловскому,  пользовались  «прекрасным  темным 
кремнем».  Что  же  побудило  патильцев  пользоваться  низкокачественным 
сырьем?  В  нем  трудно  предположить  другие  преимущества,  кроме 
доступности. Это условие могло выполняться в том случае, если Патиль во 
время  существования  стоянки  представляла  собой  не  столовую  гору,  как 
теперь,  а  небронированную  куэсту,  как  современная  Кременная.  Тогда 
обитателям  патильского  навеса,  чтобы  получить  сырье  для  орудий,  в 
буквальном  смысле,  достаточно  было  бы  протянуть  руку,  а  до  отрогов 
Кременной – идти три километра по сильно пересеченной местности. 

Впрочем,  если  Патиль  во  время  существования  стоянки  была  как 
современная  Кременная,  то  что  же  представляла  в  то  время  Кременная? 
Достаточно вероятно,  что упомянутые туронские известняки со стяжениями 
палевого  кремня  вообще  не  выходили  на  дневную  поверхность,  как  не 
выходят они и в подножии современной куэсты.

Это  позволяет  предложить  такой  сценарий  развития  рельефа  изученной 
территории  и  его  «обживания»  палеолитическим  человеком:  Во  время 
существования патильской стоянки современный уступ куэсты с его пещерами 
(Баклы и  другие)  находился  внутри  куэстового  массива.  Уступ  куэсты в  то 
время  располагался  приблизительно  на  уровне  северных  склонов  г. 
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Кременной,  а  на  правом  берегу  Бодрака  проходил  через  Белую  и  Кызыл-
Чигир.  Если  в  нем  и  существовали  скальные  навесы  под  бронирующими 
палеогеновыми известняками симферопольской свиты, от них к настоящему 
времени ничего не осталось, теперь эти горы – небронированные куэсты. Но 
под  уступом  готерив-барремских  рифогенных  известняков  на  Патиле  и 
Кермене  стоянки  того  же  возраста  могли  сохраниться,  и  в  случае  Патиля, 
сохранились. Патиль и Кермен в то время входили в гряду небронированных 
куэст. Если принять такой сценарий, то стоянка Шайтан-Коба располагалась в 
длинном каньоне, по которому Бодрак пробивался через куэстовый массив. А 
если  на  данной  территории  существовало  какое-нибудь  домустьерское 
население, то его следы следует искать к югу от Патиля и Кермена, в районе г. 
Сель-Бухра  и  других,  тоже  под  уступом  рифогенных  готерив-барремских 
известняков,  либо  уже  в  переотложенном  сосотянии,  в  коллювиально-
делювиальных отложениях.

Ogiienko O.S., Popova L.B., Ryzhov S.M.
ROCK SHELTERS BENEATH MESAS AND PROBLEMS OF CRIMEA CAVE 
PALAEOLITHIC DATING
New findings of rock shelters settled by Paleolithic human have been considered 

with a view to the problems of dating of Crimea cave Palaeolithic.

Павлунь М.М., Сіворонов А.О., Генералова Л.В., Маковський Ю.С.,  
Білоніжка П.М. ЛНУ імені Івана Франка, zaggeol  @  franko  .  lviv  .  ua  

ПРО  ДОЦІЛЬНІСТЬ  СТВОРЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО  ГЕОЛОГІЧНОГО 
ЗАПОВІДНИКА  НА  ТЕРИТОРІЇ  ТРУДОЛЮБІВСЬКОГО  НАВЧАЛЬНОГО 
ПОЛІГОНУ (БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛІКА КРИМ)
Починаючи з 1924 р., коли доцент Московського державного університету і 

Гірничої  академії  (зараз  Геологорозвідувальна академія)  Є.В.  Мілановський, 
організував і провів геологічну практику студентів другого курсу, в басейні р. 
Бодрак, лівої притоки р. Альма, почав функціонувати навчальний геологічний 
полігон.  На  ньому  у  продовж  багатьох  років  проходять  практику  студенти 
геологічних  факультетів  численних  ВУЗів  України,  Російської  Федерації, 
Республіки Біларусь; останніми роками сюди приїзжають на польову практику 
також  польські  та  естонські  студенти-геологи.  Це  сприяє  налагодженню  і 
розширенню співпраці між педагогічними колективами цих ВУЗів. 

На  Трудолюбівському  навчальному  геологічному  полігоні  на  відносно 
невеликій території зосереджені цікаві геологічні об’єкти і пам’ятки. Звичайно, 
не  просто  зробити  огляд  цих  творінь.  Насамперед,  слід  зазначити  добре 
розчленування  і  відслоненості  полігону,  що  робить  доступним  вивчення 
геологічних  об’єктів.  Для  того,  щоби  вірно  зорієнтувати  майбутніх  геологів, 
необхідно подати елементи геологічної будови полігону, підкресливши, що в 
його  будові  беруть  участь,  як  мінімум,  два тектонічні  поверхи.  Один з  них, 
нижній, має всі риси складчастого фундаменту, другий – платформного чохла. 
Відповідно,  кожний  з  поверхів  представлений  своїм  виключно  виразним 
набором  структурно-речовинних  комплексів.  Безумовно,  слід  зазначити,  що 
кінцеве  формування  структури  Качинського  підняття  відбулося  в  пліоцен-
четвертинний час на етапі новітньої орогенної активізації.

Така позиція регіону практично дає можливість показати особливості будови 
флішової  і  осадово-вулканогенної  формацій  фундаменту.  І  відповідно,  в 
доступних відслоненнях (наприклад,  на схилах г.  Шолудива,  г.  Довга,  плато 
Патіль) є можливість вивчити параметри будови флішової формації, виділити 
літотипи,  що  представлені  різними  видами  турбідитів,  контуритів, 
(геми)пелагітів.  Студенти-геологи  отримують  матеріал  для  оригінальних 
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палеогеографічних, історико-геологічних та структурних реконструкцій.
Виключною є доступність вулканокластичних порід й інтрузивних утворень 

верхнього байоса, які відслонюються в центральній частині полігону (околиці с. 
Трудолюбівка).  Тут  можна  спостерігати  відслонення  і  відпрацювати  методи 
картування  магматитів,  ознайомитися  з  особливостями  приконтактових  змін 
інтрузивних  утворень  і,  як  результат,  з’ясувати  структурні  особливості  їх 
локалізації  у  вузькій  зоні,  яку  інтерпретують  за  рядом  ознак,  як  розлом 
глибокого закладення. 

Велика розривна структура полігону – Шаринський (Бодрацький) розлом – 
маркується зоною теригенного глинистого меланжу, сполученого з теригенною 
олістостромою (долини  р.  Мендер,  р.  Шара,  ліві  притоки  р.  Бодрак).  У  них 
встановлені  олістоліти  різного  складу  й  віку  (кам’яновугільного,  пермського, 
тріасового, юрського). Крім згаданих розривних структур, по долині р. Бодрак – 
основній  водній  артерії  полігону,  спостерігається  поперечний  зсув  зі  всіма 
притаманними йому мезоструктурними парагенезисами.

Флішова формація (таврійська світа) утворює великий антиклінорій, особливості 
будови якого, малі структурні форми, багаточисельні та добре діагностуються.

Структурно-речовинні особливості платформного чохла різнобічні і виразні. 
Платформна крейда представлена всіма ярусами, від беріаса до маастрихта. 
Власне  тут,  в  межах  полігону  і  околиць,  встановлені  майже  всі  стратотипи 
регіональної  та  місцевої  стратиграфічних  шкал  всіх  відділів  палеогенової 
системи.

Стратони  містять  макро-  і  мікрофауну,  реальну  для  знаходження  та 
діагностики. Крім палеонтологічних особливостей, слід зазначити літологічне 
різноманіття  розрізів  чохла.  Теригенні  і  карбонатно-теригенні  стратони 
(формації)  нижньої  крейди  змінюються  глинисто-карбонатними  товщами 
верхньої  крейди,  а  ті,  в  свою чергу,  надають  місце  теригенно-карбонатним 
одиницям палеогену.

Безпосередньо  у  відслоненнях  можна  встановити,  вивчити,  закартувати 
поверхні незгідності  між стратифікованими елементами розрізу і,  відповідно, 
різними  тектонічними  поверхами,  структурними  ярусами,  під’ярусами. 
Зокрема, в районі  с. Прохолодного співвідношення фундаменту і  чохла має 
особливі  риси.  На  верхньотріасово-нижньоюрських  товщах  залягають  різні 
стратони  нижньої  крейди.  Тут  можна  описати  і  вивчити  палеоулоговину  в 
флішовому фундаменті, при цьому чітко встановлюються контакти незгідного 
прилягання середньо-пізньоальбських “смітникових” жорств’яників до стрімких 
схилів пізньотріасово-ранньоюрської палеодепресії. 

Доступні для вивчення розрізи крейдових і палеогенових світ дають змогу 
зробити порівняльний аналіз потужностей й фацій полігону. Показовим в цьому 
відношенні є датський ярус, який сильно збільшує свою потужність на захід 
полігону,  до  долини  р.  Бельбек,  і  повністю  зникає  на  схід,  в  напрямі  м. 
Сімферополя. Прикладом палеофаціального аналізу стратифікованих одиниць 
чохла є готерив-баремські товщі, які міняють свої риси і потужності з північного 
сходу полігону на південний захід. 

Показовими  є  четвертинні  відклади.  Геоморфологічні  елементи  полігону 
чітко класифікуються за типами рельєфу. Є гідрогеологічні об’єкти. 

Встановлені різноманітні мінералогічні об’єкти. Назвемо тільки деякі: агати з 
кори звітрювання середньоюрських вулканітів, сульфіди з зон приконтактових 
змін  інтрузивів,  монтморилонітові  глини  (кіл)  та  стяжіння  халцедону  у 
фарфороподібних  вапняках  верхньої  крейди,  лінзи  глин(!)  у  флішових 
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відкладах  таврійської  серії,  “терра-росса”  барема,  конкреції  фосфоритів  й 
глауконіту з базальних верств іпрських глин, тощо. 

На  території  полігону  розвинуті  сучасні  геологічні  процеси:  звітрювання, 
гравітаційні, флювіальні тощо. Чудові стільники звітрювання можна спостерігати в 
маастрихтських  пісковиках,  які  підстилають  датські  утворення.  Химерні  форми 
еолового  препарування  утворюють  палеоценові  моховатко-криноїдні  і  еоценові 
нумулітово-дискоциклінові вапняки. 

Крім головної  спеціалізації  –  набування та відточування навичок  геологічного 
картування  –  полігон  має  умови  для  опанування  способів  еколого-геологічного 
картування  та  розробки  превентивних  заходів  з  охорони  навколишнього 
середовища.

Гарний клімат, транспортне забезпечення, компактність і наочність роблять 
Трудолюбівський  полігон  незамінною  літотекою,  геологічним  музеєм під 
відкритим небом для проведення навчальних практик студентів-геологів вузів 
України, СНД, країн Західної Європи, геологічного туризму та екскурсій. 

Аргументація  доцільності  створення  державного  геологічного  заповідника 
ґрунтується на тому, що на площі близько 30 км2 поєднуються об’єкти , які 
дозволяють  наочно  проілюструвати  студентам  фактично  всі  питання 
навчальних  програм  курсів  “Структурна  геологія  і  геокартування”  і 
“Геоморфологія”, значну частину матеріалу курсів “Палеонтологія та історична 
геологія ” (мезозой і кайнозой), “Мінералогія, “Петрографія”, “Літологія” тощо. 
Тут студенти набувають практичних навичок геологознімальних робіт в умовах 
максимально наближених до польових.

Чому  саме  зараз  виникла  необхідність  щодо  створення  державного 
геологічного  заповідника? Тому що саме зараз  поступово ускладнюється,  а 
подекуди  перекривається  доступ  до  опорних  відслонень,  розбудовуються 
населені  пункти,  облаштовуються  екскурсійно-заповідні  зони  з  метою 
стягнення плати з туристів за відвідування історико-археологічних об’єктів (в 
печерному  місті-монастирі  Бакли),  в  урочищі  Кизил-Чигир  безперешкодно 
ведуть розкопки “чорні” археологи, руйнуючи таким чином поховання минулих 
епох. Усе назване призводить до того, що незабаром може зникнути унікаль-
ний та універсальний геологічний об’єкт. 

Pavlun' M.M., Sivoronov A.O., Generalova L.V. Makovsky U.S. Bilonizhka P.M.
ABOUT THE EXPEDIENCY OF ESTABLISHING A STATE GEOLOGICAL 
RESERVE IN TRUDOLYUBIV TRAINING GROUND (BAKHCHISARAI 
DISTRICT, REPUBLIC OF CRIMEA)
Here is proven the effectiveness of the Crimean geology practice. Justifies the 

necessity of establishing a state geological reserve in Trudolyubiv training ground in 
Bakhchysarai district Republic of Crimea.

Палій В.М. Президія НАН України, ІГН НАН України

УНІКАЛЬНІ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ У ВІДКЛАДАХ ВЕНДУ ТА 
НИЖНЬОГО КЕМБРІЮ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ’Я (до 100-річчя від 
початку досліджень)
1916 року в статті відомого українського геолога О.В.Красовського, вміщеній у 

«Записках Императорского Общества любителей естествознания,  антропологии и 
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этнографии»,  уперше  з’явилася  згадка  про  загадкові  відбитки  на  поверхні 
силурійських (як тоді вважалося) пісковиків придністровського Поділля [1].  Навряд 
чи хтось припускав у той час, що в майбутньому вивчення цих проблематик, які сам 
О.В.Красовський здогадно вважав викопними відбитками дощових крапель, відкриє 
нову захоплюючу сторінку палеонтологічного літопису в унікальному дністровському 
розрізі  верхньопротерозойських  та  нижньопалеозойських  відкладів.  Наприкінці 
1920-х  років  до  дослідження  цих  проблематичних  відбитків  звернулася 
О.К.Каптаренко, яка досить переконливо піддала критиці гіпотезу їх неорганічного 
(метеорологічного)  походження  і  висловила  думку  про  їх  належність  древнім 
організмам, а саме медузам [2].

Новий сплеск зацікавлення древніми теригенними відкладами південно-західної 
окраїни Східно-Європейської платформи припадає на 1950-ті ― 1960-ті роки, коли 
за комплексом геологічних даних було беззастережно доведено їх докембрійський 
(вендський), а для найвищої частини розрізу ― нижньокембрійський вік. За таких 
умов,  з  урахуванням  повідомлень  про  палеонтологічні  відкриття  у 
верхньодокембрійских  відкладах  інших  регіонів  та  частин  світу,  проблема 
палеонтологічної  характеристики  цих  досі  «німих»  товщ  набула  особливої 
актуальності.  І  відповідні  знахідки  не  забарилися.  Так,  у  1965  році  В.С.Заїка-
Новацьким  було  описано  дрібні  відбитки  оболонок  органічного  походження 
Bronicella з броницьких верств яришівської світи венду у с.Яструбна на р.Лядова [3], 
а  В.В.Кир’яновим  ―  залишки  Sabellidites cambriensis (відомих  раніше  у 
нижньокембрійських відкладах балтійської серії Прибалтики) з хмельницької світи 
нижньої течії  р.Тернави [4].  Дещо пізніше з соколецьких та комарівських верств 
канилівської  світи  венду  Придністров’я  М.Б.Гниловська  описала  водорості 
Vendotaenia та  Tirasotaenia [5]. Нарешті, справжньою сенсацією стала знахідка у 
бернашівських  верствах  яришівської  світи  венду (с.Серебрія  на  західній  окраїні 
м.Могилева-Подольського) відбитку Cyclomedusa plana ― типової форми класичної 
докембрійської  фауни  Едіакари  (Південна  Австралія)  [6].  У  цей  період  (друга 
половина 1960 -х ― початок 1970 –х років) невтомним ініціатором та організатором 
комплексних,  і  зокрема  палеонтологічних,  досліджень  венду  Придністров’я  є 
професор Київського університету В.С.Заїка-Новацький, завдяки якому до цих робіт 
залучається низка молодих науковців, а дністровський розріз докембрію привертає 
дедалі  більшу  увагу  провідних  вітчизняних  та  зарубіжних  дослідників,  зокрема 
автора вендської  системи Б.С.Соколова.  Під керівництвом В.С.Заїка-Новацького 
розпочав свої дослідження і автор цієї доповіді. Їх першим об’єктом стали згадані на 
початку проблематичні відбитки з ямпільських пісковиків могилівської світи венду. У 
підсумку ретельної  обробки матеріалу з понад 20 місцезнаходжень вдалося не 
лише  переконливо  довести  органічне  походження  цих  відбитків,  які  пізніше 
отримали  родову  назву  Nemiana,  а  й  зробити  певні  припущення  щодо  їх 
систематичної  належності,  палеоекологічні  реконструкції  тощо [7].  Згодом автор 
відкриває нові форми примітивних викопних організмів  Tirasiana у бернашівських 
верствах яришівської світи венду на молдавському березі Дністра, а також викопних 
слідів життєдіяльності Palaeopascichnus у відкладах канилівської світи в с.Молодово 
Чернівецької  обл.  Завдяки  неперевершеному  знавцеві  геологічного  розрізу 
Придністров’я  Л.І.Константиненку  в  наше розпорядження потрапляють  унікальні 
зразки викопних слідів життєдіяльності Bergaueria та Didymaulichnus з хмельницької 
світи району гирла р.Тернави [8], а відкриті ним місцезнаходження стають джерелом 
подальших палеоіхнологічних знахідок. Аналіз та узагальнення усіх цих матеріалів 
було  зроблено  у  захищеній  1975  року  в  Інституті  геологічних  наук  АН  УРСР 
кандидатській  дисертації  «Ископаемые  остатки  Metazoa и  следы 
жизнедеятельности  в  древней  терригенной  толще  (венд  ―  нижний  кембрий) 
Подольского Приднестровья» ― першій у світі дисертаційній роботі подібного нап-
рямку, основний зміст якої було опубліковано наступного року [9].
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Пошуки викопних організмів венду на Придністров’ї продовжили Ю.О.Гуреєв, а 
також М.О.Федонкін,  якому у  ломозівських  верствах  могилівської  світи  на  місці 
спорудження Дністровської ГЕС вдалося виявити ще кілька едіакарських форм. Усі 
згадані  вище  знахідки  мали  без  перебільшення  епохальне  значення  для 
відтворення  ранніх  етапів  еволюції  органічного  світу  Землі,  глобальних 
стратиграфічних  кореляцій  та  утвердження  розрізу  верхньопротерозойських  і 
нижньопалеозойських  відкладів  Придністров’я  як  одного  з  еталонних.  Це  дало 
також певний поштовх дослідженням, у ході яких було відкрито та описано комплекс 
вендської  біоти  на  півночі  Східно-Європейської  платформи  (узбережжя  Білого 
моря),  а  деякі  типові  подільські  форми  Metazoa та/або  викопних  слідів 
життєдіяльності організмів виявлено у древніх товщах досить віддалених регіонів 
(Південна Африка, Південний Урал).

На  жаль,  нинішній  стан  згаданих  місцезнаходжень,  багато  з  яких  могли  б 
претендувати на статус геологічних пам’яток, не вселяє оптимізму. Назавжди зникли 
під  водами  Дністровського  водосховища  відслонення  порід  хмельницької  світи 
нижнього кембрію з чудовими слідами життєдіяльності біля с.Субіч, заорано місце 
першої знахідки едіакарської  Cyclomedusa plana у с.Серебрія, опинилося в іншій 
державі  й  потрапило  у  зону  забудови  місцезнаходження  відбитків Tirasiana у 
с.Отачь  (Атаки)  на  правому  березі  Дністра,  а  зразки  з  відбитками Nemiana з 
ямпільських  пісковиків  с.Озаринці,  як  повідомляють,  вже  з’явилися  на 
західноєвропейських  ринках  скам’янілостей.  Зберегти  і  захистити  те,  що  ще 
залишилося,  має  стати  невідкладним  завданням  геологів,  палеонтологів, 
краєзнавців і усіх, кому не байдужа доля неповторної природної спадщини України.

1. Красовский А.В. Из геологических наблюдений в Подольской губернии. ― Записки 
И.О. любителей ест., антр. и этн., 1916. ― Т. ІІІ.  2. Каптаренко О.К. Загадкові копальні 
форми з силурських пісковиків Західного Поділля. ― Тр. Укр. наук.-досл. Геол.. ін.-ту, 1928. 
― Т. 2. 3. Заика-Новацкий В.С. Новые проблематические отпечатки из верхнего докембрия 
Приднестровья. ―  Всес.  симп.  по  палеонт.  докембрия  и  раннего  кембрия.  Тезисы 
докладов. ―  Новосибирск,  1965.  4.  Кирьянов  В.В.  О  кембрийских  отложениях  в 
Подольском Приднестровье. ― Геол. и геохимия нефтяных и газовых местор. ― К.: Изд-во 
АН УССР, 1965. ― Т.ІІ.  5. Гниловская М.Б. Древнейшие водные растения венда Русской 
платформы. ― Палеонт. журн., 1971. ― № 3. 6. Заика-Новацкий В.С., Великанов В.А., 
Коваль  А.П.  Первый представитель  эдиакарской  фауны в  венде  Русской  платформы 
(верхний докембрий). ― Палеонт. журн., 1968. ― № 2. 7. Заика-Новацкий В.С., Палий В.М. 
Новые  данные  относительно  проблематических  отпечатков  из  вендских  отложений 
Подолии. ― Палеонт. сб., 1968. ― № 5. ― Вып. 1. 8. Палій В.М. Подвійні сліди (білобіти) у 
відкладах балтійської серії Придністров’я. ― ДАН УРСР, 1974. ― Сер. Б. ― № 6. 9. Палий 
В.М. Остатки бесскелетной фауны и следы жизнедеятельности из отложений верхнего 
докембрия  и  нижнего  кембрия  Подолии. ―  Палеонтология  и  стратиграфия  верхнего 
докембрия  и  нижнего  палеозоя  юго-запада  Восточно-Европейской  платформы. ―  К.: 
«Наук. думка», 1976.

Palіy V.M.
THE UNIQUE PALEONTOLOGICAL OBJECTS IN THE VENDIAN AND 
LOWER CAMBRIAN DEPOSITS OF MIDDLE DNIESTR RIVER REGION (TO 
THE 100TH ANNIVERSARY OF RESEARCHES)

The history and significance of researches of soft-bodied Metazoa and trace 
fossils from the Upper Proterozoic and Lower Cambrian deposits of Middle Dniestr 
River region are presented.

Пащенко Є. Ю. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного  
простору НАНУ
ЕКСПОЗИЦІЯ МАКРОЗРАЗКІВ МІНЕРАЛІВ У СУЧАСНІЙ МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ
Зразки  мінералів  українських  родовищ  надзвичайно  цікавий  колекційний 
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матеріал,  який прикрашає зібрання багатьох музеїв  світу.  Відомо близько  1000 
мінеральних  видів,  що  зафіксовані  на  теренах  нашої  держави,  але тількі  10 
відсотків[1] від цієї кількості можуть бути ефективно використані в якості музейних 
експонатів. Справа в тому, що більшість зразків настількі мала, що побачити їх 
можна лише за допомогою оптичних, або електронних приладів. 

Для  того,  щоб  дати  можливість  відвідувачу  музея  роздивитись  макрозразок, 
потрібен  або  його  безпосередній  контакт  з  експонатом,  або  індивідуальний 
оптичний пристрій з жорстко зафіксованим зразком. Зараз промисловість випускає 
порівняно недорогі прозорі пластикові бокси з вмонтованим збільшувальним склом, 
які  успішно  використовуються для  експозиції  інклюзій  в  бурштині,  але  вони  не 
завжди  підходять  для  експозиції  інших  мінералів.  Бурштин  з  інклюзіями  в 
переважній  більшості  прозорий,  що  дає  змогу  підсвітити  зразок  знизу  і  темне 
включення  дуже  гарно  виділяється.  Кристал  у  непрозорій  вміщуючій  породі  в 
даному  випадку  виділити  не  вдасться.  Особливо  коли  він  знаходиться  в 
порожнинках. Якщо підсвічувати мінерал знизу, тоді оглядове поле буде в тіні, а 
якщо зверху, лінза буде фокусувати світло і побачити важливий елемент буде дуже 
важко. В цьому випадку для кожного зразка потрібна окрема підсвітка з певним 
кутом  нахилу.  Мікроскоп  дає  можливість  переміщувати  джерело  світла,  але 
застосовувати під кожен макрозразок окремий мікроскоп надзвичайно дорого.  З 
іншого боку, виділення пересічному відвідувачу зразка для огляду може призвести 
до руйнації останнього, що є неприйнятним. Гарною альтернативою механічним і 
оптичним засобам можуть  стати 3D фотографій  на  основі  Flash  технології.  Ця 
технологія базується на використанні векторної графіки в форматі Shockwave Flash 
(SWF) компанї  Macromedia®. За допомогою фотоапарата з макрооб’єктивом та 
нескладного механічного пристрою для фіксації  фотоапарата і  зразка робиться 
серія  знімків  експоната  з  різних  боків.  Потім  використовуючи  програмне 
забеспечення  Macromedia  Flash  MX  або  Adobe  Flash  CS5  [2]  складається 
повноцінне об’ємне зображення. Для експозиціонування зразків в цьому випадку 
потрібен лише комп’ютер, програмне забезпечення і монітор з сенсорним екраном. 
Безумовною  перевагою  3D  фотографії  є  можливість  обертати  зображення, 
збільшувати  і  виділяти  цікаві  ділянки,  вставляти  навчальний  текст  і  підписи. 
Набравши на моніторі номер зразка, що представлений на вітрині, відвідувач музею 
зможе роздивитись його так, нібито взяв його в руки, прочитати корисну інформацію 
і  навіть  отримати  відповіді  на  найбільш  розповсюджені  питання  стосовно 
походження, унікальності тощо. 

Таким  чином  застосування  комп’ютерної  технології  дасть  змогу  зберегти 
експонати, розширити експозиції, більш ефективно використовувати музейні площі і 
в перспективі створити віртуальний музей відкритий для відвідувачів 24 години на 
добу.
1. Минералы Украины: Краткий справочник. \ Ред. Щербак Н.П. - Киев: Наук. думка, 1990. - 
407 с. 2. http://www.adobe.com/ru/products/flash/whatisflash/

Paschenko Ye.Yu.
EXHIBITION OF MINERAL MACROSAMPLES IN THE MODERN MUSEUM 
BUSINESS

Пилипенко Д. О.КНУ ім.. Тараса шевченка

ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ МАРШРУТИ УКРАЇНИ
Знання – сила. Розвиток науки та освіти робить державу або сильнішою, або 

недорозвинутою. Але не тільки від прямого фінансування залежить залучення 
громадян до цього важливого процесу. Надзвичайного важливо зацікавлювати 
пізнавати науковий світ з самого малечку.

В  деякій  мірі  цьому  сприяють  різноманітні  американські  блокбастери  та 
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книжки з красивою поліграфією про динозаврів, мегалодонів, мамонтів тощо - 
вони викликають інтерес,  але їм бракує прикладного характеру.  Саме тому 
Україні  потрібні  палеонтологічні  маршрути.  В багатьох країнах світу працюють 
кар’єри  для  палеонтологічного  туризму.  В  повному  обсязі  докладу  приклади 
наведено як по Західній Європі, США, так і по Росії. 

Фактично кожна область України має від одного до декількох перспективних 
палеонтологічних  маршрутів  (список  надається  в  докладі). Найбільш 
перспективними  можна  вважати  міста-мільйонники  (Київ,  Харків, 
Дніпропетровськ, Одеса), міста з гірняцькими традиціями (Донецьк) та місця, 
які збирають туристичні потоки (Південний берег Криму, Євпаторія, Львів).

В докладі проводиться ретельний аналіз потенційних палеотуристів (діти з 
батьками, палеонтологи-аматори, іноземні палеонтологи). Надаються поради 
про  розрахунок  оптимальної  організації  маршруту  (таймінг,  комунікації). 
Рекомендується  та  обґрунтовується  переваги  “Турів  вихідного  дня”. 
Наводиться приклад по маршрутам в місті Києві та Ниркові,Заліщицький район 
Тернопільської області.

Найбільшою потенційною проблемою можна вважати низьку прибутковість 
для організаторів цих маршрутів, яка має компенсуватись їхнім ентузіазмом. 
Також пікантною проблемою є формальна заборона збору палеонтологічних 
зразків  в  нашій  країни,  адже  потенційні  палеотуристи  будуть  мати  спокуса 
взяти хоч якийсь сувенір на пам’ять. Кваліфіковане вирішення цієї проблеми 
потребує додаткової дискусії поза докладом.

Для  розвитку  інтересу  до  такої  природознавчої  науки  як  палеонтології 
замало  буде  лише одних  маршрутів.  До  суміжних  проектів  можна  віднести 
видавництво  науково-популярної  літератури  (в  першу  чергу,  якісного 
визначника українських скам’янілостей) та такі акції, як наприклад, з робочою 
назвою “Скам’янілості регіонів України” на зразок американського “Fossil state”, 
де майже кожному штату обраний свій палеонтологічний символ.  Мешканці 
наших областей та АРК також варті мати власні палеонтологічні символи.

Pylypenko Dmytro
PALEONTOLOGICAL ROUTES OF UKRAINE

Поліщук  А.М. Рівненська  геологічна  експедиція,  Мельничук  В.Г Національний 

університет водного господарства і  природокористування, Мельничук Г.В.  ЛНУ ім.  Івана 
Франка
ГЕОТУР «ГЕОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ МІЗОЦЬКОГО КРЯЖУ»
Мізоцький  кряж  простягається  через  Іква-Горинське  межиріччя  вздовж 

південного  краю  Волинської  височини.  Рельєф  кряжу  –  горбисто-яружний. 
Найвища  абсолютна  його  позначка  (342  м)  знаходиться  біля  с.  Гірники 
Дубенського району. 

В геологічній будові Мізоцького кряжу (рис. 1) приймають участь такі товщі 
осадових відкладів (знизу догори по розрізу): здолбунівська світа туронського і 
коньякського  ярусів  верхнього  відділу  крейдової  системи (рис.  2),  складена 
білою  писальною  крейдою  і  мергелями  (до  50  м);  піщана  товща  нижнього 
сармату  та  вапнякова  товща  верхнього  сармату  (18  м)  (рис.  3).  Остання 
збереглася у вигляді ерозійних останців, в яких вапняки-черепашники місцями 
носять сліди окварцювання. Перекриваються неогенові та крейдові відклади 
середньо-,  верхньочевертинними  еолово-делювіальними  лесоподібними 
суглинками. В крейді поширені стяжіння концентрично-смугастих декоративних 
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Рис. 1. Геологічна карта Мізоцького кряжу. Рис. 2. Крейдяна товща біля м. Здолбунів, 
розкрита  кар’єром  ВАТ  «Волиньцемент»  (т.с.1).  Рис.  3.  Сарматські  товщі  пісків  і 
вапняків-черепашників, розкриті кар’єром біля с. Мирогоща (5)

кременів, залишки іноцерамів, зуби акул, скам’янілі морські їжаки, брахіоподи 
та  інша  палеобіота.  В  пісках  нижнього  сармату  зустрічаються  уламки 
скам’янілого  дерева,  кальцитові  псевдокристали  типу  Фонтенбло,  а  також 
прошарки бентонітових глин.  Палеокарстові  понори у сарматських вапняках 
виповнені нижньочетвертинними (?) піщано-глинистими відкладами (рис. 3). 

Геотур  проходить  по  лінії  «м.  Здолбунів  –  с.  Спасів  –  с.–  Листвин  –  с. 
Костянець – с. Мирогоща – с. Грядки» і включає в себе наступні пункти: 

Пункт 1. Крейдяний кар’єр ВАТ «Волиньцемент» (мал. 1) розташований поблизу 
м.  Здолбунів.  В  ньому  розкрита  на  значну  потужність  здолбунівська  світа 
туронського-коньякського  ярусів,  представлена  крейдою  писальною  білою, 
мергелистою із численними стяжіннями концентрично-смугастих кременів. Серед 
крейди зустрічаються мушлі спондилус, зуби акул, іноцерами, скам’янілі морські 
їжаки та інша палеобіота. В кар’єрних уступах спостерігається стратотиповий розріз 
здолбунівської світи (до 48 м) та кілька систем тріщин.

Пункт 2. Кар’єром поблизу с. Спасів розкрито піщану товщу нижнього сармату та 
товщу (5-7 м) вапняків-черепашників верхнього сармату. Серед пісків спорадично 
зустрічаються уламки скам’янілої деревини довжиною до 0,5 м.

Пункти 3, 4, 5. Кар’єрами біля сіл Листвин, Костянець, Липа, Мирогоща 
розкрито  товщу  оолітових  вапняків-черепашників  верхнього  сармату,  серед 
яких  поширені  прошарки  бентонітових  глин.  Вапняки  складені  добре 
збереженими  мушлями  двостулкових  молюсків  сімейства  Mactra,  гастропод 
родів Turitella. Вапнякова товща всюди перекрита чохлом (до 15 м) середньо-
верхньочевертинними  еолово-делювіальними  лесоподібними  суглинками. 
Палеокарстові  понори  у  сарматських  вапняках  виповнені  нижньочетвер-
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тинними (?) бурими піщано-глинистими відкладами (рис. 3). 
Пункт 6. У кар’єрі поблизу с. Грядки можна спостерігати один з найповніших 

в регіоні розрізів сарматського ярусу міоцену.

Polіschuk A.M., Melnychuk V.G., Melnychuk G.V.
GEOLOGICAL TRIP “GEOLOGICAL SITES OF MIZOTSKY RANGE” 
A geotour demonstrates geological structure of the Mizotskiy ridge, section of the 

Upper  Cretaceous,  Lower  Neogene  and  Quaternary  system  and  typical 
paleontological remnants and mineral formations.

Пономаренко А. Н., Соломатина Л. А. ІГМР НАНУ

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТИТУТА  ГЕОХИМИИ 
МИНЕРАЛОГИИ  И  РУДООБРАЗОВАНИЯ  ИМ.П.Н.СЕМЕНЕНКО  НАН 
УКРАИНЫ
В конце 70-х  годов  ученый совет  института принял решение о  создании 

научной  минералогической  коллекции.  Ее  фундаментом  стали  рабочие 
коллекции академиков Лазаренка Е.К. и Поваренных А.С. 

Сегодня коллекционный научный фонд насчитывает более 5 тыс. образцов 
минералов,  представляющих  около  1050  минеральных  видов  и 
разновидностей.  География  их  весьма  обширна.  Представлены  все 
континенты,  многие  крупные  месторождения  и  интересные  геологические 
объекты ближнего и дальнего зарубежья. 

Около  20%  коллекции  представлено  в  экспозициях.  Созданы  и 
периодически обновляются постоянные тематические выставки: «Систематика 
минералов», «Минералогия Украины», «Региональная минералогия и др.

Научно-исследовательская  работа  в  минералогической  коллекции 
направлена на изучение отдельных минеральных видов и их групп, разработку 
тематических планов новых экспозиций и модернизацию имеющихся, а также 
на пополнение фонда минералогической коллекции новыми поступлениями 
минералов. Минералогическая коллекция организует экскурсии для студентов, 
школьников,  оказывает  помощь  в  создании  учебных  коллекций  для  школ, 
предоставляет  необходимый  материал  для  научных  исследований. 
Информация об образцах  сведена в  каталоги  по  минералам и  регионам в 
электронном виде.

Ponomarenko A., Solomatina L.
THE  M.  P.  SEMENENKO  INSTITUTE  OF  GEOCHEMISTRY,  MINERALOGY 
AND  ORE  FORMATION  OF  THE  NATIONAL ACADEMY OF  SCIENCE  OF 
UKRAINE
The mineralogical collection of the Institute consists of more than 5000 samples 

of  minerals  and  their  varieties  from  all  continents. 20  %  of  the  collection  is 
represented in exposures these are systematics of minerals, mineralogy of Ukraine, 
regional  mineralogy.  The  research  works  are  aimed  at  the  study  of  separate 
minerals, the working out of the new exposures long-term plans of subjects and the 
modernization  of  existing  ones,  the  replenishment  of  the  new  minerals. The 
mineralogical  collection  arranges  excursions,  gives  help  in  the  creation  of 
educational  collections,  gives  materials  for  research  works.  The  information is 
collected in the catalogues by the minerals and by the regions.

Попова Л.В. КНУ ім Тараса Шевченка
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СЕВЕРНАЯ  УКРАИНА:  ФАУНИСТИЧЕСКИЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  ПЛЕЙСТО-
ЦЕНОВЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
Популяризация  геологических  памятников  ставит  к  объекту  дополнительные 

требования, помимо тех, которые обуславливают его чисто научную значимость. 
Однако  возможность  анимации  объекта  –  создания  его  динамичной, 
развивающейся модели в сознании зрителя – желательна с любой точки  зрения, и 
как  средство  обеспечения  зрелищности,  и  как  критерий  глубины  изученности 
объекта.   История изучения четвертичного  периода в  Украине содержит яркий 
пример  создания  такой  анимации:  комплекс  результатов  научной, 
преподавательской и музейной деятельности И. Г. Пидопличко; причем спорность 
его наиболее оригинального тезиса – антигляционализма – только способствовала 
усилению  общего  эффекта.  Собственно,  антигляционализм  и  был  скорее 
полемическим знаменем, поднятым над реально существующим противоречием – 
феноменом т.н. «смешанных» фаун. 

Смешанные фауны, антигляционализм и вообще взгляды И. Г. Пидопличко –
тема, заслуживающая специального изучения. Но в данном случае они являются 
необходимым историческим фоном той ожившей картинки (анимации),  которая 
является целью настоящей работы. За основу здесь взят тот же материал, который 
и вызвал дискуссию вокруг смешанных фаун, до антигляционализма включительно: 
фауна  Новгород-Северского  местонахождения.  Живописность  верхнего  течения 
Десны, наличие известных палеолитических стоянок и ледниковых образований в 
сочетании с массой связанных с ними до сих пор неразрешенных загадок делает 
эту  территорию  заслуживающей  внимания  в  аспекте  развития  геологического 
туризма. 

Новгород-Северское местонахождение имеет сложный генезис. Большая часть 
остатков  связана с  переотложенной  днепровской мореной  и  имеет  погадочное 
происхождение;  часть  происходит  из  кротовин.  Эта  фауна  изучалась  И.  Г. 
Пидопличко, И. М. Громовым, Л. И. Рековцом. Ее своеобразной чертой является 
высокое таксономическое разнообразие (для перигляциальной фауны особенно 
удивительное) и изменчивость в соответствии с экогеографическими правилами 
Бергмана и Аллена: крупные размеры тела, особенно черепа, но лицевой отдел 
укорочен для уменьшения теплоотдачи; все –  приспособления к суровому климату. 

Эта картина, конечно, сильно упрощена, и не все формы в нее вписываются. 
Ведь  помимо  климата,  им  приходилось  приспосабливаться  и  к  другим 
особенностям среды, которые тоже накладывали свой отпечаток. Например, такой 
существенный момент как пищевая специализация животного (трофическая ниша). 
Очевидно,  у  новгород-северских  млекопитающих  она  тоже  была  довольно 
оригинальной, и ей должны бы соответствовать особенности зубной системы. Так, 
И. М. Громов отмечает у новгород-северского суслика,  Spermophilus severskensis 
Gromov, 1958 удлиненный гипоконид на первом нижнем премоляре. Удлинение 
гипоконида  усиливает  гребнезубость,  следовательно,  это  приспособление  к 
питанию относительно жесткими растительными кормами? Тогда можно ожидать 
присутствия у S. severskensis и других признаков, соответствующих специализации 
к зеленоядности. Благодаря любезности сотрудников отдела палеозоологии ННПМ 
НАН Украины я получила возможность проверить это предположение. 

Оказалось, что выборка перегружена вариантами со «старческой» морфологией, 
тогда как обычно доминируют  ювенильные  –  смертность среди них, естественно, 
выше.  Если  отбросить,  как  слишком  экзотическое,  предположение  о  том,  что 
перигляциальные условия повышали индивидуальную продолжительность жизни 
суслика,  то наблюдаемую «старость» выборки следует объяснить особенностями 
износа  зубов.  Это  подтверждается  необычной  избирательностью  развития 
дополнительных бугорков на нижнещечных зубах S. severskensis. Среди сусликов 
есть и более и менее бугорчатозубые виды, но S. severskensis в этом отношении 
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оригинален: у него внутренние дополнительные бугорки нижнещечных проявлены, 
а наружные отсутствуют. Наблюдается также резко различная толщина эмали, и 
соответственно, разная высота основных бугров на наружном и внутреннем крае 
зуба,  и  на  его  переднем  (протоконид-метаконидном)  гребне.  В  результате 
изнашивание зуба происходит с разной скоростью (с наружной стороны быстрее, 
отчего быстро исчезают наружные дополнительные бугорки). 

Все это можно объединить одним объяснением: у  S. severskensis  были зубы, 
адаптированные к питанию очень грубыми зелеными кормами. Но достигнуто это 
было  путем  пожертвования  стабильностью  конструкции  в  пользу  ее 
кратковременной  эффективности.  Резко  неравномерная  толщина  эмали 
обеспечивала развитие дополнительных жевательных поверхностей, расположен-
ных под углом к основной, и таким образом – самозатачивание зуба. Но это же 
увеличивало и скорость износа. Общее утолщение эмали отчасти компенсировало 
быстрый износ; и все-таки самозатачивание могло продолжаться только до тех пор, 
пока  хватало  высоты  внешнего  края  коронки,  точно  так  же  как  у  всех 
негипсодонтных  травоядных  млекопитающих  функционирование  коронки 
продолжается,  пока она выступает над десной. У  S. severskensis этот процесс 
происходил намного быстрее, чем у других сусликов. Это, очевидно, и обусловило 
его  неконкурентоспособность,  когда  в  начале  голоцена  он  столкнулся  с  более 
мезофильными видами. 

Верхнещечные  зубы  S.  severskensis не  несли  в  себе  подобного  механизма 
самоуничтожения.  Хотя  они  также  имели  самозатачивающиеся  гребни,  но  эти 
гребни находились в центральной части коронки и их износ не мог привести ни к 
чему худшему, чем просто притупление зуба. 

Образование трофической ниши S. severskensis произошло путем отделения от 
исходной широкой ниши с элементами всеядности, принадлежащей S. pygmaeus. 
S. pygmaeus при этом остался при своих довольно широких интересах и на своих 
издавна освоенных территориях, довольно аридизированных.  S. severskensis  же 
продвинулся  на  север,  в  лучше  обводненные  степи.  Растительного,  и  именно 
злакового корма там было достаточно, но зелень злаков относительно грубая, что 
обусловило отбор на формирование жевательной поверхности, описанной выше. 
Дальнейшее  ее  совершенствование  происходило  либо  в  ходе  расселения  на 
север, либо – похолодания. Зеленый корм не приходится разыскивать, но зато он 
низкокалориен.  Следовательно,  приходится  больше  времени  посвящать 
собственно еде.  Затем,  лето короткое,  время нажировки жестко  ограничено,  а 
энергетические потребности организма под влиянием низких температур только 
возрастают.  Нагрузки  на  коронку  все  росли.  Подобной  работы  не  могла  бы 
обеспечить бы зубная система современных сусликов, а S. severskensis, со своими 
самозатачивающимися зубами, держался. Укороченный же срок службы зубов во 
время гляциалов позднего плейстоцена мог совсем не играть роли, вследствие 
высокой вероятности неизбирательной гибели животного.

Popova Lilia 
THE NORTHERN UKRAINE: LANDSCAPE AND FOSSIL EVIDENCES OF THE 
PLEISTOCENE GLACIAL EVENTS
Ground  squirrels  Spermophilus  severskensis  from  the  Novgorod-Seversky 

locality  had  acquired  original  trophic  adaptations,  which  advanced  him  under 
conditions of periglacial ecosystems, but doomed him to extinction in the beginning 
of the Holocene. 

Романюк О.І. 1, Дудок І.В. 2, Гришко І.Д. 3 1Відділення фізико-хімії горючих копалин 
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім..Л.М.Литвиненка НАН України. м.Львів
2ІГГГК НАН України, м.Львів, 3Бориславська міська рада, м.Борислав
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БОРИСЛАВСЬКИЙ  НАФТОПРОМИСЕЛ  –  ГЕОЛОГІЧНА  ПАМ’ЯТКА  ТА 
МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ
Місто Борислав – центр великого нафтопромислового району, виросло на 

місці нафтогазового родовища і територіально співпадає з ним.
Бориславське  нафтогазове  родовище почало  активно  розроблятись  ще з 

середини XIX ст. і є одним з найстаріших в Європі. Перші нафтові копальні тут 
виникли  у  20-х  роках  на  ділянці  „Дучки”  на  громадському пасовиську,  хоча 
нафтопрояви були відомі значно раніше.

Спочатку видобуток нафти проводився з допомогою криниць-копанок, яких 
було викопано понад 20 тис. на території тогочасного Борислава. Глибина ям 
досягала 100 м, а в окремих випадках до 150-180 м, ширина становила 1,8-2,0 
м. На обох берегах р.Тисмениці перебувало в експлуатації близько 5000 кри-
ниць-копанок і приблизно стільки ж закинуто. Сьогодні в руслі р.Тисмениці біля 
сверд. №2000 виявлено 12 криниць-копанок, із яких є витоки нафти в русло.

З 1886 року застосовується механічний ударний метод буріння свердловин 
(глибиною до 750 м). Розробка покладів велась 236 іноземними фірмами без 
відповідної  системи  розбурювання,  тому  віддаль  між  свердловинами  часто 
досягає лише 25-30 м. Нафту зберігають на території міста у сотнях викопаних 
ямах-резервуарах  з  пересічною  ємністю  до  10  тис.  м3,  довжиною  80  м, 
шириною 40  м,  глибиною 3  м.  У  1870 р.  річний  видобуток  нафти  в  районі 
м.Борислава становить 10 тис. тонн, озокериту – 5,3 тис.тонн.

Бурхливий  розвиток  промислів міста  Борислава  почався  після  відкриття 
промислового  горизонту  родовища  -  бориславських  пісковиків,  який  давав 
приплив нафти у декілька сотень тонн на добу, а в деяких до 1000-1200 т/добу. 
Глибина свердловин зросла до 1000 м, а пізніше до 2000 м. 

Максимум  видобутку  нафти  -1,9 млн.т  приходиться на  1909  р.  Одна  з 
найпродуктивніших  свердловин  Бориславського  родовища,  свердловина 
американської фірми „Ойл Сіті”, давала в 1908-1920 рр. до 800 тонн нафти на 
добу.  Однак,  ця  свердловина  спричинила  найбільше  екологічне  лихо  в 
Бориславі.  При досягнені  глибини буріння 1016 м вдарив потужний фонтан, 
для приймання такої  кількості  нафти місто не було готове.  П’ять діб нафта 
витікала  на  навколишні  поля,  стікала  в  р.Тисменицю,  досягла  Дністра, 
забруднивши його на великому відрізку. Щодобовий викид нафти складав 3000 
тонн і 900 тисяч кубометрів газу. Згодом знову сталася катастрофа на цій же 
свердловині – пожежа. Великий струмінь палаючої нафти, що підіймався до 
висоти ста метрів, приборкували 21 добу. 

З початком першої світової  війни нафтовидобуток різко знизився, а 1928-
1932  роки  позначені  світовою  економічною  кризою.  Видобуток  нафти  у 
м.Бориславі зменшився більш як на третину, а газу – на половину.

З другої половини ХIX ст. і до другої світової війни Бориславське родовище 
розроблялося приватними фірмами, а з 1945 року родовище розробляється 
підприємством „Бориславнафтогаз”.

У 40-х  роках  ХХ  ст.  видобуток  нафти  становив  312  тис.  тонн. За  роки 
німецької окупації бориславські нафтопромисли зазнали подальшого занепаду. 
У 1944 році в м.Бориславі видобуто 157,5 тис.т нафти.  З середини 40-х і до 
кінця 50-х років на Бориславському родовищі виявлені нові поклади нафти. В 
Бориславо-Покутській  зоні  було  пробурено  304  структурно-пошукових 
свердловини, так що одна свердловина припадає на 2,9 км2 . У місті числиться 
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1136 ліквідованих свердловин, експлуатуються 434 нафтові свердловини.
Сьогодні родовище знаходиться на завершальній стадії розробки.
У м.Бориславі є всі передумови для створення музею нафтовидобутку під 

відкритим небом, де були б продемонстровані технічні експонати різних стадій 
його розробки, починаючи від криниць-копанок до нафтових свердловин. 

Це  залишки  в  руслі  р.  Тисмениці,  центральна  частина  міста  а  також 
мікрорайон Мазниця, копаних ям-криниць (копальні, шахти) 50-80 років ХХст, з 
дерев'яними  зрубами  або  лозовим  плетенням,  що  використовувались  для 
видобутку нафти та озокериту. Бориславська озокеритна шахта по вулиці О. 
Горницького,  5,  яка  діяла  з  1880-х  рр.  по  1994  р.,  глибиною  до  155  м. 
Рукотворні гори Висипи - гірничі відвали озокеритової шахти, на яких у 1880 р. 
побував Австро-Угорський імператор, цісар і король Франц Йосиф І, відвідуючи 
озокеритно-нафтову  промисловість  Борислава.  Відома  стара  нафтова 
свердловина  "Карпатський  Раточин  1",  яка  бурилась  у  1893  р.  ударним 
методом  за  допомогою  механічного  (парового)  приводу  із  застосуванням 
сталевих обсадних труб, штанг та тросів – "канадським" метод сухого ударного 
буріння. У 1992 р. на її місці встановлено пам'ятний знак. Відома на весь світ 
свердловина "Ойл Сіті", яка діяла в 1907-1947 рр. у мікрорайоні Тустановичі, 
теперішня вулиця Б.Хмельницького. Сучасні свердловини на території міста, 
наприклад №2000 у руслі р. Тисмениця у центральній частині м.Борислава а 
також ряд свердловин та діючих нафтокачалок у міському парку.

В межах міста вздовж лівого берега р.Тисмениця розташована геологічна 
пам’ятка  –  розріз  палеогену,  що  може  використовуватись  для  проведення 
геологічних  екскурсій  по  палеогенових  природних  відслоненнях 
Передкарпатського прогину.

Таким  чином,  м.Борислав  це  унікальне  місто,  що  виросло  на  території 
нафтогазового  родовища  і  зберегло  свою  самобутність  нафтового  міста  з 
численними технічними експонатами минулого та сучасного нафтовидобутку і 
яке повинне стати музеєм нафтовидобутку під відкритим небом.

Romayuk O.I., Dudok I.V., Gryshko I.D.
THE BORYSLAV OIL AND GAS FIELD IS OUTDOORS GEOLOGICAL 
MONUMENT AND MUSEUM 
The history of the development of the Boryslav oil and gas field and its modern 

state is considered sn this work. Prospects for creation of the out-of-doors museum 
in the town of Borislav were the equipment, used for oil output, will be concentrated 
as well as areas suitable for carrying out of geoexcursions through the Paleogene 
natural outcrops of the Carpathian Foredeep will be singled out.

Руденко К.В.ННПМ НАНУ, Матеюк В.В. Рівненська геологічна експедиція
МІДЕНОСНА ЛАВОБРЕКЧІЯ – ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ВЕНДУ
На території  Рівненської  області  кар'єрами  Іванової  Долини,  Берестовця, 

Полиці та Рафалівка вскрита вулканогенна формація венду. Виходи базальтів 
у  кар’єрах  Івано-Долинського  родовища  (с.  Базальтове)  віднесені  до 
мінералогічних  та  петрографічних  пам’яток  місцевого  значення  у  межах 
заказнику  «Базальтові  стовпи».  Особливістю  базальтів  цього  родовища  є 
властива  їм  стовпчаста  окремість,  яка  простежується  і  в  усіх  виходах 
базальтів.  Виходи  базальтів  біля  с.  Берестовець,  які  займають  територію 
1,5х1,2 км, також пропонують віднести до геологічних пам’яток. 

В  межах  відпрацьованої  частини  Рафалівського  базальтового  кар’єру  на 
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денну поверхню виходить надзвичайно цікавий геологічний об’єкт – вендська 
лавобрекчія  (рис.  1),  яка є  унікальною,  що найменше,  з  двох чинників.  По-
перше,  це  надзвичайний  мінералогічний  об’єкт,  оскільки  містить  самородки 
міді та іншу мідну мінералізацію (куприт, малахит, халькозин тощо). По-друге, 
тут лавобрекчія має максимальну для Рафалівського рудного поля потужність 
(до 10 м). 

Останнім часом піднімаються питання щодо віднесення цікавих геологічних 
об’єктів,  які  розташовані  в  межах  діючих  кар’єрів,  до  геологічних  пам’яток 
шляхом консервації  їх  та припинення видобутку.  Відповідно до Кодексу про 
Надра  «у  разі  виявлення  при  користуванні  надрами  рідкісних  геологічних 
відшарувань  і  мінералогічних  утворень,  метеоритів,  палеонтологічних, 
археологічних та інших об'єктів, що становлять інтерес для науки і культури, 
користувачі надр» повинні призупинити роботи і повідомити про це геологам, 
які проводять науковий супровід робіт.

Рис 1. Лавобрекчія, яка 
містить мідь та іншу мідну 
мінералізацію, в центрі 
Рафалівського кар’єру.

У даному випадку, наш об’єкт розташований на вже відпрацьованій ділянці і 
тому  ми  можемо  рекомендувати  віднести  його  до  мінералогічних  та 
петрографічних пам’яток без будь яких проблем для видобутку базальту.

Rudenko K.V., Mateyuk V.V.
COPPER-BEARING LAVOBRECCIA IS VENDIAN GEOLOGICAL HERITAGE 

Самойленко Л.В., Дубицька А.В. ІГН НАНУ

ВПЛИВ  ІНЖЕНЕРНО-ГЕЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ  НА  СТАН  ГЕЛОГІЧНИХ 
ПАМЯТОК
Відповідно  до  створеної  в  Українському  державному  геологороз-

відувальному  інституті  бази  даних,  зараз  на  території  України  знаходиться 
близько 600 геологічних пам’яток, що зумовлено складністю та різноманіттям 
геологічної  будови  України. При  цьому  різними  авторами  були  розроблені 
класифікації  геологічних  пам’яток:  за  статусом  (чи  мають  офіційний  статус 
пам’ятки  природи);  за  рангом  (міжнародного,  державного,  регіонального  та 
місцевого значення); за рівнем охорони (суворої охорони, обмеженої охорони 
із  різними можливостями доступу);  за  змістом (монотипний,  політипний);  за 
розміром (окремий об’єкт, скупчення окремих монотипних об’єктів, скупчення 
окремих  політипних  об’єктів,  комплексний)  за  використанням  (наукове, 
науково-освітнє,  науково-освітньо-;  туристичне,  туристичне);  за  генетичними 
ознаками  (екзогенного,  ендогенного  походження  тощо)за  предметними 
ознаками (з деякими відмінностями пропонується від 16 до 6 типів «об’єктів 
геологічного надбання»).
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Проте, збереження геологічних пам’яток залежить від інженерно-геологічних 
умов.  Напрямок розвитку інженерно-геологічних процесів,  які  призводять до 
руйнування  пам’ятки,  визначається,  в  першу  чергу,  фізико-механічними 
властивостями  грунтів,  що  її  складають.  А  інтенсивність  руйнування  -  від 
морфоструктури (форми) об’єкту. Тому при розробці класифікації геологічних 
пам’яток  за  інженерно-геологічними  факторами  за  ознаку  типу  прийнята 
морфоструктура об’єкту. При цьому вирізнено 6 типів пам’яток, кожен із яких 
має  свій  індекс:  1  –останець;  2-відслонення;  3-підземна  порожнина;  4-
фрагмент  водотоку;  5-  водойма;  6-джерело.  Деякі  із  типів  за  додатковими 
ознаками розділяються на підтипи. Так тип «відслонення» має 6 підтипів за 
наявністю  поверхневих  вод  біля  об’єкту  та  місцем  розташування:  1  - 
поверхневі  води  на  ділянці  пам’ятки  відсутні;  2  -  відслонення  в  долині 
тимчасового водотоку (яр, балка); 3 - відслонення на схилі (березі) постійного 
водотоку (долина річки); 4 - відслонення на березі водойми; 5 - відслонення у 
борті кар’єру; 6 – на морському узбережжі.

Типи  «підземна  порожнина»  та  «водойма»  поділяються  на  підтипи  за 
походженням: 1 – печера природна; 2 - печера штучна; 3 - гірська виробка; 1 - 
водойма природна; 2 - водойма штучна. Такі типи, як «останець», «фрагмент 
водотоку», «джерело» поділяти на підтипи не має потреби.

Кожен  тип  (підтип)  поділяється  на  5  класів  за  фізико-механічними 
властивостями ґрунтів, що складають пам’ятку: 1 - легкорозмивні (піски, пухкі 
суглинки  тощо);  2  -  легкорозмокаючі  (лес);  3  -  легкорозчинні  (карбонатні, 
сульфатні,  ґрунти  із  карбонатним  цементом,  солі);  4  –  середньої  міцності 
(глини,  мергелі,  глинисті  пісковики);  5  –  міцні  (слабовивітрені  інтрузивні 
масиви, магматичні і метаморфічні породи).

Поєднання  цифр  типу,  підтипу,  класу  пам’ятки  визначає  її  інженерно-
геологічний  індекс,  що  в  свою  чергу  несе  інформацію  про  природні  та 
техногенні  процеси утворення та руйнування,  а також про можливий термін 
існування,  розрахунок  якого  виконувався  методом  аналогій  з  урахуванням 
зонального фактору (кліматичної зони).

Так  відслонення  лесових  відкладів  біля  с.  Хайча  Овруцького  району 
Житомирської  області,  розташоване  в  схилі  яру,  має  інженерно-геологічний 
індекс  222.  Для  цього  класу  пам’яток  природними  процесами  утворення  і 
руйнування (часто геологічні пам’ятки виникають внаслідок руйнівних процесів) 
є  :  гравітаційні  -  зсув,  обвал,  осип;  спричинені  дією  поверхневих  вод  - 
площинний змив, ерозія; спричинені атмосферними явищами – вивітрювання. 
Техногенними чинниками утворення може бути підрізання схилу, а руйнування 
–  привантаження,  підрізання,  підтоплення,  осушення.  Ймовірний  термін 
існування для зони Полісся – 102 років. 

Samoilenko L.V., Dubytska A.V.
THE INFLUENCE OF ENGINEERING GEOLOGICAL PROCESSES ON THE 
CONDITION OF GEOLOGICAL SITES

The  classification  of geological site was  developed  of engineering geological 
features.  The  main factors  of formation and destruction of  geological site  to 
determined. The  probable of term of  exist  for  each class  of geological site  to 
determined.

Сергієнко І.А, Кияниця А.В., Сергієнко А.А. Державний гемологічний центр України,  
ДНВП «Геоінформ України»

КАР’ЄРИ БЛОЧНОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ – ПАМ’ЯТКИ ГЕОЛОГІЇ 
ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
За роки незалежності в Україні з’явилися десятки нових кар’єрів, особливо у 
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північно-східній  частині  Українського  кристалічного  щита,  продовжується 
видобування  також  і  на  старих  родовищах,  деякі  з  яких,  наприклад 
Корнинське,  розробляються  вже  понад  півтора  сторіччя.  Активна  розробка 
декоративного каміння відкритим способом, насамперед граніту, лабрадориту 
та габро, призводить до утворення великої кількості штучних заглибин земної 
поверхні, які  характеризуються порівняно невеликими розмірами (десятки та 
перші  сотні  метрів),  значною  глибиною  (до  10-30  метрів),  вертикальними 
стінками,  складеними  з  міцних  кристалічних  порід,  невеликими  об’ємами 
відвалів вскришних порід.

В наш час для відпрацьованих кар’єрів блочного каміння використовуються 
наступні види рекультивації: повна засипка виробок з приведенням території в 
стан,  який  дозволяє  використання  її  в  сільському,  лісовому,  або  міському 
господарстві;  створення  полігонів  для  зберігання  будівельних,  або 
промислових  відходів;  облаштування  водойм  різного  призначення 
(промислового, соціально-побутового, протипожежного тощо). 

Проте  аналіз  проведених  рекультиваційних  робіт  вказує  на  те,  що  при 
значних  матеріальних  витратах  ефект  від  них  у  більшості  випадків  є 
недостатнім  та  призводить  до  утворення  непродуктивних  техногенних 
ландшафтів і стихійних звалищ навіть у тих випадках, коли рекультивація була 
проведена  у  повному  обсязі.  Полігони  для  зберігання  відходів,  створені  на 
місці порівняно невеликих кар’єрів блочного каменю, швидко заповнюються та 
суттєво  погіршують  екологічні  умови  місцевості.  Водойми,  утворені  на  місці 
кар’єрів блочного каменю нерідко призводять до додаткового зволоження та 
підтоплення  навколишньої  території.  Водночас  суспільство  безповоротно 
втрачає об’єкт  історії,  продукція  якого десятки років  використовувалась при 
будівництві  видатних  споруд  та  пам’ятників.  Втрачається  також  штучне 
геологічне  відслонення,  зручне  для  вивчення  геологічної  будови  району  та 
історії формування даної території.

Оптимальним  шляхом  рекультивації  відпрацьованих  кар’єрів  блочного 
каміння  є  перетворення  даного  об’єкту  в  комплексний  історико-геологічний 
пам’ятник природи, з можливістю його рекреаційного використання, як місця 
дозвілля та відпочинку. 

Головними  етапами  створення  такого  пам’ятника  є:  очистка  кар’єру  та 
прилеглої  території  від  сміття  та  металобрухту;  нейтралізація  розливів 
паливно-мастильних  матеріалів;  вирівнювання  дна  кар’єру  за  допомогою 
матеріалів  з  відвалів  вскришних  порід;  облаштування  гідроізоляції  до 
навколишнього рівня підземних вод; часткове затоплення кар’єру з утворенням 
штучної  водойми;  облаштування  навколишнього  ландшафту,  висадження 
зелених насаджень тощо.

Проведення даних робіт при порівняно невеликих витратах часу та коштів 
дозволить  створити  з  кар’єру  комплексний  об’єкт  із  значним  історичним  та 
геологічним значенням, придатний до використання у рекреаційній галузі.

Sergijenko I., Kyanytsia A., Sergijenko A. 
QUARRIES OF ORNAMENTAL STONES - THE MONUMENTS OF GEOLOGY 

AND HISTORY OF UKRAINE
The  possibility  of conversion spent quarries ornamental stone into  a 

comprehensive  object designed for recreation, history and geology. This  would 
allow for recultivation of quarries with less time and money.
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Сивий М. 
ПОЛЬОВІ ПРАКТИКИ З ГЕОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ПОДНІСТРОВ’Ї 
Географічний  стаціонар  однойменного  факультету  Тернопільського 

національного  педагогічного  університету  ім.  В.Гнатюка  розташований  на 
березі р.Дністер в околицях с.Дзвенигород Борщівського району Тернопільської 
області.  Польові  практики  з  геології,  які  тут  проводяться  також  Львівським, 
Кам’янець-Подільським,  Дніпропетровським  та  Кіровоградським  університетами, 
охоплюють терен від с.Трубчин на сході до с.Дністрове на заході. У геологічному 
відношенні  район  цікавий  насамперед  тим,  що  тут  у  дністровських  схилах 
відслонюється  унікальний  за  повнотою,  органічними  рештками  та  доступністю 
розріз  силурійської  системи.  Зокрема,  від  с.Атаки  до  с.Дністрове  в  берегових 
відслоненнях  Дністра  можна  спостерігати  розрізи  трьох  світ  (варницької, 
трубчинської  та  дзвенигородської)  рукшинської  серії  верхнього  силуру  (за 
Цегельнюком,  1976).  Так,  у  лівому  схилі  Дністра  між  селами Білівці  і  Трубчин 
відслонюється  нижня  частина  рукшинської  серії,  неподалік  с.Трубчин  розкрита 
середня частина серії з рештками давніх викопних рослин, а на південній околиці 
с.Дзвенигород у закинутому кар’єрі – верхня частина серії. У цьому ж кар’єрі можна 
спостерігати  контакт  дзвенигородської  світи  з  породами  сеноманського  ярусу 
верхньої крейди, вище по схилу залягають піски, вапняки та гіпси баденського ярусу 
неогену.  Завершується  розріз  старичними,  заплавними  та  русловими  фаціями 
давнього Дністра.

На східній околиці с.Дністрове, в яру, який розмиває лівий схил долини р.Дністер, 
можна спостерігати безпосередній контакт порід силурійської та девонської систем 
(породи останньої на схід від с.Дністрове – відсутні). Тут залягає потужна товща 
темних аргілітів з пошарками вапняків борщівського горизонту жединського ярусу 
нижнього девону. В аргілітах – численні рештки брахіопод, криноідей, ортоцератитів. 
Під ними – верстви сірих вапняків і мергелів з великою кількістю фауни різних груп: 
брахіопод, конодонтів, табулят, ругоз, пелеципод, моховаток та ін., які відносяться до 
дзвенигородської світи рукшинської серії верхнього силуру.

Проведення  практики  з  геології  для  студентів-географів  передбачає  також 
проведення  автобусного  маршруту:  с,Дзвенигород  -  с.Кривче  -  с.Нагіряни 
(Борщівський  і  Заліщицький  райони  Тернопільської  області).  У  с.Кривче  можна 
оглянути гіпсову печеру Кристалічну, яка облаштована для проведення екскурсій. 
Між селами Нагіряни і Нирків в обривистих схилах р.Джурин можна спостерігати 
знизу  вверх:  відслонення  червоноколірних  порід  дністровської  серії  нижнього 
девону,  базальний  горизонт  (конгломерати)  та  піщанисті  окременілі  вапняки 
сеноману, літотамнієві вапняки та гіпси баденію, травертини антропогену. З цікавих 
природних  об’єктів  у  долині  р.Джурин  можна  також  оглянути  й  описати 
Червоногородський водоспад (найбільший на Західній Україні), а нижче за течією 
(1,5  км)  у  середній  частині  правого  берега  розташоване  ще одне  відслонення 
травертинів у вигляді скелястого уступу, з якого падає невеликий водоспад (“Дівочі 
сльози”).  У  відслоненні  можна  безпосередньо  спостерігати  сучасні  процеси 
травертиноутворення.  У  травертинах  збереглась  печера  монаха-відлюдника  з 
культовою  кам’яною  фігурою.  Закінчується  маршрут  в  с.Устечко,  де  студенти 
вивчають захоронення панцирних риб в породах дністровської серії.

Таким  чином,  польова  практика  з  геології  в  Тернопільському  Подністров’ї 
дозволяє наглядно продемонструвати студентам досить повний розріз південної 
околиці Східно-Європейської платформи.

1. Сивий  М.  Польові  практики  з  геології  студентів  географічних  спеціальностей  у 
тернопільському Придністров'ї. 2. Охарактеризовано геологічні об'єкти, які вивчаються при 
проведенні  геологічних  практик  в  тернопільському  Придністров'ї.  3.  Syvyj  M.  The  field 
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practices are from geology of students of geographical specialties in Thermopiles in-Dniester. 

Syvyi M.
GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR STUDENTS OF GEOGRAPHICAL SPECIALITY 
IN TERNOPIL DNIESTER REGION
It  is  described  geological  objects,  which  are  studied  during  the  lead  through  of 

geological practices in Thermopiles in-Dniester.

Сільченко Г., Біличенко П. Геологічна компанія «Геомандри»

ПРОЕКТ «ГЕОЛОГІЧНІ ЕКСКУРСІЇ ПО УКРАЇНІ» - МОНІТОРИНГ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ
Геологічні пам’ятки – це відслонення гірських порід і форми земної поверхні, які 

найвиразніше ілюструють геологічну будову земної кори і природні процеси, що 
відбуваються в ній протягом всієї історії розвитку. Вони мають особливу наукову, а 
нерідко – культурно-естетичну цінність і охороняються державою задля збереження 
для майбутніх поколінь [1]. 

У  1987  році  геологічні  пам’ятки  почали  класифікувати  як  стратиграфічні, 
геохронологічні,  палеонтологічні,  мінералого-петрографічні,  тектонічні, 
геоморфологічні та навіть мальовничі [1, 2]. На думку авторів, більшості геологічних 
об’єктів  доцільно  надавати  статус  «комплексні»,  а  поняття  «тектонічний  або 
геохронологічний» вводити як відмінну ознаку.

Але який би статус не мав геологічний об’єкт, пам’яткою природи на сьогоднішній 
день він може стати за однієї умови: даний об’єкт повинен знаходитися у межах 
заповідника.  У  будь-якому  іншому  випадку  навіть  найунікальнішу  геологічну 
пам’ятку  можуть  назвати  «гірською  виїмкою»  і  –  як  наслідок  –  засипати  або 
затопити, тобто знищити.

Так сталося, що у нашій країні геологічні об’єкти, які не знаходяться на території 
заповідників, охороняти начебто й не треба. У літературі [1, 2] вони значаться під 
грифом «рекомендовані» або «пропонується надати статус».

За два роки моніторингу стану геологічних об’єктів у процесі підготовки до проекту 
«Геологічні  екскурсії  по  Україні»  ми  зіштовхнулися  з  двома  дуже  важливими 
проблемами.

Перша. Навіть поверховий аналіз показує, що більшість геологічних об’єктів не 
мають  статусу  пам’ятки  і  знаходяться  в  незадовільному  екологічному  стані.  Є 
об’єкти, які знаходяться на межі зникнення (затоплення) і планомірного руйнування 
(ведуться гірничодобувні роботи) .

Друга.  У  процесі  моніторингу  стану  геологічних  об’єктів,  що  перебувають  у 
«приватній власності» наштовхнулись на ще більш важливу проблему. Справа в 
тому, що у деяких «олігархів» – власників кар’єрів з’явився «хронічний синдром 
страху  перед  геологами».  Причина  подібних  «страхів»  відома:  «підпільні»  і 
незаконні гірничі виробки, недбале ставлення до своїх обов’язків діючих керівників 
гірничодобувних підприємств і контролюючих органів.

«Геологічна компанія Геомандри» ставить перед собою наступні завдання щодо 
збереження геологічних об’єктів, які не входять до заповідних зон:
- максимальна популяризація геологічних знань через мережу інтернет та фахові 
періодичні видання; 
- підготовка молодих фахівців на базі геологічних факультетів України; 
- проведення моніторингу геологічних об’єктів та пам’яток.

Максимальна  популяризація  через  мережу  інтернет  інформації  про  унікальні 
геологічні об’єкти. Цільова аудиторія – люди, які цікавляться зеленим і геологічним 
туризмом.

Для  цього  ми  створили  інтернет-журнал GEOMANDRY.COM.UA,  на  сторінках 
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якого у науково-популярній формі розповідаємо про цікаві геологічні об’єкти України. 
Тільки за півроку існування такого геоінформаційного ресурсу в  інтерактивному 
просторі з проектом ознайомилися тисячі людей, які цікавляться даною тематикою.

На наш сайт заходили користувачі Росії, країн Європи, Північної та Південної 
Америки, і це лише початок.

Дуже  важливо,  щоб  первинна  геологічна  інформація  про  геооб’єкти  була 
максимально  відкритою  як  для  місцевих  органів  влади,  так  і  для  керівників 
гірничодобувних підприємств, які в більшості своїй не знають (і не хочуть знати), що 
на ввіреній їм території розташовані геологічні об’єкти, які мають велику наукову 
цінність і начебто перебувають під «охороною» держави. Наприклад, керівництво 
кар’єру біля Дністровської ГАЕС навіть не хоче знати, що «їхня гірнича виїмка» – 
третій у світі  геооб’єкт,  де знайдені відбитки вендських metazoa. Для довідки: в 
Австралії та Росії такі об’єкти охороняються військовими підрозділами. 

Підготовка на базі геологічних факультетів України молодих фахівців, які будуть 
комплексно займатися проблемами вивчення і збереження геологічних об’єктів.

У  2011  році  наша  компанія  в  рамках  договору  з  геологічним  факультетом 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере на стажування 
п’ятьох бакалаврів для проведення геологічних екскурсій Волинсько-Подільською 
плитою і західною частиною Українського щита. Головна вимога до студентів, що 
«горять»  до  геології  –  комунікабельність  і  добре  володіння  іноземною  мовою 
(переважно англійською). Проведення моніторингу геологічних об’єктів та пам’яток 
здійснюється  з  метою охорони  геологічної  спадщини,  популяризації  геологічних 
об’єктів  та  визначення  перспективних  геотуристичних  областей,  які  повинні 
відповідати таким вимогам : 1) Наявність туристичної інфраструктури та історико-
архітектурних пам’яток. Це дуже важливий фактор для залучення туристів. Мережа 
готельних  комплексів  і  ресторанів,  якісні  дороги,  місця  для  відпочинку,  близьке 
розташування геологічних об’єктів. 2) Максимальна доступність геооб’єкта, що дає 
змогу детально вивчити та обстежити ділянку.

Виконання цих умов дасть можливість виділити перспективні ділянки, де можна 
розвивати  геотуризм.  Наприклад,  Волинсько-Подільська  плита.  Туристична 
інфраструктура на дуже високому рівні, хороші комунікації, дивовижні ландшафти, 
безліч  історичних  пам’яток,  гарний  екологічний  стан  геооб’єктів  і  пам’яток,  які 
входять до складу державного заповідника «Подільські Товтри» та «Дністровський 
каньйон».

1. Геологічні пам’ятники. – К.: Наукова думка, 1987. 2. Геологічні пам’ятки України. – Т. 1. – К., 
2006. – Т. 2. – К., 2007. – Т. 3. – Львів, 2009.

Sylchenko G.. Bilychenko P.. 
UKRAINIAN GEOLOGICAL TOURS PROJECT – MONITORING, 
PRESERVATION AND POPULARIZATION OF UKRAINIAN GEOLOGICAL 
MONUMENTS
This  work  defines  the  problems  and  perspectives  of  geological  objects  and 

monuments monitoring with the purpose of the geological heritage protection and 
popularization and studying the promising trends of geological tourism.

Смішко Р.М., Генералова Л.В. ЛНУ імені Івана Франка

ПОБУКСЬКА АНТИКЛІНАЛЬ ЯК УНІКАЛЬНА ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
В Український Карпатах є багато унікальних геологічних пам’яток. До них 

слід зачислити ще один, який виступає в центральній частині Орівської скиби 
Сколівської структурно-фаціальної зони. 

Вхід  в  Сколівські  Карпати по давній  дорозі  з  боку міста Стрий вздовж р. 
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Стрий  і  дальше  його  правого  допливу  р.  Опору  в  нижній  ділянці  течії 
останнього  здавна  привертає  увагу  дослідників,  зокрема  геологів, 
геоморфологів, археологів та істориків надзвичайно цікавими як природними, 
так  і  історичними  пам’ятками.  Прекрасно  виражені  річкові  тераси,  скельні 
виходи  вздовж  берегів  річок  дають  можливість  спостерігати  цікаві,  нерідко 
унікальні явища як в структурі, так і в історії розвитку Сколівських Бескидів. 

Одним  з  найцікавіших  геологічних  об’єктів  є  так  звана  Побукська 
антикліналь, яка виступає у формі видимої від дороги коробчастої складки в 
крутому урвищі правого берега р. Опору близько 3 км південніше його впадіння 
в  р.  Стрий.  Вздовж  ріки  поперечний  перетин  складки  простежується  з 
північного заходу на південний схід на відстані понад 2 км. Загальна висота 
складки від зрізу ріки становить близько 200 м (390–590 м) при висоті самого 
урвища  понад  150  м  в  центральній  частині.  Верхньоменілітова  товща,  яка 
формує  центральну  частину  складки,  представлена  дрібношаруватим 
чергуванням пісковиків, алевролітів та аргілітів. Така будова комплексу чітко 
вимальовує дрібні деталі, які в тій чи іншій мірі ускладнюють загальну будову 
структури. Тут розвинуті дрібні  флексури, нерідко ускладнені розломами, які 
швидко  пропадають  у  вищих  і  нижчих  породних  комплексах;  структури 
підводного осування, виклинювання окремих шарів пісковиків та ін. На крилах 
складки, у відкладах мергелів манявської світи кременистий горизонт формує 
чітко виражені дрібні складки пливу.

На південний захід  Побукська складка занурюється під  насув Сколівської 
скиби.  В  центральній  частині  антикліналі  загальне видиме залягання  шарів 
субгоризонтальне;  в  північно-східній  її  частині  падіння шарів  –  на  північний 
схід, з підвертанням північно-східного крила (Аз. пад. 200, кут 35-40). 

В тектонічному відношенні Побукська антиклінальна складка представлена 
як  форма прямого рельєфу – з  нею пов’язане морфологічне підняття (гора 
Червоні  Береги).  Характерною  рисою  складки  є  її  поздовжня  асиметрична 
будова – різке занурення на захід і спокійне поступове занурення на схід.

Ціла низка геологічних явищ вказує на появу поперечних до карпатського 
напряму  рухів,  наслідком  чого  є  зони  кулісних  піднять  і  занурень.  З  ними 
пов’язане формування флексур і навіть скидів. Один з таких розломів зрізає 
складку  вздовж  течії  р.  Опір.  Інший,  на  північний  захід  від  с.  Верхнє 
Синьовидне, причетний до формування Орівського підняття. 

На  нашу  думку,  складка  продовжує  підніматися  і  тепер.  Про  що  свідчить 
порівняльний аналіз відслоненості найдавніших утворень в ядрі складки біля зрізу 
води, виконаний спостереженнями 1926 р., та той, який є в сучасній позиції.

Побукська  антикліналь  в  останні  десятиліття  є  об’єктом  особливої  уваги 
науковців  і  студентів-геологів.  Особливості  морфології  структури,  хороша 
відслоненість дають змогу розширити та удосконалити знання про Карпати, 
використовуючи  методи  структурно-парагенетичного  аналізу,  літологічних, 
мінералогічних, стратиграфічних спостережень. 

Smishko R.M., Generalova L.V.
POBUKSKA ANTICLINE AS A UNIQUE GEOLOGICAL MONUMENT OF 
UKRAINIAN CARPATHIAN 
Here are researched some features of structure of Pobukskoyi anticline, which is 

located in the valley of Stry and its right flow – river Opir. The unique nature of the 
tectonic,  structural, lithologic, stratigraphic  features  is  stressed.  Given  the good 
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*outcrops* of the fold, it can be used as an object of study by students in passing 
the geological practices and for geological excursions.

Стецюк В.В. КНУ імені Тараса Шевченка,geomorphology  @  ukr  .  net  , vstetsyuk  @  yahoo  .  com  

ВИЗНАЧНІ ПАМ’ЯТКИ РЕЛЬЄФУ УКРАЇНИ ЯК РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС
Естетичні і  рекреаційні властивості рельєфу земної поверхні парагентично 

пов'язані між собою, оскільки однією із найголовніших властивостей рельєфу 
земної поверхні, що сприяє рекреації, є його привабливість, яка, у свою чергу, 
представлена різноманітністю ландшафтних і пейзажних видноколів, що, знову 
ж таки, моделюють особливості  геологічних та геоморфологічних рис певної 
території.  Рекреаційний  аспект  рельєфу  України  дуже  тісно  пов'язаний  із 
такими  ж  аспектами  інших  складників  довкілля.  Зазвичай,  при  оцінюванні 
можливостей використати геоморфологічні феномени у процесі розроблення 
туристичних  маршрутів  значна  частка  припадає  на  унікальність  феноменів 
геологічних. І у цьому немає нічого незвичайного, адже унікальні естетичні і 
рекреаційні  риси  геоморфологічних  явищ  формуються  на  тлі  взаємодії 
ендогенних та екзогенних чинників  формування рельєфу.  Саме специфіка і 
переважання впливу чинників геологічного характеру створюють притягальну 
силу таємничості  карстових порожнин, химерність екзотичних форм вулканічних 
утворень,  відслонення  складок  гірських  порід  в  урвищах,  загадкові  комбінації 
розломів,  добре  видимих  у  штучних  (кар'єри)  або  природних  уступах  (стінки 
глибоких ярів, урвища схилів долин гірських річок тощо), несподівані геометричні 
форми окремості магматичних порід у відслоненнях кар'єрів і у природних умовах. 
Чимала  частка  повноти  використання  геолого-геоморфологічних  феноменів  з 
рекреаційною  метою  визначається  інформованістю  рекреантів,  але  часто  про 
визначні рекреаційні ресурси геоморфологічного характеру відомо лише вузькому 
колу фахівців та ще вужчому – аматорів. 
№ 
пп

Тип геологічної пам'ятки Геоморфологічний рекреаційний ресурс

1. Геологічні  відслонення  як 
ілюстрація  послідовності 
формування  шарів  гірських 
порід,  історії  розвитку  та 
особливостей  походження 
території

Урвисті  схили  річкових  долин,  глибоких  ярів, 
високі  кліфи,  стінки  зриву  зсувів,  карнизи 
обвалених порід, громаддя акумулятивних тіл 
при підніжжях, складених різними за розмірами 
уламками,  у  тому  числі  –  гіганттськими. 
Являють собою значні  відносні  перевищення, 
які  зумовлюють феноменальність зовнішнього 
вигляду.

2. Еталонні  ділянки  покладів 
корисних  копалин,  місця  із 
рідкісними  мінеральними 
асоціаціями 

Виходи магматичних та метаморфічних порід у 
зонах розломів на платформі, відпрепарованих 
екзогенними  процесами,  або  у  районах 
геосинклінальних  процесів.  Часто  є  місцем 
локалізації  екзотичної  гальки  (підніжжя 
Карадага),  аномалії  петрографічних  відмін 
(Головчинецький  кар'єр  гранітів  подільського 
комплексу  з  потужними  жилами  білого 
мармуру та яскравими зернами діопсиду) 

3. Скупчення  залишків  давньої 
фауни  та  флори, 
скаменілості  рослин і  тварин 
(визначні  палеонтологічні 
об'єкти)

Райони інтенсивного ерозійного розчленування 
і виведення на денну поверхню похованих па-
леонтологічних об'єктів.  Як правило,  це – ур-
вища  корінних  схилів  річкових  долин  (напр., 
Сіверський  Донець  при  с.  Савинці  – 
псевдоморфози кременю по деревині, Дністер 
при  с.  Скала  Подільська  із  залишками 
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найдавніших рослин у силурійських відкладах, 
«Дружківські скам'янілі дерева» на Донбасі)

4. Стратотипи  й  опорні 
геологічні  розрізи  у  вигляді 
природних  відслонень, 
гірничих  виробок  або  керну 
свердловин

Живописні і глибоко врізані меандри Дністра зі 
стрімкими  схилами,  виробленими  у  давніх, 
добре ущільнених осадових породах;  урвища 
Великого  Каньйону  Криму  та  Бельбецького 
каньйону;  підніжжя  мисів  Чорного  моря, 
інтенсивно  оброблені  хвильовою  діяльністю 
(Меганом, Чауда, Карангат); стрімчаки, зумов-
лені  дією  бічної  ерозії  гірських  річок  (напр., 
скелі Яремчі і водограй «Яремчанський Гук»)

5. Свідоцтва історії гірської справи 
–  старі  копальні,  вишки 
свердловин,  пам'ятні  брили 
гірських  порід  (корисних 
копалин)

Відпрацьовані  і  не  рекультивовані  кар'єрні  роз-
робки (озера, утворені при затопленні кар'єрів, не-
властиві природним геоморфологічним районам, і 
кар'єри  на  схилах  у  вигляді  амфітеатрів,  які, 
заростаючи,  стають  основою незвичних  новітніх 
ландшафтів)

6. Об'єкти,  які  виникають 
унаслідок  денудації  гірських 
порід із різними літологічними 
та  петрографічними  власти-
востями:  скелі,  бескиди, 
химерні останці, окремості. 

Останці порід із ознаками горизонтального наша-
рування  –  скелі  Долини Привидів,  вертикальної 
структури  магматичної  діяльності  –  скелі  Кара-
Дагу та стовпи вулканічних туфів на Закарпатті; 
окремості кристалічних порід Рахівського масиву, 
вапняків  Тарханкута,  базальтових  порід  Янової 
Долини та ін.  Поверхні  вирівнювання (полонини 
Карпат та кримські яйли – свідки етапів розвитку 
рельєфу),  структурні  тераси  –  ознаки  відобра-
ження  у  рельєфі  горизонтальної  геологічної 
структури

№ 
пп

Тип геологічної пам'ятки Геоморфологічний рекреаційний ресурс

7. Виходи  мінеральних  та 
гідротермальних  джерел, 
родовища лікувальних грязей

«Лікувальні  ванни»  у  Сколівських  Бескидах, 
«Колодязь  Довбуша»  з  навколишніми 
живописними краєвидами

8. Давні  вулканічні  конуси 
Вулканічного хребта Карпат

Виразні  конічні  узвишшя  на  тлі  рівнинної 
поверхні  Закарпатської  низовини,  із  дещо 
заокругленими  вершинами,  які  часто 
виявляються  зручними  для  спорудження 
фортець і  замків  (останці  Мукачева,  Хусту  та 
ін.).  Озеро  «Морське  око»  у  кратері  вулкану 
при с. Липча.

9. Останці  грязьових  вулканів 
Керченського півострова

Конічні  підвищення  висотою  1.5  –  2.0  м, 
розташовані на дні овальних знижень (постійно 
діючі),  конічні  пагорби  чи  похилі  узвишшя 
висотою  до  60  м  (періодично  діючі),  та 
невиразного  вигляду,  значно  перетворені 
екзогенними процесами (згаслі). 

10. Карстові  прояви  –  форми 
поверхневого  та  підземного 
карсту  з  науково-
пізнавальним,  історико-
культурним  та  спортив-ним 
значенням

Різні  за  розмірами  і  морфологією  підземні 
порожнини  з  екзотичною  внутрішньою 
морфоскульптурою  сталактитових  та 
сталагмітових  утворів,  громаддям  обвалених 
порід покрівлі у центрі залів, отворами понор і 
колодязів  у  склепіннях  печер,  озерами  і 
струмками на дні і  у горизонтальних каналах, 
водоспадами  при  ярусній  будові  карстових 
масивів тощо. 

11. Валуни – давні «прибульці» із Феноменальність  присутності  значних  за 
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№ 
пп

Тип геологічної пам'ятки Геоморфологічний рекреаційний ресурс

льодовикових  епох,  свідки 
визначних  подій  в  історії 
природи

розмірами  брил  та  валунів  – 
геоморфологічного  явища,  невластивого 
певному  регіону.  Виразне  відчуття  контрастів 
між  рівнинним  виглядом  місцевості  і 
присутністю  явища,  властивого  гірським 
районам.

12. Магматичні інтрузії, метамор-
фічні комплекси, виявлені чи 
поховані  під  осадовими 
породами,  але  розкриті 
кар'єрами

Незвичайність  таких  порід,  як  лабрадорити, 
граніти  рапаківі  –  петрографічні  відміни  із 
визначними морфологічними властивостями – 
загадковою  іризацією,  естетично  витриманою 
порфіроподібною структурою гранітів рапаківі, 
стовбчастою  структурою  базальтів, 
унікальними властивостями пірофілітів тощо

13. Відслонення  із 
найвиразнішими  проявами 
давніх  тектонічних  процесів 
(складки,  розломи,  луски 
тощо)

Враження  неспокою  від  вигляду  могутності 
природних  процесів,  які  стискують,  згинають, 
розламують  потужні  товщі  гірських  порід, 
перетирають  на  борошно  гірські  породи 
(мілоніти), зумовлюють деформацію кристалів і 
окремих  складових  частин  петрографічних 
відмін (катаклазити)

14. Астроблеми  зі  вмістом 
гірських  порід,  які  змінені 
унаслідок імпактних процесів

Відчуття  космічної  суті  явища  при 
спостереженні  округлих  знижень  поверхні  із 
слабкими  ознаками  обвалування,  морфологія 
яких  підкреслюється  своєрідним  малюнком 
флювіальної мережі

Крім того, визріває переконання, що рельєф земної поверхні є об`єктом релігійно-
культового, ритуального сприйняття світу (поклоніння). Ця властивість рельєфу не 
так виразна в Україні, більшість якої складають рівнинні терени. Однак, навіть на 
загальному  рівнинному  тлі  рельєф  земної  поверхні  України  набуває  небаченої 
виразності і саме у таких місцях виникають визначні етнокультурні феномени, де 
реалізуються релігійно-культове, ритуальне сприйняття світу:

1.  Подільські Товтри – унікальна рифова гряда узбереж давніх сарматських 
морів і глибоко врізаний каньйон Дністра, де визначні морфологічні 
властивості рельєфу стали основою створення відомих в історії фортець і 
монастирів (Кам`янець-Подільський, Хотин та ін.);

2. Центральна  частина  Придніпровської  височини  (межиріччя  Росі  та 
Південного  Бугу,  яке  було  осердям  території  формування  українського 
протоетносу  із  часів  трипільської  культури,  і  є  місцем  найбільш 
представницьких  артефактів  цієї  культури)  –  землі,  які  дали  світові  Тараса 
Шевченка і Вячеслава Чорновіла, Миколу Леонтовича і Миколу Некрасова та 
низку інших визначних постатей;

3.  Крутосхили  величної  канівської  землі  (Канівські  гори),  священні  землі 
Трахтемирова,  шановані  Великим  Кобзарем  і  усім  українським  народом, 
сформовані визначними геологічними, палеогеографічними та геоморфологіч-
ними подіями;
Співвідношення геологічного і геоморфологічного складників у рекреаційних ресурсах 
України1

4. Словечансько-Овруцький  кряж  –  велична  геологічна  пам'ятка  і 
геоморфологічний  «острів»  посеред  Поліської  низовини,  де  сформувався 
потужний осередок державності  у  часи Давньої  Русі,  ще й досі  на крутому 

1 - частково використано класифікації В. Уімблдона, Н. Герасименко, А. Іщенка та ін., 1999 та О. Бейдика, 2001
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березі  Норина  височіє  церква  Святого  Василія,  збудована  давньоруським 
зодчим Петром Милонігом;

5. Святі  Гори  –  визначне  геологічне  явище,  на  якому  сформувалося 
унікальне  ландшафтне  утворення,  крутосхили  правого  берега  Сіверського 
Дінця небаченої екзотичності та різноманітності, що сприяло формуванню тут 
Святогірської Лаври;

6. Феноменальні  геоморфологічні  і  ландшафтні  умови  теренів  Києва, 
освячені  благословенням  Господа  в  особах  Андрія  Первозванного  та 
Архистратига  Михаїла,  які  визначили  створення  тут  Софії  Київської  та 
Київської Лаври, інших священних культових споруд;

7. Грізне  й  унікальне  природне  явище,  яке  могло  б  стати  символом 
могутності української землі – дніпровські пороги, і яке стало відомим в усій 
Європі як форпост захисту українських етнічних земель – Запорізька Січ;

8. Виразні  геоморфологічні  межі  Малого  Полісся  та  Подільської  й 
Придніпровської  височин,  втілені  у  Гологоро-Кременецькому  кряжі,  де 
феноменальністю рельєфу визначено місцезнаходження Почаївської Лаври. 

Попри  зазначені  визначні  феномени,  щільно  заселені  українські  землі  і 
значна тривалість історичного розвитку теренів України обумовили повсюдну 
роль морфологічних, генетичних та палеогеографічних особливостей розвитку 
рельєфу України як об`єктів естетичного, рекреаційного, релігійно-культового 
та ритуального сприйняття світу. 

Stetsyuk V.V..
SIGHTSEEING RELIEF OF UKRAINE AS RECREATIONAL RESOURCE
It  is  about  the  properties  of  landform,  which  has  a  special  relationship,  that 

appears in the "relief – recreation”. Examples of interpretation types of geological 
monuments  as  geomorphological  recreational  resource,  as  well  as  evidence  of 
ubiquitous role of morphological, genetic and palaeogeographic features of relief of 
Ukraine as objects of aesthetic, recreational, religious ritual and religious worldview 
are given.

Тищенко О.І. Кримське відділення УкрДГРІ

МІНЕРАЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ УКРАЇНИ – ПРОБЛЕМИ 
ВИДІЛЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ
Однією з найважливіших складових частин природної спадщини є геологічні 

пам'ятки природи або об'єкти геологічної  спадщини (ОГС).  Більшість  ОГС є 
комплексними; в мінералогічних  ОГС мінералогічний тип є домінантним або 
єдиним. Для України, за даними зведень - Геологические памятники Украины. 
Справочник-путеводитель (1987);  Геологічні  пам’ятки України, том I-III  (2006-
2009)  -  маємо  майже  100  геологічних  пам’яток  природи,  які  несуть  в  собі 
мінералогічну «вагу». Але в ці зведення не увійшли, наприклад, такі відомі в 
світі  місцезнаходження  мінералів  України  як  Волинське  родовище  топазу, 
берилу і  кварцу (найкрупніші  в  Україні  кристали берилу,  топазу,  димчастого 
кварцу, кращі в Україні зразки фенакіту, гетиту тощо); Завал’ївське родовище 
графіту  (одні  з  кращих  в  світі  зразків  гроутиту);  кар’єр  біля  с.  Дмитрівка, 
Донецька обл. (друга знахідка в світі перролтиту); балка Крута (type locality – 
симферіт, перше місцезнаходження смарагду і тапіоліту в Україні); балка Валі-
Тарама  (type  locality  –  магнезіоферрітараміт,  тараміт,  феррітараміт); 
Калушське родовище (type locality – сингеніт), Південний доломітовий кар’єр 
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Комсомольського  рудоуправління  (єдиний  в  Україні  прояв  викопних  т.з. 
«чорних  курців»,  складених  піритом  і  марказитом),  Прудянський  кар’єр, 
Черкаська обл. (кращі зразки в Україні  TR-апофіліту),  Роздольске родовище 
сірки (найкрупніші в Україні кристали гауериту, колекційні зразки сірки) тощо. 
Це  пов’язано  з  визначенням  геологічної  пам’ятки  як  тільки  «природного 
відслонення», що різко зменшує не тільки кількість місцезнаходжень мінералів, 
які  можна  розглядати  як  геологічну  пам’ятку  саме мінералогічного  типу,  а  і 
необхідні заходи щодо охорони таких місцезнаходжень. 

Враховуючи  світовий  досвід,  до  саме мінералогічних  пам’яток  природи 
потрібно  відносити:  1)  окремі  унікальні  мінералогічні  зразки;  2)  первинні 
місцезнаходження мінералів, або type locality; 3) місцезнаходження мінералів, 
які  являють собою перші знахідки на території колишнього СРСР і України; 4) 
місцезнаходження  рідкісних  мінералів  і  самородних металів;  5) 
місцезнаходження самоцвітних мінералів; 6) місцезнаходження парагенезисів з 
великим розмаїттям мінералів і  їх  різновидів;  7)  місцезнаходження рідкісних 
парагенезисів  мінералів;  8)  місцезнаходження  виразних і  (або)  крупних 
кристалів, їх агрегатів; 9) місцезнаходження рідкісних і виразних псевдоморфоз 
мінералів; 10) місцезнаходження мінералів з характерними і (або) унікальними 
типоморфними особливостями; 11) ділянки сучасного мінералоутворення; 12) 
мінералогічні  пам’ятки  спелеогенезу;  13)  історико-мінералогічні  пам’ятки, 
пов’язані з діяльністю видатних мінералогів, історією гірничо-видобувних робіт 
тощо. Особливим типом ОГС є музейні колекції мінералів, які запропоновано 
включити  як  категорію  в  світову  природну  спадщину  ЮНЕСКО.  Абсолютно 
очевидно,  що  для  зникаючих  в  процесі  відпрацювання  місцезнаходжень 
мінералів  тільки  більш-менш  повні  колекції  можуть  дати  уявлення  про 
мінеральну  різноманітність  знищеного  геологічного  об'єкту  і,  таким  чином, 
систематичні мінералогічні колекції таких об’єктів є новим і своєрідним типом 
ОГС не in situ. 

Виходячи  з  вище наведеного,  нами тільки  для Криму виділено 31  місце-
знаходження мінералів, які можуть розглядатися в якості ОГС мінералогічного 
підтипу. Безперечно, що ці  принципи можна і  необхідно застосовувати і  при 
виділенні і вивченні ОГС мінералогічного типу для України в цілому.

Необхідним  є  створення  (можливо  на  базі  Геологічного  музею 
Національного  науково-природничого  музею  НАН  України)  бази  даних  по 
місцезнаходженням  мінералів  України  (з  визначенням  значущості  знахідок 
мінералів  на  цих  місцезнаходженнях  на  місцевому,  державному  і  світовому 
рівнях)  для  складання  сучасного  переліку  ОГС  України  мінералогічного 
підтипу.  Така  база  даних  дасть  можливість  проведення  практичної  роботи 
щодо  отримання  інформації  з  сучасного  стану  ОГС  мінералогічного  типу  і 
розробки практичних методів збереження їх мінералогічного розмаїття.

Tishchenko O.I.
MINERALOGICAL GEOSITES IN THE UKRAINE – PROBLEMS OF THE 
DETERMINATION AND CONSERVATION
This article examines peculiarities of determination of the mineralogical geosites 

and provides their classification.

Удовиченко Н.И., Звонок Е.A.
О  НОВОМ  МЕСТОНАХОЖДЕНИИ  ПАЛЕОГЕНОВЫХ  ПОЗВОНОЧНЫХ  В 

12



УКРАИНЕ 
В 2004 г. одним из авторов (Н.У.) в заброшенном песчаном карьере вблизи 

с. Иково Новопсковского района Луганской области было обнаружено новое 
местонахождение  остатков  палеогеновых  позвоночных.  Фоссилии 
сконцентрированы  в  интервале  5-8  м  выше  основания  песчаной  толщи, 
которая  с  размывом  залегает  на  карбонатных  породах  верхнего  мела. 
Максимальная концентрация остатков наблюдается в маломощных (до 0,3 м) 
гравийных  прослоях,  отличающихся  значительной  изменчивостью  по 
простиранию  и  по  мощности.  Наиболее  вероятный  возраст  костеносных 
пород, определенный по данным акуловых рыб, - ранний лютет [1].

Сборы фоссилий,  проведенные авторами на протяжении 2004 – 2010 гг., 
позволили  обнаружить  остатки  необычно  разнообразных  для  палеогеновых 
отложений Украины позвоночных.

Класс Хрящевые рыбы. Из акуловых рыб (определение Н.И. Удовиченко) 
установлено 28 видов.  К ранее опубликованному списку [1]  по результатам 
сборов  последних  лет  удалось  добавить  Notorhynchus  sp.,  Carcharocles 
auriculatus (Blainv.) и Aktaua sp. В пределах платформенной части Украины – 
это самый богатый лютетский комплекс.

Зубные  пластинки  химер  встречаются  очень  редко  и  представлены 
Edaphodon sp. (определение Е.В. Попова).

Класс  Костные  рыбы.  7  форм  (определение  А.В.  Братишко).  Остатки 
костных рыб определены только до рода [1], По числу форм Иково уступает 
некоторым местонахождениям Украины.

Класс  Пресмыкающиеся.  3  формы  (определение  Е.А.  Звонка  и  И.Г. 
Данилова).  Обнаруженный  в  Иково  фрагмент  нижней  челюсти  является 
второй  находкой  палеогенового  крокодила  в  Украине.  Первая  находка  из 
неустановленного  местонахождения  на  территории  Киевской  губернии 
упоминалась А.С. Роговичем в 1875 году и определена М.Б. Ефимовым как ?
Kentisuchus sp. [2] – род, относящийся к тому же подсемейству, что и крокодил 
из Иково (Tomistominae, ложные гавиалы). За пределами Украины в Восточной 
Европе известно 2 местонахождения с остатками палеогеновых крокодилов – 
Расстригин  2  и  Береславка  2  [3]  Волгоградской  области  Российской 
Федерации.

Твердопанцирные морские черепахи (Cheloniidae) представлены остатками 
Argillochelys sp. [4], впервые найденными на территории Восточной Европы. 

Мягкотелые  черепахи  (Trionychidae)  обнаружены  в  палеогеновых 
отложениях Украины впервые и принадлежат к новому роду или виду [4]. На 
территории постсоветской Европы палеогеновые мягкотелые черепахи также 
известны из местонахождения Береславка 2 [3].

Класс Птицы. 4 формы (определение Г. Майра и Е.А. Звонка) - больше, чем 
в любом другом местонахождении палеогеновых птиц Восточной Европы [5, 
6]. Впервые в мире найдены некоторые посткраниальные элементы скелета 
палеогеновых  представителей  вымершего  семейства  ложнозубых  птиц 
(Pelagornithidae), важные для их диагностики. Найдены остатки нового рода и 
вида гагарообразных (Gaviiformes).

По  биоразнообразию  палеогеновых  тетрапод  в  целом  (7  форм), 
местонахождение Иково - богатейшее в Украине и на втором месте в Восточной 
Европе, после местонахождения Береславка 2 Волгоградской области (8 форм) [3]. 
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Однако, в отличие от последнего, остатки высших позвоночных в Иково, хотя и 
разобщены (кости одной особи в ассоциации встречаются редко),  но зачастую 
имеют  высокую  степень  сохранности,  что  важно  для  изучения  морфологии 
представленных в местонахождении ископаемых групп.

Ископаемая фауна тетрапод Иково по таксономическому составу и экологии 
представленных  групп  обнаруживает  черты  сходства  с  палеофаунами 
некоторых  местонахождений  Западной  Европы  и  Северной  Африки, 
сформировавшихся в условиях морского мелководья и датируемых ранним-
средним эоценом. В то же время, в Иково найдены остатки представителей 
ранее  неизвестных  таксонов,  что  обусловлено  гетерохронностью  и 
географической удаленностью от других известных местонахождений.

Комплекс остатков высших позвоночных Иково по сравнению со сходными 
комплексами хорошо исследованных  местонахождений  Западной  Европы и 
Северной  Африки  не  выглядит  исчерпывающим.  Линзовидное  залегание 
костеносных слоев,  значительная фациальная изменчивость их в  пределах 
небольших площадей позволяет надеяться на новые важные находки. Данное 
обстоятельство и неуточненность до ранга вида 4-х из 7-и обнаруженных в 
Иково  форм  тетрапод,  делает  актуальным  дальнейший  поиск 
палеонтологических объектов.

Учитывая изложенные особенности рассматриваемого местонахождения, а 
также  активную  деятельность  человека,  влекущую  его  разрушение  и 
засорение,  считаем  обоснованным  присвоение  местонахождению  Иково 
статуса палеонтологического заказника общегосударственного значения.
1.Удовиченко  Н.И.  Ихтиофауна  и  возраст  палеогеновых  песков  в  районе  с.  Осиново 
(Луганская  область)  //  Ископаемая  фауна  и  флора  Украины:  палеоэкологический  и 
стратиграфический аспекты. Сб. науч. тр. ИГН НАН Украины. – Киев, 2009. - С. 255–261. 2. 
Efimov M.B. The Eocene crocodiles of the GUS—a history of development // Kaupia. - 1993. - № 
3.  -  P.  23–25.  3.  Ярков  А.А.  Обоснование  выделения  географо-палеонтологических 
памятников природы Волгоградской области на базе палеогеографических реконструкций: 
автореф. дис. … канд. географ. наук. – Волгоград, 2000. – 24 с. 4. Звонок Е.А., Данилов И.Г., 
Сыромятникова  Е.В.,  Удовиченко  Н.И.  О  новых  находках  черепах  в  эоцене  Украины  // 
Современная  палеонтология:  классические  и  новейшие  методы.  Седьмая  всероссийская 
научная школа молодых ученых-палеонтологов. Тезисы докладов. – Москва, 2010. - С. 15–
16. 5. Mlikovsky J. Cenozoic birds of the world. Part 1: Europe. – Praha: Ninox Press, 2002. – 417 
p.  6.  Nessov L.A. Mesozoic and Paleogene birds of the USSR and their  paleoenvironments // 
Papers in Avian Paleontology Honoring Pierce Brodkorb, Ed. by K. E. Campbell (Los Angeles, 
1992b), pp. 465–478.

Udovichenko N.I., Zvonok Ye.A.
ABOUT THE NEW LOCATION OF PALEOGENE VERTEBRATES IN UKRAINE
The  new  location  of  early  lutetian  vertebrates  near  Ikovo  (Luhansk  region)  are 

described. 28 species of sharks, 1 species of chimaera, 7 species of bony fishes, 1 form of 
crocodile, 2 forms of turtles and 4 species of birds were defined. It is the richest in Ukraine 
and  second  in  Eastern  Europe  by  taxonomic  diversity  of  tetrapods,.  The  status  of 
paleontological reserve of national importance is recommended for Ikovo location.

Фурман В. ЛНУ імені Івана Франка fourman  @  franko  .  lviv  .  ua  

КРЕМ’ЯНА СИРОВИНА ДЛЯ МАТЕРІАЛУ ЗНАРЯДЬ ПАЛЕОЛІТУ НА 
ПОДІЛЛІ
Геологічною особливістю південних регіонів Хмельницької області є те, що 

русло Дністра тут досить глибоко, на 180-200 м, врізується в осадову товщу. 
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Специфічним  елементом  ландшафту  виступає  Товтрова  гряда,  яка 
піднімаючись  на  30  -  50  м  над  навколишньою  місцевістю,  досягаючи 
абсолютних висот 350 - 400 м, прикриває регіон Середнього Придністров'я від 
північних  вітрів  і  сприяє  відповідному теплому  клімату.  У  часи  палеоліту  і 
неоліту рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ сприяли виникненню тут 
стійбищ  збирачів  диких  рослин,  мисливців  і  рибалок  (Лука  -  Врублівецька, 
Врублівці, Студениця, Бакота, Китайгород, Калачківці, Калюс, Стара Ушиця) [1, 
2].  Як  засвідчують  археологічні  дослідження,  пошук  і  використання в  якості 
сировини  для  виготовлення  кам’яних  знарядь  кременю,  кварциту  та  інших 
корисних копалин починається на Поділлі ще в палеоліті. Кам'яні знаряддя є 
численними,  а  часто  і  єдиними  предметами,  по  яких  можна  судити  про 
еволюцію первісної техніки. Коли ми говоримо «камінь» стосовно до матеріалу, 
з якого древні люди виготовляли свої знаряддя, варто сказати, що мова йде 
переважно  про  кремінь.  На  всій  території  Волино-Поділля  поширені  багаті 
запаси кременю чорного або сірого забарвлення, часто з характерними білими 
вкрапленнями.  Поклади  природного  кременю  розміщені  у  верхніх  шарах 
крейдової системи, що залягає порівняно неглибоко, а тому у східній частині 
Подільської  височини  в  результаті  ерозії  в  річкових  долинах,  ярах,  балках 
багато відслонень крейди разом із жовнами кременя.

Сировиною для виготовлення знарядь для них передусім слугував кремінь, 
а також різні кристалічні породи. На всій території Волино-Поділля поширені 
багаті запаси кременю чорного або сірого забарвлення, часто з характерними 
білими  вкрапленнями.  Саме  з  обробкою  кременю  пов’язані  перші  великі 
відкриття  в  історії  людства У  Кам’янець-Подільскому районі  біля  сіл  Яруги, 
Врублівці  та  Лука-Врублевецька  проходить  найцікавіший  етап  практики 
студентів геологічного факультету, коли можна торкнутись давньої історії цього 
краю.  Для  стоянок  палеоліту  прекрасно  слугували  долини  Дністерського 
каньйону, де й знайдено стоянки в околицях сіл Лука-Врублевецька й Врублівці 
ашельської та мустьєрської культур, які були захищені глибоким каньйоном від 
північних вітрів. На жаль, тепер місця цих стоянок у 80-х роках ХХ ст. затоплені 
водами  Дністерського  водосховища.  Тому  нині  доступні  для  огляду  лише 
тераси Дністра поблизу місцезнаходжень артефактів палеоліту. 

У серпні 2007 р. через значне зниження рівня води, відбувалося інтенсивне 
розмивання берега Дністра біля дороги до Луки-Врублевецької. Завдяки цьому 
було знайдено цікаві артефакти [3]. Серед усіх цих кам’яних знарядь рубила з 
ріняку,  або  чопери  різних  типів,  чопінги,  гостроконечники  та  ін.  Вироби 
знайдено на піщано - ріняковому пляжі в основі схилу тераси серед природних 
уламків  загальною  кількістю  понад  70  предметів,  які  належать  до  кількох 
хронологічних  груп,  різних  за  технологічними  показниками  й  ступенем 
збереженності.  Знаряддя  примітивні  і  грубуваті,  що  можна  пояснити 
відсутністю  необхідних  трудових  навичок  і  недосконалістю  фізичної  будови 
тіла людей того часу, особливо рук.  Більшість знарядь виготовлена з ріняку 
різних  порід,  тому  їх  можна  зачислити  до  епохи,  яку  часто  називають 
гальковою,  або  ріняковою.  Крім  ріняку,  використовували  також  уламки  та 
жовна кременю. 

Найкраще  підходили  для  виготовлення  знарядь  агрегати  кристалічного  і 
аморфного кремнезему (двоокису кременю SiO2) у платформних товщах, які 
формують  у  них  жовнові,  конкреційні,  стрічкові,  пошарові  скупчення.  Вибір 

13



матеріалу  не  був  довільним  і  визначався  у  залежності  від  місцевих  умов; 
скрізь,  де  були  поклади  крейдової  системи із  окремими  жовнами  кременю, 
розвивалося  уміння  обробляти  такі  камені.  Гірництво,  яке  започаткувало 
історію  техніки  й  справило  суттєвий  внесок  на  становлення  людського 
суспільства, було невід’ємною складовою життєдіяльності племен палеоліту та 
неоліту, які заселяли Україну та Подністров’я. Цим часом датуються знахідки 
кам’яних знарядь в Луці-Врублівецькій на Дністрі, біля Амвросіїки, Королеве на 
Закарпатті  [3].  Видобуток  кременю  й  виготовлення  кам’яних  знарядь 
продовжувалось  до пізньої  бронзи.  В  мезоліті  та  неоліті  нарівні  з  широким 
використанням  кременевих  знарядь  застосовували  сланець,  що  піддавався 
обробці,  лавові  породи  типу  граніт-порфіру,  андезиту,  а  також  різні  сорти 
пісковику. В цей час з’явились нові знаряддя сокири, тесла, свердла, а також 
перші кам’яні і рогові знаряддядля для видобутку жовен кременю у крейдових 
покладах.  Поступово  період  збирання  кременю  на  поверхні  змінюється 
викопуванням його  за допомогою ям,  уступів,  а  навіть  створенням шахт  та 
штолень. Існують відомості про видобуток кременя в епоху пізнього палеоліту 
[5,  6].  Кремінь,  який  добувався  тут,  використовувався  винятково  для 
виробництва  сокир  і  інших  засобів  праці  і  полювання  -  шкребків,  ножів, 
наконечників стріл і т.д. Зростаюча потреба у різноманітних виробах зумовила 
великий попит  на кремінну сировину,  внаслідок  чого  у  племен Подністров'я 
виникла окрема галузь, пов'язана з добуванням кременю. Свідченням цього є 
численні штольні, зокрема на Білій Горі поблизу с. Студениці [1]. 

Артефакти  підтверджують  послідовність  еволюції  мешканців  палеоліту 
Поділля [4] як у виборі матеріалу знарядь, так і якісної зміни технології їхньої 
обробки. Спершу це був ріняк з кварциту та кременю з простою обробкою в 
кілька ударів, а далі - досконале вміння виробництва знарядь з кременю, який 
повсюди був у відкладах крейди на берегах приток Дністра. Скупчення великої 
кількості знарядь у відкладах алювіальної тераси тільки на одній ділянці біля 
Луки-Врублевецької свідчить про можливість існування такої майстерні тут ще 
в  ранньому  палеоліті  -  ашелі.  Знайдені  зразки  артефактів  потребують 
ретельного  дослідження,  проте  знахідки  саме  тут  такої  кількості  крем’яних 
знарядь є беззаперечним доказом існування на теренах Поділля від палеоліту 
до неоліту високої технології обробки кременю як основної сировини [5] для 
виготовлення кам’яних знарядь праці та зброї. Тому можна у якості висновку 
засвідчити,  що  крем’яні  знаряддя  палеоліту  належать  до  найважливіших 
доісторичних знахідок на Поділлі. А це є доказом того, що кремінь був об’єктом 
перших геологічних досліджень і першою корисною копалиною людини в епоху 
палеоліту на цих теренах. 

1. Борисковский П. Й. Палеолит Украины. М. – 1953. – 422с. 2. Бибиков С.Н. Из работ в Луке-
Врублевецкой // КСИИМК. М.; Л. 1952. – Вып. 45. – С. 19–29. 3. Фурман В. Геологічні 
дослідження людей кам’яного віку на теренах Поділля В кн.: "Охорона і ме-неджмент об’єктів 
неживої природи на заповідних територіях ", Тернопіль- Гримайлів. 2008. C. 303 – 309ю. 3. 
Фурман В. Кремінь як перша корисна копалина людей кам’яного віку на Поділлі // Вісник 
ЛЬВІВ. УН-ТУ Сер. геол. 2009. Вип. 23. С. 184 – 202. 4. Фурман В. Мінералогічні властивості 
крем'яної сировини для матеріалу знарядь палеоліту на Поділлі// Вісник ЛЬВІВ. УН-ТУ Сер. 
геол. 2010. Вип. 24. С. 210-222.

V. Fourman
THE FLINT AS RAW MATERIAL FOR PALEOLITHIC TOOLS IN PODILLJA 
REGION
Stone tools are very important historically artifacts and are evidence of the first 

geological  explorations  and  the  first  used  minerals  for  stone  age  man.  This 
information are very interesting for the historical geology knowledges from Podillja 
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and that for them taking information about using geology industry in stone age are 
oportunity.

Шевченко О.М., Пилипчук О.М. УкрДГРІ

ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Річка Сіверський Донець – важлива водна артерія Східної України. Завдяки 

мальовничій  природі,  свіжому  повітрю,  прозорій  воді,  різноманітному 
рослинному та тваринному світу - це безперечно одне з найулюбленіших місць 
відпочинку  мандрівників,  туристів-водників,  рибалок-аматорів  та  просто 
любителів  активного  сімейного  дозвілля.  Крім  дивовижних  природних 
ландшафтів,  відпочиваючих  можуть  приваблювати  виходи  гірських  порід  на 
крутих схилах долини. Деякі з них віднесено до категорії геологічних пам’яток 
природи,  головною  цінністю  яких  є  найбільш  повна  ілюстрація  геологічної 
будови земної кори і природних процесів, що відбувалися в ній на протязі всієї 
історії  розвитку.  Тому  вони  мають  велику  наукову,  культурно-пізнавальну  і 
естетичну  цінність,  допомагають  краще  розкрити  історію  розвитку  і 
формування даного регіону.

 В  геологічному  аспекті  територія  середньої  течії  р.  Сіверський  Донець 
знаходиться  в  перехідній  зоні  між  Дніпровсько-Донецькою  западиною  і 
Донецьким кряжем і представлена низкою піднять, поділених синклінальними 
прогинами,  ускладненими,  в  свою  чергу,  тектонічними  дислокаціями,  які 
розривають осадові породи палеозою, мезозою і кайнозою.

Один  з  найпопулярніших  водних  туристичних  маршрутів  не  тільки 
Харківщини, але й усієї лівобережної України розпочинається у м. Балаклея і 
проходить  до  Держаного  ландшафтного  заказника  «Святі  Гори»  (м. 
Святогірськ).  На  цьому  маршруті  зустрічаються  як  звичайні  відслонення 
гірських  порід  мезо-кайнозою,  так  і  такі,  що  вже  мають  статус  геологічної 
пам’ятки або ,принаймні, заслуговують на присвоєння їм такого статусу.

Дуже цікаве , на думку авторів, відслонення у закинутому кар’єрі на лівому 
березі  р.  Сіверський  Донець  після  с.  Савинці.  У  крейдяних  відкладах 
спостерігаються  наслідки  тектонічних  процесів,  про  що  свідчать  численні 
тріщини  сколу  з  добре  притертими  поверхнями,  заповнені  буруватими 
глинками тертя. У вигляді "екзотики" простежуються лінзи і лінзочки бурувато-
сірого піску  з  порід,  що залягають вище,  які  затягнуті  по насувних сколах і 
тріщинах,  а  у  мілких  штучних  виїмках  зустрічається  глинистий  мергель 
брекчієподібної  структури  з  уламками  бурого  вугілля,  що  залягає  набагато 
нижче. Відслонень, в яких так добре простежувалася б тектоніка в осадових, в 
тому  числі  в  крейдяних  породах  мезозою,  дуже  мало.  Зважаючи  на 
збереженість стінок це відслонення має велике науково-пізнавальне значення. 

В центральній частині села Протопопівка в закинутому кар’єрі знаходиться 
палеонтологічна  пам’ятка  природи.  У  кар’єрі  можна  побачити  унікальні 
відбитки  викопної  фауни  морських  молюсків  та  інших  безхребетних 
верхньоюрського  віку,  що  жили  145-160 млн  років  тому.  Літологічно  –  це 
вапняки-черепашники лимонно-жовтого і охристо-жовтого кольору, кавернозні, 
з прошарками плитчастих і масивних оолітових вапняків потужністю до 5,0 м, з 
численними  відбитками  і  ядрами  двостулкових  молюсків  і  гастропод,  з 
відбитками брахіопод,  коралів,  морських  їжаків,  амонітів,  серед яких  багато 
керівних форм.

На правому березі р. Сіверський Донець, в 4 км північніше гирла каналу Дніпро-
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Донбас,  в  гирлі  балки  Довгий  Яр  знаходиться  відслонення  (49º10’17’’  пн.  ш.; 
36º59’49’’ сх.  д.),  значущість  якого  полягає  в  тому,  що тут  на  денну  поверхню 
виходять  одні  з  найдавніших  порід  регіону.  Це  відклади  верхнього  тріасу 
(протопівська  світа),  представлені  пісками,  пісковиками  і  гравелітами 
грубозернистими,  погано  відсортованими,  жовтими,  охристо-жовтими  і  грязно-
сірими, в основному континентального генезису. Для пісків характерними є груба 
скісна шаруватість, часта сильна озалізненість, прошарки і лінзи сірих та іржаво-
бурих,  а також озалізнених аргілітів  з  великою кількістю відбитків різноманітних 
вуглефікованих рослин. Видима потужність товщі пісків 3,0-6,0 м. У верхній частині 
розрізу  над  піщаною  товщею  –  темно-сірі  алевроліти,  в  окремих  прошарках 
гумусовані, і лінзи сірих глин. Саме в них знайдено відбитки рослин, завдяки яким 
був встановлений вік даної товщі – 210-220 млн років.

Ближче до русла річки Сіверський Донець, на правобережжі каналу, низка 
невеликих  закинутих  кар’єрів  викрила  вапнякову  товщу  юрського  віку. 
Органогенні вапняки, повністю складені з уламків і фрагментів черепашкового 
детриту молюсків, брахіопод, криноідей та ін. Вапняки щільні, часто оолітові, 
світло-сірого до білого кольору, з великою кількістю відбитків і  уламків ядер 
тригоній,  шари  з  якими  є  маркуючим горизонтом  для  оксфордського  ярусу 
верхньої  юри.  Ці  відслонення  з  впевненістю  можна  віднести  до 
палеонтологічної пам’ятки природи.

Гора Кременець в м. Ізюм має велике як історичне так і геологічне значення. 
З  півдня  в  гору  врізується  шосейна  дорога  Москва-Ростов,  розкриваючи 
чудовий  розріз  писальної  крейди,  піскуватих  мергелів  зі  стяжіннями 
фосфоритів  і  зернами  глауконіту.  В  урвищах  і  ярках  правого  схилу  гори 
відслонюються  породи  верхньої  юри  і  крейди,  серед  яких  велике  значення 
мають стратотипи ізюмської, кременецької і приізюмської світ та туронського 
ярусу верхньої крейди. Нижню частину розрізу складають залізисті гравеліти і 
вапняковисті пісковики з численними залишками брахіопод келовею середньої 
юри (175-169 млн років). Вище залягають білі і жовтувато-сірі оолітові вапняки і 
вапняки-черепашники оксфордського і келовейського ярусів нерозчленованих 
(175-162 млн  років),  а  також  строкатобарвні  глини  кімериджського  ярусу 
верхньої юри (162-156 млн років). Ще вище, в нижній частині крейдової товщі 
відслонюються строкатобарвні гравелитисті піски і пісковики нижньої крейди. 

Розріз гори Кременець, вперше описаний на початку двадцятого століття, 
став  опорним  при  вивченні  крейдових  і  верхньоюрських  відкладів  північно-
західної частини Донбасу. Саме тут був досліджений карбонатний тип порід 
верхньоюрського віку. На горі Кременець знаходиться самий північний і самий 
повний вихід  верхньоюрських вапняків  Східноєвропейської  платформи.  Далі 
на північ вапняки заміщуються глинистими породами.

Завершується маршрут в м. Святогірськ. Від села Богородичне і до кінцевої 
точки  маршруту  –  Святогорського  монастиря,  русло  Сіверського  Донця 
протікає в напрочуд мальовничих берегах.  Ця місцевість,  яка з початку ХVI 
століття  зветься  "Святими  Горами",  знаходиться  в  адміністративних  межах 
Слов’янського  району  і  міста-курорту  Слов’яногірськ  Донецької  області. 
Ліворуч  –  великий  природний  мальовничий  луг  з  рідколіссям  і  озерами. 
Праворуч  –  над  гладдю  ріки  Сіверський  Донець  нависають  крейдяні  горби 
висотою  до  200,0 м,  порослі  реліктовим  лісом.  Найбільший  інтерес  з 
рослинного  світу  Святогір’я  являє  крейдова  сосна,  що  підноситься  над 
різноманітною  і  багатобарвною  флорою  "Святих  Гір".  Це  реліктове  дерево 
дольодовикової епохи внесене до Червоної Книги. З 1974 року "Святі Гори" – 
Державний ландшафтний заказник площею 268,0 га. 

Дуже важливо, дивлячись на красиві відслонення зустрінуті на маршруті і 
описані як геологічні пам’ятки природи, розуміти, що природа створювала їх 
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мільйони  років.  Такі  пам’ятки  допомагають  нам  розібратися  в  геологічному 
минулому не тільки цих місць, але і всієї Землі, і більш обережно відноситися 
до її майбутнього.

Shevchenko O.M., Pylyptchyk O.M.
GEOLOGICAL SITES OF MIDDLE REACH OF SIVERS’KYI DONETSK RIVER
The description of some geological monuments of an average current of the river 

Severski Donets is resulted

Шелкопляс В.Н.,.Мацуй В.М, Христофорова Т.Ф., Гранова А.К. ІГН НАНУ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА УКРАИНЫ
К  началу  третьего  тысячелетия  человечество  осознало  остроту  проблемы 

охраны  окружающей  природной  среды,  актуальность  и  острую  необходимость 
сохранения  неживой  природы  и  в  частности  геологических  памятников, 
являющихся  основными  носителями  геологической  истории  земной  коры  и 
органического мира каждого конкретного региона, континента, и в целом Земли.

Геология четвертичного периода (системы), продолжительностью 1,8 млн. лет, 
изучает  наиболее  молодые  напластования  земной  коры,  специфика  которых 
заключается прежде всего в переходном положении к географической оболочке. 
Особенности  формирования  четвертичных  отложений  связаны  с 
последовательным развитием геологической структуры и современного рельефа, 
наличием  материковых  и  горных  оледенений,  существенными  изменениями  в 
составе органического мира и,  наконец,  появлением человека и развитием его 
материальной  культуры.  Четвертичный  покров  Украины  характеризуется  почти 
повсеместным распространением, пестрым и сложным фациальным составом. В 
силу отмеченных причин доскональное геологическое изучение рассматриваемых 
отложений способствует более глубокому познанию подстилающих геологических 
образований и истории развития органического мира древнейших эпох фанерозоя.

Геологические памятники истории четвертичного периода Украины, независимо 
от  научного  и  практического  ранга  и  значения,  отличаются  большим 
разнообразием,  площадным  распространением  и  протяженностью  границ, 
морфологией, возможностью непосредственного использования в промышленных, 
сельскохозяйственных  и  культурно-  просветительских  целях.  Эти  природные 
памятники  -  непосредственные свидетели  былых  сменяемых  во  времени  эпох 
оледенения,  лессообразования  и  потепления,  становления  перигляциально-
тундровых, степных, лесостепных и таежно-лесных ландшафтов, эпох усиления и 
ослабления неотектонических движений и смены интенсивности развития речной 
сети, иных ярких палеогеографических событий за последние почти 2 млн. лет. Все 
эти  уникальные  природные  геологические  объекты  являются  важнейшими 
памятниками  национального  наследия  Украины.  Представлены  они 
преимущественно стратиграфическими, палеонтолого-стратиграфическими, архео-
лого-стратиграфическими,  геоморфологическими,  гляциологическими  и  неотес-
тоническими  типами.  Наиболее  древние  из  них  (эоплейстоценовые, 
аллювиальные,  лиманные  и  субаэральные  отложения)  установлены  и  хорошо 
обнажены на юге республики (Северном Причерноморье и Приазовье,  Крыму). 
Здесь также установлены разновозрастные морские и лиманно-морские осадки. На 
территории Среднего Приднепровья широко представлены памятники лессовой и 
ледниковой формаций раннего и среднего неоплейстоцена (морены днепровского 
и более древних оледенений, краевые ледниковые формы, проходные долины, 
колоссальные гляциодислокации Каневских гор и др.). Самые северные районы 
Украинского  Полесья  -  область  приповерхностного  распространения  поздне-
неоплейстоценовых  и  голоценовых  водноледниковых,  озерных,  болотных  и 
эоловых  генетических  типов  отложений  и  форм  рельефа.  Уникальные 
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стратиграфо-археологические памятники зафиксированы в отложениях позднего 
неоплейстоцена и голоцена, а также в раскопках пещер горных областей Украины, 
выполненных более древними палеолитическими артефактами.

Однако, в изданной литературе по затронутому вопросу охарактеризована лишь 
незначительная  часть  рассматриваемых  памятников  (и  не  самые 
представительные  из  них),  раскрывающие  историю  развития  четвертичного 
покрова и органического мира того или иного региона Украины.

Так в справочнике-путеводителе «Геологические памятники Украины» (1987 г.) 
приведено 719 геологических памятников по 25 областям Украины, но лишь 15 из 
них - четвертичного возраста. В 1 томе «Геологічні пам'ятки України» (Карпатський 
регіон і Волино-Поділля) за ред. В.І.Калініна, Д.С.Гурського, І.В. Антакової. - К. ДІА, 
2006. - 320 с. - приведено лишь 5 памятников четвертичного периода; во 2 томе 
этого четырехтомника.- К. 2007. - 320 с. из 187 описанных в 6 областях Украины на 
четвертичный период припадает лишь 9; в 3 томе (Кримській півострів, Північне 
Причорномор'я. - Львів, 2009. - 147 с. - соответственно 11 памятников.

Всесторонний анализ геологических памятников четвертичного периода Украины 
позволяет констатировать их уникальную научную ценность в познании истории 
геологического развития Украины, а также огромное практическое значение (еще 
недостаточно освещенное в открытой печати).

В  основу  геологической  классификации  рассматриваемых  памятников  и 
отображения  их  на  специальных  картах  предлагается  возрастной  принцип.  В 
каждой возрастной группе геологических памятников выделяются те или иные типы 
в  зависимости  от  их  генезиса,  истории  формирования  и  наиболее  ярких  и 
характерных  признаков,  изучаемых  различными  отраслями  научного 
геологического познания. На обзорных картах природоохранного, краеведческого, 
туристического,  наконец,  рекламного  характера  целесообразно  отображать 
искомые  объекты  на  административно-территориальных  картах,  на  которых 
достойное  место  принадлежит  геоморфологическим  и  ландшафтным  типам 
памятников  -  спелеологическим,  историко-горнопромышленным,  прибрежно-
аквальным, музейно- коллекционным и др.

Shelkoplyas V.N., Matsuy V.M., Khristoforova T.F., Granova A.K.
QUATERNARY GEOLOGICAL SITES OF THE OF UKRAINE

Geological sites of Quaternary units of Ukraine have wide variety in areal extent, 
length  of  boundaries,  the  morphology,  the  possibility  of  usege  for  industrial, 
agricultural,  cultural  and  educational  purposes.  Comprehensive  analysis  of 
geological Quaternary geosites of Ukraine allows to establish their unique scientific 
value for getting to know the geological history of Ukraine, and have great practical 
value. The basis of the geological classification of Quaternary geosites were offered 
age approach.

Шнюков С.Є. КНУ ім. Тараса Шевченка

ГЕОЛОГІЧНІ ДЕПОЗИТАРІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРИНЦИПОВО НОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ДЛЯ  ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО  ЗБЕРЕЖЕННЯ,  СИСТЕМАТИЧНОГО  ПОПОВ-
НЕННЯ  ТА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ 
ЕФЕКТИВНОГО  ВИРІШЕННЯ  ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ  ТА  ПРИКЛАДНИХ 
НАУКОВИХ ЗАДАЧ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
Надра  України,  як  відомо,  характеризуються  складною  будовою  та  досить 

високим рівнем геологічної вивченості, який досягнуто протягом багатьох десятиріч 
зусиллями Геолкома Росії, Мінгео СРСР, Мінгео УРСР, Держгеолслужби України, 
профільних інститутів АН СРСР, АН УССР, НАН України, РАН та провідних ВНЗ 
перелічених  держав.  Але  досягнутий  рівень  вивченості  є  ще  далеким  від 
оптимального, а широкий перелік і різноманіття установ, які володіють інформацією 

13



та первинними матеріалами (зараз він активно поповнюється ще й вітчизняними та 
іноземними компаніями), вкрай негативно впливає на можливість їх ефективного 
використання для вирішення сучасних та перспективних державних задач. 

Типовим прикладом є докембрійський Український щит, який, займаючи не менш 
ніж 40% території України, складений різноманітними за генезисом та рудоносністю 
архей-протерозойськими  породними  комплексами  з  складним,  багатоетапним 
розвитком та, підкреслимо, лише фрагментарно визначеною рудоносністю, тобто 
далеко не остаточно оціненим мінерально-сировинним потенціалом. Він, як об’єкт 
дослідження, поряд з іншими докембрійськими щитами Світу, виграє ключову роль у 
вирішенні як традиційних фундаментальних (дослідження ранніх етапів еволюції 
континентальної земної кори), так і принципово важливих для держави прикладних 
задач. Найбільш актуальною серед останніх є розвиток мінерально-сировинної бази 
промисловості, що, в свою чергу, потребує подальших досліджень, які спрямовані 
на  встановлення  геологічного  змісту  і  металогенічного  (мінерагенічного) 
навантаження кожного з етапів розвитку цієї структури, а також на об’єктивну оцінку 
потенціалу її геоблоків відносно стратегично важливих видів мінеральної сировини 
(алмази, рідкісні метали, уран, фосфати тощо). Аналогічна ситуація має місце й в 
інших  геолого-структурних  зонах  України  (Дніпровсько-Донецька  западина, 
Прикарпатський  прогин,  Карпати,  Крим,  українська  економічна  зона  акваторій 
Чорного  та  Азовського  морів  тощо),  які  характеризуються  іншими  мінерально-
сировинними пріоритетами (нафта і газ, вугілля тощо).

Очевидним  є  те,  що  виходячи  з  сучасних  політико-економічних  реалій 
багаторічний етап екстенсивного накопичення інформації для території України слід 
вважати завершеним,  хоча перелічені  вище принципово важливі  задачі  досі  не 
знайшли свого адекватного вирішення. Більш того, перехід до нового етапу розвитку 
розтягнувся на  20  років,  протягом яких  принципово  новий  підхід  до  організації 
геологічної галузі в трьох її взаємозв’язаних сегментах (Геологічна служба, наукові 
установи  НАН  України  та,  наголосимо,  Університети,  які  безпосередньо 
відповідають за майбутнє) так і не був остаточно сформований. Це призвело до 
того, що навіть вже одержані дані та матеріали, перш за все безцінний керн бурових 
свердловин (первинне джерело інформації), значною мірою були просто знищені, 
що, само по собі, враховуючи занепад Геологічної служби, низводить Україну до 
статусу держави, яка не контролює власні надра національними засобами. Немає 
сумніву,  що  теперішній  стан  галузі  як  мінімум  обмежує  можливість  значного 
економічного розвитку держави у майбутньому. 

Тому найважливіше значення зараз набуває проблема створення принципово 
нового  інструменту  для  збереження  та  систематизації  ще  існуючих, 
цілеспрямованого  та  уніфікованого  одержання  нових  геологічних  даних  щодо 
«ключових»  породних  комплексів  (геологічних  об’єктів)  України,  їх  накопичення, 
формалізації,  раціонального узагальнення та інтерпретації  з метою ефективного 
використання на державному рівні.  Головними вимогами до такого  принципово 
нового інструменту слід  вважати:  оптимальну собівартість  в  сучасних складних 
економічних  умовах  (скорочення  фінансування  геологічної  галузі),  компактність 
базування,  можливість  подальшого  розвинення  на  новому  якісному  рівні  для 
виконання перспективних державних завдань. 

Аналіз світових тенденцій та вітчизняного досвіду свідчить, що існує оптимальний 
варіант розв’язання сформульованої проблеми, який задовольняє наведеним вище 
вимогам. Він полягає у створенні так званих геологічних депозитаріїв (речовинно-
інформаційних банків геологічних даних), які вже існують та швидко розвиваються в 
усіх  розвинутих  країнах  в  якості  перспективних  та  універсальних  базових 
інструментів  (засобів)  для  комплексного  забезпечення  фундаментальних  та 
прикладних геологічних досліджень різного профілю, а також навчального процесу в 
провідних  університетах  та  широкого  міжнародного  співробітництва.  Так,  на 
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теперішній  час  вже  створено  десятки  таких  депозитаріїв  (типові  приклади  – 
Database of Integrated Ocean Drilling Program, US National Geochemical Database, 
GEOROC,  NAVDAT,  European Sample Database тощо),  які  розглядаються  та 
активно  використовуються  в  якості  державного  (національного)  надбання,  а  в 
багатьох випадках є ефективними та пріоритетними міжнародними проектами. 

Нажаль, Україна з відомих, перш за все економічних та організаційних причин з 
кожним роком все помітніше відстає у реалізації цього магістрального напрямку. На 
теперішній час такі  установи як геологічний факультет Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 
НАН України, інші академічні наукові установи геологічного профілю, Український 
державний геологорозвідувальний інститут  Мінприроди України тощо ще мають 
необхідний для цього базовий потенціал – створені раніш для окремих геолого-
структурних підрозділів території України та спеціалізовані в профільних напрямках 
локальні банки даних і репрезентативних геологічних зразків, висококваліфікованих 
фахівців,  відповідну  лабораторну  базу  тощо.  Однак  сучасна  організаційна 
роздробленість цього потенціалу та відсутність чіткої цільової орієнтації на фоні 
невпинної деградації наукових досліджень за останні 20 років неминуче призведе 
до  неможливості  навіть  постановки  сформульованої  проблеми  (не  кажучи  про 
коректне її вирішення) вже в найближчому майбутньому. 

Цей вкрай негативний, але цілком реальний сценарій розвитку подій означає, що 
вже через 5-7 років Україна фактично буде вимушена віддати ініціативу у вирішенні 
задач  своєї  геологічної  (мінерально-сировинної)  галузі  зовнішнім  (іноземним) 
виконавцям,  які,  звісно,  переслідують  свої  власні  інтереси,  здебільшого 
кардинально відмінні від потреб вітчизняних проектів перспективного економічного 
розвитку.  Тому розв’язання проблеми у запропонованому оптимальному варіанті є 
невідкладною  справою  державного  значення.  Її  можна  розглядати  як  вагомий 
внесок в давно назріле принципове реформування геологічної галузі, який напряму 
торкнеться  всіх  трьох  її  нерозривних  сегментів  (Геологічної  Служби,  наукових 
установ  НАН  України  та  Університетів).  При  цьому,  враховуючи  геологічну 
гетерогенність  території  України  та  специфіку  її  геолого-структурних  підрозділів, 
очевидною  є  потреба  в  створенні  системи  геологічних  депозитаріїв, 
спеціалізованих як регіонально, так і за актуальними напрямками досліджень, а 
також  за  пріоритетними  сучасними  та  перспективними  задачами  державного 
значення. 

Значною  перевагою  такого  засобу  (інструменту)  для  збереження  та 
систематизації  існуючих,  цілеспрямованого  та  уніфікованого  одержання  нових 
даних (геологічних, геохімічних, геофізичних тощо), їх накопичення, формалізації, 
раціонального узагальнення та інтерпретації з метою ефективного використання на 
державному рівні є компактність базування найбільш цінної, речовинної складової 
депозитаріїв (репрезентативних геологічних зразків). Це забезпечується відходом 
від  безперспективного  принципу  збереження  всіх  матеріалів,  що  виявилось 
неможливим  навіть  в  найбільш  економічно  розвинутих  державах,  на  користь 
орієнтації депозитаріїв саме на вибіркові, «ключові» породні комплекси (геологічні 
об’єкти) України, 

Успішне створення та подальше ефективне функціонування такої системи гео-
логічних  депозитаріїв  України в  якості  нового  інструменту  (засобу)  для  ефек-
тивного вирішення широкого спектра фундаментальних та прикладних наукових за-
дач державного значення, які відповідають сучасним та перспективним пріоритетам, 
можливо лише за умови об’єднання зусиль профільних установ різної  відомчої 
приналежності. При цьому необхідність створення нерозривно зв’язаних речовинної 
та інформаційної частин депозитаріїв передбачає виконання наступних завдань:

- Визначення структури та  принципів  функціонування  системи геологічних 
депозитаріїв,  що  створюється,  набору  її  складових  частин  –  спеціалізованих 
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депозитаріїв,  реалістичних  вимог  до  їх  обсягу,  змісту  («ключові  об’єкти»), 
уніфікованих принципів  комплектації  та лабораторно-аналітичного забезпечення, 
подальшого розвитку та ефективного використання. 

- Цілеспрямована  ревізія  всього  наявного  фонду  даних  (репрезентативних 
геологічних зразків, результатів їх дослідження, інтерпретаційних висновків тощо), 
які належать установам різної відомчої приналежності. 

- Формування  прототипів (попередніх  варіантів)  спеціалізованих 
депозитаріїв (речовинно-інформаційних банків даних), а також комплексу заходів, 
які необхідні для їх доведення до остаточного варіанту. 

- Створення  оптимальної  лабораторно-аналітичної  бази,  яка  дозволить 
сформувати  інформаційну компоненту  спеціалізованих  депозитаріїв (кондиційні 
результати геологічних, геохімічних та геофізичних досліджень) на сучасному рівні 
якості.

- Розробка інформаційного забезпечення та, головне, теоретично-методичних 
рішень,  конкретних  засобів  та  технологій  ефективного  використання  всієї 
інформаційної  компоненти  системи  національних  геологічних  депозитаріїв  
України для вирішення перелічених вище державних задач. 

Етапи  виконання  цієї  складної  роботи  за  генеральною  логікою  дій,  що 
зумовлюються  її  метою,  у  першому  наближенні  повинні  наслідувати  порядок 
завдань в наведеному вище переліку,  хоча й із  значним часовим перекриттям. 
Наприклад,  виконання  останнього  завдання  (5)  (а  його  результат  саме  й 
репрезентує прямі інтерес держави) раціонально починати відразу після виконання 
завдання (1),  хоча б  у  частині  яка  стосується  вибору  «ключових об’єктів»  для 
формування  спеціалізованих  депозитаріїв,  а  скоріш  –  й  синхронно  з  ним. 
Подальше  конкретне  планування  (корегування)  дій  доцільно  здійснювати  у 
робочому порядку. 

Яценко Г. М., Бучковська О. А. ЛНУ імені Івана Франка Yatsenko1941@list.ru
ПРОЯВИ ФЛЮЇДИЗИТІВ НА ПЛАТФОРМІ – ПАМ’ЯТКИ НЕДАВНЬОЇ ФЛЮЇ-
ДИЗАТНО-ЕКСПЛОЗИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Геологічні  пам'ятки  є  унікальними  або  типовими  геологічними  об’єктами,  які 

обумовлені особливостями будови територій, походженням і складом порід.  Вони 
проявлені  головно  як  геоморфологічні,  оскільки  є  характерними  фрагментами 
рельєфу, однак можуть вказувати на наявність певних корисних копалин. 

Пам'ятки в ряді випадків є винятковими формами на фоні спокійного рельєфу, 
характерного для платформ. На етапах активізації, які повторюються починаючи з 
тектонічного порушення перших стабілізованих структур у ранньому протерозої і до 
четвертинного часу [1],  закладаються глибинні  розломи,  які  відкривають канали 
зв'язку мантії, нижніх шарів земної кори з поверхнею. По розломах піднімаються 
флюїдизати (суміш флюїдів з твердими частинками порід і мінералів специфічного 
складу  та  відновного  характеру).  Переміщення  супроводжується  вибуховими 
явищами в  земній  корі  та  на  поверхні.  Флюїдизати  в  експлозивних  структурах 
формують флюїдизити –  породи змішаного,  уламкового  складу,  амагматичні  за 
походженням. Вони ускладнюють геологічну будову та рельєф територій. Внаслідок 
вибухів  матеріал розсіюється навколо експлозивних апаратів,  з  якими пов’язані 
прояви алмазів, фосфоритів, частково самородної міді та ін. На регресивних етапах 
активізуються  метасоматичні  та  гідротермальні  процеси  рудоутворення.  Отже, 
проведені дослідження привели до виділення нового, флюїдизатно-експлозивного, 
типу формацій, порід і руд, властивого платформним структурам.

Об’єктом  досліджень  була  західна  частина  Східноєвропейської  платформи 
(Волинь, Поділля, Придністров'я).  Установлено, що трапова формація Волині має 
відношення до флюїдизатно-експлозивних процесів [1]. Її формування тривало від 
пізнього  докембрію  до  пізньої  крейди,  що  стосується  і  відповідних  геологічних 
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пам’яток. Зокрема, в Берестовецькому кар'єрі, нижче і вище базальтового потоку, в 
експлозивних породах установлено прошарки вапняків з фауною верхньої крейди 
[1],  тобто  базальти  такого  ж  віку.  Подібні  співвідношення  спостерігалися  і  в 
Рафалівському  кар'єрі.  Необхідно  зазначити,  що  про  верхньокрейдовий  вік 
базальтів писали ще в першій половині  минулого століття польські  геологи (Ст. 
Малковський та ін.).

У такому аспекті більш перспективно виглядає проблема рудоносності території 
Волині, оскільки експлозивна діяльність у її межах тривала до крейди. Відомо, що 
це час формування кімберлітів у Південній Африці й інших регіонах світу. Наведені 
матеріали суттєво доповнюють відомості  про виділені  геологічні  пам’ятки  [2]  та 
відкривають перспективи їх поповнення.

Уваги заслуговує кар'єр на Волині в с. Ростань [2], нижня частина якого складена 
уламковими,  як  уважають,  льодовиковими  відкладами:  пісками,  гравелітами, 
конгломератами, брекчіями, верхня – брекчійованими, флюїдизованими вапняками 
маастрихту  [3].  Їхнє  положення  стратиграфічно  вище  четвертинних  відкладів 
пояснюють дією льодовика, який при русі зрізав і перемістив луски карбонатів із 
корінних відкладів верхньої крейди. Установлено, що флюїдизовані породи містять 
уламки  слюдистих,  слюдисто-піроксенових  утворень  лампроїтового  типу,  які 
свідчать про їхню можливу алмазоносність. Уважаємо, що ці брекчії представляють 
експлозивні утворення, локалізовані в чохлі. Кар’єр є геологічною пам’яткою.

Експлозивна  діяльність  на  поверхні  сформувала  відомі  в  цьому  районі,  на 
кордоні з Білоруссю, овальної форми “блюдця”, які маркують експлозивні структури.

Необхідно зазначити,  що алмазоносність  регіону підтверджена виявленими в 
сучасних відкладах одного з озер групи Шацького поозер'я дрібних необкатаних 
алмазів  [4].  Вони,  вірогідно,  походять  з  експлозивних  структур,  виповнених 
кімберлітами або лампроїтами. Територія Шацького поозер’я і, зокрема, геологічного 
пам'ятка оз. Світязь [2] потребує спеціального вивчення.

Цікавим з різних позицій є західний схил Українського щита, особливо басейн р. 
Горинь на ділянці  Ізяслав-Славута.  У її  склад входять об'єкти,  які  можуть бути 
віднесені до геологічних пам'яток. Тут раніше проводилося буріння на геофізичних 
аномаліях, характерних для кімберлітових структур, проте позитивних результатів 
не  отримано.  Аномалії  в  районі  вивчалися  до  відкриття  архангельських 
алмазоносних трубок з сапонітовим цементом, тому не було надано уваги факту, 
що сапоніти можуть свідчити про наявність алмазоносних експлозивних структур. 
На правому березі  р.  Горинь (с.  Путринці)  відзначено кластити ультраосновних 
порід.  Тут,  у відслоненні  порід неогену,  які  вважалися вендськими, встановлено 
прошарки пелітоморфних чорних фосфоритів, пісковики з фосфатним цементом. 
Вік визначено головно за форамініферами [1]. Район у структурному відношенні 
побудований як куполоподібне підняття, розбите на дрібні блоки різного віку, складу 
і будови. У шліхах і мінеральних пробах виявлено супутники алмазів – хроміти, 
піропи, діопсид, муасаніт, уламки і кульки скла [1]. Ознаки і характер експлозивної 
діяльності свідчать про можливу присутність відповідних корисних копалин (золото, 
алмаз та ін.). 

У  Прикарпатті  заслуговує  на  увагу  відслонення  уламкових  утворень  у  с. 
Дубриничі  (басейн  р.  Вишні),  які  відносять  до  льодовикових.  Проте  їхній 
мінеральний  склад  (гранати,  піроксени,  слюди,  кульки  рудні  і  нерудні  та  ін.), 
необкатаність,  повторюваність  подібних  шарів  у  розрізах  Волині  дозволяють 
припускати місцеве, глибинне походження матеріалу. Відклади мають ознаки зв’язку 
з флюїдизатно-експлозивними процесами. 

Прояви  експлозивних  порід  відомі  в  Середньому  Придністров'ї,  районі, 
насиченому  геологічними  пам'ятками.  Ендогенні  впливи  сприяють  формуванню 
печер,  карсту,  виповнення  якого  може  бути  алмазоносним.  У Середньому 
Придністров'ї  відслонюються  карбонатні  породи  крейдового  віку у  формі 
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фрагментів “стінок” (правий берег р. Дністер, с. Делева). Флюїдизатно-експлозивна 
діяльність  проявлена  брекчіюванням,  доломітизацією,  флюїдизацією  та  іншими 
процесами.  Уважаємо,  що  флюїдизатно-експлозивний аспект  необхідно 
враховувати при виборі і характеристиці геологічних пам'яток.

1. Алмазоносные  формации  и  структуры  юго-западной  окраины  Восточно-Европейской 
платформы. Опыт минерагении алмаза / Яценко Г.М., Гурский Д.С., Сливко Е.М. и др. – К.:  
УкрГГРИ, 2002. – 331 с. 2. Геологічні пам’ятки України: у 3 т. / Безвинний В.П., Білецький С.В., 
Бобров О.В. та ін. – К.: ДІА, 2006. – Т.1. – 320 с. 3.  Яценко Г.М., Павлюк Т.О., Яценко В.Г.,  
Лавро В.О., Росихіна А.І. Алмазоносні формації фанерозою Волині // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
геол.  –  2006.  –  Вип.  20.  –  С.  19–35.  4.  Яценко Г.М.,  Гурский  Д.С.  Яценко  В.Г.  и  др. Об 
алмазоносности терригенных формаций Волыни // Мін. ресурси України. – 2006. – № 1. – С. 
10–12.

Yatsenko G.M., Buchkovska O.A.
MANIFESTATIONS OF FLUIDIZITES ON THE PLATFORM – THE SIGNS OF 
RECENT FLUIDIZATE-EXPLOSIVE ACTIVITY

The rocks of many known geological monuments of the platforms have the signs of 
fluidizate-explosive processes influence. It is offered to take this fact into consideration 
while marking the proper objects.
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Adam Mickiewicz University
Dept. Of Geographical and Geological Sciences
INSTITUTE OF GEOLOGY
Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, POZNAŃ
jerzy@amu.edu.pl    chwieduk@amu.edu.pl 
THE UNIVERSITY PARK OF EARTH HISTORY IN POZNAN
Adam Mickiewicz University has got a great intellectual and material base. Due to it the 

University is launching a large-scale campaign for education in Earth history. Therefore 
the university is going to set up an institution, directly subordinated to the Rector of the 
University, called Centrum - University Park of Earth History.

It will be a didactic institution relaying knowledge in attractive and unconventional 
way, mainly through interactive exhibitions. Visitors may find out the laws of the nature 
and the history of space, with particular attention to our planet, through carrying out the 
experiments and the virtual participation in processes that have accompanied the Earth 
since it came into beings. 

           In the park there will be large exhibition pavilions which architecture will refer to 
the theme of exhibitions located in them. Archeological expositions will be in the kurgan, 
biological  ones in  the pavilion which will  look  like  insect’s  eyes and the geological 
exposition will be in the pavilion in the shape of complicated structures of  the crystals. A 
planetarium will be present as the sun setting below the horizon. Next to the planetarium 
there will be a building in the shape of the crystal with the Foucault pendulum inside. As 
well as the architecture of the buildings, the technical equipment and expositions will differ 
from the  conventional  understanding  of  museum exhibitions.  The aim is  to  build  a 
harmonious connection between facts – the exhibit and interpretation of the phenomena. 
For instance: a mountain that will illustrate the altitudinal zonation in mountains regions 
will also has got the visualization of the volcano eruption inside. In the other room visitors 
may see moving plates of lithosphere, in the next they will have a chance to experience 
the earthquake. What is more in the pavilion with reconstruction of the sand desserts 
conditions visitors may experience a real sandstorm.There will be also a chance to see a 
collection of the original rocks that illustrate Earth history as well as the fossils, minerals 
and meteorites. Guest could walk around the inside of the plant cell to see how it is build. 
The separate ecosystems will be shown in the dioramas. The plants in the greenhouse 
will be shown from roots to crowns. Visitors will also have a possibility to enter the kurgan 
and examine original artifacts that have been made by human from the earliest age to the 
present times. 

The University Park of  Earth History has a real  chance to be situated in a very 
attractive buffer zone which is the part of recreation ring around the city. We suggest 
integrating the park with, at least, some elements of this surrounding by network of 
learning trails. Objects that we consider as very important are: 

- The unique Morasko Meteorite Nature Reserve
- disappearing Żurawiniec Nature Reverve with reconstructed settlement 
- disappearing Różany Potok with enclaves of  plants and vanishing animals
-  Dziewicza Góra, Greater Poland Voivodeship
- Junikowski Stream
and also 
rubbish dump – that shows the negative effects of human activity 

The University Park of Earth History and its facilities above-mentioned will be one of 
the kind in the Europe. Only Poznań will have such an unique place. The university is truly 
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prepared to carry out this large-scale project. It has got a comprehensively educated 
research personnel. We would like to introduce the terms such as: ecology, biodiversity, 
wildlife conservation and sustainable development in everyday life. That they will not be 
only an empty words but an important part of  people’s existence and secrets of the 
Universe and the Earth would be known to everyone.

Андрій Богуцький, Ярослав Кравчук, Віталій Брусак, 
Юрій Зінько, Катерина Москалюк, Оксана Шевчук, 
Львівський національний університет імені Івана Франка
КОНЦЕПТУАЛЬНІ  І  МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  ОБҐРУНТУВАННЯ  МЕРЕЖІ 
ГЕОПАРКІВ В УКРАЇНІ
Лабораторія  інженерно-географічних,  природоохоронних  і  туристичних 

досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка з 2010 року 
виконує науково-дослідну тему «Концептуальні і методичні засади обґрунтування 
мережі  геопарків  в  Україні».  Предметом  дослідження  виступає  інноваційна 
природоохоронна категорія міжнародного значення – геопарк, яка направлена на 
збереження  геолого-геоморфологічної  спадщини.  Геопарки  –  це  переважно 
великоплощинні природоохоронні території, які охоплюють місцевості з унікальними 
демонстраційними  властивостями  фрагментів  геологічної  еволюції  Землі  та 
спрямовані на їх широке наукове, освітнє, рекреаційне та традиційно-господарське 
використання  [8,  10,  11].  Програма  розвитку  геопарків  розроблена  ЮНЕСКО у 
співпраці  з  Міжнародним  союзом  геологічних  наук  у  1999  році  та  передбачає 
координацію  національних  та  міжнародних  зусиль  у  галузі  збереження  цінних 
геолого-геоморфологічних  об’єктів  і  територій  (геотопів,  геомісць,  геологічних 
пам’яток) [2, 10, 11]. В Україні розробка національної програми створення геопарків 
перебуває у зародковому стані.

Мета даної наукової розробки – обґрунтувати методологічні підходи та методичні 
рекомендації  щодо  формування  мережі  геопарків  в  Україні  для  потреб 
забезпечення ефективної національної політики та міжнародної співпраці в галузі 
збереження геоспадщини. 

У рамках цього дослідження вирішуються наступні завдання:
- Проаналізувати  та  розробити  методологічні  підходи  до  забезпечення 

основних  напрямів  охорони  геоспадщини  Землі:  збереження  георізноманітності, 
геоконсервації та геотуризму.

- Розробити концепцію природоохоронного статусу та нормативних критеріїв 
відбору  територій  під  геопарки  з  відповідною  їх  адаптацією  до  стратегії  та 
законодавчо-нормативних вимог охорони природи в Україні.

- На  основі  аналізу  геолого-геоморфологічної  інформації,  існуючого  і 
перспективного  стану  заповідання  об’єктів  геоспадщини  та  характеру  їх 
використання  обґрунтувати  репрезентативну  мережу  геопарків  для  великих 
геоморфологічних регіонів України.

В Україні останнє десятиліття характеризується активізацією робіт з вивчення 
і збереження геоспадщини, які проводять дослідники з геолого-геоморфологічних 
дисциплін  та  практики  геологічних  і  природоохоронних  служб.  Зокрема, 
геологічними службами проведено паспортизацію заповідних геологічних об’єктів 
для  всіх  областей  України,  здійснена  комплексна  характеристика  цінних 
геоморфологічних об’єктів, розпочаті роботи з виділення об’єктів до Європейського 
списку  геоспадщини та розроблено проекти ряду геотріпів  і  спеціалізованих на 
демонстрації пам’яток неживої природи природничих стежок  у національних парках 
[1, 3]. Сьогодні на порядку денному стоїть питання обґрунтування і створення в 
Україні геопарків та включення їх у Європейську мережу геопарків.



Фактологічною основою даного дослідження є наукові публікації з геолого-
геоморфологічної  будови  та  геоморфологічної  регіоналізації  України,  каталоги  і 
путівники та бази даних по визначних об’єктах неживої природи геологічних служб, 
природно-заповідних установ та науково-дослідних організацій. Для комплексного 
аналізу  геомісцевостей-кандидатів  на  створення  геопарку  використано  наступні 
науково-дидактичні критерії, рекомендовані Програмою ЮНЕСКО щодо геопарків 
[7,  10,  11]:  характер  об’єктів  геоспадщини,  сучасний  стан  охорони,  наукове 
забезпечення геоспадщини та історико-культурної спадщини, освітнє забезпечення, 
доступність об’єктів та наявність планів перспективного розвитку території. 

Виходячи  з  геолого-геоморфологічного  різноманіття  та  сучасного  стану 
заповідання найбільш перспективними територіями для формування (створення) 
геопарків виступають [4, 5, 6, 9]: у Карпатському регіоні – скелясті форми Бескиди 
(на основі національного природного парку «Сколівські Бескиди» та Поляницького 
регіонального ландшафтного парку) та палеогеографічний феномен «Старуня» на 
Передкарпаттяі (на базі однойменної геологічної пам’ятки природи); у Подільському 
регіоні – рифогенні побудови Товтр (на базі природного заповідника «Медобори» і 
національного природного парку «Подільські Товтри») та каньйон Дністра (на базі 
однойменного регіонального ландшафтного парку); у Кримському регіоні – геолого-
геоморфологічні  феномени  Кримських  гір  (на  базі  Карадазького  природного 
заповідника та заказника Великий Каньйон Криму); на Побужжі – порожиста долина 
р.  Південний Буг (на базі  регіонального ландшафтного парку «Гранітно-Степове 
Побужжя»), а також гляціодислокації у Подніпров’ї (на базі Канівського заповідника). 
Отримання статусу геопарків цими заповідними територіями значно покращить їх 
природоохоронний і туристичний імідж та дозволить претендувати на включення у 
Європейську Мережу Геопарків.

Розроблені концептуальні і методичні засади формування геопарків стануть 
основою для впровадження в Україні нової категорії заповідання – геопарків. Це 
сприятиме вдосконаленню заповідної справи в галузі охорони неживої природи на 
території  України.  У свою чергу,  методичні  рекомендації  щодо критеріїв відбору 
геолого-геоморфологічних  утворень  будуть  використані  для  вибору  територій-
кандидатів у геопарки національного, а пізніше й міжнародного значення. Мережа 
геопарків в Україні буде формуватися переважно на основі існуючих заповідних 
територій типу регіональних ландшафтних і національних природних парків.
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«ИЛЬМЕНСКИЙ ГЛИНТ» КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАМЯТНИК СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Резюме: в статье рассмотрены особенности уникального геологического 

памятника – Ильменского  глинта (южный берег  оз.  Ильмень),  являющегося 
самым протяженным геологическим обнажением морского девона Восточно-
Европейской платформы.

The resume: in article are considered characteristics of a unique geological 
heritage – Ilmen glint (southern coast of the lake Ilmen), being the most lengthy 
outcrop  of the sediments of  sea Devonian at  the Russian craton.

Ильменский  глинт  –  береговой  обрыв  южного  берега  оз.  Ильмень 
(Новгородская  область),  сложенный  терригенно-карбонатными  отложениями 
среднего франа (верхний девон). Глинт в переводе с датского означает обрыв, 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przegl%C4%85d_Geologiczny&action=edit&redlink=1


уступ.  Всего  в  пределах  северо-запада  России  выделяется  3  подобные 
структуры:  Балтийско-Ладожский  глинт,  сложенный  породами  ордовика, 
Ильменский  глинт  и  Каменноугольный  глинт  (два  последних  глинта 
расположены в Новгородской области). По мнению геологов СПГГУ и с учетом 
критериев  выделения  объектов  геологического  наследия  [2]  его  ценность 
может заключаться в следующем:

Научная значимость объекта
1.1. Редкость. Как  элемент рельефа он представляет собой обрывистый 

уступ типа клиф. Подобные объекты в глубине континента встречаются редко. 
Размеры объекта - протяженность около 16 км, высота около 10 м, прекрасная 
обнаженность  слагающих его  пород  (в  отличие от  двух  других  упомянутых 
глинтов),  доступность  для  наблюдения  и  посещения,  выдвигают  его  в  ряд 
уникальных (фото 1). Элементов ландшафта с подобными характеристиками 
на территории Северо-Западного округа РФ практически нет. 

1.2. Георазнообразие. 
А.  Геологическая  информативность.   Ильменьский  глинт  –  образец 

идеального  геологического  разреза.  Доступный  на  всем  протяжении  с 
прекрасной   обнаженностью  слагающих  его  горных  пород,  он  уже  на 
протяжении 100 лет является предметом изучения геологов. В нем послойно 
описан  разрез  осадков  среднефранского  времени  позднего  девона.  В 
основании  уступа  наблюдаются  ильменские  слои  рдейской  свиты 
семилукского  горизонта,  преимущественно  алевролит-глинистого  состава  с 
подчиненными  прослоями  органогенных  известняков.  Выше  залегают 
ракушняки,  плитчатые  известняки  и  комковатые  доломитизированные 
известняки  бурегских  слоев  рдейской  свиты.  Обычно  на  закрытых  (плохо 
обнаженных)  территориях  платформенных областей геологические разрезы 
изучаются  по  материалам   буровых  скважин  и  единичным  обнажениям, 
приуроченным  к  руслам  рек  и  искусственным  выработкам.  В  пределах 
берегового  обрыва  представлены  ильменские   (частично)  и  бурегские   (в 
полном объеме) слои среднего франа (фото 2, автор Р.А. Щеколдин).

Б.  Палеонтологическая  охарактеризованность.  Породы,  выходящие  в 
глинте  содержат  богатые  комплексы  разнообразных  морских  организмов 
позднего девона: замковых брахиопод, пелеципод, гастропод, криноидей, рыб. 
Основной объем в комплексах ископаемых обитателей среднефранского моря 
в  ильменское  и  бурегское  время  на  территории  Южного  Приильменья 
составляют остатки замковых брахипод и моллюсков (табл. 1).  

1.3. Экстремальность.  Прекрасная обнаженность объекта  позволяет 
геологам усомниться в точности представлений классической геологии о типе, 
скорости  тектонических  движений  на  геологических  структурах  типа 
платформ,  в  частности  Восточно-Европейской,   в  северо-западной  части 
которой  и  расположен  данный  объект.   Классическая  геология  отрицает 
наличие  горизонтальных  движений   геологических  тел  на  платформах.  В 
обнажении Ильменского глинта зафиксированы складки (фото 3). Причины их 
возникновения  остро  дискуссионны   уже  на  протяжении  нескольких 
десятилетий.

1.4. Активное протекание современных геологических  процессов. 



Геологическое строение  и рельеф объекта создают условия для образования 
классических форм блоков – оползней, нарушающих целостность обрыва и 
свидетельствующих о неустойчивости формы рельефа (фото 4).

В пределах Ильменского глинта уже много лет проходят геологическую 
практику  студенты  геологоразведочного  факультета  Санкт-Петербургского 
Горного  института,  студенты  естественных  специальностей  университетов 
Пскова  и  Новгорода.  Таким  образом,  соответствие  исследуемого 
геологического памятника следующему критерию становится особенно важно 
с  точки  зрения  сохранения  уникального  учебно-демонстрационного 
материала.

Образовательная  значимость   Особенно  важным  фактором  при 
рассмотрении  любого  геологического  объекта   с  точки  зрения 
образовательной  значимости  является  обязательное  соблюдение  всех 
нижеперечисленных критериев.

2.1.  Наглядность.  Ильменский  глинт  является  самым  протяженным 
обнажением морского девона в пределах Восточно-Европейской платформы. 
Великолепная обнаженность прослеживается на протяжении 16 км. 

2.2.  Хорошая  сохранность. На  данном  этапе  этот  критерий  на 
территории  глинта  еще  не  утратил  своей  значимости.  Но  любое 
антропогенное вмешательство в уникальную экосистему Ильменского глинта 
может  лишить  многие  естественные  институты  и  университеты  северо-
западного  региона исключительного  по наглядности объекта геологического 
наследия.

2.3. Изученность. 
Собственно  геологическое  изучение  северо-запада  России  начинается 

еще в XVIII веке. В 1764 г. И.Г. Леман совершает путешествие в Старую Руссу 
для  «химического  исследования  соленых  озер».  Итогом  этой  экспедиции 
явилась  статья,  в  которой  излагались  первоначальные  сведения  об 
особенностях геологического строения Новгородской губернии.  В 1803 г. В.М. 
Севергин  в  итоге  своих  деловых  поездок  по  Новгородской  и  Псковской 
губерниям публикует результаты полевых наблюдений. В 1805 году академик 
Н.Я.  Озерецковский,  продолжая  изучать  озера  северо-запада,   совершает 
путешествие  вокруг  оз.  Ильмень,  в  опубликованных  им  по  итогам  этой 
экспедиции записках    содержатся геологические сведения о значительном 
участке: от Старой Руссы до Петербурга.  Новый виток в изучение девонских 
отложений северо-запада связан с именем Г.П. Гельмерсена.  Именно в итоге 
работ Г.П. Гельмерсена и его постоянного оппонента  Э.И. Эйхвальда, а также 
последовавших за ними геологических экспедиций по
европейской  части  России  Э.  Вернейля  и  Р.И.  Мурчисона,  была  доказана 
общность  шотландских  и  русских  разрезов,  что  значительно  расширило 
возможности стратиграфии девона не только для Европы, но и для всего мира 
[3].   В  процессе  исследований  девонских  отложений  России  все  ученые 
особое внимание обратили на Ильменский глинт и его окрестности, а списки и 
описания ископаемых беспозвоночных,  собранных  Мурчисоном в разрезах 
глинта  долгое  время  были  единственными  в  русской  и  зарубежной 
геологической  литературе.  Значительный  вклад  в  изучение  особенностей 



геологического  строения  девонских  отложений  Приильменья,  как  и  всей 
европейской части России, внес П.Н. Венюков. Им были подробно послойно 
описаны   разрезы  Ильменского  глинта  и  приведены  списки,  органических 
остатков,  встречающихся  в  этих  разрезах  [4].  Планомерное  изучение 
геологического строения Южного Приильменья и жемчужины этого района – 
Ильменского  глинта началось  в  20-х  годах  XX века.  Здесь  работали  такие 
крупнейшие представители  отечественной  геологии  как  Д.В.  Наливкин,  Р.Ф. 
Геккер, Б.В. Наливкин и другие.

2.4.  Доступность.  На  всем  протяжении  объект  расположен  в  легко 
проходимой местности и практически в любой точке доступен для изучения.

2.5.  Развитая  инфраструктура.   Развитая  сеть  асфальтовых  дорог, 
близость г.  Старая Русса и такого крупного научного центра как г.  Новгород 
делают  Ильменский  глинт  крайне  удобным  при  проведении  не  только 
студенческих, но и геологических экскурсий в рамках научных конференций, а 
также геотуризма.

3.  Историко-культурная  В пределах Ильменского глинта расположены 
стратотипы ильменских и бурегских слоев, выделенных в 1930 г. Р.Ф. Геккером. 
Сочетание  живописности  этих  мест  и  уникальной  геологической 
информативности с первых лет развития отечественной геологии привлекало 
сюда  прославленнейших  деятелей  русской  геологической  школы.  Так 
академик Н.Я. Озерецковский, совершив путешествие  в 1805 году от Санкт-
Петербурга до Старой Руссы, отозвался о чудесной местности – Ильменском 
глинте у деревни Коростынь: «Погост Коростино не стоит места, которое 
занимает, тут бы надлежало быть городу или замку» [1].   

Ильменский  глинт  является  естественным  уникальным  природным 
объектом.  Его   ценность  определена  постановлением  администрации 
Новгородской  области  №  387  от  10  декабря  2001   г.,  согласно  которому 
Ильменский глинт причислен к памятникам природы регионального значения. 
Однако  в  настоящее  время  живописнейший  геологический  памятник 
находится   под  угрозой  уничтожения,  благодаря  проекту  местной 
администрации о продаже земельных участков вдоль береговой полосы в руки 
частных  инвесторов  с  последующей  активной  застройкой  всей 
природоохранной зоны. 

В  свете  выше  изложенного  представляется  необходимым  в  первую 
очередь  оценить   состояние  объекта  на  сегодняшний  день.  Оптимальное 
развитие  территории видится не на пути  хозяйственного освоения историко-
экологического объекта. 

№ 
п.п

Тип
Клас

с
Род Вид

Слои
Ильмен

ские
Бурег
ские

1 2 3 4 5 6 7

1
Безз
амко
вые

Lingula Brug.
Lingula amalitzkii 

Wenj.
+ +

2 Crania Retz. Crania proavia Gold. + +



Б
ра

хи
о

по
д

ы

3

З
ам

ко
вы

е

Chonetipustula 
Paeck.

Chonetipustula 
petini Nal.

+ +

4 Atrypa Dalm. Atrypa uralica Nal.
5 Anatrypa Nal. Anatrypa sigasa Nal. +

6
Cyrtospirifer Nal.

Cyrtospirifer 
schelonicus Nal.

+

7
Cyrtospirifer 

tenticulum (Vern.)
+ +

8 Cyrtina Dav.
Cyrtina demarlii 

(Bouch.)
+

9 Anathyris Peetz
Anathyris 

helmerseni, (Buch)
+ +

10

М
ол

л
ю

ск
и

Га
ст

ро
по

д
ы

Cyrtolites Conr.
Cyrtolites 

euomphaloides Nal.
+

11
Tropidodiscus 

Meek
Tropidodiscus 

tenuilineatus (Wen.)
+

12 Bellerophon Mon.
Bellerophon 

petinensis Nal.
+ +

13
Platyschisma 

McCoy
Platyschisma 

uchtensis Keys.
+ +

14
Flemingia 
Koninck

Flemingia 
koloschkensis Nal.

+

1 2 3 4 5 6 7

15

М
ол

л
ю

ск
и

Га
ст

ро
по

д
ы

Naticopsis McCoy

Naticopsis inflata 
(Roem.)

+? +

16
Naticopsis aff.  
piligera( Sand.)

+

17
Murchisonia 
Archiac et 
Verneuil

Murchisonia pusilla 
(Eichw.)

+

18

П
ел

е
ц

и
по

д
ы

Pteria Scopoli
Pteria (Volchovia) 
koloschka B. Nal.

+

19

Leptodesma Hall

Leptodesma 
meglitzkii Tschern.

+

20
Leptodesma 

mytiloformis Hall
+?

21
Leptodesma 

triangularis (Eichw.)
+

22
Leptodesma  medon 

Hall
+

23
Leptodesma 

semiovalis Wen.
+

24 Actinopteria Hall
Actinopteria 

velikayia B.Nal.
+?

25 Pteronites McCoy Pteronites  belgica +?



Frech

26
Pterinea Goldfuss

Pterinea  ilmenica 
B.Nal.

+

27
Pterinea cf. bonisseti 

Oechlert
+

28 Ambonychia Hall
Ambonychia declivis 

Eichw.
+

29
Schizodus 

Murchison et 
Verneuil

Schizodus 
devonicus Vern.

+ +

30
Ontaria Clarke

Ontaria clarkei 
Beush.

+

31
Ontaria 

suborbicularis Hall
+

32 Phtonia Hall Phtonia sp. +
Табл. 1. Характерные виды брахиопод и моллюсков ильменских и бурегских 

слоев Южного Приильменья

Использованная литература
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2.  Вдовец  М.С.  Современное  состояние  изучения  и  охраны 

геологического наследия.//Материалы Рабочего совещания Российской группы 
Progeo. 6-12 августа 2007 года – Миасс, 2007. С. 12-16.
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