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ВСТУП 
 
Вивчення курсу «Геоморфологія з основами четвертинної 

геології» передбачено освітніми програмами підготовки фахів-
ців за спеціальностями 103 «Науки про Землю» та 106 «Геогра-
фія» для набуття здобувачами вищої освіти бакалаврського рів-
ня знань про рельєф земної поверхні, генетичні типи четвертин-
них відкладів, що її покривають, ознайомлення з принципами та 
методами їхнього вивчення у зв'язку з іншими природничими 
науками.  

До завдань курсу належить розгляд усіх рельєфотворних 
процесів зовнішньої та внутрішньої динаміки, а також сучасних 
свідчень про морфолітогенетичні процеси та речовинно-
генетичні особливості відкладів четвернтинної системи.  

Даний навчальний посібник є теоретичною основою для 
набуття здобувачами вищої освіти фахових компетентностей 
щодо формування та будови поверхні Землі, основних мікро-, 
мезо-, макро- та мегаформ її рельєфу, зв'язку рельєфоутворення 
з ендогенними та екзогенними геологічними процесами, гео-
морфологічних та генетичних типів ландшафтів та четвертин-
них відкладів. Посібник допоможе студентам набути вміння 
проводити дослідження рельєфу окремими методами, читати та 
аналізувати геоморфологічні карти і карти четвертинних відкла-
дів, визначати їхній вік і генетичні типи.  

У посібнику детально розглядаються ендогенні і екзогенні 
процеси формування морфоструктури і морфоскульптури рель-
єфу та покривних четвертинних відкладів Аналізуються основні 
напрями використання геоморфологічної та геологічної інфор-
мації у різних галузях господарства. Усі розділи курсу ілюстру-
ються прикладами з території України.  

Посібник складається зі  вступу, термінологічного слов-
ника, вісьми розділів, списку рекомендованої літератури і зміс-
ту. Кожний розділ супроводжується тестами і питаннями для 
контролю знань. Посібник обсягом 207 сторінок містить 
56 рисунків і 5 таблиць. Розділи 2, 3, 4, 5 написані Мельничу-
ком Г.В., 1, 6, 7, 8 – Мельничуком В.Г. 
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Посібник укладений Григорієм Мельничуком, кандидатом 
геологічних наук, доцентом кафедри геології та гідрології Наці-
онального університету водного господарства та природокорис-
тування. При підготовці даного навчального посібника викорис-
товувались навчально-методичні надбання інших викладачів 
згаданої кафедри, зокрема не видані рукописи професора 
М.Д. Будза, а також матеріали праць професора І.М. Коротуна: 
«Прикладна геоморфологія» (1996) та «Практикум з прикладної 
геоморфології» (1996), доцента Я.О. Новосада «Загальна геоло-
гія» (2007) та інших авторів.  

Автори вдячні всім, хто сприяв створенню даного посіб-
ника і надав зауваження та пропозиції для покращення книги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Абісаль – океанічне ложе. 
Абляція – танення поверхні льодовика. 
Абсолютний вік гірської породи – час, який пройшов з 

моменту утворення породи (в роках) до нашого часу. На зва 
«абсолютний» використовується для того, щоб відрізнити його 
від відносного віку, який показує, які відклади в земній корі є 
молодшими, а які старшими без оцінки тривалості часу, що ми-
нув з моменту їх утворення. 

Абразія – руйнування берегів морів і озер. 
Азимут падіння – [від араб. as-sumut – шлях, напрямок] – 

напрямок, що розглядається як кут між меридіаном, на якому 
знаходиться точка спостереження та лінією падіння пласта гео-
логічного тіла (шару, товщі, крила складки, площини тріщини 
тощо). Визначається за допомогою гірничого компаса. 

Азимут простягання – [від араб. as-sumut – шлях, напря-
мок] – напрямок, що розглядається як кут між меридіаном, на 
якому знаходиться точка спостереження та лінією простягання 
пласта геологічного тіла (шару, площини тріщини тощо). Ви-
значається за допомогою гірничого компаса. Може бути визна-
чений двома азимутами, які відрізняються на 180º. 

Акреція – [від лат. accretio – приріст] – процес збільшення 
розмірів геологічного тіла шляхом його нарощування по пери-
ферії за рахунок подрібненої, розплавленої, розчиненої та ін. 
речовини навколишнього простору. Виділяють А. Землі, А. кон-
тинентів, а також А. літогенну, А. вулканічну та ін. 

Акумуляція – досл. «нагромадження». 
Алювій – відклади річок.  
Антропоген – четвертинний період. 
Антропогенез – діяльність людини. 
Антикліналь – опуклий вигин пластів. 
Астеносфера – зона пом'якшення речовини  у верхній 

мантії Землі. 
Атол – кораловий острів у вигляді вузької кільцевої гряди 

рифового вапняку, що замикає в собі внутрішню лагуну. 
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Базис ерозії (рос. базис эрозии, англ. base level of erosion, 
нім. Erosionsbasis) – поверхня поздовжнього профілю водного 
потоку, на рівні якої потік (річка, струмок) втрачає свою енер-
гію і нижче якої не може поглибити (еродувати) своє ложе. 

Балка – ерозійна долина з розлогими схилами і тимчасо-
вим водотоком. 

Бар – піщане пасмо, створене переміщенням донних оса-
дів поблизу берега водойми. 

Баранячий лоб – горб, згладжений і відполірований льо-
довиком, з пологим схилом, оберненим в бік льодовика, та кру-
тим – протилежним. 

Бар'є́рний риф – гряда, складена вапняковими скелетами 
відмерлих коралів і покрита зростаючими коралами. 

Бархан – рухома серповидна піщана форма рельєфу пус-
тель, створена вітром. 

Басейн (річковий) – частина суші з доцетровою системою 
схилів і стоку. 

Батіаль – материковий схил в океані. 
Батоліт – значне інтрузивне тіло з крутими контактами і 

великою потужністю. 
Бедле́нд (англ. badland  – «погані землі», рос. бедленд, нім. 

Badlands) – рельєф, що характеризується заплутаною мережею 
ярів та гострих водороздільних гребенів і виникає на еродованих 
глинистих породах. 

Валуни́ великі, різною мірою обкатані уламки гірських 
порід діаметром від 0,2 метра. Осадова незцементована уламко-
ва гірська порода, уламки якої представлені в основному валу-
нами називається валунником. Зцементовані відміни мають на-
зву валунного конгломерату. 

Верховодка – підземні води, які накопичуються над тим-
часовим підпором. Залягають поблизу поверхні, схильні до різ-
ких коливань, легко забруднюються. 

Вододільна лінія – межа, що розділяє суміжні басейни рі-
чок, балок тощо. 

Водоносний горизонт – водопроникний шар гірської по-
роди, що вміщує воду та залягає над водонепроникним пластом; 
однорідні або близькі за фаціально-літологічним складом та 
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гідрогеологічними властивостями пласти водопроникних гірсь-
ких порід, пустоти (пори, тріщини) яких заповнені гравітацій-
ними водами. 

Водопроникні гірські породи (рос. водопроницаемые гор-
ные породы, англ. permeable rocks; нім. wasserführendes Gesteine  
n pl) – пористі або тріщинуваті гірські породи, по яким можли-
вий рух підземних вод. 

Вулканізм – сукупність явищ, пов'язаних з утворенням та 
переміщенням магм у глибинах Землі та їх виверженням з надр 
на поверхню суші або дно морів і океанів у вигляді лав, пірокла-
стичного матеріалу і вулканічних газів. 

Гайот – ізольований згаслий вулкан в океані, вершина 
якого зрізана абразією або увінчана кораловим рифом.  

Генезис – походження (порід, форм рельєфу). 
Геосинкліналь – рухома ділянка земної кори з активним 

тектонічним режимом (стадії: морський прогин – складчаста 
зона). 

Геокріологія – наука про мерзлі ґрунти та гірські породи. 
Вивчає їх походження, історію розвитку, умови існування, бу-
дову й властивості та явища, пов'язані з процесами промерзання, 
відтавання і діаґенезу мерзлих товщ. 

Геоморфоло́гія – наука про рельєф Землі, його походжен-
ня, просторові, генетичні та історичні закономірності будови та 
розвитку. Геоморфологія розглядає зміни рельєфу як процес, що 
складається з існуючих протиріч між рельєфоутворюючими 
факторами, що й обумовлює безперервний розвиток земної по-
верхні та форм рельєфу. 

Геохронологія – наука про часове датування подій у гео-
логічній історії Землі. 

Гіпергене́з – процеси хімічного і фізичного перетворення 
мінералів як у верхніх частинах земної кори, так і на її поверхні 
під впливом атмосфери, гідросфери і біосфери. 

Голоцен – післяльодовикова (сучасна) епоха четвертинно-
го періоду. 

Гравітація – взаємодія матеріальних мас (тут сила земно-
го тяжіння, що визначає перебіг більшості рельєфотворчих про-
цесів). 
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Делювій – відклади площинного змиву. 
Де́льта – район впадіння річки в океан, море, озеро або 

іншу річку, розчленований рукавами і протоками. Включає вер-
хню товщу гирлового конуса виносу річки та алювіальну надво-
дну частину, яка утворює складну гідрографічну мережу і своє-
рідний ландшафт. Зазвичай, дельта є заболоченою. 

Денудація – досл. – «оголювання», винесення продуктів 
вивітрювання (тут – у значенні «екзогенне руйнування»). 

Депресія – досл. «вдавлювання», «зниження». 
Десквамація – [від лат. desquamo – «знімаю луску»] – різ-

новид фізичного (температурного) вивітрювання, в результаті 
якого відбувається відшаровування тонких (близько 1–2 см) 
лусочок від поверхні гірських порід або навіть товстих пластин 
паралельно поверхні під впливом екстремальних добових коли-
вань температури. Розповсюджена в аридних районах (пустелях 
та високогір’ї). 

Дефляція – поширена форма руйнівної діяльності вітру 
(видування). 

Диференціація – досл. «розділення». 
Докембрій – архейська і протерозойська ери. 
Долина (річкова) – від'ємна лінійно-витягнута (часто зви-

виста) форма рельєфу. 
Друмліни – овальні горби з моренного матеріалу, утворені 

біля краю льодовика.  
Дюни – піщані асиметричні горби-насипи, створювані віт-

ром на берегах морів, озер, річок. 
Екзарація – руйнівна діяльність льодовика. 
Екзогенні процеси – сукупна назва діяльності зовнішніх 

агентів (води, вітру тощо). 
Еклогіт – кристалічна, глибинна метаморфічна або маг-

матична гірська порода, що складається з низькохромистого 
піроп-альмандин-гросулярового ґранату і жадеїт-діопсидового 
клінопіроксену. Як другорядні і акцесорні мінерали трапляють-
ся: рутил, кіаніт, корунд, санідин, коесит, енстатит, графіт, ал-
маз, флогопіт. 

Елювій – продукти вивітрювання, нагромаджені на місці 
утворення (кора вивітрювання). 
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Ендогенні процеси – сукупна назва процесів та явищ, що 
протікають у надрах Землі. 

Еолові процеси – сукупна назва проявів діяльності вітру. 
Ерозія – руйнівна діяльність водних потоків. 
Естуа́рій – однорукавне, лійкоподібне гирло річки, що 

розширюється в напрямку моря або океану. Утворюється, коли 
море затоплює гирло річки, а припливи та відпливи виносять 
осадові породи в море і не дають естуарію заповнитися ними та 
перетворитися на дельту. 

Жеода – округле або овальне мінеральне утворення, що 
виникло внаслідок заповнення пустот в гірській породі мінера-
льною речовиною, яка відкладається від периферії до центру. 
Розміри Ж. в поперечнику до 1 м і більше. Відомі Ж. агатові, 
кварцові, халцедонові, кальцитові, баритові, целестинові та ін. 

Жила – геологічне тіло неправильної форми, що утвори-
лося в результаті заповнення тріщин у гірських породах або 
внаслідок метасоматичного заміщення порід уздовж тріщин 
мінеральною речовиною. 

Жорства́ – продукти вивітрювання гірських порід, що 
складаються з гострокутних незцементованих уламків порід або 
мінералів розміром 1–10 мм. Входить, зокрема, до складу куру-
мів. 

Зандри – досл. «пісок» – похилохвилясті піщані рівни-
ни,утворені талими водами перед кінцем льодовикового язика. 

Зоопланкто́н – частина планктону, представлена тварин-
ними організмами, які пасивно переносяться течіями. Представ-
лений одноклітинними організмами, дрібними ракоподібними, 
личинковими стадіями тварин, пелагічною ікрою риб. Ці органі-
зми живляться фітопланктоном або дрібнішими представниками 
зоопланктону. 

Ігнімбрит – вулканічна уламкова гірська порода, яка має 
ознаки як лав, так і пірокластичних утворень. Має уламкову 
будову і складається перев. з дрібних частинок вулканічного 
скла, уламків пемзи і кристалів. Частинки попелу пластично 
деформовані і, щільно прилягаючи один до одного, зливаються 
ще в розплавленому стані. 

Ізото́пи – нукліди одного і того самого хімічного елемен-
ту, які мають різну кількість нейтронів, а, отже, різне масове 
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число і різну атомну масу. 
Кальде́ра – циркоподібне заглиблення із крутими стінка-

ми й більш-менш рівним дном, що утворилося внаслідок прова-
лу вершини вулкана та, у деяких випадках, прилеглої місцевості. 
Від кратера кальдера відрізняється походженням і більшими 
розмірами. Часто кальдера може бути наповнена водою. 

Ками – округлі конусовидні горби з плоскими вершина-
ми, створені талими водами льодовика у прильодовіковій зоні. 

Карст – сукупність явищ та форм рельєфу, пов'язаних з 
розчинною діяльністю підземних і поверхневих вод. 

Катагенез – природний процес зміни осадових гірських 
порід, що настає після діагенезу й передує метаморфізмові. По-
лягає у значному ущільненні порід, утворенні мінералів вторин-
них і перекристалізації речовини тощо. 

Корінні відклади – дочетвертинні породи. 
Кліф – урвище морського берега, що утворюється під ді-

єю прибою. Кліф поступово відступає в бік суходолу, збільшу-
ючи тим самим ширину абразійної берегової тераси, що лежить 
біля його підніжжя. 

Кристалічний комплекс – сукупна назва магматичних і 
метаморфічних утворень. 

Лаколіт – грибоподібна інтрузія, застигла біля поверхні 
Землі («недорозвинутий вулкан. 

Лахари – грязьові потоки, що виникають при змішуванні 
вулканічного матеріалу з водами кратерних озер, дощовою во-
дою або водою, що утворюється внаслідок танення льоду або 
снігу на схилах вулкана. 

Літологія – наука про фізичні властивості та генезис оса-
дових порід. 

Літораль – прибережна материкова відмілина в морі.  
Літосфера – верхня тверда оболонка Землі, розташована 

вище астеносфери. 
Маар – заглиблена форма рельєфу, циліндрична або у ви-

гляді конуса, результат вулканічної експлозії у вигляді вибухів 
вулканічних газів, що не супроводжуються виливанням магми. 

Меа́ндри – плавні, колоподібні вигини річища річки, іноді 
на 180°. Назва походить від грецької назви річки Великий Мен-
дерес, що в Малій Азії. Меандри характерні здебільшого для 
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рівнинних річок. Утворюються у результаті руслових процесів – 
розмиву річища й акумуляції відкладів. 

Монокліналь – структура, в якій нашарування (пласти) 
похилі в один бік. 

Морена – матеріал, що переноситься транспортується) 
льодовиком. 

Морфогенез – походження форм рельєф в зв'язку з істро-
рією їх розвитку. 

Морфографія – опис і класифікація форм рельєфу за зов-
нішніми ознаками. 

Морфодинаміка – еволюція та зміни форм рельєфу в часі.  
Морфометрія – визначення кількісних показників елеме-

нтів і форм рельєфу. 
Морфоскульптура – дрібні і середні форми рельєфу, 

створені переважно екзогенними процесами. 
Морфоструктура – великі форми рельєфу, зумовлені ен-

догенною геологічною структурою. 
Некто́н – сукупність активно плаваючих організмів, що 

мешкають у водній товщі, можуть активно пручатись течії та 
переміщуватись на значні відстані. До нектону відносяться ка-
льмари, риби, морські змії та черепахи, пінгвіни, кити, ластоногі 
і т. ін. 

Неотектоніка – тектонічні рухи протягом новітнього 
(неоген-четвертинного) часу. 

Неритова зона, неритова область – мілководна частина 
Світового океану до глибини 200 м, характеризується наявністю 
у воді меропланктону. Розташовується над шельфом і перерива-
ється просторами з опрісненням або прісною водою біля гирл 
великих річок. 

Ози – вузькі звивисті пасма піщано-галькового матеріалу, 
створені флювіогля ціальними потоками. 

Ооліт́и – мінеральні утворення, дрібні стяжки діаметром 
кілька міліметрів, звичайно більш-менш кулястої форми і кон-
центрично-шкаралупчастої та радіально-променистої будови. 
Бувають вапнисті, залізисті, марганцеві тощо. Ооліти подекуди 
утворюють промислові родовища. Залізисті ооліти – різновид 
залізних руд. 

Палеогра́фія – історико-філологічна дисципліна, об'єктом 
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дослідження якої є історія письма, його еволюція та характерні 
особливості на певних етапах розвитку. Засновник – Жан Мабі-
льон. 

Педіплен – вирівнена слабопохила рівнина по периферії 
гір та височин. 

Пенеплен – слабо горбиста рівнина, створена на місці 
зруйнованих гір. 

Платформа – велика стійка ділянка земної кори з двопо-
верховою будовою. 

Плейстоцен – рання епоха четвертинного періоду, що пе-
редувала голоцену. 

Плита – частина двоповерхової платформи. 
Поно́ри або катавотри – природні отвори, на поверхні 

закарстованого масиву, через які відбувається поглинання пове-
рхневих вод і проникнення їх у глибинні шари земної поверхні. 

Пролювій – відклади тимчасових потоків. 
Ри́гель – поперечний скелястий уступ на дні льодовикової 

долини, що виникає на місці виходу твердих порід або при пе-
репоглибленні долини; зумовлений посиленою дією льодовиків, 
які злилися в цьому місці. 

Риф – утворюється в результаті життєдіяльності коралів, 
вапнякових водоростей, моховаток. 

Рифт – лінійно витягнута подібна до рову тектонічна 
структура типу грабена, що розтинає земну кору. Довжина від 
сотень до тисяч кілометрів, ширина від десятків до 200–400 км. 
Частіше утворюється в зонах розтягнення земної кори. Виник-
нення рифту супроводжується сейсмічною активністю і магма-
тизмом. 

Синкліналь –  увігнута форма залягання пластів. 
Снігова́ лі́нія – межа, вище від якої в горах зберігається 

сніг, який не тане, і перетворюється на лід. Вище від снігової 
лінії накопичення твердих атмосферних опадів переважає над 
таненням і випаровуванням. 

Седимента́ція – сідання або спливання часток дисперсної 
фази в рідкому або газоподібному дисперсійному середовищі в 
гравітаційному полі або полі відцентрових сил. Седиментація 
відбувається, якщо направлений рух часток під дією сили тя-
жіння або відцентрової сили переважає над хаотичним тепловим 
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рухом часток. 
Суфозія – вимивання і вилужування порід підземними во-

дами з осіданням поверхні («псевдокарст»). 
Тальвег – лінія, що сполучає найнижчі точки долин, ба-

лок, ярів. 
Такир – форма рельєфу, утворена при висиханні засоле-

них ґрунтів в пустелях і напівпустелях. 
Тектоніка – вчення про будову і рухи земної кори та її 

окремих структур. 
Ультраметаморфізм – метаморфічний процес, що відбу-

вається в глибоких зонах земної кори і супроводжується випла-
вкою анатектичного матеріалу. Складовими частинами ультра-
метаморфізму є анатексис, гранітизація, палінгенез і реомор-
фізм. 

Фірн – крижана порода зі щільністю від 450 до 800 кг/м³, 
що складається із взаємозалежних крижаних зерен. 

Флювіогляціал – відклади, створені потоками талих льо-
довикових вод. 

Хондрити – найпоширеніший тип кам'яних метеоритів, 
що становить близько 90% усіх кам'яних метеоритів. Характер-
ною рисою хондритів є наявність хондр – сферичних часток 
розміром до горошини, що містяться в основній тонкозернистій 
масі метеорита. Для хондритів характерним є більший вміст 
металів і сульфідних мінералів. 

Цуна́мі (яп. 津波 – велика хвиля, що заливає бухту) – хви-
лі, довжиною більше 500 м, які утворюються в морі чи в океані 
зазвичай внаслідок землетрусів чи вивержень вулканів на дні 
Світового океану (або падіння астероїду тощо) й охоплюють 
усю товщу води. На глибокій воді цунамі поширюється зі швид-
кістю кількасот кілометрів на годину й зазнає незначних втрат 
енергії. 

Шельф – материкова мілина в морях, що облямовує кон-
тиненти. 

Щит – тектонічно стійке підняття кристалічного фунда-
менту платформ. 
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Розділ 1. ГЕОМОРФОЛОГІЯ І ЧЕТВЕРТИННА  
ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКИ 

 
 

1.1. Геоморфологія і четвертинна геологія як науки 
 

Геоморфологія (від грецьких слів: «гео» – земля; «мор-
фе» – форма; «логос» – наука) – це наука про будову, похо-
дження, історію розвитку і сучасну динаміку земної поверх-
ні.  

 Четвертинна геологія наука про походження ібудову 
четвертинних відкладів і процесів, що їх формують.  

Об’єкти дослідження геоморфології – це фоми рельє-
фу та їхнє поєднання, тобто сукупність нерівностей земної 
поверхні різного масштабу. Ці нерівності за орієнтуванням у 
просторі можуть бути позитивними чи додатними (горб, гора, 
хребет тощо), або негативними чи від’ємними (западина, про-
валля, ущелина тощо). 

Рельєф не слід розглядати як механічне сполучення 
якихось абстрактних геометричних поверхонь. Він характери-
зується цілим комплексом ознак і особливостей, серед яких 
виділимо: 

1. Рельєф значною мірою залежить від особливостей ге-
ологічної будови, в зв’язку з чим його вивчення неможливе без 
знайомства із складом та властивостями гірських порід, а та-
кож без розуміння процесів, що протікають у надрах Землі. 

2. Особливості рельєфу визначаються також процесами, 
які домінують у зовнішніх оболонках Землі (атмосфері, гідро-
сфері, біосфері), що вимагає спеціального вивчення цих про-
цесів для розуміння умов формування рельєфу. 

3.Утворюючись на контакті різних середовищ географіч-
ної оболонки, які безперервно змінюються у часі і в просторі, 
форми рельєфу являють собою продукт динамічної системи. 
Отже, аналізувати рельєф можна лише в історичному аспекті, 
тобто з урахуванням його мінливості у часі, яку часто нази-
вають динамікою рельєфу. 
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4. Нарешті, сам рельєф, який являє собою безперервну 
комбінацію різноманітних І поверхонь (від горизонтальних 
до вертикальних), впливає на активність геоморфологічних 
процесів, тобто, однією з ознак рельєфу виступає його само-
розвиток. Вирішальне значення у саморозвитку рельєфу на-
лежить гіпсометрії, тобто, висотному положенню даної ділян-
ки земної поверхні відносно рівня моря (цілком зрозуміло, що 
геоморфологічні процеси по-різному протікають на низовинах, 
височинах чи у горах). Загальну уяву про співвідношення гіпсо-
метричних рівнів на Землі дає гіпсографічна крива (рис. 1.1). 

Отже, рельєф одночасно виступає як продукт геологічно-
го розвитку і як складова частина географічного ландшафту. 
Звідси витікає і своєрідне становище геоморфології у комплек-
сі наук про Землю: з одного боку вона виступає як наука геоло-
гічна, з іншого є частиною фізичної географії. 

Об’єкти дослідження четвертинної геології четвертин-
ні відклади, що являють собою багатокомпонентну динамічну 
систему (гірські породи та їх асоціації, підземні води, гази, фізи-
чні поля), в межах якої здійснюється діяльність людини. 

Основним завданням четвертинної геології є дослідження 
сучасного стану і закономірностей формування четвертинних 
відкладіві акумулятивних форм рельєфу прогнозування їхніх 
змін у процесі господарської діяльності і захисних заходів, що 
забезпечують раціональне освоєння територій, використання 
надр і охорону довкілля. 

Геоморфологія та четвертинна геологія тісно контакту-
ють з прикладними напрямками інших природничих наук, зок-
рема, математики, фізики, хімії, біології, а також з палеогео-
графією, кліматологією, картографією. 
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1.2. Методи геолого-геоморфологічних досліджень 
 

Геоморфологія широко використовує методи фундамен-
тальних і природничих наук, таких як фізика, математика, хі-
мія. Ще більше значення у геоморфологічних дослідженнях 
мають окремі методи, що лежать в основі наук геологічного 
комплексу (динамічної, історичної, інженерної геології, гідрогео-
логії тощо) та наук, які вивчають зовнішні сфери географічної 
оболонки (метеорології, гідрології, ґрунтознавства та ін.). 

Методологічною основою всіх геолого-географічних наук, 
а серед них і геоморфології, виступає діалектичний метод пі-
знання оточуючого середовища. Він ілюструється взаємним 
зв’язком природних явищ, взаємодією протилежних сил, стриб-
коподібним характером розвитку тощо. Серед універсальних 
загальнонаукових методів, що використовуються і геоморфоло-
гами, відзначимо також історичний (вивчає рельєф у послідо-
вному розвитку), генетичний (вивчає походження окремих 

 
Рис. 1.1. Гіпсографічна крива Землі 
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форм і типів рельєфу), порівняльно-описовий (виявляє різницю 
у прояві геморфологічних процесів, вивчає основні фактори фо-
рмування рельєфу), математичні (забезпечують дослідників 
кількісною інформацією про рельєф  геометричні, кінематич-
ні та ін.). 

В той же час навіть найширший набір методів згаданих на-
ук не може задовольнити спеціальних потреб геоморфології. 
Виступаючи як самостійна наука, геоморфологія має свій влас-
ний об’єкт дослідження (рельєф), а отже, і базується на спе-
цифічних методах його аналізу. 

 В залежності від організації геолого-геоморфологічних 
робіт розрізняють: методи польових геолого-геоморфологічних 
досліджень (експедиційні), які спираються на маршрутні об-
стеження території і поєднуються з геоморфологічним картог-
рафуванням; методи стаціонарні, що передбачають тривалі спо-
стереження за динамікою рельєфу на спеціально визначених 
стаціонарах, які організовують у межах характерних для даної 
території (ключових) ділянок; методи  камеральні, які спря-
мовані на опрацювання польових матеріалів, їх узагальнення, 
моделювання рельєфу тощо. 

За спрямуванням геоморфологічних досліджень виді-
ляються дві великі групи методів геолого-геоморфологічні 
(спрямовані головним чином на аналіз зв’язків будови поверхні 
з геологічною основою; за допомогою цих методів визначають-
ся, наприклад, вік рельєфу, особливості його розвитку у мину-
лому тощо) та геолого-геоморфологічні, пов’язані з вивчен-
ням інтенсивності геоморфологічних процесів, їх прогнозу-
ванням на майбутнє тощо. 

Серед найпоширеніших конкретних методів геолого-
геоморфологічних досліджень відзначимо: 

 1. Морфологічний метод, що полягає у визначенні зов-
нішніх ознак форм і типів рельєфу (рис. 1.2). Наприклад: сто-
лоподібна гора, гостроверхий хребет, округлий горб тощо. 

2. Морфометричний метод найчастіше використовуєть-
ся у комплексі з морфологічним і дає уяву про розміри форм 
рельєфу (висока або низька тераса, глибока ущелина). Морфоме-
тричний метод має велике теоретичне і практичне значення при 
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побудові спеціальних геоморфологічних карт, наприклад, карт 
глибини та густоти ерозійного розчленування території, крутиз-
ни схилів тощо. 

3. Морфоструктурний  метод є невід’ємною складовою ча-
стиною геолого-геоморфологічних методів дослідження рельє-
фу і полягає у визначенні співвідношення геологічної будови і 
сучасної поверхні конкретної території. Вже згадувалося, що 
крупні форми рельєфу тісно пов’язані з геологічними структу-
рами (гірський хребет, низовина, міжгірна улоговина тощо). 
Часто структурну обумовленість можуть мати мезо- і навіть 
мікроформи рельєфу, особливо за умови близького до поверхні 
залягання корінних порід (наприклад, будова і спрямування 
річкових долин Поділля або розміщення карстових форм на 
Поліссі тісно пов’язані з лініями глибинних тектонічних розло-
мів). 

4. Палеогеоморфологічний метод теж належить до геоло-
го-геоморфологічної групи і полягає у вивченні похованого ре-

 
Рис. 1.2. Головні елементи рельєфу 

1 – горизонталі; 2 – вершини; 3 – сідловина (перевал); 4 – лінії водо-
ділу; 5 – лінії підошви схилів; 6 – лінії перегинів схилу (бровки); 
7 – лінії тальвегів 
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льєфу і геоморфологічних процесів минулого з метою виявлення 
їх ролі у сучасному рельєфі території, а отже, відкриває шляхи 
до прогнозування подальшого розвитку поверхні. Одним із 
найважливіших інструментів палеогеоморфології виступає 
метод кореляції (співставлення віку форм і типів рельєфу за 
характером і складом геологічних відкладів). 

5. Морфонеотектонічний метод дає уяву про темпи і 
спрямування сучасних тектонічних рухів та їх відображення у 
геоморфологічних процесах (ерозія, акумуляція тощо). Відно-
сячись до групи геолого-геоморфологічних, цей метод відіграє 
суттєву роль у виявленні корелятивних зв’язків між формами 

рельєфу і геологічними 
відкладами. 

6. Морфодинаміч-
ний метод дає можли-
вість аналізувати динамі-
ку екзогенних процесів, а 
отже прогнозувати темпи 
ерозії та акумуляції, змі-
ни рельєфу під впливом 
господарської діяльності 
людей тощо. Інструмен-
тами при реалізації цьо-
го методу виступають 
геодезичні зйомки, ма-
тематичні, фізичні мо-
делі, статистичні розра-
хунки тощо. Найбільш 
ефективно використову-
ється цей метод при ви-
конанні стаціонарних 
спостережень. 

Наведений перелік 
далеко не вичерпує ме-

тодичної бази сучасної геоморфологічної науки. В зв’язку з 
тим, що найкращі результати можуть бути одержані лише за 
умови використання цих методів у комплексі, можна вести мову 

 
Рис. 1.3. Визначення генезису  

рельєфу на основі  
показників: 

І – морфографічних;  
ІІ – морфометричних;  

ІІІ – геологічних 
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про існування єдиного геоморфологічного (історико-
генетичного) методу, який розкриває єство процесів та взає-
мозв’язків при формуванні рельєфу у поєднанні з особливостя-
ми внутрішньої структури та походженням форм і типів рельє-
фу та геологічних утворень (рис. 1.3). Використання геоморфо-
логічного методу базується на системному підході, при якому 
геоморфологічний об’єкт розглядається як наслідок сукупного 
прояву взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів цілісної 
природної системи. При цьому обов’язково аналізуються три 
етапи, що становлять послідовну основу системного підходу: 
по-перше, визначаються джерела енергії; по-друге, визнача-
ються рельєфотворчі процеси, зумовлені цією енергією; по-
третє, наводиться характеристика геоморфологічного об’єкту, 
створеного згаданими процесами. Прикладами таких геомор-
фологічних систем можуть бути: річкова долина, льодовик у 
горах, карстове озеро тощо. 

Серед новіших методів геоморфологічних досліджень від-
значимо аерокосмічні методи. Аерокосмічні зйомки особливо 
ефективні при виявленні структурних особливостей рельєфу 
(глобальні структури, глибинні розломи тощо) та при аналізі 
динаміки геологічних процесів, особливо у важкодоступних 
районах або на значних за площею територіях (рух льодовиків у 
горах, зміна стану меліорованих земель тощо).  

Методи четвертинної геології:  
генетичний – з'ясування походження умов утворення від-

кладів; 
стратиграфічний – вдосконалення стратиграфічної шкали 

четвертинного періоду; 
палеогеографічний і палеоекологічний – відновлення умов 

осадконакопичення та екологічної ситуації відповідного часу; 
неотектонічний – вивчення тектонічних рухів четвер-

тинного періоду та їх впливу на покрив четвертинних відкладів; 
прикладний – розробка корисних копалин четвертинних 

відкладів, вивчення для потреб інженерної геології, гідрогеоло-
гії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

1.3. Коротка історія розвитку геоморфології та  
четвертинної геології 

 
Не викликає сумніву, що відомості про рельєф нагрома-

джувалися протягом всієї історії розвитку людства. Проте перші 
спроби наукового пояснення процесів рельєфоутворення 
з’явилися лише у другій половині XVIII от. (головним чином у 
працях геологів), а формування геоморфології як науки припаде в 
на кінець XIX початок XX ст. Отже, можна говорити про гео-
морфологію як одну з відносно молодих галузей геолого-
географічної системи наук про Землю. 

Становлення наукової геоморфології почалося, очевидно, 
з боротьби між науковими школами нептуністів та плутоністів. 
Якщо нептуністи (Г. Вернер та ін.) провідну роль у формуванні 
рельєфу відводили Світовому океану, то плутоністи (Дустен та 
ін.) пов’язували рельєфоутворення виключно з діяльністю вну-
трішніх сил Землі. Своєрідним компромісом у цій суперечці 
стали ідеї М. Ломоносова (1763 р.) про розвиток рельєфу як 
наслідок взаємодії ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зо-
внішніх) факторів. Саме ці ідеї складають підвалини, сучасної 
геоморфології. 

На початку XIX ст. засновник наукової геології Ч. Лайєль 
сформулював теорію безперервної еволюції рельєфу, теж вва-
жаючи, що основні форми поверхні спочатку утворюються як 
наслідок рухів земної кори, а потім руйнуються і нівелюються 
під дією зовнішніх процесів. Саме Ч. Лайєль вперше назвав 
руйнівну діяльність денудацією. 

У 1852 р. К. Науманн вперше вживає термін морфологія 
земної поверхні, який з часом і став основою назви науки про 
рельєф Землі (геоморфології). 

Друга половина XIX ст. стала епохою нагромадження 
геоморфологічних знань. В цей час з’являються роботи з основ 
тектоніки і структурної геології (Д. Дан, Е. Зюсс), обґрунтову-
ється теорія материкових зледенінь (П. Кропоткін), аналізу-
ються умови формування річкових долин (Ж. Сюррель, В. До-
кучаєв), проблеми площинного змиву (Д. Пауелл) та ін. Напри-
кінці минулого століття побачили світ перші узагальнюючі 
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роботи, присвячені рельєфу (Ф. Ріхтгофен, О. Пенк, О. Пав-
лов), які й стали головними підвалинами майбутньої науки. 

Остаточне становлення геоморфології як самостійної га-
лузі в системі наук про Землю пов’язують з іменами американ-
ця В. Девіса та німецького дослідника В. Пенка. Перший роз-
робив вчення про геоморфологічні цикли (1899 р.), яке не 
втратило свого значення й сьогодні, а другий сформулював 
загальні основи морфологічного аналізу (1924 р.), де рельєф 
розглядається у взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил. 

Значний внесок у розвиток геоморфології зробив профе-
сор Московського університету Зюстен, котрому належить уні-
кальна праця «Загальна геоморфологія», три томи якої побачи-
ли світ протягом 1960–1974 рр. У повоєнні роки всесвітнє ви-
знання одержали геоморфологічні концепції, сформульовані К. 
Марковим (вчення про геоморфологічні рівні), І. Герасимовим та 
Ю. Мещеряковим (вчення про «геоморфологічний етап» у роз-
витку Землі; вчення про геотектури і морфоструктури) та інші. 

На сучасному етапі, поряд з дальшим розвитком теорети-
чної геоморфології, особливо таких напрямків, як структурна 
геоморфологія, геоморфологія флювіальних процесів, палеогео-
морфологія, морська геоморфологія тощо, все більшого зна-
чення набувають прикладні напрямки геоморфологічної науки 
(серед них інженерна геоморфологія), де рельєф і рельєфотворчі 
процеси розглядаються з позицій народногосподарських пот-
реб. 

Четвертинна геологія як самостійна галузь геології за-
роджувалась поступово. Розуміння важливості вивчення четвер-
тинних відкладів прийшло не одразу. Довгий час четвертинні 
оcади вважалися лише наносами, що приховують давніші поро-
ди. У самостійну формацію їх виділив наприкінці XVIII століття 
італійський вчений Джованні Ардуіно, коли він розділив всі 
гірські породи на первинні, вторинні, третинні (відповідні в 
сучасному розумінні палеозойським, мезозойським і кайнозой-
ським відкладам). Наймолодші відклади він запропонував нази-
вати «четвертинними підрозділами гір». В 1888 році на гео-
логічному конгресі було офіційно затверджено термін «четвер-
тинний період». Але серйозний розвиток науки почався лише в 
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1920 1930-х роках XX століття. В 1928 році була створена особ-
лива міжнародна організація – Асоціація з вивчення четвертин-
ного періоду Європи, яка пізніше була перетворена в Міжнарод-
ний союз із вивчення четвертинного періоду (англ. International 
Union for Quaternary Research). Кожні чотири роки він організо-
вує міжнародні конгреси. 

Проблеми четвертинної геології висвітлюються в 
спеціальних періодичних виданнях: «Бюлетень Комісії з вив-
чення четвертинного періоду», «Праці Комісії з вивчення чет-
вертинного періоду», «Геоморфологія», «Anthropozoikum», 
«Biuletin Peryglacjalny» (Польща), «Eiszeitalter und Gegenwart» 
(ФРН) та ін. 

 
1.4. Геолого-геоморфологічна наука в Україні 

 
Розрізнені відомості про рельєф України та окремих її 

частин ми знаходимо у працях досить значної групи зарубіж-
них геологів і географів кінця XVIII початку XIX ст. Проте без-
системність, а часом і фантастичність цієї інформації створю-
вала спотворену уяву про характер поверхні України (ствер-
джувалося, наприклад, існування єдиного Урало-Карпатського 
пасма). 

Перші узагальнюючі роботи з геоморфології України 
виконав І.Леваківський (1863, 1889 рр.), який, досліджуючи 
головним чином Лівобережну Україну (Слобожанщину) та Укра-
їнський щит, виділив роль водного фактору у формуванні рельє-
фу, зробив першу спробу геоморфологічного районування тери-
торії і задовго до появи гіпсометричної карти А.Тілло (1890 р.) 
спростував твердження про існування згаданого Урало-
Карпатського пасма. 

Одночасно з Леваківським дослідженням рельєфу східної 
частини України почав займатися М. Борисяк (1864 р.), а на-
прикінці минулого століття з’явилися роботи А. Гурова (сере-
дня Наддніпрянщина), В. Докучаєва (Полтавщина) та інших 
авторів. 

Взагалі останнє десятиріччя XIX ст. характеризується роз-
витком геолого-геоморфологічних досліджень по всій території 
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України. Особливих успіхів у цій справі досягла Київська уні-
верситетська школа, яку очолив К. Феофілактов. Серед її пред-
ставників відзначимо П. Армашевського (Київське Придніп-
ров’я, Волинь, Поділля) та майбутнього академіка АН Украї-
ни П. Тутковського, видатного дослідника Полісся і автора ві-
домої еолової гіпотези про походження лесових відкладів Укра-
їни. З інших геоморфологічних досліджень, виконаних на межі 
сторіч, слід згадати роботи одесита В. Ласкарьова (Волино-
Поділля) та російського вченого М. Соколова (узбережжя Чор-
ного і Азовського морів). 

За твердженням фахівців, успіхи у вивченні рельєфу 
України на початку XX ст. значно перевершили досягнення 
зарубіжних дослідників, особливо з огляду на генетичний під-
хід до аналізу рельєфу, традиційно притаманний працям укра-
їнських геоморфологів. 

Перша половина XX ст. висунула велику плеяду видат-
них дослідників рельєфу України, серед яких насамперед слід 
згадати Б. Лічкова (Полісся, долина Дніпра), Д. Соболева (струк-
турногеоморфологічне районування України, ерозійно-
долинний рельєф), В. Крокоса (вчення про «поховані» грун-
ти), авторів узагальнюючих робіт В. Чирвинського та 
В. Резніченка та ін. 

Особливе місце у геоморфологічному вивченні України 
цього періоду займають праці професора Харківського універ-
ситету М. Дмитрієва. Він уточнив межу давнього зледеніння, 
багато уваги приділив вивченню генезису лесів, річкових терас 
середнього Придніпров’я, склав узагальнюючу працю «Рельєф 
УРСР» (1936 р.). 

У повоєнні роки розширюються і поглиблюються гео-
морфологічні дослідження на терені України. 

Західні області України вивчаються переважно геоморфо-
логами Львівського і Чернівецького університетів, серед яких 
насамперед слід згадати професорів П. Цися та К. Геренчука. 

Полісся і Придніпров’я стали головними об’єктами дос-
ліджень київських геоморфологів (В. Бондарчук, 
І. Соколовський, П. Заморій, О. Маринич, М. Остен, 
І. Рослий та ін.). 
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У межах колишньої Слобожанщини зосереджуються го-
ловні зусилля харків’ян (Д. Назаренко, П. Ковальов, 
С. Проходський), у Причорномор’ї одеситів тощо. 

Наведений регіональний розподіл «сфер впливу» між 
представниками різних геоморфологічних шкіл досить умовний, 
про що свідчать численні узагальнюючі роботи, присвячені рель-
єфу України в цілому та окремих її регіонів (В. Бондарчук, 
П. Заморій, О. Маринич, І. Соколовський, П. Цись та ін.). 

Останнім часом теоретичні, і особливо прикладні про-
блеми вивчення рельєфу успішно розвивають представники 
нової генерації українських геоморфологів, серед яких   кияни 
В. Палієнко (структурна геоморфологія), Е. Палієнко (інженерна 
геоморфологія), Ю. Кошик (Український щит), І. Мельничук 
(палеогеоморфологія), харків’яни І. Черваньов (структурна і 
тематична геоморфологія), В. Некос (аерокосмічні методи 
досліджень), одесит Г. Швебс (ерозієзнавство), львів’яни 
Я. Кравчук та І. Ковальчук (сучасні геоморфологічні проце-
си) та багато інших. 

Значний внесок у розвиток вітчизняної четвертинної геоло-
гії зробив академік НАН України П.Ф. Гожик – визнаний фахі-
вець викопних прісноводних молюсків з неоген-четвертинних 
відкладів півдня Східної Європи. Їм присвячені його численні 
статті та чотири монографії. Ним описано один новий рід, два 
підроди і 48 видів прісноводних молюсків. Ним була також 
складена сучасна стратиграфічна схема четвертинних відкладів 
України. 

Значний обсяг прикладних геолого-геоморфологічних до-
сліджень виконується в наш час в процесі геологічного довив-
чення і підготовки до видання державних геологічних карт 
різнах масштабів. Вивчення геологічної будови четвертинних 
відкладів під час картування виконується на засадах цілісної 
системи методів досліджень, започаткованою групою фахівців 
під керівництвом М. Ф. Веклича. 

Характерною ознакою новітнього етапу розвитку гео-
морфології є створення спеціальних геоморфологічних підроз-
ділів та груп фахівців по вивченню рельєфу і четвертинних 
відкладів в системі Державної служби геології та надр Украї-
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ни, при численних проектних і вишукувальних організаціях, 
що значною мірою сприяло нагромадженню надзвичайно цін-
ної кількісної і якісної інформації про будову четвертинних 
відкладів і іхньої поверхні у фондах цих організацій. 

 В рамках створення комплектів Державної геологічної 
карти України масштабу 1:20 000 значним досягненням віт-
чизняної геологічної науки і виробництва останніх років ста-
ло видання поаркушних геологічних карт четвертинних відк-
ладів, що супроводжуються геоморфологічними схемами.  
Створенна карта четвертинних відкладів  України  нового  по-
коління масштабу 1:1 000 000, у методологічну основу якої 
значний значний внесок робив Векліч Ю.М. 

 
 

1.5. Практичне значення геоморфології та  
четвертинної геології  

 
Вже згадувалося, що для практичних потреб рельєф ви-

вчався задовго до формування геоморфології як науки. Власне, 
сам процес виділення геоморфології в окрему науку був зумовле-
ний запитами життя і практичної діяльності людини. 

Сфера практичного застосування геоморфологічних знань 
надто широка, щоб претендувати на її більш або менш повне 
висвітлення у цій роботі. Тому ми зупинимося лише на деяких 
аспектах проблеми. 

Слід зауважити, що в упередженому ставленні до гео-
морфології з боку окремих практиків насамперед винні самі 
геоморфологи, які до останнього часу віддавали перевагу описо-
вим методам дослідження рельєфу. В той же час геоморфологія 
має всі можливості для виявлення реальних (у тому числі кі-
лькісних) показників, які характеризують взаємозв’язки у 
системі «рельєф господарський об’єкт». Цілком очевидно, що 
є ті чи інші геоморфологічні умови, які найбільше влаштовують 
запити конкретної галузі господарства, тобто відповідають кон-
кретним технічним вимогам (цивільне або шляхове будівництво, 
сільське господарство тощо). Такі геоморфологічні умови, які 
найбільше задовольняють народне господарство, називають 
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оптимальними. Отже, можна визначити і систему показників 
рельєфу, які характеризували б оптимальні геоморфологічні 
умови при реалізації тих чи інших господарських завдань 
(похил і експозиція схилів, густота і глибина почленування 
поверхні тощо). Більше того, визначення чітких геоморфоло-
гічних критеріїв відкриває шляхи до створення штучного рельє-
фу, який відповідав би потребам конкретного інженерного за-
вдання (насипи, планування полів, зміцнення і терасування 
схилів тощо). 

Найбільшу потребу у геоморфологічному обґрунтуванні ві-
дчувають будівництво (у сучасних умовах воно проводиться у 
найрізноманітніших природних ситуаціях від боліт і молодих 
морських рівнин до гірських районів), спорудження шляхів (йому 
завжди передують геоморфологічні обстеження майбутньої 
траси), гідротехнічне будівництво (від найпростіших відкри-
тих каналів до надпотужних гідроелектростанцій), сільське гос-
подарство, де оптимальними геоморфологічними умовами вва-
жаються оброблювані поля з похилом поверхні від 1° до 4–5°. 
Значний попит на геоморфологічну інформацію мають галузі 
пошукової геоморфології (виявлення нафтогазоносних та рудо-
носних структур, розсипних родовищ тощо). 

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 
з них правильн. Виберіть її! 
1. Що вивчає геоморфологія? 1) Геологічну будову території; 

2) будову, походження, історію розвитку і сучасну динаміку зе-
мної поверхні; 3) форму поверхні Землі. 

2. Яка максимальна відмітка поверхні Землі? 1) 8848; 2) 9100 м; 
3) 8882 м. 

3. Що вивчає геологія? 1) Рухи земної кори; 2) екзогенні процеси 
та будову земної кори; 3) походження розвиток та будову Землі.  

4. Яка максимальна глибина океану? 1) 11022 м, 11312 м, 3) 9609 м. 
5. Які існують методи геморфологічних досліджень? 1) статистич-

ний, лабораторний, морфометричний, історичний, геологічний, 
динамічний; 2) морфологічний, морфометричний, морфострук-
турний; палеогеоморфо-логічний, морфотектонічний, морфоди-
намічний; 3) палеонтологічний, радіоактивний, морфологічний, 
морфометричний, морфоструктурний, геологічний. 
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6. Геоморфологічний метод досліджень це: 1) історико-
генетичний; 2) структурно-генетичний; 3) історико-динамічний. 

7. В залежності від спрямування зовнішніх чинників існують на-
ступні форми рельєфу: 1) структурні і не структурні; 2) денуда-
ційні і акумулятивні; 3) екзараційні і ерозійні.  

8. Хто першим ввів поняття «геоморфологія»? 1) О. Пенк; 
2) К. Науманн; 3) Е. Зюсс. 

9. Хто провів перші геоморфологічні дослідження на Україні?  
1) І. Леваківський; 2) П. Тутковський; 3) М. Дмитрієв. 

10. До елементів рельєфу відносяться: 1) вали, промоїни, бугри на-
громадження, тилові шви; грані, ребра, гранні кути,бровки, пі-
дошви схилів; 3) прируслові вали, кути, увігнутості, випуклості.  

 
Питання для контролю 

1. Що означають терміни «рельєф» і «геоморфологія»? 
2. Що таке форми рельєфу? Як вони класифікуються? 
3. Чим відрізняються поняття «форми рельєфу» і «типи рельєфу»? 
4. Якими елементами характеризуються форми рельєфу? 
5. Назвіть основні методи геоморфологічних досліджень. 
6. Кого Ви знаєте з видатних геоморфологів, зокрема, в Україні? 
7. Які галузі народного господарства найбільше потребують геомор-

фологічної інформації? 
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Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ РЕЛЬЄФУ 
 

 
2.1. Форми і типи рельєфу 

 
На будь-якій ділянці земна поверхня являє собою нескін-

ченне чергування піднять та знижень, які утворюють опуклі 
та увігнуті об’ємні тіла, що називаються формами рельєфу. 

За своїми особливостями форми рельєфу можуть бути 
замкнутими (горб, западина) або відкритими (яр, балка), до-
датними (підняття) або від‘ємними (зниження). 

В залежності від спрямування діяльності зовнішніх аген-
тів (води, вітру, льодовиків тощо) розрізняють форми рельєфу 
акумулятивні і денудаційні. Акумулятивні форми утворюють-
ся за рахунок нагромадження матеріалу (бархани, дюни, море-
нні горби). Денудаційні (руйнівні або вироблені) форми рельє-
фу формуються при винесенні матеріалу (яри, карстові лійки 
тощо). 

Одним з найважливіших етапів геоморфологічного ана-
лізу будь-якої території є встановлення генезису форм рельє-
фу, тобто, визначення причин і умов їх утворення, а точніше   
визначення факторів, які зумовили утворення тієї чи іншої 
форми (ерозійні, дефлядійні, гляціальні тощо). 

Сукупність генетично пов’язаних між собою форм рель-
єфу, взаємоподібних за будовою і віком та поширених на пев-
ній території, розглядають як генетичні типи рельєфу (напри-
клад, яружно-балковий рельєф лісостепової України, водно-
акумулятивний рельєф Полісся). 

У геоморфології великого поширення набула класифіка-
ція форм рельєфу за їх розмірами (Коротун І.М., 1996): 

1. Мегаформи (планетарний рельєф) займають велетен-
ські площі і утворюють найбільші комплекси рельєфу мате-
рики і океанічні западини. Часто до мегаформ відносять і ве-
ликі ділянки планетарного рельєфу площею у сотні тисяч і 
мільйони квадратних кілометрів (Східноєвропейська рівнина, 
Великий Кавказ, Карпати тощо). 
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2. Макроформи (від грецького – «великий», «довгий») є 
складовими частинами мегарельєфу Землі і охоплюють площі 
у десятки і сотні тисяч квадратних кілометрів. До макро-
форм належать окремі хребти або западини якої небудь гірсь-
кої країни, значні ділянки крупних рівнин тощо. На Україні, 
наприклад, до макроформ можна віднести окремі частини Схі-
дно-Європейської рівнини (Поліська низовина, Подільська 
височина тощо), Карпат (Бескиди, Горгани, Вододільний хре-
бет тощо), Криму (Головне, Внутрішнє, Зовнішнє пасма). 

3. Мезоформи (від грецького – «середній», «проміжний») 
займають за розмірами своєрідне проміжне становище між 
макро- і мікрорельєфом, і здебільшого охоплюють площі у де-
сятки (іноді сотні) квадратних кілометрів. До мезоформ відно-
сять долини річок, яри, балки, відгалуження гірських хребтів, 
кінцево-моренні пасма тощо. 

4. Мікроформи  (від грецьк. – «малий») рельєфу являють 
собою порівняно незначні нерівності, якими ускладнюється 
поверхня макро- та мезоформ. До мікроформ рельєфу, напри-
клад, відносять степові блюдця та поди, карстові лійки, кону-
си виносу, берегові вали тощо. 

5.Нанаформи (від грецьк. – «карликовий») – це най-
менші нерівності, що ускладнюють поверхню мікроформ та 
форм рельєфу більш високих рангів (купини на болотах, кро-
товини, ерозійні вибої тощо). 

Розміри форм рельєфу часто віддзеркалюють їх генети-
чну специфіку. Так, якщо форми мега- і макрорельєфу утво-
рюються при визначальній дії ендогенних (внутрішніх) сил 
Землі, то форми менших розмірів виникають переважно вна-
слідок прояву екзогенних (зовнішніх) процесів, у тому числі і 
під дією антропогенезу, під яким розуміють перетворення ре-
льєфу у процесі діяльності людини (антропогенне походження 
можуть мати не тільки нана- та мікроформи , але часто й мега-
рельф наприклад, гідротехнічні перетворення, спорудження 
каналів тощо). 

Виходячи з генетичних особливостей утворення різних 
форм поверхні, у геоморфології часто мегаформи рельєфу на-
зивають геотектурами, макроформи морфоструктурами, мезо-
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форми морфоскульптурами (хоч з подальшого буде видно, що 
подібний поділ не зовсім повно відповідає змісту цих понять). 
(І.М. Коротун, 1996). 

 
2.2. Елементи форм рельєфу 

 
Кожну форму рельєфу можна уявити у вигляді геометрич-

ного тіла, обмеженого характерними точками та лінійними еле-
ментами. І хоч реально жодна з форм рельєфу (за дуже незнач-
ними винятками) не має чітких геометричних обрисів, визна-
чення окремих елементів «геометризованих» форм є чи не єди-
ним шляхом до кількісних оцінок земної поверхні та окремих її 
ділянок, що має надзвичайно важливе практичне значення (у 
подальшому ми зупинимося на цій проблемі більш детально). 

У природі геоморфологічний аналіз окремих форм рель-
єфу найчастіше починають з найпростішого  виявлення особли-
востей поверхонь (граней), що обмежують цю форму. Крім зага-
льних розмірів таких поверхонь особливе значення надається їх 
похилу до горизонтальної площини, в зв’язку з чим всі поверх-
ні поділяють на субгоризонтальні (з кутами похилу менше 2°) 
та схили (кут похилу більше 2°). За формою розрізняють по-
верхні рівні, увігнуті та опуклі. 

При перетині двох суміжних граней утворюються ребра 
(так формуються лінії вододілів, тальвеги річкових долин, 
ярів, балок тощо). 

При перетині трьох і більше поверхонь утворюються 
гранні кути, з положенням яких пов’язується формування 
окремих вершин, дна карстових лійок та інших характерних 
точок рельєфу. Проте у природі ребра, і особливо гранні кути, 
зберігають свою геометричну виразність дуже рідко. У перева-
жній більшості випадків вони під дією різноманітних агентів 
досить швидко втрачають свої морфологічні ознаки і набува-
ють округлих форм (І.М. Коротун, 1996). 
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2.3. Планетарний рельєф Землі та етапи його формування 
 

Головним наслідком комплексної діяльності ендогенних 
процесів є формування загальної структури планетарного рель-
єфу Землі, основними елементами якого виступають материки і 
океанські западини. 

Геологічною основою планетарного рельєфу є земна кора, 
особливості будови якої розглядалися нами вище. Тут лише 
нагадаємо про існування двох принципово відмінних різновидів 
кори - материкового та океанічного типів і перехідної зони між 
ними кори геосинклінального типу (окремими дослідниками в 
межах океанічної кори виділяється наймолодший тип рифто-
вий, який формується у розломній зоні серединноокеанічних 
хребтів).  

Як відомо, формування кори розпочалося 4 - 4,5 млрд. ро-
ків тому, коли внаслідок розігріву планети почалися процеси 
диференціації речовини в її надрах: більш важкі елементи опус-
калися вниз, а легкі витискувалися вгору, утворюючи досить 
стійкі конвективні рухи речовини. Виплавлення (виверження) 
піднятої з глибин речовини супроводжувалося виділенням газо-
вих компонентів і утворенням зовнішніх оболонок – атмосфери і 
гідросфери, які з часом стали колискою біосфери. Нагрома-
дження виверженого матеріалу, очевидно, протікало нерівномі-
рно, що і позначилося на відмінностях у типах сформованої ко-
ри. 

Утворений в палеопротерозої єдиний праматерик Колум-
бія/Нуна відразу став ареною боротьби ендогенних та екзоген-
них сил: виникаючі потужні гірські системи активно руйнують-
ся зовнішніми агентами, започатковуючи нагромадження осадо-
вих відкладів, під вагою яких прогинаються прилеглі ділянки 
океанічної кори і формуються геосинклінальні прогини. У цих 
нестійких зонах прогинів простежується весь «набір» ендоген-
них процесів – метаморфізм порід при зануренні, складкотво-
рення внаслідок прояву бічних напруг, розриви суцільності по-
рід, з якими пов'язані магматичні процеси, тектонічна і сейсміч-
на активність. Головним наслідком процесів, що протікають у 
геосинклінальних зонах, стало створення складчастих гір, які 
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прибудовувалися («припаювалися») до жорстких брил матери-
ків, створених кристалічним «корінням» зруйнованих первин-
них гірських систем. Подальші процеси розігрівання у надрах 
Землі приводять до формування надглибоких рифтових розло-
мів і активізації горизонтальних переміщень окремих ділянок 
земної кори (літосферних плит). 

Розломаний тектонічними процесами праматерик Пагея 
унаприкінці палеозою розбивається на окремі плити, що «роз'ї-
жджалися» по пластичній поверхні астеносфери, формуючи 
окремі материки і групи материкових островів. Навколо матери-
ків утворюються нові геосинклінальні зони, підсилювані проце-
сами субдукції – «підсовування» океанічної кори під материкові 
плити. 

Протягом геологічної історії інтенсивність тектонічних 
процесів неодноразово змінювалася – епохи відносного тектоні-
чного спокою поступалися місцем періодам значної тектонічної 
активності (епохам горотворення або епохам орогенезу). Ритмі-
ка цих планетарних процесів до цього часу залишається однією 
з великих загадок природи Землі, хоча  багато дослідників пов'я-
зують її з космічними причинами, зокрема з ритмікою галактич-
ного року. 

Ранні етапи горотворення (архей-протерозой) настільки 
віддалені від нас у часі, що їх вивчення вкрай ускладнене. Мож-
на лише стверджувати, що вони протікали по-різному в тих чи 
інших частинах Землі, формуючи специфічні риси майбутніх 
платформ. В зв'язку з цим глобальні етапи горотворення у доке-
мбрії, як правило, не виділяються – вони носять місцеві назви і 
досить слабо пов'язуються між собою. З більшою надійністю 
виділяється лише рифейський етап горотворення наприкінці 
протерозою. Докембрійські складчасті системи майже скрізь 
пенепленизовані і складають центральні частини сучасних кон-
тинентів та деяких великих островів. Окремі, часом досить зна-
чні за розмірами, ділянки їх відомі під назвою серединних маси-
вів, що розміщуються серед молодших за віком складчастих 
споруд. Так, більша частина рівнинної України, що займає пів-
денно-західну окраїну древньої Руської платформи, у своєму 
фундаменті має перем'яті у складки рештки архейських і проте-
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розойських гірських споруд, які  на значній площі знаходять 
відображення і в сучасному рельєфі (Український щит). 

Два значних орогенічних цикли відбулися протягом пале-
озою. Ранньопалеозойське (кембрій-силур) горотворення, відо-
ме під назвою каледонського, призвело до створення потужних 
гірських систем, залишками яких у сучасному рельєфі є гори 
Скандинавії, Шотландії, Уельсу, Аппалачі та ін. Є серйозні до-
кази на користь твердження про участь каледонського орогенезу 
і в формуванні геосинклінальної області Карпат, хоч у сучасно-
му рельєфі каледоніди тут участі не приймають (окремі автори 
до раннього палеозою відносять формування Рахівського маси-
ву). Надзвичайною потужністю і унікальними геолого-
геоморфологічними наслідками відзначився пізньопалеозой-
ський (карбон-перм) етап горотворення, відомий під назвою 
герцинського орогенезу. В цей час були «спаяні» гірськими спо-
рудами рештки колишньої Пангеї і утворилися два надпотужних 
материки - Лавразія на півночі і Гондвана на півдні, розділені й 
оточені глибокими геосинклі-нальними морями. Залишки гер-
цинських гір лежать у основі Західно-Сибірської низовини, 
Уралу, Казахського дрібносопковика, Американських та Авст-
ралійських Кордільєр, Анд, гір Середньої Європи. В Україні 
головні події цього часу були пов'язані з утворенням гір Доне-
цького кряжу, окремих масивів у Карпатах, а можливо й на за-
ході Криму (Тарханкут). 

Мезозойський етап горотворення (юра-крейда) часто на-
зивають тихоокеанським, оскільки головні події розгорнулися у 
геосинкліналі навколо Тихого океану утворилися гори Східної 
Азії, основні хребти Кордільєр та Анд тощо. У Карпатах в цей 
час ішов процес прогину і нагромадження геосинклінальних 
осадів (можливо, й незначне за масштабами складкотворення). 
Головною ареною тихоокеанського горотворення в Україні став 
Крим, де утворилися антиклінальне підняття Головного пасма і 
відбувся інтенсивний магматизм (Карадаг, лаколіти Аюдаг, Кас-
тель).  

З кайнозойською ерою пов'язаний альпійський етап горо-
творення. Основні події цього часу розгорнулися в колишньому 
океані Тетіс – геосинкліналі, що розділяла надматерики Лавра-
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зію та Гондвану: утворилася Системамолодих складчастих гір 
Південної Європи (Піренеї, Альпи, Апеніни, Балкани), Кавказу, 
велетенських гірських споруд Азії (Памір, Гіндукуш, Гімалаї). 
Значне пожвавлення відбулося і в Тихоокеанській геосинкліна-
льній зоні. В Україні остаточно сформувалися сучасні хребти 
Карпат та Криму, визначився характер і спрямування новітніх та 
сучасних тектонічних рухів.  

Отже, головним наслідком комплексного прояву ендоген-
них процесів протягом геологічної історії Землі стало утворення 
і розвиток основних структур планетарного рельєфу – стійких 
ділянок платформ і рухомих, активних геосинкліналей. Біль-
шість платформ мають двоярусну будову. Нижній ярус (фунда-
мент платформи) становлять перем'яті у складки, сильно мета-
морфізовані і пронизані магматичними тілами кристалічні поро-
ди, а верхній – перекриваючі їх осадові комплекси. Такі двопо-
верхові ділянки платформ називають плитами, а ділянки, де на 
до-четвертинну (або й безпосередньо на денну) поверхню вихо-
дить кристалічний фундамент, – щитами. Саме віком фундаме-
нту, який можна уявити як «коріння» колишніх гір, визначається 
і вік платформи, в зв'язку з чим виділяють древні (докембрійсь-
кі) та молоді (палеозойські і мезокайнозойські) платформи. Рів-
нинна територія України розташована на південно-західній 
окраїні Руської (Східно-Європейської) докембрійської платфор-
ми, до якої була прибудована ділянка герцинської платформи 
Донецького кряжу. Більша частина платформеної території 
України являє собою плиту, проте на значній площі центральної 
частини України кристалічні породи виходять на поверхню 
(Український щит). 

Ендогенними силами зумовлюється і формування голов-
них особливостей рельєфу материків та океанів. Зважаючи на 
призначення цієї роботи, зупинимося лише на стислій характе-
ристиці основних рис поверхні материків, виділивши в їх межах 
два основних структурних яруси рельєфу: рельєф платформених 
ділянок суходолу та рухомих зон материків. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

2.4. Мегарельєф платформ суходолу 
 

Загальна площа кори материкового типу на Землі переви-

щує 260 млн км
2
. Як видно з рис. 1.5, основне місце серед струк-

турних утворень материкової кори належить власне материкам, 
структурними ядрами яких виступають древні та молоді плат-
форми. 

 Вже відмічалося, що платформи, на відміну від геосинк-
ліналей, характеризуються більш спокійним тектонічним режи-
мом, меншою інтенсивністю проявів магматизму і сейсмічності. 
На платформах незначна диференціація швидкості та амплітуд 
епейрогенічних рухів. Саме через це понад 50% поверхні мате-
рикових платформ займають низовинні рівнини, невисокі плато 
і плоскогір'я, серед яких іноді підіймаються сильно зруйновані 
залишки колишніх складчастих систем (Гвіанське та Бразильсь-
ке нагір'я на древній Південноамериканській платформі, Казах-
ський дрібносопковик на герцинській платформі тощо). 

 
Рис. 2.1. Схема співвідношення різних типів земної кори 

і планетарних форм рельєфу (за О. Леонтьєвим) 
1 – кора материкового типу (материки та їх підводні окраї-
ни); 2 – кора перехідного типу (геосинклінальні зони);  
3 – кора океанічного типу (ложе океану); 4 – рифтогенний 
тип земної кори (серединно-океанічні хребти) 
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Найважливішими структурними елементами древніх пла-
тформ є згадувані вже щити, антеклізи та синеклізи, які здебі-
льшого відбиваються у сучасному рельєфі у вигляді обширних 
височин і западин. Утворення антекліз і синекліз найчастіше 
пов'язується з повільними (епейрогенічними) переміщеннями 
блоків фундаменту вздовж ліній глибинних розломів. Геомор-
фологічна виявленість цих структур перш за все проявляється 
через розподіл поверхневого стоку і формування річкових долин 
та їх водозборів: річкові долини часто закладаються вздовж 
осьових частин синекліз, а вододіли здебільшого співпадають з 
антеклізами. Наприклад, долина Прип'яті досить чітко вклада-
ється у рамки Поліської синеклізи, долина Сіверського Дінця – у 
межі Дніпровсько-Донецької западини тощо. 

Як правило, щити і антеклізи розвиваються у рельєфі як 
обширні денудаційні рівнини, а синеклізи, де в зв'язку з їх зану-
ренням нагромаджуються значні товщі осадів, являють арену 
формування акумулятивних рівнин. 

Рельєф акумулятивних рівнин визначається характером 
потужних товщ пухких відкладів, які формуються безпосеред-
ньо на місці (місцевий алювій, делювій тощо) або приносяться з 
інших ділянок суходолу (алювіальні, еолові, моренні та інші 
відклади). У рельєфотворенні акумулятивних рівнин, на відміну 
від денудаційних, властивості корінних порід майже не грають 
ролі. Навіть якщо корінні породи, що складають цоколь акуму-
лятивної рівнини, залягають на незначній глибині («просвічу-
ють»), форми мезо- і мікрорельєфу залежать здебільшого не від 
них, а від особливостей сучасних геоморфологічних процесів і 
пухких осадових порід. Прикладами акумулятивних рівнин мо-
жуть служити Амазонська, Прикаспійська низовини, рівнини 
Північної Америки, Австралії тощо. В Україні до таких рівнин 
можна віднести Поліську низовину, Лівобережну рівнину та ін. 

Принципово інші риси рельєфу мають денудаційні рівни-
ни, які утворюються на ділянках платформ з переважно висхід-
ними рухами земної кори. Найважливішою рисою денудаційних 
рівнин є залежність їх рельєфу від геологічної структури корін-
них порід. Найбільш типові різновиди денудаційних рівнин фо-
рмуються на щитах. Вони найближче підходять до уявного гео-
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морфологічного ідеалу – пенеплену (майже рівнини), оскільки 
співрозмірність темпів підняття і руйнування зумовлюють май-
же повне вирівнювання поверхні, на якій лише окремі корінної 
структури зумовлюють формування нерівностей. Прикладом 
можуть бути денудаційні рівнини, що утворилися на Українсь-
кому щиті (Клесівська, Новоград-Волинська та ін.). Підняті де-
нудаційні рівнини часто називають нагір'ями або плоскогір'ями 
(Гвіанське, Середньосибірське). 

На значних площах материкових платформ акумулятивні і 
денудаційні рівнини часто чергуються між собою, утворюючи 
єдину полігенну поверхню вирівнювання.  

Загальна рівнинність поверхні древніх платформ на окре-
мих ділянках порушується платформеними горами, що являють 
собою відпрепаровані денудацією магматичні тіла (Хібіни на 
Кольському півострові) або ерозійні останці,»вирізані» ріками 
при склепінних підняттях щитів та антекліз. 

Загальні риси рельєфу молодих платформ , утворених на 
місці зруйнованих складчастих споруд каледонського, герцин-
ського та мезозойського орогенічних етапів, в цілому нагадують 
рельєф описаних вище докембрійських платформ. Тут теж пере-
важають зумовлені тектонічною структурою акумулятивні (За-
хідно-Сибірська, Туранська) та денудаційні (Устюрт, Паризький 
басейн) рівнини. Разом з тим у рельєфі молодих рівнин помітно 
зростає роль гірських утворень. Гори молодих платформ, хоч 
вже й втратили тектонічну активність, особливо виразно вияв-
лені в рельєфі мезозойських платформ. Ці гори можуть мати як 
лінійну орієнтацію (Урал, Аппалачі), так і позбавлені її 
(Центральний Французький масив, Донецький кряж). У межах 
молодих платформ часто зустрічаються і гори, утворені розрив-
ною тектонікою (горсти) – Скандинавські гори, гори Середньої 
Європи (Гарц, Шварцвальд та ін.). 

У сучасному рельєфі древніх і молодих платформ поряд із 
згаданими останцевими горами помітне місце посідають так 
звані відроджені гори, що утворюються на пенепленізованих 
ділянках платформ внаслідок інтенсивних неотектонічних та 
сучасних рухів земної кори, значних вертикальних переміщень 
окремих блоків, окреслених розривними порушеннями. Ці гори 
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складені давніми кристалічними породами і мають виразну пла-
тформену структуру, проте відрізняються явною тектонічною 
активністю. 

Основна маса відроджених гір зосереджена в трьох поя-
сах: Східноафриканському (брилові гори вздовж розломної зони 
від Красного моря до р. Замбезі, ускладнені куполами згаслих і 
діючих вулканів – Кіліманджаро, Меру та ін.), Центральноазіат-
ському (Тянь-Шань, Куньлунь, Каракорум, Тібет та ін.) та Пів-
нічноамериканському (гори Маккензі, Скелясті, Сієра-Мадре та 
інші). 

Природа відроджених гір до цього часу остаточно не з'я-
сована. Проте не викликає сумніву існування зв'язку між згада-
ними поясами відроджених гір і рифтовими зонами серединно-
океанічних хребтів. 

 
 

2.5. Мегарельєф геосинклінальних областей материків 
 

Вже згадувалося, що геосинкліналі являють собою ділян-
ки земної кори, де відбувається горотворення, активно протіка-
ють тектонічні процеси з утворенням складчастих і розривних 
деформацій. Це області інтенсивного вулканізму, частих і силь-
них землетрусів. 

У розвитку геосинклінальних областей простежується кі-
лька основних етапів. Спочатку відбувається інтенсивний про-
гин, з яким пов'язане нагромадження осадових відкладів, які при 
зануренні значною мірою метаморфізуються під дією високого 
тиску і високих температур. Цей процес змінюється складкотво-
ренням з численними інтрузіями магми при одночасному зага-
льному піднятті поверхні – пронизані інтрузіями складчасті 
товщі витискуються з надр. При цьому утворюються глибокі 
розломи, вздовж яких на поверхню проривається магма (вулка-
нізм). Ці процеси супроводжуються інтенсивними землетруса-
ми. 

Геосинклінальний режим ще довго зберігається у створе-
них на місці колишнього прогину складчастих горах, але з часом 
вулканізм згасає, напруга тектонічних процесів знижується. 
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Складчасті гори поступово руйнуються, нівелюються, і на місці 
гірської системи зрештою утворюється малорухома стійка стру-
ктура – платформа, під якою формується материковий тип кори 
(«коріння» молодих складчастих гір збільшують потужність 
земної кори до 55–60 км, а під Гімалаями навіть до 84 км). 

Наявність потужної материкової кори на платформених 
ділянках дозволяє виділити внутріплатформені геосинклінальні 
системи в окремий тип, відмінний за своїми  структурними осо-
бливостями від типових геосинклінальних утворень, що форму-
ються в умовах поширення кори перехідного типу.  

Внутріплатформені геосинклінальні утворення здебільшо-
го представлені склепінно-склад-частими та складчастими різ-
новидами гір. Вони характеризуються молодим віком (переваж-
но альпійський етап горотворення), значними абсолютними 
висотами, великою лінійною протяжністю. Досить нагадати, що 
до гір цього типу належать складчасті гори Середземноморсько-
Гімалайської геосинклінальної зони (колишній океан Тетіс), 
серед яких – Альпи, Кавказ, Памір, Гімалаї (у тому числі і Кар-
пати та Крим). Типовою рисою мегарельєфу внутріконтинента-
льних гір є поширення платоподібних ділянок та нагір'їв, а та-
кож міжгірних улоговин (Куринська, Колхідська западини на 
Кавказі, Ясинська та Верхньотисенська улоговини в Карпатах 
тощо) та передгірних западин – прилеглих до геосинклінальної 
зони ділянок платформи, втягнутих у прогин і представлених у 
сучасному рельєфі похилими передгірними акумулятивними 
рівнинами (Прикарпатська височина, Закарпатська рівнина). 

Особливе місце серед геосинклінальних утворень займа-
ють складчасті системи, що формуються у перехідних зонах зем-
ної кори, тобто утворюють складчасте обрамлення платформ. Як 
правило, мегарельєф перехідних зон представлений трьома еле-
ментами: улоговинами окраїнних морів, острівними дугами (ве-
ршини складчастих хребтів, що підіймаються) та глибоководні 
жолоби. Повний «набір» таких утворень є, наприклад, на сході 
Азії (Охотське море Курильські острови Курило-Камчатський 
жолоб). 
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2.6. Загальні морфологічні особливості поверхні Землі 
 

Гірські системи та рівнини являють собою основні гео-
морфологічні категорії земної поверхні, які відображають своє-
рідність рельєфотворчих процесів, морфологічних типів і форм 
рельєфу. 

 
2.6.1. Гори 

 
Гори представлені обширними за площею, високо підня-

тими і дислокованими складчастими та складчасто-бриловими 
структурами. Як правило, крупні системи гір (гірські країни) 
являють собою комплекс гірських хребтів, гірських масивів та 
нагір’їв. 

Гірські хребти (ланцюги) являють собою лінійно витягну-
ті гірські підняття, обмежені крутими схилами та досить вираз-
ною лінією підошви. У місцях перетину схилів утворюються 
гребені та вершини, розділені перевальними сідловинами (Вулка-
нічний хребет у Карпатах, Головне пасмо Кримських гір, вер-
шини Говерла, Роман-Кош, перевали Ангарський, Верецький).  

Гірські масиви – це більш або менш ізольовані високі час-
тини гірської країни, приблизно однакової ширини і довжини, 
відділені від інших частин гірської країни глибокими річковими 
долинами (масиви Монблан у Альпах, Хан-Тенгрі на Тянь-
Шані, Чорногора у Карпатах та ін.). 

Нагір’ями називають досить значні за розмірами, високо 
підняті ділянки гірської країни, де вирівнені площі з порівняно 
незначними відносними перевищеннями поверхні (залишки 
колишніх пенепленів і педіпленів) чергуються з короткими хре-
бтами та гірськими вузлами (Східний Памір, Іранське нагір’я 
тощо). 

Більшість гірських систем формувалася у геосинкліналь-
них зонах, де дислокації супроводжувалися розвитком процесів 
складкотворення, метаморфізму, вулканізму та глибокого еро-
зійного розчленування. В залежності від часу утворення розріз-
няють молоді і старі гори. 
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Молодими (у геолого-геоморфологічному розумінні часу) 
вважають гори, глибоко розчленовані річковими та льодовико-
вими долинами, з крутими оголеними схилами та слабо розви-
неним осадовим чохлом у зниженнях та на схилах. Для таких гір 
характерні активні сейсмічні та вулканічні процеси, інтенсивні 
епейрогенічні підняття. Здебільшого молодими вважаються гори 
альпійської фази горотворення, яка продовжується і в наш час 
(Альпи, Кавказ, Гімалаї та ін.). 

Основні геоморфологічні особливості старих гірських си-
стем визначаються відносно невеликою висотою, порівняно 
незначним ерозійним розчленуванням, потужним чохлом пух-
ких відкладів, що нівелюють поверхню, а також загальним пос-
лабленням активності ендогенних процесів (Донецький кряж, 
Урал та ін.). 

Разом з тим морфологічний вигляд гірських країн далеко 
не завжди відповідає їх геологічному віку. Так, давні омолодже-
ні гори можуть мати всі риси геоморфологічної молодості 
(Тянь-Шань, Алтай), і в той же час окремі молоді системи за 
зовнішнім виглядом часто наближаються до старих гір (Карпа-
ти, Крим). 

Геоморфологічні процеси та розчленування гір. У гірських 
країнах найбільш виразно проявляються найрізноманітніші гео-
морфологічні процеси, які на перших етапах розвитку діють як 
фактори розчленування, а пізніше сприяють загальній денудації 
поверхні. 

Серед таких процесів згадаємо насамперед вивітрювання 
(особливо фізичне та морозне), що зумовлюється значною висо-
тою гір. Поширення крутих схилів та розвиток гравітаційних 
процесів сприяють інтенсивному нагромадженню матеріалу біля 
підніжжя (пролювіальні шлейфи, кам’яні моря, конуси виносу). 
Важливим фактором денудації в горах виступають потоки талих 
та дощових вод, а також сельові потоки. Майже суцільне поши-
рення у горах мають ріки, які відрізняються швидкою течією, 
невипрацьованістю поздовжнього профілю, своєрідними типами 
звужених поперечних профілів (ущелини, каньйони), надзви-
чайною активністю ерозійних процесів, що призводить до гли-
бокого врізу річкових долин. Гори є місцем формування льодо-
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виків, екзараційна діяльність яких зумовлює формування спе-
цифічного альпійського рельєфу (цирки, кари, троги, гостровер-
хі піки-карлінги тощо), а акумулятивна робота призводить до 
утворення численних насипних форм у долинах (кінцеві та бере-
гові моренні вали, загатні озера та ін.). 

В окремих випадках помітну рельєфотворчу роль у гірсь-
ких районах відіграють підземні води, з якими пов’язане, зокре-
ма, поширення карстового рельєфу. Своєрідність геоморфології 
гірських країн підкреслюється численними улоговинами різно-
манітних озер (тектонічних, карстових, загатних та ін.). 

Висота гірських систем та їх загальний структурний план 
визначаються тектонічними процесами. Так, більшість гірських 
хребтів відповідає антиклиноріям (у молодих горах) або горсто-
вим підняттям (у відроджених горах), а міжгірні западини та 
улоговини успадковують положення синкліноріїв та грабенів. 
Однак часто вторинний рельєф гір, створений за участю проце-
сів ерозії в умовах інтенсивних епейрогенічних піднять, зумов-
лює інверсію рельєфу, коли хребти відповідають синкліноріям, а 
міжгірні западини – антиклиноріям та горстам. 

Вертикальне розчленування гір здійснюється головним 
чином річковими долинами, які, успадковуючи здебільшого 
напрямки глибинних розломів, розділяють гірську систему на 
окремі хребти та масиви. Показниками вертикального розчлену-
вання служать перевали (зниження у вододільних частинах хре-
бта, що розбивають його на окремі вершини) та гірські проходи 
(широкі плоскі зниження, які переривають гірські хребти на 
незначних висотах – Ворота Тамерлана на Памірі, Джунгарські 
ворота у Джунгарському Алатау та ін.). 

Горизонтальне розчленування гір визначається за рисун-
ком (планом) розміщення основних орографічних елементів 
гірської системи – хребтів, річкових долин та ін. І. Щукін виді-
ляє принаймні п'ять найпоширеніших типів горизонтального 
почленування гір (рис. 2.2): 

1. Радіальне (променеве) почленування, при якому хребти 
розходяться від одного гірського масиву (Хан-Тенгрі  у Тянь-
Шані, Гарц у Середній Європі та ін.). 
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2. Перисте (поперечне) розчленування зустрічається тоді, 
коли від головного хребта в обидва боки розходяться короткі 
високі відгалуження. Поступово ерозією головний хребет розч-
леновується на окремі масиви з майже радіальним орографічним 
рисунком (Великий Тауерн у Альпах, Чорногора та Рахівський 
масив у Карпатах). 

3. Гратоподібне розчленування являє собою комплекс 
прямолінійних гірських хребтів та поздовжніх долин, що їх роз-
діляють (Південний Урал, південь Аппалачів, Східний Тянь-
Шань). 

4. Віргація – віялоподібне розчленування головного хреб-
та в одному напрямку (Алайський хребет на Памірі та ін.). 

Рис. 2.2. Основні типи горизонтального розчленування гірсь-
ких систем (за О. Якушко) 

1 – радіальне (променеве); 2 – перисте (поперечне); 3 – грана-
топодібне; 4 – віргація; 5 – кулісоподібне 
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5. Кулісоподібне розчленування, при якому хребти розта-
шовуються на зразок театральних куліс (наприклад, Західне 
Закавказзя). 

Класифікація гір. Найбільш поширеною і найбільш вжи-
ваною є висотна класифікація гірських систем. За абсолютною 
висотою гірські системи поділяються на три групи, кожна з яких 
характеризується певними морфологічними ознаками: Високі 
(альпійські) гори мають висоту переважно більше 2000 м, гли-
боке ерозійне розчленування і відрізняються потужним зледе-
нінням, розвитком процесів вивітрювання. Вершини, розташо-
вані вище снігової границі, мають химерні гостроверхі обриси 
(зубці, башти, піки) і розділяються заповненими льодом, снігом, 
або зайнятими озерами цирками та карами. Нижче снігової гра-
ниці переважають глибокі крутосхилові долини та троги з чис-
ленними водоспадами, обточеними скелями, баранячими лоба-
ми тощо. Прикладами таких гір можуть бути Гімалаї, Кавказ, 
Альпи та ін. 

Середньовисокі гори, на відміну від альпійських, мають 
висоти 1000 2000 м здебільшого заокруглені (часом навіть плос-
кі) вершини, незначні коливання висот, широкі річкові долини, 
потужний покрив грубоуламкового матеріалу. Окремі гострі 
гребені зустрічаються порівняно рідко і являють собою останці 
ерозійної діяльності чи вивітрювання. Класичні приклади таких 
гір – Карпати, Урал. 

Низькі гори висоти 600-1000 м здебільшого м'який рельєф, 
який набуває більш-менш різких форм лише у долинах річок та 
в районах поширення більш твердих порід. До такого типу на-
лежать, зокрема, гори Криму. 

Разом з тим слід мати на увазі, що оскільки ступінь розч-
ленування гір залежить (серед інших факторів) і від висоти сні-
гової границі, а остання, як відомо, є функцією клімату, дуже 
часто загальна морфологія гір не відповідає їх висотному поло-
женню. В зв'язку з цим більш обґрунтованою вважається гене-
тична класифікація гір, за якою всі гірські системи поділяють 
на тектонічні (розрізняючи серед них складчасті, складчасто-
брилові та скидові гори), ерозійні і вулканічні (акумулятивні). 
Цей поділ теж досить умовний, оскільки ерозійні та вулканічні 
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гори так чи інакше теж пов'язані з тектонічними процесами. 
 

2.6.2. Височини 
 

Височина ділянка земної поверхні піднята відносно при-
лягаючої рівнинної території, що її оточує. На суходолі має аб-
солютні висоти від 200 до 600 м. Височинами можуть бути та-
кож ділянки, що лежать вище навколишніх територій. Більшість 
з них характеризуються значною розчленованістю річковою і 
яружно-балковою мережею і їм властиві інтенсивні денудаційні 
процеси. Матеріали денудації виносяться на прилеглі низовини. 
За морфологічними ознаками розрізняють височини горбисті, 
хвилясті, плескаті тощо. Утворення височин пов’язане з геологі-
чною будовою і тектонічними рухами. Так, в Україні відроги 
Середньоросійської височини фіксують виступи кристалічного 
фундаменту; Донецька височина є залишком домезозойського 
фундаменту Донецької складчастої споруди. Висхідні неотекто-
нічні рухи на південно-західному схилі Східно-Європейської 
платформи призвели до формування Волинської і Подільської 
височин. Підняття окремих блоків фундаменту сформували 
Придніпровську і Приазовську височини. За генезисом виділя-
ють: денудаційні височини (Волинська); пластово-денудаційні 
(Середньоросійська); структурно-денудаційні (Приазовська); 
цокольні (Донецька), 

 
2.6.3. Рівнини 

 
Рівнини являють собою обширні вирівнені простори з не-

значними відносними перевищеннями поверхні. Здебільшого 
рівнини мають єдиний загальний напрямок похилу поверхні, за 
яким спрямовується основний стік річок. 

В залежності від абсолютних висот рівнини поділяються 
на низовини (з абсолютними висотами до 200 м) та височини 
(плато). 

Низовини є областями акумуляції пухких відкладів різно-
манітного походження: елювіальних, річкових (алювіальних), 
озерових, водно-льодовикових, а поблизу гір та крутосхилів – 
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ще й пролювіальних та делювіальних. Пухкі породи не встига-
ють виноситися за межі низин і, нагромаджуючись, утворюють 
потужний плащ, який нівелює нерівності поверхні корінних 
порід та вирівнює структурні риси рельєфу. 

Височини (високі рівнини, плато) відрізняються широким 
розвитком не тільки процесів акумуляції, а й ерозії (особливо 
поблизу глибоко врізаних річкових долин). При тривалому зни-
женні базисів ерозії річкова мережа здатна так розчленувати 
поверхню плато, що за морфологією остання починає нагадува-
ти ерозійні гори (від справжніх гір відрізняються відсутністю 
дислокацій корінних відкладів). Класичним прикладом сильно 
почленованої високої рівнини може бути плато Колорадо 
(CША). Дещо інший вигляд має Середньосибірське плоскогір'я, 
де глибоко врі-зані річкові долини розмежовуються широкими 
плоскими межиріччями. 

З морфологічної  точки зору розрізняють плоскі (з одно-
манітним нахилом), увігнуті та хвилясті рівнини. За генетични-
ми ознаками (походженням та спрямуванням геоморфологічних 
процесів) розрізняють рівнини насипні або акумулятивні, серед 
яких виділяють первинні (морські), алювіальні (флювіальні), 
водно-льодовикові (зандрові), озерові, моренні, лесові, вулкані-
чні, а також залишкові денудаційні рівнини (ненеплени, педіп-
лени) та абразійні рівнини. 

Первинні (морські)  рівнини  утворюються внаслідок зни-
ження рівня моря  і  перетворення на сушу його мілководної 
зони. Це здебільшого молоді рівнини, які у геоструктурному 
відношенні відповідають зануреним ділянкам платформ. Рельєф 
одноманітний, з незначним похилом в одному напрямку. В за-
лежності від часу утворення та кліматичних умов, морські відк-
лади можуть перекриватися ще більш молодими озерними, ео-
ловими або алювіальними відкладами незначної потужності. 
Геоморфологічні процеси представлені акумуляцією та бічною 
ерозією, що зумовлює утворення широких терасованих долин з 
плоскими заболоченими заплавами. Приклади – Прикаспійська 
низовина, північні окраїни Східноєвропейської та Західносибір-
ської рівнин. 
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Алювіальні низовинні рівнини формуються шаруватими 
алювіальними відкладами, потужність яких сягає десятків, а 
часто й сотень метрів (пониззя Гангу, По, Дунаю). Рельєф пред-
ставлений численними руслами, заплавами, терасами великих і 
малих річок. Ріки часто поділяються на рукави, меандрують, 
утворюють стариці. Найбільш плоскі поверхні мають дельти, які 
спочатку формуються як підводні алювіальні конуси виносу 
ріки, а потім розростаються вздовж русла, часто заповнюючи 
колишню морську затоку, куди впадала ріка. Так утворилися 
флювіальні рівнини Кубані, Ріонська, Месопотамська, дельта 
Дунаю та інші алювіальні низовини. 

Подібне походження мають і деякі внутріконтинентальні 
рівнини, зокрема, Угорська низовина, Прип'ятське Полісся. Ха-
рактерними для цього типу рівнин формами мікрорельєфу є 
руслові вали, увінчані дюнами, зайняті старицями і протоками 
западини, болотні купини, торф'яні бугри тощо. 

Водно-льодовикові (зандрові) рівнини переважно являють 
собою низовини, складені пісками, піщано-гальковими та піща-
но-глинистими відкладами, які нагр омаджувалися перед льодо-
виками під час їх танення. Поверхня рівнин хвиляста, річкові 
долини мають чіткоподібний характер у плані (то розширюють-
ся, то різко звужуються у місцях нагромадження грубоуламко-
вого матеріалу). Серед специфічних форм рельєфу відзначимо 
серповидні параболічні дюни, давні термокарстові западини, 
часто зайняті озерами і болотами або заповнені шаруватими 
осадами. Приклади Білоруське Полісся, Мещора, в Україні - 
Ковельська, Сарненська зандрові рівнини та ін. 

У передгір'ях досить поширеним різновидом зандрів є по-
хилі рівнини, утворені від злиття флювіогляціальних потоків 
гірських льодовиків (Мюнхенська рівнина у передгір'ї Альп, 
Прикубанська та Чеченська рівнини біля підніжжя Великого 
Кавказу тощо).  

 Озерові низинні рівнини утворилися на місці колишніх 
озер, спущених ріками або заповнених осадами. Для них харак-
терна увігнута форма поверхні, строкатість відкладів (піски, 
стрічкові глини тощо), широкі і порівняно неглибокі річкові 
долини, плоскі та опуклі болотні масиви, абразійні та терасовані 
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схили колишніх берегів озера. Приклади – Ільменська низина на 
північному заході Росії, Полоцька низовинна рівнина у Білорусі 
та ін. 

Моренні рівнини відносяться до високих рівнин, пошире-
них в областях давнього зледеніння. Через нерівномірність на-
громадження і строкатість складу основної морени, що встеляє 
такі рівнини, тут плоскі ділянки поверхні хаотично перемежо-
вуються з дрібно- та середньогорбистими. Поширені улоговини 
льодовикових озер та торфові масиви. Приклади - Валдайська 
височина, моренні рівнини Канади тощо. 

Лесові рівнини у своїй переважній більшості теж належать 
до високих. Складені товщами лесів та лесоподібних відкладів, 
які перекривають корінні породи, нівелюючи структури первин-
ного рельєфу. Схили таких рівнин розчленовані глибокими річ-
ковими долинами та яружно-балковими системами, а відносно 
вирівнена поверхня вкрита численними суфозійними западина-
ми. Такі рівнини поширені у Китаї, в межах Середньої та Схід-
ної Європи, зокрема в Українському лісостепу. 

Вулканічні плато поширені в районах проявів древніх 
тріщинних виливів лави (трапових ефузій). Вони являють собою 
високі плато та похило-опуклі поверхні з глибокими річковими 
долинами, що успадковують тріщини, утворені при застиганні 
потоків лави. Серед таких рівнин – Вірменське вулканічне нагі-
р'я, Колумбійське лавове плато тощо. 

Абразійні низовинні рівнини створюються діяльністю моря 
в узбережній зоні і являють собою порівняно вузькі берегові 
смуги, ширина яких зростає при епейрогенічному зниженні суші 
(однак при цьому абразійна поверхня часто виявляється похова-
ною під пухкими морськими відкладами). Прикладами можуть 
служити Приазовська низовина та окремі ділянки чорноморсь-
кого узбережжя України. 

Денудаційні рівнини (плато) формуються під дією трива-
лих процесів руйнування на місці колишніх гірських систем. Їх 
характерні риси – високий гіпсометричний рівень, хвиляста по-
верхня, де вирівнені простори ускладнюються залишками древ-
ніх тектонічних піднять («острівні гори»). Корінні породи часто 
перекриваються потужною корою вивітрювання. Розлогі зни-
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ження поверхні часто заповнені мілководними озерами або озе-
рними відкладами. Подібні рівнини поширені в Центральній 
Азії, у Казахстані тощо. 

Наведений перелік далеко не вичерпує розмаїття генетич-
них типів рівнин, їх складного переплетіння та строкатості по-
ширених на них типів і форм рельєфу. 

  
2.6.4. Нагір’я 

 
Нагір’я обширна ділянка земної поверхні, що характери-

зується співвідношенням гір і плоскогір’їв, які лежать на високо 
піднятому і слабо розчленованим спільному цоколі. Таке Скан-
динавське нагір’я в Європі, Вірменське, Іранське, Тибетське в 
Азії, Мексиканське формуються в тектонічно рухомих зонах 
земної кори в результаті крупних склепових піднять, з наявніс-
тю на них більш високих хребтів, а деколи з вулканізмом (Вір-
менське нагір’я). 

 
2.6.5. Низовини 

 
Низовини – ділянки суші, які розташовані нижче 200 м 

над рівнем океану. Більшість низин плоскі або горбисті рівнини, 
складені морськими або річковими відкладами, нерідко запов-
нюючи тектонічні западини. Деякі низовини лежать нижче рівня 
океану (Прикаспійська, Південно-Каспійська та ін.). Відомі ни-
зовини, відвойовані людиною від моря шляхом осушування 
заток і огородження осушених ділянок дамбами (польдери в 
Нідерландах). 

 
2.6.6. Плато 

 
Плато – рівнина, піднята над рівнем моря і відділена від 

нижче розташованих ділянок крутими схилами, деколи уступа-
ми. Типи плато: структурні, складені горизонтально залягаючи-
ми шарами; вулканічні, в яких нерівності попереднього рельєфу 
залиті лавою; денудаційні підняті денудаційні рівнини (пенеп-
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лени і абразійні рівнини); і нагірні міжгірні западини, заповнені 
продуктами вивітрювання з навколишніх гір. 

 
2.6.7. Плоскогір’я 

 
Плоскогір’я – більш-менш значні і високо підняті ділянки 

суші з рівнинними або ступеневими вододільними просторами, 
або це плоско вершинні і часто обмежені уступами обширні 
ділянки платформенної суші. Нерідко плоскогір’я глибоко розч-
леновані річковими долинами, у зв’язку з чим їм характерні 
різкі коливання висот. Окраїни плоскогір’їв деколи мають хара-
ктер гір (наприклад в Африці). 

 
2.6.8. Передгір’я 

 
Передгір’я – понижені периферійні частини гірських сис-

тем і хребтів, які мають горбистий або гірський характер рельє-
фу. Як правило складені менш древніми породами, ніж осьові 
частини хребтів. Максимальні абсолютні висоти передгір’їв від 
500 до 2500 м. Деколи передгір’я мають місцеву назву: на Пів-
нічному Тянь-Шані прилавки, у Ферганській долині адири. 

 
 

2.7. Структурна основа рельєфу України 
 

Комплексний прояв ендогенних процесів протягом геоло-
гічної історії створив структурні підвалини сучасного рельєфу 
Землі, починаючи від планетарних форм та форм мегарельєфу 
окремих материків. Цими ж процесами зумовлюється розміщен-
ня й особливості численних макро- і мезоформ поверхні (рівнин 
та гір різного генезису, окремих хребтів, западин, річкових до-
лин тощо). Дуже часто ендогенні процеси  беруть безпосередню 
участь і в створенні мікроформ рельєфу (магматичні дайки то-
що). 

Розглянемо план структурної основи рельєфу на прикладі 
території України . Більша частина території України розташо-
вана на південно-західній окраїні древньої Східно-Європейської 
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(Руської) платформи, в зв'язку з чим саме платформені структу-
ри (щити, антеклізи, синеклізи тощо) визначають загальний 
план сучасного рельєфу України (рис. 2.3).  

Рис. 2.3. Головні тектонічні структури України 
 
Центральне місце серед цих структур посідає Український 

щит, що являє собою перем'яте у складки і пронизане числен-
ними інтрузіями кристалічне «коріння» архейських та протеро-
зойських гірських систем. Поверхня щита перекривається лише 
тонким шаром четвертинних відкладів, а часто кристалічні 
утворення виходять безпосередньо на денну поверхню, форму-
ючи своєрідний денудаційний рельєф центральної частини 
України. 

Західний схил щита (Волино-Подільська плита) розбитий 
розломами на велетенські «східці», якими кристалічні породи 
падають до Карпатської геосинкліналі, занурюючись під осадові 
комплекси фанерозою у Передкарпатті на глибину 4–5 км, а у 
межах Галицько-Волинської западини – понад 6–7 км. 

Східний схил щита порівняно короткий (ширина його не 
перевищує 25–100 км) і досить монолітний, хоча кристалічні 
породи занурюються на глибину до 2–3 км. 
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На півдні кристалічні утворення щита майже одразу пере-
ходять у Причорноморську западину, що відділяє докембрійські 
комплекси підвалин Руської платформи від залишків епігерцин-
ської Скіфської плити. 

Важливим структурним елементом на території України є 
Воронезький кристалічний масив, точніше – його південно-
західний схил, оскільки докембрійські утворення масиву безпо-
середньо до поверхні підходять за межами України (виняток 
становить лише північна окраїна Сумської області). Тут криста-
лічний фундамент круто падає у південно-західному напрямку, 
занурюючись на глибину до 3–5 км. 

Особливе місце серед тектонічних структур Руської плат-
форми займає витягнута з північного заходу на південний схід 
Дніпровсько-Донецька западина, яка відділяється від схилів 
Українського щита і Воронезького масиву системами глибинних 
розломів, являючи собою велетенський грабен, у центральних 
частинах якого кристалічний фундамент занурюється на глиби-
ну 8–13 км. За всіма ознаками цей коритоподібний прогин був 
закладений наприкінці палеозою і являє собою «недорозвинену» 
геосинкліналь герцинського часу – відгалуження активної тоді 
Донецької геосинкліналі. 

Отже, основними платформеними структурами докемб-
рійської Руської платформи в межах України виступають Украї-
нський щит (разом із схилами), схили Воронезького масиву і 
Дніпровсько-Донецька западина. 

Докембрійські структури наприкінці палеозою були 
ускладнені епігерцинськими платформами, що утворили на пів-
дні України так звану Скіфську плиту. Залишки її представлені 
Причорноморською западиною на південному заході Одещини 
(Переддобруджинська западина, Добруджинська складчаста 
зона) та у Криму (Сімферопольсько-Євпаторійське підняття, 
Альминська западина). В герцинський час була сформована і 
складчаста зона Донецького кряжу, яка з південного сходу за-
микає згадану вище Дніпровсько-Донецьку западину. 

З герцинським горотворенням пов'язується і формування 
окремих серединних масивів у Карпатській геосинкліналі, що 
збереглися і в сучасному рельєфі (Рахівський масив та ін.). 
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Наймолодші елементи тектонічної структури України 
утворилися в альпійський час. Саме з альпійським горотворен-
ням пов'язане формування складчастої зони Карпат, відділеної 
від західного схилу Українського щита системою глибинних 
розломів і представленої Передкарпатським прогином, власне 
складчастими Карпатами та Закарпатською западиною. В аль-
пійський час були утворені і наймолодші структури Криму – 
мегаантиклінорій Кримських гір та Індоло-Кубанський прогин. 

Підготовлена ендогенними процесами структурна основа 
рельєфу Землі (у тому числі й України) стає ареною прояву ек-
зогенних процесів, діяльність яких формує морфоскульптурні 
особливості поверхні, а отже остаточно створює сучасний ви-
гляд рельєфу. 

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 
з них правильна. Виберіть її. 
1. Які існують форми рельєфу за розміром? 1) суперформи, макро-

форми, мікроформпи, міліформи, топ оформи; 2) мегаформи, 
макроформи, мезоформи, мікроформи, нанаформи»; 3) макрофо-
рми, мезоформи, мікроформи, нанаформи, топоформи.  

2. Які існують фломи рельєфу залежності від спрямування діяльно-
сті зовнішніх агентів (води, вітру, льодовиків тощо) ? 1) денуда-
ційні і акумулятивні, 2) денудаційні і додаткові, 3) акумулятивні і 
від’ємні. 

3. Коли утворився праматерик Пангея? 1) На початку палеозою. 
2) На початку протерозою. 3) На початку архею. 

4. Які існують типи земної кори? 1) Материковий, океанічний, 
перехідний, рифтовий. 2) Геосинклінальний, платформенний, 
грабенів, острівний. 3) Материковий, океанічний грабенів, ост-
рівний. 

5. Назвіть усі гороутворюючі цикли протягом геологічної історії Зем-
лі. 1) Архейський, палеозойський, герцинський, голоценовий. 
2) Рифейський, каледонський, герцинський, тихоокеанський, аль-
пійський. 3) Герцинський, альпійський, голоценів, каледонський. 

6. Денудаційні рівнини утворилися на ділянках платформ: 1) з ви-
східними рухами; 2) з відсутністю тектонічних рухів; 3) з нисхід-
ними рухами. 

7. Акумулятивні рівнини утворилися: 1) з місцевих корінних порід; 
2) з приносних алювіальних, еолових, моренний відкладів та місце-
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вих елювіальний і делювіальних відкладів; 3) з місцевих елювіаль-
ний і делювіальних відкладів. 

8. Для геосинклінальних областей характерні: 1) слабкі коливні рухи; 
2) відсутність процесів магматизму; 3) інтенсивні тектонічні рухи і 
наявність процесів магматизму. 

9. Для геосинкліналей характерна: 1) висока сейсмічність; 2) низька 
сейсмічність; 3) помірна сейсмічність. 

10. Платформа має: 1) двоярусну будову; 2) одноярусну будову; 
3) трьохярусну будову. 

11. Для платформи характерно: 1) інтенсивні тектонічні рухи, висока 
сейсмічність, гірський рельєф; 2) слабкі коливні рухи, рівнинний 
рельєф, низька сейсмічність; 3) процеси магматизму і метаморфіз-
му, висока сейсмічність. 

12. Гори поділяються на: 1) високі, більше 2500 м, середньовисокі, 
1500–2500 м, низькі, менше 1500 м; 2) високі, більше 2000 м, сере-
дньовисокі, 1000–2000 м, низькі, 600–1000 м; 3) високі, більше 
3000 м, середньовисотні, 2000-3000 м, низькі, менше 2000 м. 

13. Для молодих гір характерно: 1) неглибоке розчленування; 2) глибо-
ке розчленування; 3) відсутність розчленування. 

14. Гірські масиви це: 1) лінійно витягнуті гірські підняття; 2) значні за 
розмірами високо підняті ділянки з порівняно незначними віднос-
ними перевищенями; 3) більш або менш ізольовані високі частини 
гірської країни, приблизно однакової ширини і довжини).  

15. Гірські хребти це: 1) значні за розмірами високо підняті ділянки з 
порівняно незначними відносними перевищенями; 2) більш або 
менш ізольовані високі частини гірської країни, приблизно однако-
вої ширини і довжини; 3) лінійно витягнуті гірські підняття, обме-
жені крутими схилами. 

16. За генетичною класифікацією гори поділяються на:1) тектонічні, 
ерозійні, вулканічні; 2) карстові, антиклінальні, синклінальні; 3) за-
падинні, ерозійні, антиклінальні. 

17. Рівнини це: 1) обширні простори з незначними відносними пере-
вищеннями; 2) обширні простори зі значними відносними переви-
щеннями; 3) обмежені по площі простори з незначними відносними 
перевищеннями. 

18. Як поділяються рівнини за геоморфологічною будовою? 1) похилі, 
горизонтальні, ступеневі; 2) плоскі, увігнуті, хвилясті; 3) горизон-
тальні, хвилясті, ступеневі. 

19. Низовини мають абсолютні висоти: 1) до 50 м; 2)до 150 м;3) до 
200 м. 
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20. Рівнини: алювіальні, водно-льодовикові, озерові, лесові, абразійні, 
денудаційні. До якої класифікації належить приведений перелік рі-
внин? 1) тектонічної; 2) генетичної; 3) геоморфологічної. 

 
П и т а н н я  д л я  с а м о к о н т р о л ю 

1. Що Ви знаєте про послідовність формування планетарного рельєфу 
по території України. 

2. Що таке «геосинкліналь»,»платформа»,»щит»,»плита»? 
3. Що таке «синеклізи» та «антеклізи»? 
4. Чим відрізняється рельєф акумулятивних і денудаційних рівнин?  
5. Що означає термін «пенеплен»? 
6. Чим відрізняються древні і молоді платформи? 
7. Які особливості мегарельєфу геосинклінальних областей? 
8. Дайте характеристику головних тектонічних структур України.  
9. Назвіть основні морфологічні різновиди гірських систем. 
10. Чим відрізняється рельєф старих, молодих і омолоджених гір? 
11. Дайте характеристику вертикального і горизонтального розчлену-

вання гір. 
12. Як класифікують гори за висотою та за походженням? 
13. Чим відрізняється рельєф низовин і височин? 
14. Як підрозділяють рівнини за морфологією та генезисом? 
15. Назвіть основні генетичні типи рівнин та їх морфологічні особли-

вості. 
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Розділ 3. ВІК РЕЛЬЄФУ І ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ 
 

3.1. Стратиграфія та геохронологія четвертинного періоду 
 

Четвертинний період (антропоген) охоплює останній етап 
історії Землі, який продовжується і в наш час. 

Нижня межа четвертинного періоду у часі співпадає з по-
явою на Землі людини. Ще недавно цю межу проводили приб-
лизно за 1 млн. років тому, але з огляду на новітні археологічні 
та антропологічні дослідження у Кенії (Центральна Африка) та 
Китаї більшість авторів останнім часом розширюють рамки ан-
тропогену принаймні до 2–3,5 мільйонів років. 

Вперше четвертинні відклади були виділені в самостійну 
групу в середині XVIII ст. У 1760 італійський вчений Дж. Ар-
дуіно розділив усі гірські породи на 4 групи, наймолодші з яких 
назвав «четвертим підрозділом гір». У 1825 французький вчений 
Ж. Денуай запропонував виділити післятретинні відклади в 
особливу четвертинну систему. У 1830 Ч. Лайєль увів термін 
«найновіші» відклади, а у 1832 запропонував термін «плейсто-
цен» для позначення всіх відкладів молодше пліоценових. У 
1846 швейцарський геолог Е. Форбс використав термін «плей-
стоцен» для позначення відкладів тільки льодовикового періоду, 
включаючи сучасні. У подальшому термін «плейстоцен» за-
кріпився в розумінні Форбса, а для післяльодовикових (чи су-
часних) відкладів П. Жерве увів термін «голоцен». 

Назву антропоген вперше вжив 1922 російський геолог 
О. П. Павлов, який за її змістом (період людини) відобразив 
принцип виділення та основну особливість. У 1963 році рішен-
ням Міжнародної Стратиграфічної Комісії у четвертинному 
періоді виділено 4 основні підрозділи: нижньо-, середньо- і 
верхньочетвертинні та сучасні. За таксометричним рангом вони 
нижче ярусу і зони, оскільки вся четвертинна система за своїм 
об'ємом відповідає одній зоні Globorotalia truncatulinoides. 

У 1959 В. О. Зубаков та І. І. Краснов запропонували стра-
тиграфічну класифікацію підрозділів  четвертинної системи, з 
деякими змінами прийняту в 1973 р. Нижче зони виділено: 
розділ, ланка (відповідає основним підрозділам схеми 1963), 
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ступінь (чи кліматоліт), стадіал, рівень (або нашарування). У 
регіональних стратиграфічних схемах як основні підрозділи 
виділяються горизонти, які звичайно відповідають ступеням 
(кліматолітам) загальної шкали. Інтервал 1,65-0,8 млн років, 
виділяється як самостійний розділ еоплейстоцену. У Західній 
Європі цей інтервал відносять до нижнього плейстоцену, а 
відклади вважають середньоплейстоценовими. В еоплейстоцені 
в міжрегіональній схемі (1986) ступені (горизонти) не виділено, 
хоча в багатьох регіональних схемах вони існують. 

Особливості четвертинної системи обумовили виникнення 
самостійної галузі науки  четвертинної геології. 

Антропоген  найкороткотриваліший з усіх геологічних 
періодів  2,6 млн р. За рішенням Міжнародної Стратиграфічної 
Комісії (січень 2008) антропоген розчленовано на дві нерівні за 
тривалістю  епохи  плейстоцен і голоцен (табл. 3.1).  Плейстоцен 
поділяється на нижній або ранній (пліоцен), середній (еоплейс-
тоцен) і верхній або пізній (неоплейстоцен).  

 
Таблиця 3.1 

Хронологія антропогенового  періоду і четвертинних відкладів 
Міжнародної стратиграфічної шкали 

 

Система/ 
Період 

Відділ/ 
Епоха 

Ярус/ 
Вік 

Вік 
(млн років) 

Антропоген, 
Q 

Голоцен, Q2 

Мегхалейський  0 0,0042 

Нортгриппський  0,0042 0,0082 

Гренландський  0,0082 0,0117  

Плейстоцен, 
Q1 

Тарантський 0,0117 0,126 

Чибанський 0,126 0,781 

Калабрійський  0,781 1,80 

Гелазький  1,80 2,58 

Неоген, N Пліоцен, N2 П'яченський  старіше 
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3.1.1.  Плейстоцен 
 

Плейстоцен епоха, що почалася  близько 2,6 мільйоныв 
оків і закінчилася 11,7 тисяч років тому. Автор терміну шотла-
ндський вчений Чарльз Лаєль, який запропонував використову-
вати його з 1939 р. Плейстоцен поділяється на ранній, середній і 
пізній плейстоцен. Характеризується загальним похолоданням 
клімату Землі і періодичним виникненням в середніх широтах 
великих вторинних зледенінь, яких допускають кілька протягом 
антропогену: гюнцське, міндельське, ріське (або дніпровське), 
вюрмське (або валдайське). 

Характерними тваринами (як вимерлими, так і тими, що 
трапляються досі) були мамонти, волохаті носороги, печерні 
леви, бізони, яки, велетенські олені, дикі коні, верблюди, гепар-
ди, гієни, антилопи і страуси. Північні олені і вівцебики в плей-
стоцені і голоцені взимку заходили на територію України. Рос-
линний світ був представлений сучасними формами, де степи 
чергувалися з широколистяними дібровами і хвойними лісами. 
На початку даної епохи в межах Великого Середземномор’я 
виникла людина, яка поступово розселилася по всій земній кулі. 
На Україні (на півдні) рештки викопних людей і місця їхнього 
проживання відомі починаючи з плейстоцену. 

Мамонти, слони і мастодонти були найбільшими назем-
ними тваринами тої доби, заселяли 4 материки і їх тогочасне 
видове різноманіття було не до порівняння з сучасним. В Євразії 
запросто можна було зустріти шерстистого мамонта (рід 
Mammuthus), прямобивневого слона (Paleoloxodon), стегодона 
(Stegodon) і навіть предків сучасного азіатського слона 
(Elephas), Америку населяли шерстистий і колумбійський ма-
монт, а також мастодонт (Mammut americanum), а простори Аф-
рики африканський слон (Loxodonta africana). Вимирання цих 
великих і, здавалося б, невразливих тварин оповите безліччю 
таємниць і досі у науковців немає однієї думки, що саме причи-
нило вимирання мамонтів і інших хоботних тварин. Серед най-
більш ймовірного називають поєднання змін клімату і активного 
полювання давніх людей. Але деякі науковці, до прикладу, Брюс 
Ротшільд з університету Канзасу на прикладі власних дослі-
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джень висловлюють, здавалося б неймовірні гіпотези, про те, що 
мастодонти вимерли 11 тис. р. тому від захворювання туберку-
льозом! Він проаналізував рештки 113 таких тварин і виявив 
ознаки туберкульозу (як правило, характерні значні нерівності 
на поверхні кісток) у 52% мастодонтів. 

Шерстистий або волохатий носоріг (Coelodonta 
antiguitatis) ще одна тварина плейстоцену, не менш відома за 
мамонтів. Виходячи зі скупих даних, які найчастіше подають в 
різноманітних енциклопедіях і довідниках, можна собі уявити, 
що це тварина до 3,5 м завдовжки і масою до 3 тонн. Головною 
його «ознакою» було два роги на морді, більший з яких міг до-
сягати більше 1 м завдовжки, а також довга бура шерсть. Засе-
ляв холодні тогочасні рівнини, які називають «мамонтовими 
степами». Вважають, що вид вимер близько 10 тис. р. тому. Се-
ред причин, наймовірніше ті ж, що і призвели до зникнення ма-
монтів. Найближчим його родичем із «сучасників» називають 
суматринського носорога  (Dicerorhinus sumatrensis). 

 
 

3.1.2. Голоцен 
 

Голоцен (від грец. ὅλος – весь, цілий; та грец. καινός – новий, 
недавній)  сучасна (найбільш пізня) епоха четвертинного періоду, 
яка охоплює післяльодовиковий час. Голоцен  розглядається як 
самостійна епоха антропогену, що почалася близько 11,7 тис. 
років тому (за деякими авторами 10–12 тис. років тому) і продо-
вжується в наш час, в зв'язку з чим голоценові відклади часто 
називають сучасними. 

Впродовж голоцену суша і моря набули сучасних контурів, 
склалися географічні зони, сформувалися заплавні тераси річок і 
торфовища. Є сучасним теплим періодом або MIS 1, і може розгля-
датися як інтергляціал в сучасній льодовиковій ері. 
Кліматично голоцен може бути порівну розподілено на Голоце-
новий кліматичний оптимум і Неогляціал; межа збігається з 
початком бронзової доби в європейській цивілізації. На думку 
деяких учених, третій етап, антропоцен, почався в 18 столітті. 
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Міжнародною комісією зі стратиграфії (International 
Commission on Stratigraphy) у 2018 р. виділена Мейгалейська 
доба (англ. Meghalayan) – верхня підсерія голоцену, яка охоплює 
останні 4200 років голоцену. Більш ранні етапи Голоцену отри-
мали назву Північногріппський (почався 8300 років тому) і 
Гренландський (почався 11700 років тому). 

З початку голоцену континенти зрушилися менше ніж на 
кілометр, бо пройшло надто мало часу. Тим не менше, через 
танення льодовиків збільшився рівень світового океану при-
близно на 35 м на початку голоцену. Крім того, багато теренів 
вище приблизно 40 градусу північної широти були пригнічені 
вагою льодовиків і піднялися до 180 м над рівнем пізнього 
плейстоцену і голоцену, і вони продовжують здійматися 
сьогодні. 

Підвищення рівня моря і тимчасова депресія землі дозво-
лили тимчасовому морському вторгненню в райони, які наразі 
далеко від моря. Інші відкладення чим тимчасові морські вторг-
нення пов'язані з льодовиковими депресіями на високих широ-
тах, голоценові копалини знаходяться в основному на дні озер, 
заплавах, і печерних відкладеннях. Голоценові морські відкла-
дення у низьких широтах вздовж узбережжя – рідкі, через їх 
знищення підвищенням рівня океану. 

Післяльодовиковий відскок в Скандинавському регіоні 
призвів до утворення Балтійського моря. Регіон продовжує 
здійматись, це як і раніше викликає слабкі землетруси по всій 
Північній Європі. Еквівалентні події в Північній Америці – 
відскок Гудзонової затоки, наразі вона є залишком великого, 
відразу ж після закінчення льодовикового етапу, моря Тирелла. 

Клімат був досить стабільним протягом голоцену. Керни 
льоду показують, що на початку голоцену відбулося глобальне 
потепління у період після закінчення останнього льодовикового 
періоду і охолодження на початку пізднього дріасу, але зміна 
клімату стала більш регіональною. При переході від останнього 
льодовикового періоду до голоцену, холодний реверс Хельмо-
Маскарді в Південній півкулі почався до пізднього дріасу, а 
найтепліший період відбувся 11 000–7 000 років тому. 
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Голоценовий кліматичний оптимум був періодом по-
тепління. Але період потепління розповсюдився, ймовірно, не 
рівномірно по всьому світу. Цей період закінчився близько  
5 500 років тому, коли ранні людські цивілізації в Азії та Африці 
були процвітаючими. Цей період закінчився переходом у 
неогляціал. В цей час клімат не мав різниці з сьогоденним, але у 
10–14 століттях відбулося невелике потепління відоме як Се-
редньовічний кліматичний оптимум. Після цього відбувся ма-
лий льодовиковий період, починаючи з 13 або 14 століття до 
середини 19 століття, який був періодом значного охолодження, 
хоча і не скрізь настільки сильним, як попередній раз протягом 
неогляціалу. 

Потепління голоцену є міжльодовиковим періодом, і 
немає підстав вважати, що воно являє собою постійний кінець 
поточної льодовикової ери. Проте нинішнє глобальне потеплін-
ня може призвести до більшого потепління Землі, ніж під час 
Ейміанівського етапу, який досяг свого піку приблизно  
125 000 років тому і було тепліше, ніж в голоцені. Цей прогноз 
іноді називають супер-інтергляціал. 

У порівнянні з льодовиковими умовами, житлова зона 
розширилася на північ, досягши своєї північної точки в ході 
голоценового кліматичного оптимуму. Велика вологість в по-
лярних регіонах викликало зникнення степотундри (за іншими 
класифікаціями – «тундростепу»). 

Тваринний та рослинний світ не встиг значно еволю-
ціонувати за порівняно короткий період голоцену, але мали 
місце значні зрушення у ареалах рослин і тварин. Низка великих 
тварин, включаючи мамутів і мастодонтів, саблезубих котів, на 
кшталт Smilodon й Homotherium, і велетенських лінивців, зник-
ли в кінці плейстоцену і початку голоцену, особливо в Північній 
Америці, де тварини, які вижили в інших країнах (в тому числі 
коні і верблюди), вимерли. 

Це зникнення американської мегафауни було пояснено 
прибуттям до Америки предків американських індіанців. Біль-
шість учених стверджують, що зникненню також сприяли 
кліматичні зміни, а також падіння комети на Північну Америку, 
яка теоретично мала викликати початок раннього дріасу. 
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8 200 років тому відбулося різке похолодання, яке позна-
чилося як негативна зміна клімати протягом 400 років, є найві-
домішою кліматичною подією, що відбулися в епоху голоцену, 
і, можливо, ознаменувала собою відновлення крижаного покри-
ву. Вважається, що ця подія була викликана проривом льодови-
кового озера Агассис, через що відбулося порушення термоха-
лінної циркуляції Атлантикиюю.. 

 
3.2. Четвертинні відклади 

 
Четвертинні відклади вкривають практично всю поверхню 

планети (виняток становлять гірські системи та окремі ділянки 
рівнин, де відслонюються більш давні відклади, так звані корінні 
породи). Саме четвертинні утворення значною мірою визнача-
ють особливості сучасного рельєфу. 

За Міжнародною стратиграфічною шкалою нижня межа 
четвертинної системи знижена до підошви гелазського ярусу 
(2,58 млн рр. тому) і його вікових аналогів. У складі четвертин-
ниї системи виділяються плейстоценовийі голоценовий відділи. 
До плейстоцену входять гелазський, калабрійський, середній і 
верхній яруси. У межах голоцену виділяють гренландський, 
нортгріппський і мейгалейський яруси.  

Четвертинні відклади поширені майже всюди на суші, а 
також на дні океанів. Характеризуються переважанням конти-
нентальних фацій, широким поширенням, тісним зв’язком з 
рельєфом, різноманіттям складу, невитриманістю за площею і в 
розрізі, відносно невеликою потужністю, переважно спокійним 
(недислокованим) заляганням, невеликою щільністю та доброю 
збереженістю.  

Найхарактернішою породою четвертинної системи серед-
ньої смуги Європи (особливо в Україні), а також Середньої Азії, 
Китаю, Пн. Африки є карбонатний суглинок жовтуватого кольо-
ру лес. На території України поширені континентальні типи 
четвертинних відкладів: еолово-делювіальні, льодовикові (влас-
не льодовикові та водно-льодовикові), алювіальні. Морські від-
клади мають обмежене поширення. До давніх відкладів четвер-
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тинної системи в Україні належать нижні шари гравію долини 
Дністра та чаудинські шари Керченського півострова.  

Власне льодовикові (гляціальні) відклади, або морена, що 
складаються з несортованих уламків корінних порід, валунних 
глин, суглинків, супісків поширені в межах давніх (окського та 
дніпровського) зледенінь. Дніпровська морена поширена на 
значних площах території Поліської низовини, Подільської ви-
сочини, Придніпровської височини та Придніпровської низови-
ни. Південна межа поширення льодовикових відкладів прохо-
дить біля м. Дніпродзержинська. Потужність порід льодовико-
вого генезису змінюється від кількох до 20–30 м, зрідка до 
100 м. У крайовій зоні Дніпровського льодовика поширені гля-
ціодислокації та гляціовідторженці. Водно-льодовикові (флювіо-
гляціальні) відклади (піски, галечники, супіски, суглинки, гли-
ни) залягають над і під мореною, а також утворюють своєрідні 
форми рельєфу (ками, ози, зандри). В міжльодовиків’я нагрома-
джувалися субаквальні глини, супіски, піски, торфи, гітія зага-
льною потужністю до 5–10 м, а за межами зледеніння субаква-
льні викопні ґрунти. В перигляційній зоні льодовика (т. зв. хо-
лодному степу) утворювались леси своєрідний комплекс еолово-
делювіальних відкладів, які мають покривний (пд. та цн. части-
ни України) та острівний (пн. частина) типи залягання. Лесові 
породи вкривають близько 70% території України. Вони відсут-
ні лише на більшій частині Полісся та в горах. Лесова товща 
перешаровується горизонтами викопних ґрунтів; її загальна по-
тужність   від кількох до 30–50 м. 

 Алювіальні відклади розповсюджені в межах річкових до-
лин. Різна кількість терас пояснюється впливом тектонічних 
рухів: при піднятті території утворюються терасовані долини 
(напр.: Дністра, Прута), при стабільному положенні прислонен-
ня, а при опусканні накладання різновікових алювіальних товщ 
(пониззя Дніпра, Дунаю). Загальна потужність алювію від декі-
лькох до 20–40 м, а в районах опускань 100 м.  

Морські відклади поширені в межах акваторій та узбе-
режжя Чорного та Азовського морів. Під час льодовикових епох 
рівень Чорного моря знижувався на 60–90 м, і тоді на значній 
частині шельфу утворювалися леси та алювіальні відклади.  
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Серед інших генетичних типів четвертинних відкладів 
розповсюджені елювіальні, делювіальні, а також озерні, болотні, 
дельтові.  

Відклади четвертинної системи  є основою ґрунтів, вони 
вміщують розсипи корисних копалин, горизонти ґрунтових вод; 
їх часто використовують як мінеральну сировину. Строкатість 
четвертинних відкладів як за потужністю, так і за літолого-
петрографічним складом та генезисом, значно ускладнює про-
блему їх стратифікації та хронологізації, і власне робить взагалі 
неможливим уніфікований підхід для великих територій, а тим 
більше для Землі в цілому.  

Зважаючи на згадану вище строкатість і регіональну непо-
вторність четвертинних відкладів, наводимо хронологічну схему 
стратиграфії четвертинної товщі України (табл. 3.2).  

Оскільки точно визначити генезис окремих четвертинних 
відкладів (особливо палеонтологічно «німих») не завжди і прос-
то, часто на картах і розрізах їх позначають подвійними літера-
ми: al – річково-озерові, vd – еолово-делювіальні тощо. 

Зведені індекси четвертинних відкладів можуть, на-
приклад, виглядати так: lgРІІІdn, що означає озерно-
льодовикові відклади дніпровського кліматоліту верхньої 
ланки неоплейстоцену.  

Відділ плейстоцен (Р) міжнародної стратиграфічної шкали 
поділяється на розділи загальної стратиграфічної шкали: еоп-
лейстоцен (E) і неоплейстоцен (Р). Ланки еоплейстоцену і неоп-
лейстоцену позначаються, на відміну від основної геохронологі-
чної шкали, не арабськими, а римськими цифрами. Наприклад, 
нижня ланка неоплейстоцену на карті четвертинних відкладів 
має індекс – РІ, середня ланка РІІ, верхня ланка РІІІ.  

На рівні регіональних стратиграфічних підрозділів виді-
ляють такі стратони: кліматоліти, горизонти і підгоризонти. 
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Таблиця 3.2  
Стратиграфічна схема четвертинних відкладів України  

(за П.Ф. Гожиком) 
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Кліматоліт – [від гр. klima (klimatos) – нахил, lithos – ка-
мінь] – кліматостратиграфічний підрозділ, що об'єднує гірські 
породи, сформовані впродовж одного кліматичного напівритму 
в міжрегіональному масштабі: потепління (міжльодовиків’я) або 
похолодання (зледеніння). Мають власну назву, пов’язану з гео-
графічною назвою місцезнаходження стратону. Тривалість 
формування 14–30 тис. рр. Кліматолітам, як правило, відповіда-
ють регіональні горизонти верхньої частини розрізу четвертин-
ної системи. Вякості геохронологічного еквіваленту кліматоліту 
вживаються терміни «кріохрон» і «термохрон». Кліматоліти 
позначаються латинецею двума першими приголосними літера-
ми свої назви. Наприклад: дніпровський (dn), тясминський (ts), 
лубенський (lb).  

У регіональних стратиграфічних схемах як основні під-
розділи виділяються горизонти, які звичайно відповідають сту-
пеням (кліматолітам) загальної шкали. 

Другою особливістю індексації четвертинних відкладів у 
геологічній та геоморфологічній документації є генетичний під-
хід. Загальний індекс періоду (Q) ставиться на картах четвер-
тинних відкладів лише за умови невизначеного генезису цих 
утворень. В усіх інших випадках малою літерою латинського 
алфавіту позначають відклади за їх походженням (у відповідно-
сті з генезисом і розфарбовуються карти четвертинних відкла-
дів), (табл. 3.3).  

Таблиця  3.3 
Найбільш поширені генетичні типи осадових  

четвертинних відкладів 
Тип відкладів та їх похо-

дження  
Індекс  Колір (для карт та 

розрізів четвертинних 
відкладів 

Елювій (кора вивітрю-
вання) 

e Бузковий 

Алювій (відклади річок) a Зелений 
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продовження табл. 3.3 

 
3.3. Вік рельєфу 

 
Визначення віку у геоморфології є ще більш складним за-

вданням, ніж описане вище літочислення геологічне. Справа в 
тому, що добре відпрацьовані і перевірені методи геохронології 
можна застосовувати лише для акумулятивних форм рельєфу, в 
той час як вони виявляються непридатними при безпосередньо-
му визначенні віку денудаційного рельєфу. Разом з тим, у гео-
морфології, як і в геології, теж існують поняття про абсолютний 
та відносний вік рельєфу. 

 
3.3.1. Абсолютний вік рельєфу 

 
Як і в геології, абсолютний вік форм і типів рельєфу ви-

значають головним чином за розпадом радіоактивних елементів. 
При цьому особливо широко використовуються радіовуглеце-
вий, калій-аргоновий, фторовий та інші методи. Абсолютний вік 
давніх відкладів і окремих древніх форм рельєфу визначають за 
допомогою палеомагнітного методу. 

Пролювій (відклади тим-
часових водостоків у 
ярах, балках) 

p Оранжево-брунатний 

Делювій (відклади мате-
ріалів, знесених площин-
ним змивом) 

d Оранжевий 

Еолові (вітрові) відклади v Жовтий 
Морські відклади m Блакитний 
Озерні відклади l Синій 
Відклади боліт b Сірий 
Льодовикові (моренні) 
відклади 

g Брунатний 

Флювіогляціальні (вод-
но-льодовикові) відклади 

f Оливковий 

Техногенні (насипні та 
ін.) відклади 

t Червоний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Однак слід пам'ятати про ще більшу обмеженість у вико-
ристанні цих методів в геоморфології, ніж у геології, особливо 
тому, що вони можуть використовуватися майже виключно при 
аналізі акумулятивного рельєфу. 

 
3.3.2. Відносний вік рельєфу 

 
За О. Леонтьєвим та Г. Ричаговим (1979), поняття «відно-

сний вік рельєфу» має кілька аспектів. 
Стадійність рельєфу. Ще В. Девіс показав, що розвиток 

рельєфу конкретної території  (або окремої його форми) відбу-
вається у певній послідовності, тобто, за окремими стадіями. В 
зв'язку з цим під відносним віком рельєфу можна розуміти ста-
дію його розвитку. Розглянемо стадійність розвитку рельєфу на 
прикладі формування річкових долин. 

На перших етапах після виникнення (у горах, на щойно 
звільнених від моря або льодовикового покриву територіях то-
що)  ріки мають невироблене русло, яке порівняно слабо вріза-
ється у підстеляючі породи. В міру розвитку ріки величина врізу 
поступово збільшується, проте повздовжній профіль ще довго 
зберігає нерівності (пороги, водоспади тощо). Це – стадія юно-
сті річкової долини. Подальше врізання русла призводить до 
поглиблення річкової долини і поступового формування увігну-
того поздовжнього профілю річища. При цьому темпи вертика-
льного врізання уповільнюються, поступаючись місцем бічному 
розмиву. На цьому етапі одночасно з річищем починає форму-
ватися заплава річки. Річкова долина входить у стадію зрілості. 
У подальшому переважання бічного розмиву призводить до 
розширення заплави, блукання ріки по звивистому (меандрую-
чому) річищу, уповільнення течії води. Починається стадія 
старості у розвитку річкової долини. Отже, визначивши стадію 
розвитку, можна судити про відносний вік річкової долини, 
окремих її ділянок та елементів (порівнюючи з іншими долина-
ми). 

Подібна стадійність простежується і в розвитку інших 
форм і типів рельєфу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Відносний вік рельєфу часто визначається за співвідно-
шенням одних форм поверхні з іншими. Наприклад, ерозійні до-
лини та еолові форми рельєфу, що утворюються на молодих 
морських рівнинах, за віком молодші від самої рівнини (візьме-
мо для прикладу хоча б ерозійні долини та Олешківські піски у 
Причорномор'ї). Те ж саме можна сказати про яри та балки, що 
розчленовують схили горба, про карстовий рельєф вапнякового 
плато тощо. 

Отже, будь-яка форма рельєфу за віком старша від «наса-
джених» форм, які ускладнюють її поверхню. 

Нарешті, відносний вік рельєфу можна встановити і за ві-
ком геологічних відкладів, що складають цю форму. Наприклад, 
алювіальні тераси річкових долин, складені середньочетвертин-
ними відкладами, мають такий самий (середньочетвертинний) 
вік; давні дюни, складені пліоценовими еоловими пісками, ма-
ють пліоценовий вік тощо. 

Цей метод розглядається як найбільш обґрунтований при 
визначенні відносного віку рельєфу. В зв'язку з цим у сучасній 
геоморфології широко застосовуються спеціальні методи визна-
чення відносного (а часом і абсолютного) віку наймолодших 
(четвертинних) нашарувань: палеоботанічні (вивчення залишків 
рослин та їх пилку), дендрохронологічні (аналіз кілець на зрізах 
дерев), ліхенометричні (вивчення лишайників), археологічні 
(вивчення залишків культур різного часу) та інші. 

 
3.3.3. Визначення віку денудаційного рельєфу 

 
Описані у попередньому розділі методи, зокрема, визна-

чення часу рельєфотворення за віком геологічних відкладів, 
дають найкращий ефект, як вже підкреслювалося, лише для 
акумулятивних форм рельєфу, тобто, для рельєфу, утвореного 
шляхом нагромадження матеріалу. Що ж стосується денудацій-
ного рельєфу, який утворюється переважно внаслідок дії проце-
сів руйнування, то методики визначення його віку виглядають 
більш проблематичними. І все ж можна виділити кілька основ-
них методів, якими користуються при вирішенні цього завдання. 
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Метод корелятних відкладів  полягає у визначенні  часу 
утворення денудаційних форм за віком знесеного з них матеріа-
лу. Так, наприклад, при формуванні яру продукти його руйну-
вання нагромаджуються поблизу гирла яру у вигляді своєрідної 
форми рельєфу – конуса виносу. Отже, вивчаючи описаними 
методами вік відкладів, що складають конус виносу (акумуляти-
вна форма), можна визначити і час утворення самого яру, з яко-
го виносилися ці відклади. 

Метод вікових рубежів. Суть методу полягає у визначенні 
віку двох пластів відкладів, що фіксують верхню і нижню межі 
утворення конкретної денудаційної форми рельєфу. Для прик-
ладу візьмемо річкову долину, врізану у верхньонеогенові відк-
лади, на дні якої (під сучасним алювієм) залягають моренні суг-

линки середньочетвертин-
ного віку (рис. 3.1). Цілком 
очевидно, що долина врі-
залася у раніше відкладені 
пласти верхнього неогену, 
отже, за віком вона моло-
дша від N2. З іншого боку, 

на дні  долини залягають 
осади середньочетвертин-
ного часу (gІІ), тобто, до-

лина почала утворюватися 
до їх нагромадження, а 
отже, старша за них. Звід-
си можна зробити висно-
вок про утворення цієї 

долини між верхнім неогеном і середнім плейстоценом, тобто, 
найбільш ймовірно – у ранньому плейстоцені (Q

І
). Цей метод 

досить надійний, в зв'язку з чим ним часто користуються і при 
визначенні віку акумулятивних форм рельєфу. 

Визначення часу «фіксації» денудаційного рельєфу. Дуже 
часто зруйновані (денудаційні) поверхні бувають перекриті 
(«зафіксовані») корою вивітрювання. Визначення палеонтологі-
чними, палеоботанічними або іншими методами часу утворення 

 
Рис. 3.1. Визначення віку річкової 

долини 
 1 – сучасні алювіальні відклади 
(піски); 2 – моренні відклади дніп-
ровського зледеніння (валунні суг-
линки); 3 – ко-рінні відклади неоге-
нової системи (глини). Вік долини – 
ранньочетвертинний (додніпровсь-
кий) 
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кори вивітрювання дозволяє висловлювати міркування і стосов-
но віку формування денудаційної поверхні. 

Метод фаціальних переходів використовується найчасті-
ше при визначенні віку акумулятивних форм рельєфу, проте 
через них можна перейти і до встановлення часу утворення де-
нудаційних поверхонь. Сутність методу полягає у тому, що про-
стежується поширення у просторі конкретного «німого» горизо-
нту до його фаціального переходу у відклади, вік яких може 
бути встановлений описаними методами абсолютної чи віднос-
ної геохронології. Так, наприклад, можна визначити вік «німої» 
алювіальної тераси, прослідкувавши поширення цих відкладів 
до палеонтологічно охарактеризованих морських пластів. Таким 
самим способом може бути встановлений вік ерозійних терас, 
прослідкувавши їх до сполучення з акумулятивними формами 
рельєфу. 

Отже, не дивлячись на певну недосконалість і умовність 
існуючих методів визначення віку окремих форм і типів рельє-
фу, комплексне їх використання дозволяє з достатньою достові-
рністю визначати динаміку процесів рельєфотворення у часі, і 
тим самим відкриває шляхи до прогнозування подальшого роз-
витку цих процесів, в тому числі і в умовах нарощування антро-
погенного впливу на рельєф. 

Підводячи підсумки наведеного вище, підкреслимо, що 
особливості геологічної будови і розвитку Землі на протязі всієї 
історії відігравали вирішальну роль у формуванні і розвитку її 
поверхні, а тому вивчення і розуміння сучасних геоморфологіч-
них особливостей будь-якої ділянки території неможливе без 
аналізу геологічних умов і провідних факторів рельєфотворення.  

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна з них 
правильна. Виберіть її! 
1. Четвертинний період знаходився: 1) в мезозойські ері; 2) архейсь-

кій ері; 3) кайнозойській ері. 
2. Четвертинний період поділяється на 1) голоцен і плейстоцен; 

2) міоцен і плейстоцені; 3) голоцен і міоцен. 
3. Кайнозойська ера поділяється:1) на п’ять періодів; 2) на три періо-

ди; 3) на чотири періоди. 
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4. Алювій це відклади: 1) тимчасових водних потоків; 2) річок; 
3) льодовиків. 

5. Еолові відклади це відклади: 1) вітру; 2) тимчасових водних пото-
ків; 3) воднольодовикових потоків. 

6. Елювій це: 1) відклади тимчасових водних потоків; 2) кора вивіт-
рювання; 3) відклади на схилах.   

7. Абсолютний вік рельєфу визначається: 1) за його формами; 2) ра-
діоактивним методом; 3) за висотою. 

8. Вік річкової долини визначається: 1) за віком корінних порід; 2) за 
віком четвертинних, що знаходяться на схилах; 3) за віком четвер-
тинних, що знаходяться на дні долини. 

9. Метод фаціальних переходів використовується для визначення 
форм рельєфу: 1) ерозійних; 2) акумулятивних;  3) дефляційних. 

10. Які є методи визначення відносного віку рельєфу (перелічити)? 
1) Стратиграфічний, метод корелятивних рубежів, радіоактивний. 
2) Метод корелятивних відкладів, метод вікових рубежів, метод 
фаціальних переходів. 3) Інструментальний метод, радіоактивний 
метод, фаціальних переходів.   

11. Метод корелятивних відкладів використовується для визначення: 
1) ендогенних форм; 2) денудаційних форм; 3) акумулятивних 
форм. 

 
П и т а н н я   д л я   с а м о к о н т р о л ю 

1. Які особливості стратиграфії і геохронології антропогену? 
2. Як на картах і розрізах позначається вік корінних (дочетвертинних) 

геологічних утворень? 
3. Як на картах і розрізах позначаються четвертинні відклади? 
4. Як визначається абсолютний вік рельєфу (навести приклади)? 
5. Як визначається відносний вік рельєфу (перелічити і пояснити ме-

тоди, навести приклади)? 
6. Якими методами визначається вік денудаційних форм рельєфу? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

Розділ 4. ЕНДОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І РЕЛЬЄФ 

 
  
Вже неодноразово підкреслювалося, що основною підва-

линою сучасної геоморфології є розуміння того факту, що рель-
єф формується при взаємодії  ендогенних (внутрішніх) та екзо-
генних (зовнішніх) процесів. Саме цими процесами визначають-
ся майже всі особливості сучасного рельєфу, в зв'язку з чим як-
раз аналіз їх ролі і взаємодії у формуванні поверхні складає ос-
новну частину науки про рельєф. 

Разом з тим слід мати на увазі, що геоморфологія розгля-
дає ще цілий ряд факторів, які хоч і не приймають безпосеред-
ньої участі у рельєфотворенні, але впливають на нього, визна-
чаючи певний «набір» рельєфотворчих процесів, їх інтенсив-
ність і просторову локалізацію. Серед таких факторів відзначи-
мо насамперед вже згадувані властивості гірських порід (їх ге-
незис, мінералогічний склад, структура, текстура, фізико-
механічні особливості тощо), клімат (з ним пов'язана зональ-
ність рельєфу на Землі, що проявляється через особливості форм 
і типів рельєфу у нівальних, гумідних або арідних умовах) та 
інші. 

Під ендогенними (від грецьк. – «внутрішній» та «похо-
дження») процесами розуміють хімічні та фізичні процеси і пе-
ретворення, що відбуваються у надрах Землі, в першу чергу у 
земній корі і верхній мантії Землі. Енергетичною основою ендо-
генних процесів є внутрішнє тепло планети, джерелами якого 
виступають радіоактивний розпад, гравітаційні переміщення, 
хімічні перетворення тощо. На поверхні Землі ендогенні проце-
си проявляються через вертикальні і горизонтальні рухи земної 
кори, сейсмічні та магматичні явища. В цілому можна говорити 
про загальне спрямування ендогенних процесів на створення 
нерівностей на земній поверхні. 

Ендогенні процеси формують основні риси земної повер-
хні, створюючи «кістяк рельєфу», що складається із сполучення 
морфоструктур різного рангу і генезису (тут і далі під терміном 
«морфоструктура» ми будемо розуміти форми рельєфу різного 
масштабу, морфологічний вигляд яких значною мірою відпові-
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дає типам геологічних структур, що створюють цей рельєф). 
Практично всі форми мега- і макрорельєфу Землі (материкові 
брили та океанічні западини, фундамент гірських систем та рів-
нин), а також значна кількість мезо- і мікроформ поверхні ство-
рені при прямій або опосередкованій участі внутрішніх сил Зем-
лі. 

 
4.1. Магматизм  і  рельєфотворення 

 
Один з головних ендогенних процесів – магматизм – про-

являється в основному через створення інтрузивних та ефузив-
них гірських порід. Вже сам собою процес формування магма-
тичних порід відіграє значну рельєфотворчу роль, оскільки під-
няті до поверхні магматичні утворення мають більшу стійкість 
до руйнування зовнішніми агентами, ніж навколишні осадові 
породи. Разом з тим, створені виверженими породами магмати-
чні тіла часто безпосередньо  впливають на рельєф, утворюючи 
особливі форми і типи поверхні. 

 Здавалося б, що інтрузивний магматизм, який протікає на 
глибині, не може безпосередньо впливати на формування рель-
єфу. Однак, це далеко не так. Розглянемо участь у рельєфотво-
ренні основних інтрузивних тіл,. 

Батоліти найчастіше виходять на поверхню в централь-
них частинах антиклінальних піднять (рис. 4.1), зруйнованих 
екзогенними процесами, і утворюють крупні додатні форми 
рельєфу, ускладнені більш дрібними формами, різноманітність 
яких залежить від переважного впливу тих чи інших зовнішніх 
агентів у різних фізико-географічних умовах. 

Один з найбільших відпрепарованих батолітів, що відби-
вається у сучасному рельєфі, відомий у Північній Америці – 
його довжина перевищує 200 км при ширині до 80 км. Серед 
значних батолітів, які приймають участь у рельєфотворенні, 
згадаємо Чакил-Каян у Зеравшанському хребті на Тянь-Шані 
(рис. 4.1), великий масив у Алагезькому хребті (Закавказзя) та 
ін. Досить крупні батоліти виходять на поверхню серед зруйно-
ваних кристалічних утворень Українського щита та в деяких 
інших регіонах України. 
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Ще більш яскраво проявляється геоморфологічна роль ла-
колітів. Вони зустрічаються поодинці або в групах і чітко про-
стежуються у сучасному рельєфі у вигляді куполів («короваїв»). 
Осадова покрівля цих «недорозвинених вулканів минулого» 
часто зруйнована або й зовсім знесена, і на поверхню виходить 
більш стійке до процесів денудації інтрузивне ядро. Широко 
відомі лаколітові угрупування Кавказьких мінеральних вод (го-
ри Лиса, Зміїна, Машук та ін.), на заході США та в цілому ряді 
інших регіонів світу. В Україні лаколіти найбільш чітко прояв-
ляються у рельєфі Криму (Аюдаг, Кастель та ін.). 

Від інтрузивних тіл часто відходять різноманітні жили 
(січні, міжпластові), виходи яких на поверхню зумовлюють 

утворення стійких до процесів 
руйнування мікроформ рельєфу 
(дайки та ін.), або уступів своєрід-
ного «сходинкового рельєфу»  
(рис. 4.2). Відпрепаровані пластові 
інтрузії, що займають великі пло-
щі, одержали назву траппової фор-
мації (від шведськ. – «сходинки», 
«драбина»). Трапи відіграють по-
мітну роль у рельєфі Східної Аф-
рики, Середньосибірського плос-
когір'я та в багатьох інших регіо-
нах Землі. В Україні відома так 

 
 

Рис. 4.1. Профіль батоліта Чакил-Каян у Зеравшанському 
хребті (С. Клунніков) 

1 – граніти; 2 – палеоген-неогенові конгломерати; 3 – силурій-
ські складки 

 
Рис. 4.2. Відображення у 
рельєфі відпрепарованих 

інтрузивних утворень 
А – пластові інтрузії 
(«східці»; Б – січні жили 
(дайки) 
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звана «траппова формація Волині», представлена древніми база-
льтовими полями Рівненської і Волинської областей. Проте, 
утворені ще у рифеї, волинські трапи поховані під товщами мо-
лодших відкладів, і говорити про їх участь у рельєфотворенні 
можна лише в аспекті історичної геології (сьогодні лише базаль-
тові кар'єри Рівненщини знаходять відображення у сучасному 
рельєфі). 

Ефузивний магматизм (вулканізм) має пряме відображен-
ня у рельєфі Землі, зумовлюючи утворення як древніх, так і су-
часних форм і типів рельєфу. Геоморфологічні особливості вул-
каногенного рельєфу насамперед зумовлюються характером 
вихідного отвору магматичного каналу на поверхню (кратера 
вулкану), в зв'язку з чим розрізняють виверження площинні, 
лінійні та центральні. 

Площинні та лінійні /тріщинні/ виверження особливо 
були поширені у минулі геологічні епохи, що відзначалися зна-
чно меншою стійкістю земної кори. У сучасному рельєфі з цими 
типами виверження пов'язані обширні лавові плато Британської 
Колумбії, Індостану (Деканське плоскогір'я) та ін. В Україні 
переважно тріщинним виверженням завдячує формування Вул-
канічних Карпат. 

На сучасному етапі розвитку Землі найбільш поширений 
вулканізм центрального типу, при якому лава, що подається 
через магматичний канал, розтікається від кратеру у всі боки, 
поступово нарощуючи більш або менш чітко виявлену акумуля-
тивну форму рельєфу – конус вулкану. В залежності від харак-
теру виверження і форми конусів розрізняють кілька морфоло-
гічних типів вулканів (рис. 4.3). 
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Маар – найпрості-
ший тип вулканів, що 
утворюються внаслідок 
прояву тільки однієї ви-
бухової дії (без нагрома-
дження продуктів вивер-
ження). У рельєфі маари 
являють собою лійкопо-
дібні, або циліндричні 
негативні форми рельєфу 
діаметром від 200 м до 
3,5 км при глибинах до 
60–400 м. Часто ці запа-
дини заповнені водою і 
являють основу озерних 
ландшафтів (Ейфель у 
Німеччині, Центральний 
масив у Франції та ін.). 3 
подібними виходами на 
поверхню трубок вибуху 
пов'язане утворення ульт-
раосновної породи – кім-
берліту, яка відома як 
головне алмазо-вміщуюче 
середовище (Південна 
Африка, Якутія-Саха). На 

території України подібні форми зустрічаються у похованому 
вигляді і пов'язані з древніми етапами горотворення (Рівненщи-
на, Волинь). 

Серед найпростіших монолітних вулканічних конусів від-
значимо екструзивні куполи, складені майже виключно лавови-
ми потоками (Вірменія, Центральний Французький масив та ін.), 
та щитові вулкани, сформовані лавою базальтового типу (Іслан-
дія, Гавайські острови та ін.). 

Проте найбільше поширення серед вулканів центрального 
типу мають так звані стратовулкани, які характеризуються ви-
сокими крутостінними перешаруваннями лавового і пірокласти-

 
Рис. 4.3. Типи вулканів 

А – щитовий (основна лава); Б – 
пірокластичний конус; В – купол 
кислої лави; Г – стратовулкан; Д – 
сучасний вулкан у древній кальдері; 
Е – маар; Ж – покрив лави (трі-
щинний вулкан) 
1 – кисла і середня лава; 2 – пірок-
ластичні продукти; 3 – основна 
лава; 4 – залишки зруйнованого 
конусу; 5 – вода; 6 – брекчії вибуху; 
7 – корінні породи 
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чного матеріалу (Кіліманджаро, Етна, Ключевська сопка, Фудзі-
яма та ін.). Серед Вулканічних Карнат теж підіймаються чис-
ленні конуси стратовулканів (Синяк, Бужора та ін.). 

Вулканічні конуси ускладнюються численними мікрофо-
рмами рельєфу – лавовими гротами та печерами, паразитичними 
кратерами, баранкосами тощо. У вулканічних районах своєрідно 
протікають процеси вивітрювання та денудаційної діяльності, в 
зв'язку з чим для них характерний полігональний мікрорельєф 
(розбиті тріщинами лавові потоки часто називають «бруківкою 
гігантів») та численні стовпчасті утворення (особливо на лаві 
базальтового типу). 

Своєрідні морфологічні форми утворюють так звані гря-
зьові вулкани, через кратери яких постійно або періодично виве-
ргаються на земну поверхню грязьові маси, горючі гази, тверді 
уламки. В рельєфі вони являють собою конічні горби або похилі 
підвищення висотою до 60 м. В Україні такі вулкани поширені 
на Керченському півострові (Булганацька, Тарханська групи 
грязьових вулканів та ін.). 

Вулканічні процеси протягом всієї геологічної історії Зем-
лі мали чітку просторову та часову локалізацію, вони активізу-
валися в періоди зростання геологічної напруги (так звані епохи 
горотворения). На сучасному етапі головними районами локалі-
зації вулканічної діяльності є Тихоокеанський та Середземно-
морсько-Центральноамериканський пояси, а також розломні 
зони серединноокеанічних хребтів. В Україні типових діючих 
вулканів зараз немає (виняток становлять лише згадані грязьові 
вулкани східного Криму). 

 
 

4.2. Рельєфотворча роль тектонічних процесів 
 

Тектоніка (від грецьк. – «будівництво») є одним з найва-
жливіших ендогенних процесів, що проявляються через ком-
плекс найрізноманітніших коливних та пульсаційних рухів зем-
ної кори і призводять до докорінної перебудови її поверхні, 
створення основних структур мега- і макрорельєфу, різноманіт-
них деформацій земної кори (складчастих, розривних). Зовніш-
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ній вигляд рельєфу Землі, розміщення і розміри материків та 
океанів, гір та рівнин протягом геологічної історії безперервно 
змінюються. В першу чергу ці зміни відбуваються під дією тек-
тонічних рухів. Проте природа згаданих рухів до цього часу не 
має однозначного пояснення і носить гіпотетичний характер. 
Саме тому розгляд рельєфотворчої ролі тектонічних процесів 
доцільно розпочати саме з огляду основних гіпотез про причини 
їх утворення. 

Перші спроби пояснити особливості рельєфу Землі верти-
кальними рухами земної кори були зроблені ще у XVІІІ cт. 
(М. Ломоносов, Д. Геттон) і пізніше підтримані 
О. Гумбольдтом. Подальший розвиток ці ідеї знайшли у теорії 
контракції (француз Елі де Бомон, австрієць Е. Зюсс), згідно 
якій головна роль у формуванні зовнішнього вигляду Землі на-
лежить вертикальним і горизонтальним силам стиснення, поз'я-
заним з охолодженням земної кори (що витікає з панівної у 
ХІХ ст. гіпотези Канта-Лапласа). Проте і теорія контракції не 
пояснювала причин періодичності процесів горотворения в іс-
торії Землі. 

Пульсаційна гіпотеза (американець В. Бухер, росіянин 
М. Усов) розглядає формування головних рис поверхні планети 
як наслідок чергування епох стискування і розтягування земної 
кори. Вважається, що при розтягуванні формуються геосинклі-
налі і океанічні западини, а при стискуванні утворюються гори, і 
платформи звільняються від мілководних морів. І хоча ця гіпо-
теза не позбавлена суттєвих недоліків (зокрема, вона не пояснює 
причин одночасного прояву процесів стискування і розтягуван-
ня у різних частинах Землі), її основні положення не втратили 
свого значення ще й сьогодні. 

Блискучу гіпотезу мобілізму (горизонтального переміщен-
ня материків) на початку ХХ ст. сформулював німецький геофі-
зик А. Вегенер і підтримав американський дослідник Ф. Тейлор 
(рис. 4.4). Однак вона не пояснювала причин дрейфу континен-
тів, що надовго відсунуло її на другий план.  

У 1975 р. В. Білоусов, спираючись на космогенічні погля-
ди О. Шмідта, запропонував гіпотезу глибинної гравітаційної 
диференціації, згідно з якою формування планетарного рельєфу 
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Землі пояснюється диференціацією і вертикальним переміщен-
ням речовини у надрах Землі, зумовленою розігріванням її вна-
слідок процесів радіоактивного розпаду. Головним недоліком 
цієї гіпотези є нехтування горизонтальними рухами земної кори, 
існування яких сьогодні сумнівів не викликає. 

 
Рис. 4.4. Рух материків (за гіпотезою А. Вегенера) 

А – розташування материків 300 млн років тому; Б – розта-
шування материків 50 млн років тому; В – розташування 
материків 1 млн років тому 
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Широке визнання  останнім часом одержала гіпотеза нової 
глобальної тектоніки або тектоніки літосферних плит, яку 
часто називають гіпотезою неомобілізму, зважаючи на її певну 
спорідненість з ідеями Вегенера. 3гідно з цією гіпотезою, земна 
кора системою надглибоких розломів розбита на окремі жорсткі 
блоки – літосферні плити, які мають потужність понад 100 км і 
переміщуються по розм'якшеній поверхні астеносфери як у го-
ризонтальному, так і у вертикальному напрямках відносно один 
одного. Границі між цими плитами фіксуються лініями розломів 
у осьових частинах серединно-океанічних хребтів (рифтові зо-
ни). Саме рифтові розломи є лініями, від яких починається гори-
зонтальне переміщення блоків земної кори, тобто розширення 
Землі. Саме тут, у рифтових розломах, до поверхні підіймається 
речовина з мантії, утворюючи наймолодші ділянки земної кори 
(тобто, у рифтових западинах відбувається формування молодої 
океанічної кори). Одночасно з розсовуванням океанічних літос-
ферних плит відбувається підняття прилеглих блоків материко-
вої кори, під які «підсовуються» океанічні плити. Рушійними 
силами горизонтальних переміщень є підкорові теплові конвек-
ційні течії. 

У мантії 3емлі, що мають вигляд замкнених кіл (рис. 4.5). 
У місцях, де сходяться низхідні потоки речовини, закладаються 
геосинкліналі, відбувається складкотворення, формується кора 
материкового типу. Навпаки, у місцях, де розходяться висхідні 
потоки, переважають процеси розтягування земної кори і відбу-
вається підйом магми до поверхні. 

 
Рис. 4.5. Рух конвекційних потоків мантії Землі 

1 – розтягування, 2 – стискування. Стрілками показані напрями 
переміщення мантійної речовини 
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Отже, сучасні уявлення про механізми, що формують зем-
ну кору і контролюють розвиток рельєфу, суттєво відрізняються 
від гіпотез минулого. Разом з тим, вони приймають раціональну 
частину попередніх поглядів, що спрощується єдністю головної 
ідеї розглянутих гіпотез – всі вони опираються на рухомість 
земної кори і геоморфологічне відображення цих рухів. 

 
 

4.3. Повільні (вікові) коливання земної кори 
 

Повільні вертикальні рухи земної кори, які часто назива-
ють епейрогенічними, проявляються практично повсюди, відріз-
няючись лише спрямуванням та інтенсивністю. Ці рухи, не див-
лячись на загальну повільність (інтенсивність їх вимірюється 
міліметрами на рік), приймають участь у спорудженні форм 
мега- і макрорельєфу, а часом і дрібніших форм поверхні. 

Області тривалих піднять та занурень окремих ділянок зе-
мної кори відповідають спрямуванню конвективних рухів речо-
вини у підкоровому просторі: висхідні рухи цих потоків зумов-
люють повільні підняття, що утворюють у рельєфі платформ 

крупні (площа до 60–100 тис. км2) розлогі додатні форми, які 
називають антикліноріями; низхідні рухи підкорової речовини 
формують такі ж велетенські за площею прогини платформ, що 
одержали назву синкліноріїв. Дуже час то антиклінорії та син-
клінорії знаходять пряме відображення у будові сучасного рель-
єфу. Так, наприклад, Середньоруська височина відповідає Во-
ронезькій антеклізі, Поліська низовина – Поліській синеклізі 
тощо. 

Особливо виразно проявляється характер епейрогенічних 
рухів в узбережних частинах материків, де їх можна прослідку-
вати за характером зміни берегової лінії та обрисів берегів (на-
приклад, урвисті береги Скандінавії, що тривалий час підніма-
ється, лиманний тип узбережжя Українського Причорномор'я, 
де переважає опускання). 

Отже, епейрогенічні рухи позначаються на трансгресіях і 
регресіях морів, сприяють нагромадженню осадових товщ на 
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одних ділянках земної кори (в зонах опускання) та розвитку 
процесів денудації на інших (в областях стійких піднять). 

Епейрогенічні рухи проявлялися протягом всієї геологіч-
ної історії Землі. Проте найбільш достовірні результати дослі-
дження цих рухів стосуються лише кайнозойської ери. В зв'язку 
з цим, за часом прояву згадані тектонічні рухи земної кори поді-
ляють на древні (донеогенові), новітні або неотектонічні (нео-
ген-четвертинні) та сучасні. 

Існування сучасних тектонічних рухів підтверджується ін-
струментальними (геодезичними, космічними) вимірами, в той 
час як при вивченні неотектонічних переміщень найбільш ши-
роко використовуються побічні методи. Наприклад, ознаками 
неотектонічних рухів можуть бути: наявність морських та річ-
кових терас, деформація їх поверхні, глибоко занурені або висо-
ко підняті древні коралові рифи (Товтри Поділля та ін.), затоп-
лені, або аномально підняті археологічні стоянки, антропогенні 
споруди тощо. Побічними показниками таких рухів часто ви-
ступають флювіальні форми рельєфу – на ділянках, що підійма-
ються, зростає густота і глибина ерозійного почленування, змі-
нюється характер ерозійних форм (звужуються долини, більш 
крутими стають схили, змінюється поздовжній профіль річок 
тощо). 

Встановлено, що саме новітніми рухами створена основа 
сучасного рельєфу Землі. Протягом неоген-четвертинного часу 
крупні низини переважно занурювалися, створюючи сприятливі 
умови для нагромадження потужних пластів осадових порід 
(Прикаспійська, Причорноморська та ін.), а великі височинні 
рівнини (Середньоруська, Придніпровська тощо) відчували пе-
реважно висхідні рухи. Особливо інтенсивні підняття протягом 
неоген-четвертинного етапу відчували активні геосинклінальні 
області, де відбувалися процеси горотворення. Так, за цей час 
Альпи піднялися на 3–4 км, Кавказ і Гімалаї – на 2–3 км, Памір 
– на 5 км. 

Темпи неотектонічних рухів в Україні значно скромніші. 
Так, загальне підняття Карпат не перевищує 1,5–2,0 км, а Крим-
ських гір – 1,0–1,2 км. Рівнинна частина України протягом нео-
ген-четвертинного часу переважно відчувала висхідні рухи, при 
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чому найбільш інтенсивні підняття відбулися на Волино-
Подільській височині, в окремих частинах Прикарпатської та 
Донецької височин (до 250–300 м). Досить активно протікає 
підняття Поліської низовини та Північно-Східної рівнини (150–
220 м). Повільніше підіймається центральна частина України – 
на Придніпровській височині та інших ділянках Українського 
щита загальні висоти неотектонічних піднять становлять 50–
175 м. 

В той же час Причорномор'я, Запорізьке Приазов'я та Пів-
нічний Крим на новітньому тектонічному етапі були ареною 
стійкого занурення, величини якого сягають максимуму поблизу 
Перекопського перешийка (тут загальне опускання поверхні 
протягом N-Q сягає 1,2–1,3 км). 

Слід мати на увазі, що окремі висотні деформації поверхні 
часто можуть мати не тільки тектонічну природу. Так, у межах 
Прикарпаття, особливо у Дніпровсько-Донецькій западині, по-
ширені локальні структури, загальне підняття яких протягом 
неоген-четвертинного часу перевищує 100 м, проте їх утворення 
пов'язане не з проявами класичного епейрогенезу, а з так званою 
соляно-купольною тектонікою, зумовленою широким розвит-
ком пластичних галоїдів серед приповерхневих осадових товщ. 

Не дивлячись на глобальне поширення і важливу геомор-
фологічну роль епейрогенезу, ще більш виразно у рельєфі від-
биваються рухи пульсаційні, які відрізняються значно більшою 
інтенсивністю і  локалізацією на порівняно невеликих ділянках 
земної кори. Саме ці рухи призводять до утворення різноманіт-
них деформацій поверхні, насамперед деформацій складчастих і 
розривних. 

 
 
4.4.  Складчасті деформації та їх прояв у рельєфі 

 
У первісному стані пласти осадових порід, що нагрома-

джуються на поверхні Землі (у морях, озерах тощо) залягають 

горизонтально або під невеликими (до 5
о 
) кутами до горизонта-

льної площини. Проте на значних ділянках Землі ці пласти заля-
гають під більшими кутами, а часом падають на глибину майже 
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вертикально (рис. 4.6). Всі подібні відхилення від первісних 
(непорушених) умов залягання порід, зумовлені тектонічними 
причинами, називають тектонічними дислокаціями (деформаці-
ями, або порушеннями). Якщо прослідкувати окремі дислокова-
ні пласти і сполучити їх між собою, виявиться, що вони утво-
рюють немов би застиглі хвилі. Такі хвилеподібні форми заля-
гання пластів одержали назву складок. Складкотворення (пліка-
тивні рухи) майже завжди є наслідком горизонтальних перемі-
щень, що відбувалися і відбуваються у земній корі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За орієнтуванням у просторі складки поділяються на опу-
клі (антиклінальні) та увігнуті (синклінальні). У синклінальних 
складках пласти падають назустріч один одному (від грецьк. – 
«разом» і «кут»), у антикліналях – навпаки, в різні боки (грецьке 
«анти» означає «проти»). Для характеристики будь-якої складки 
визначають її елементи, серед яких найважливішими є крила, 
замок, вісь складки, кут падіння та ін. (рис. 4.7). Положення 
складки у просторі визначається простиранням і падінням плас-
та. Простиранням називають напрямок лінії перетину пласта з 
горизонтальною площиною. 

Його характеризують азимутом простирання, тобто вели-
чиною кута між лінією простирання і меридіаном. Падіння пла-
ста визначається напрямком падіння (перпендикуляр до лінії 
простирання) та кутом падіння (кут між лінією падіння і горизо-
нтальною площиною).  

 
 

Рис. 4.6. Антиклінальні (1) та 
синклінальні (2) складки 
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Головні елементи 
складок (простирання, 
падіння, кут падіння) 
визначаються за допомо-
гою спеціального прила-
ду – гірничого компасу. 

У природі складки 
можуть мати найрізнома-
нітнішу форму, яка ви-
значається цілою низкою 
показників: положенням 
осі складки, формою крил 
тощо (рис. 4.8). 

Особливим випад-
ком плікативних дефор-
мацій земної кори є мо-
ноклінальне залягання 
пластів, при якому шари 
порід падають під одним 
кутом до поверхні 
(рис. 4.9). 

У сучасному рель-
єфі Землі складчасті де-
формації мають широкий 
розвиток. Здебільшого 
антикліналям відповідають 
гірські хребти а синкліна-
лям – міжгірні улоговини, 
хоча часто складки мають 
і незначну амплітуду, 
ускладнюючи поверхню 
навіть на рівнинах. В 
окремих випадках має 
місце інверсія рельєфу, 
коли антикліналі руйну-
ються зовнішніми проце-
сами і перетворюються на 

 
Рис. 4.8. Основні форми складок 

А – пряма складка; Б – гос-
трокутна складка; Г – опалахопо-
дібна складка; Д – коса складка;  
Е – колі-ноподібна складка (флек-
сура); Ж – перевернута складка; 
З – лежача складка 

 
Рис. 4.7. Елементи складок 

АА1 – лінія простирання; ББ1 – 
лінія падіння; ВВ1 – висота склад-
ки; ГГ1 – ширина складки; α – кут 
падіння 
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рівнину, а синкліналі навпаки, заповнюючись знесеним матеріа-
лом, підіймаються на значні висоти. 

Отже, геоморфологічна 
роль складкотворення проявля-
ється головним чином у двох 
формах: 

1. Створення складчастих 
гірських систем, з чим пов'язу-
ються значні зміни клімату, а 
слідом за ними – перебудова 
інтенсивності і спрямування 
екзогенних процесів. 

2. Створення складчастого фундаменту багатьох плат-
формених рівнин (на місці зруйнованих і знівельованих склад-
частих систем), що зумовлює особливий характер екзогенних 
процесів і створюваних ними форм і типів рельєфу. 

У сучасному рельєфі України складчасті форми найбільш 
яскраво виявлені у гірських систем Карпат і Криму, у зруйнова-
ному фундаменті прадавніх гірських споруд, що складають ос-
нову Українського щита і Донецького кряжу. 

 
 

4.5   Розривні деформації та їх прояв у рельєфі 
 

Під дією тектонічних сил шари порід, що мають обмежену 
пластичність, далеко не завжди набувають форми складок. Дуже 
часто суцільність пластів порушується, що приводить до утво-
рення розривних (диз'юнктивних) дислокацій. 

Найпростішими і найпоширенішими формами розривних 
деформацій є розриви суцільності земної кори, які називають 
розломами. Особливе геоморфологічне значення мають так зва-
ні глибинні розломи, якими розривається вся товща порід осадо-
вого комплексу платформи, та надглибокі розломи, які розрива-
ють і кристалічний фундамент платформ, сягаючи мантії Землі. 
Вздовж ліній розломів часто відбувається вертикальне і горизо-
нтальне переміщення пластів (рис. 4.10), яке може знаходити 
пряме відображення у сучасному рельєфі.  

 
 

Рис. 4.9. Блок-діаграма 
моноклінального залягання 

пластів 
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Найбільш яскравими прикладами рельєфотворчої ролі та-
ких порушень можуть бути брилово-тектонічні (складчасто-
тектонічні) гори, які піднялися вздовж ліній глибинних розло-
мів, при чому розрізняють столові брилові та складчасто-
брилові гори (у першому випадку вздовж розломів підніймають-
ся ділянки суші з первинним – субгоризонтальним – заляганням 
пластів, у другому – пласти раніше були перем'яті у складки, 
після чого розбитий розломами на блоки складчастий фунда-
мент був піднятий на значну висоту). Не дивлячись на менше 
поширення брилово-тектонічних гір у порівнянні з складчасти-
ми, вони відіграють помітну роль у сучасному рельєфі окремих 
частин Землі (столові гори Африки, складчасто-брилові споруди 
Тянь-Шаню тощо). Подібне складне походження мають окремі 
масиви Карпат (Чорногора), Криму (Яйлинський хребет), Доне-
цького кряжу. 

 

 

Не менш яскраво у рельєфі проявляються і крупні негати-

Рис. 4.10. Основні типи розривних порушень 
1 – скид; ВВІ – змішувач (лінія розлому); К – крила (висяче і лежа-
че); А – амплітуди (вертикальна, горизонтальна, стратиграфіч-
на); 2 – грабен; 3 – горст; 4 – сходинковий (кулісний) скид 
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вні форми, створені розривними дислокаціями – грабенеподібні 
улоговини Красного та Мертвого морів, Байкалу, Східно-
Африканських озер та ін. 

Вздовж ліній глибинних розломів (у тому числі й підвод-
них) концентруються ланцюги давніх і сучасних вулканічних 
центрів. 

Оскільки розривні деформації утворювалися протягом всі-
єї геологічної історії, природно, що далеко не завжди утворені 
ними структури знаходять пряме відображення у сучасному 
рельєфі Землі (рис. 4.11). Разом з тим вони визначають особли-
вості геологічної структури багатьох сучасних форм і типів ре-
льєфу, позначаються на спрямуванні геоморфологічних проце-
сів тощо. 

Рельєфот-
ворча роль роз-
ривних дефор-
мацій земної 
кори проявля-
ється також че-
рез тектонічну 

зумовленість 
ерозійних форм  
різного рангу. 
Так, з тріщинами 
і розломами зе-
мної кори, де 
концентруються 

поверхневі і 
підземні води, 
часто пов'язані 
напрямки річко-
вих долин або їх 

частин (в Україні, наприклад, ліві притоки Дністра на Подільсь-
кій височині). Системи глибинних розломів визначаються обри-
си берегових ліній морів та океанів (півострів Сомалі, Синайсь-
кий півострів, частина південного узбережжя Криму тощо). З 
напрямками глибинних розломів співпадає поширення карсто-
вого рельєфу, яружно-балкових «вузлів» тощо. 

 
Рис. 4.11. Відображення розривних пору-

шень у вторинному рельєфі 
1 – скид, що не відбивається у сучасному ре-
льєфі; 2 – інверсійний рельєф (опущене крило 
скиду лежить вище, ніж підняте; 3 – скид і  
4 – надвиг, що одержали однакове відобра-
ження у сучасному рельєфі 
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4.6. Сейсмічні явища і рельєф 
 
Сейсмічні явища (землетруси) являють собою особливий 

вид рухів у літосфері, який проявляється у хвилеподібних пруж-
них коливаннях, що приводять до стійких деформацій у земній 
корі. Не дивлячись на те, що в окремих випадках такі коливання 
зумовлюються екзогенними факторами (обвальні землетруси 
утворюються при обвалах склепіння підземних порожнин, пе-
чер, гротів), більшість землетрусів пов'язана з ендогенними 
процесами: вулканічні землетруси виникають під час вивержен-
ня вулканів і мають значну силу, хоч і проявляються на порів-
няно невеликих площах; тектонічні землетруси зумовлюються 
раптовими переміщеннями мас речовини у надрах земної кори і 
верхній мантії Землі. Найбільше поширення мають землетруси, 
що виникають за участю тектонічних процесів. При цьому точ-
ка, де відбувся поштовх, називається гіпоцентром або джерелом 
землетрусу, а її проекція на поверхню Землі – епіцентром. При 
розміщенні епіцентру на дні моря відбувається так званий мо-
ретрус, який супроводжується утворенням велетенських морсь-
ких хвиль – цунамі. В залежності від глибини гіпоцентру розріз-
няють землетруси поверхневі (гіпоцентр розташовується на гли-
бинах до 50 км), проміжні  (50–300 км) та глибинні (понад 
300 км). 

Сила землетрусів визначається за умовною 12-бальною 
шкалою: до 4 балів – дуже слабкі і слабкі; 4–5 балів – середні; 
6–7 балів – сильні; 8–9 балів – дуже сильні; 10–11 балів – катас-
трофи; 12 балів – спустошливі. Проте ця шкала є непропорцій-
ною і дуже умовною, оскільки енергія землетрусів змінюється у 

дуже широкому діапазоні – від 10
3
Дж (1 бал) до 10

19
Дж (12 ба-

лів). В зв'язку з цим останнім часом все ширше використовуєть-
ся для оцінки сили землетрусів 10-бальна шкала Ріхтера, яка 
дозволяє співставляти сейсмічні явища в залежності від величи-
ни магнітуди (магнітуда визначається як логарифм відношення 
максимальних амплітуд хвиль даного землетрусу стосовно та-
ких самих хвиль умовного «стандартного» землетрусу). 

Географічно сейсмічні зони на Землі розміщені нерівномі-
рно. Підвищеною сейсмічністю відрізняється кільце навколо 
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Тихого океану, широтна зона молодої складчатості від Серед-
земного моря до Малайського архіпелагу, серединно-океанічні 
хребти та деякі інші території. На карті легко простежується 
співпадання сейсмічних зон з областями сучасного і давнього 
вулканізму, а також із зонами підвищеної тектонічної напруги 
(сучасного горотворення). 

В Україні виділяються дві сейсмічні області – Карпатська 
і Кримська, де зафіксовані численні землетруси силою 5–8 ба-
лів. Епіцентри окремих землетрусів силою до 6 балів відмічені у 
Кам'янці-Бузькій (Львівська обл.) і Заліщиках (Тернопільська 
обл.). На території західних і південних областей України нерід-
ко відчуваються землетруси силою до 4–6 балів, епіцентри яких 
знаходяться на території суміжних держав (особливою сейсміч-
ністю відрізняються гори Вранча у Румунії, на стику Східних і 
Південних Карпат), а також у прилеглій до Криму акваторії Чо-
рного моря (рис. 4.12). Рельєфотворча роль землетрусів прояв-
ляється у створенні тріщин, у переміщенні блоків земної кори 
по тріщинах у вертикальному і горизонтальному.  

Так, під час відомого Гобі-Алтайського землетрусу 
(1957 р.) утворився уступ висотою до 4 м, який простягнувся на 
500 км, виникли тріщини шириною до 20 м, а в епіцентрі виник 
грабен шириною 800 м і довжиною 2,7 км; під час Токійського 
землетрусу (1923 р.) одна частина прилеглого узбережжя пло-

щею до 150 км
2
 була піднята на висоту 200–250 м, а друга опус-

тилася на глибину 150–200 м. Цей перелік можна продовжити. 
Разом з тим більшість форм рельєфу, утворених землетрусами, 
має порівняно невеликі розміри і досить швидко руйнується 
екзогенними процесами. 
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Рис. 4.12. Землетруси в Україні  

 
Важливу рельєфотворчу роль відіграють деякі процеси, 

що виникають завдяки землетрусам або супроводжують їх. Се-
ред таких відзначимо (за спостереженнями в межах України) 
обвали, осипи у гірських районах, зсуви на крутосхилах річко-
вих долин тощо. Гірські обвали часто утворюють греблі, що 
перегороджують вузькі ущелини і долини річок, формуючи за-
гатні озера (Сарезьке озеро в долині річки Мургаб на Памірі, що 
виникло після землетрусу 1911 р. та ін.). 

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 
з них правильна. Виберіть її. 
1. Які є гіпотези, що пояснюють тектонічні рухи? 

1) Сейсмічна, гравітаційного переміщення; вулканічної діяльності. 
2) Пульсаційна, глибинної гравітаційної диференціації, неомобилі-
зму. 3) Ритмічна, неомобілізму, гравітаційна. 

2. Геологічна складка це: 1) розривна деформація залягання гірських 
порід; 2) пластична  деформація залягання гірських порід; 3) непо-
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рушене залягання гірських порід. 
3. Антикліналь це: 1) пологе залягання гірських порід; 2) випукла 

форма залягання гірських порід; 3) увігнута форма залягання гірсь-
ких порід; 

4. Синкліналь виражена у рельфі: 1) у формі хребта; 2) у формі запа-
дини; 3) у формі рівнини. 

5. Епейрогенічні рухи це: 1) горизонтальні переміщення; 2) різкі вер-
тикальні і горизонтальні рухи; 3) повільні вікові коливання. 

6. Сейсмічні рухи це: 1) горизонтальні переміщення; 2) різкі вертика-
льні і горизонтальні рухи; 3) повільні вікові коливання. 

7. Грабен це: 1) пластична деформація; 2) розривна деформація; 
3) порода не деформована. 

8. Опущена частина рифу обмежена: 1) вертикальними розломами; 
2) косими розломами; 3) не обмежена розломами. 

9. Горст виражений у рельєфі: 1) у формі широкої западини; 2) у фо-
рмі плосковерхого хребта; 3) у формі рівнини. 

10. Якою шкалою оцінюється сила землетрусу? 1) 20-ти бальною; 
2) 12-бальною; 3) 15-ти бальною. 

11. Грабен це: 1) пластична деформація; 2) розривна деформація; 
3) порода не деформована. 

12. Епіцентр землетрусу це: 1) місце його зародження; 2) проекція 
гіпоцентру на поверню; 3)  на певній глибині від поверхні. 

13. Яку роль відіграють землетруси у формуванні рельєфу? 1) Ніякої. 
2) В утворенні тріщин, уступів, деколи у складчастих деформаціях. 
3) У формуванні розсипчастих поверхневих відкладів. 

14. В яких районах України можливі руйнівні землетруси? 1)  На Во-
лині. 2) В Карпатах і Гірському Криму. 3) На Українському криста-
лічному масиві. 

 
П и т а н н я  д л я   с а м о к о н т р о л ю  

1. Що таке тектоніка? Назвіть основні різновиди тектонічних рухів. 
2. Перелічіть основні джерела тектонічних рухів. 
3. Дайте характеристику повільних (вікових) коливань земної кори. 
4. Наведіть приклади прояву цих рухів у сучасному рельєфі. 
5. Що називають тектонічними дислокаціями? Назвіть два основних 

різновиди таких дислокацій. 
6. Що означають терміни «монокліналь», «синкліналь», «антиклі-

наль»? 
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7. Перелічіть основні елементи складок.Що таке падіння і простиран-
ня? 

8. Що означає термін «інверсія рельєфу»? 
9. Намалюйте схеми основних типів складок. 
10. Що являють собою розривні дислокації? Назвіть найпоширеніші 

типи  розривних порушень. 
11. Що таке землетрус? Перелічіть основні типи землетрусів. 
12. Як оцінюється сила землетрусів? 
13. Що Ви знаєте про сейсмічність території України? 
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Розділ 5. ДЕНУДАЦІЙНО-АКУМУЛЯТИВНИЙ                             
ЕКЗОГЕННИЙ РЕЛЬЄФ І ЧЕТВЕРТИННІ ВІДКЛАДИ 

 
 

Під екзогенними (від грецьк. – «зовні» та «походження») 
розуміють процеси, що протікають внаслідок взаємодії кам'яної 
оболонки (літосфери) із зовнішніми оболонками Землі – атмос-
ферою, гідросферою, біосферою. Енергетичну основу цих про-
цесів становить променева та теплова енергія Сонця. Загалом 
діяльність екзогенних процесів спрямовується на вирівнювання 
(нівелювання) нерівностей поверхні, створених діяльністю вну-
трішніх сил: руйнування («зрізування») піднять і заповнення 
матеріалом руйнування западин, улоговин та інших від'ємних 
форм рельєфу. Активність і рельєфотворча ефективність екзо-
генних процесів характеризується інтенсивністю їх руйнування, 
транспортуючої і акумулятивної діяльності. Принциповою осо-
бливістю екзогенних процесів є їх широтна зональність і висот-
на поясність: у різних кліматичних умовах виникають різні фо-
рми та комплекси рельєфу. Нарешті, для екзогенних процесів 
характерна порівняно висока швидкість рельєфотворення – 
практично «на очах» утворюються і видозмінюються численні 
екзогенні форми поверхні (яри, еолові дюни тощо). 

Не дивлячись на те, що літогенна основа (структура) рель-
єфу створюється описаними вище ендогенними процесами, а 
отже вони можуть розглядатися як провідні фактори рельєфот-
ворення, роль екзогенних процесів є не менш важливою, оскіль-
ки переважна більшість форм мікро-, мезо-, а в окремих випад-
ках і макрорельєфу, з якими найчастіше доводиться мати справу 
у повсякденній практичній діяльності, створюються саме зовні-
шніми силами. 

Головний наслідок діяльності геологічних процесів (у то-
му числі й екзогенних) – переміщення речовини, яке на поверхні 
здійснюється при обов'язковій участі гравітаційних сил (сил 
тяжіння), що проявляються у рельєфотворенні або безпосеред-
ньо (обвали,осипи тощо), або через діяльність окремих екзоген-
них агентів – води, льодовиків та ін. Участь і важлива роль гра-
вітаційного фактора (адже він сам собою є відображенням особ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

ливостей внутрішньої будови планети, тобто в суті своїй є фак-
тором ендогенним) свідчить про нерозривну єдність двох осно-
вних груп геологічних процесів – ендогенних та екзогенних. 

Отже, знайомство з екзогенними процесами та їх місцем у 
створенні сучасних рис поверхні доцільно здійснювати за гене-
тичним принципом, тобто через аналіз форм і типів рельєфу, що 
утворюються під дією різних зовнішніх агентів (вітру, льодови-
ків, поверхневих і підземних вод). Особливе місце займає рель-
єф органогенний і антропогенний, про який ітиме мова в остан-
ньому розділі посібника. Нарешті, ми вважаємо за доцільне 
окремо зупинитися на умовах формування і особливостях одно-
го з найголовніших елементів рельєфу – схилів, які формуються 
як результат комплексної взаємодії найрізноманітніших факто-
рів рельєфотворення. 

 
 

5.1. Вивітрювання 
 

Вивітрюванням називають сукупність процесів руйнуван-
ня і глибокого перетворення поверхневих шарів гірських порід 
під дією змін температури, впливу кисню, вуглекислоти, органі-
чних кислот, живих і рослинних організмів. Наслідком діяльно-
сті процесів вивітрювання є утворення особливого типу відкла-
дів, що формують на поверхні суші своєрідний комплекс подрі-
бнених порід – кору вивітрювання, а також складають особливі 
форми і типи рельєфу. 

В залежності від переважання тих чи інших факторів руй-
нування, виділяють основні типи вивітрювання – фізичне та 
хімічне. Своєрідне проміжне положення між ними займає орга-
ногенне вивітрювання. 

Фізичним вивітрюванням називають руйнування гірської 
породи на уламки різних розмірів без зміни їх механічного 
складу. При цьому розрізняють вивітрювання температурне і 
механічне. 

Температурне вивітрювання проявляється під дією різких 
змін температури (без участі зовнішніх механічних чинників). 
Особливе значення при цьому має фізичний стан породи (міне-
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ралогічний склад, структура, текстура) та інтенсивність темпе-
ратурних коливань (амплітуда, і особливо швидкість температу-
рних змін). Саме тому показником активності процесів темпера-
турного вивітрювання є не сезонні, а добові температури. 

Механічне вивітрювання полягає у руйнуванні породи ме-
ханічною дією води, що замерзає у її тріщинах і порожнинах 
(так зване «морозне» вивітрювання), кристалізацією солей тощо. 

Фізичному руйнуванню порід сприяє також періодична 
зміна змочування і висихання порід (особливо відчутно позна-
чається на поверхнях, складених глинами, суглинками, мерге-
лями та деякими іншими родами). 

Внаслідок прояву процесів фізичного вивітрювання ком-
пактні гірські породи розпадаються на кутасті уламки, утворю-
ючи матеріал, з якого формуються поширені у природі розсип-
часті уламкові породи – брили, щебінь, жоства. 

Процеси фізичного вивітрювання поширені практично 
скрізь, проте найчастіше вони розвиваються в областях із знач-
ними контрастами температур, великою сухістю повітря, відсу-
тністю постійного рослинного покриву. Такі умови мають пус-
телі, приполярні  території, крутосхили гір. В Україні подібні 
процеси найбільш активно проявляються у найвищій частині 
Карпат (Чорногора) та на крутосхилах гір Криму. 

Хімічне вивітрювання відбувається під дією води і розчи-
нених у ній кислот та газів. Воно проявляється у різних формах 
(розчинення, оксидація, гідратація та ін.) і призводить до зміни 
хімічного складу мінеральної речовини, а отже – до руйнування 
корінної породи і утворення нового типу відкладів. 

Однією з найпоширеніших форм хімічного вивітрювання 

є розчинна діяльність дисоційованої води (йони H+ та OH-) та 
води, насиченої активними речовинами, яка особливо познача-
ється на руйнуванні галогенів, сульфатних та карбонатних по-
рід. 

При цьому води виносять розчинені речовини, а на місці 
зруйнованих порід утворюються підземні порожнини, провали 
поверхні тощо. 
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Значне поширення, особливо у вологих теплих зонах, ма-
ють процеси оксидації, прикладом яких може служити перетво-
рення піриту в лімоніт: 
Fe2S + nO2 + mH2O = FeSO4 - Fe2(SO4)3 - Fe2O3*nH2O.     (5.1)       

пірит                                                                 лімоніт 
 

Хімічне руйнування порід протікає і шляхом гідратації, 
тобто приєднання води до безводних мінералів. Наприклад: 

 
                                CaSO4 + 2H2O - CaSO4*2H2O                  (5.2)  

ангідрит              гіпс 
 

Найбільш складним з процесів хімічного вивітрювання є 
гідроліз, з яким пов'язане розкладання складних алюмосилікатів 
і утворення нових глинистих та інших мінералів (каолініту, гід-
рослюд тощо) під дією вологи повітря та вуглекислоти: 

 
K2[AlSі3O8] + nH2O + mCO2 = K2COЗ +SіO2*nH2O+Al4(OH)8[Sі2O10] 

ортоклаз                                   поташ      опал             каолін    (5.3) 
 
Саме таким шляхом утворюються поклади каолінових 

глин, які поширюються у зоні вивітрювання гранітоїдних порід, 
до складу яких обов'язково входять польові шпати (ортоклаз, 
мікроклін та ін.). 

Отже, процеси хімічного вивітрювання, які завершуються 
максимальним подрібненням материнських порід (утворенням 
супісків, суглинків, глин), найбільше поширення мають в облас-
тях з гумідним (вологим) кліматом, у т.ч. в поліській та лісосте-
повій зонах України. 

Органогенне вивітрювання, під яким розуміють руйну-
вання порід за участю рослинних і живих організмів, може про-
являтися у двох формах – фізичній (діяльність землериїв, меха-
нічне  руйнування порід корінням рослин тощо) і хімічній (виді-
лення продуктів життєдіяльності, амінокислот, засвоєння окре-
мих елементів та ін.). Ці процеси теж мають досить чітко вияв-
лену зональність. 
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Рельєфотворче значення процесів вивітрювання полягає 
як у створенні окремих скульптурних форм поверхні (стовпи, 
башти, «кам'яний ліс», «бруківка гігантів» тощо), так і у форму-
ванні особливого типу континентальних відкладів – елювію (ко-
ри вивітрювання). 

Основною рисою кори вивітрювання є стаціонарність, 
тобто нагромадження безпосередньо на місці руйнування поро-
ди. Потужність кори вивітрювання змінюється у широкому діа-
пазоні – від 0 (на ділянках, де продукти вивітрювання зносяться 
тими чи іншими зовнішніми агентами – водою, вітром, силами 
гравітації) до 100 м (в екваторіальній зоні). Найбільш повні роз-
різи кори вивітрювання складаються з кількох горизонтів, які 
поступово переходять один до одного (рис. 5.1). За складом і 
особливостями утворення елювію, виділяють кілька типів кори 
вивітрювання: уламкова (хімічно не змінені уламки корінної 
породи), гідрослюдиста (незначні хімічні зміни уламків корінної 
породи з появою глинистих матеріалів – гідрослюд, що утво-
рюються при хімічних перетвореннях польових шпатів, слюд та 
деяких інших поширених алюмосилікатів), монтморилонітова 
(глибокі хімічні перетворення первинних мінералів з утворен-
ням головного глинистого матеріалу монтморилоніту), каоліно-
ва (з утворенням каолінових глин – див. наведену вище реакцію 
гідролізу), латеритна (тривале хімічне руйнування породи з по-
вною зміною її первинного складу). 
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Кожен із згаданих типів кори вивітрювання має виразну 
зональність. Так, уламковий елювій переважає у полярних обла-
стях та високогір'ї, гідрослюдиста кора формується у холодних 
та помірних областях, монтморилонітова – у степах і напівпус-
телях, каолінова – у субтропіках, а латеритна кора утворюється 
майже виключно у вологих і жарких умовах екваторіального 
клімату. В Україні найбільше поширення мають монтморилоні-
тові, гідрослюдисті та каолінові різновиди кори вивітрювання; у 
горах та на окремих ділянках Українського щита зустрічаються 
досить значні площі, вкриті уламковим елювієм. 

Важливе геоморфологічне значення елювію полягає у збе-
реженні («консервації») денудаційного рельєфу, відкриваючи 
шляхи до визначення палеогеографічних умов і часу утворення 
цих форм рельєфу. З корою вивітрювання тісно пов'язуються 
геоморфологічні методи пошуків певних видів корисних копа-
лин (бокситів, залізних, нікелевих та кобальтових руд, розсипів  
корисних копалин тощо). Нарешті, кора вивітрювання виступає 
як один з найважливіших елементів  ґрунтоутворення.  

 
 

5.2. Еолові процеси і рельєф 
 

Геоморфологічні процеси і форми рельєфу, створювані ві-
тром, називають еоловими (Еол – бог вітру у грецькій міфоло-

 
 

Рис. 5.1. Узагальнююча схема будови елювіальної товщі 
А – зона повного подрібнення порід; Б – щебінь; В – брилова 
зона; Г – тріщинна зона 
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гії). Для морфологічного прояву еолових процесів необхідне 
поєднання певних фізико-географічних і геологічних умов: не-
значна кількість атмосферних опадів, підвищена сухість повітря, 
часті та сильні вітри, відсутність або розрідженість рослинного 
покриву, інтенсивне фізичне вивітрювання гірських порід і по-
в'язане з ним поширення піщаних та дрібноуламкових (пилува-
тих) порід. 

Найбільш повно ці умови представлені у пустелях та напі-
впустелях, в зв'язку з чим можна говорити про зональність ео-
лових процесів. Однак за певних умов ці процеси можуть про-
являтися і як азональні. Так, незалежно від кліматичних умов 
еолова діяльність інтенсивно проявляється на берегах морів та 
крупних озер, де поширені погано закріплені піски на пляжах. 
Фрагментарно еолові процеси спостерігаються і в інших терито-
ріях, зокрема на розораних просторах українських степів, і на-
віть на переосушених землях Полісся. 

У діяльності вітру простежуються три основні форми: 
руйнування – транспортування уламків – акумуляція матеріалу. 
Ці три форми утворюють генетичний ряд, притаманний практи-
чно всім екзогенним процесам (за винятком вивітрювання, де 
випадає середня ланка). 

Руйнівна діяльність вітру проявляється у формах дефляції 
та коразії (іноді вони зустрічаються одночасно). 

Дефляція – це видування або розвіювання вітром пухких 
ґрунтів, з яким пов'язується утворення своєрідних негативних 
форм рельєфу. Так, за умови поширення потужних товщ пухких 
відкладів і виносу матеріалу за межі попереднього нагрома-
дження, утворюються значні депресії поверхні – дефляційні уло-
говини (улоговини видування), які досягають десятків і сотень 
метрів довжини, простягаючись вздовж панівного напрямку 
вітрів. При смугастому заляганні порід, що підлягають дефляції 
(за умови спрямування вітру вздовж лінії простирання пластів), 
утворюються вітрові борозни – ярданги. 

 В окремих випадках, коли дефляція проявляється у взає-
модії з іншими руйнівними процесами, на поверхні можуть 
утворюватися западини велетенських розмірів. Багато авторів 
відмічають роль дефляції у розвитку солончаків (видування роз-
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чищає поверхню в зоні капілярного підняття і підвищує інтен-
сивність випаровування). На поверхні крупних піщаних масивів, 
за умови нерівномірного розвіювання і перемінних напрямків  
вітрів, часто утворюється своєрідний рельєф ніздрюватих пісків, 
що являють собою хаотичне чергування улоговин видування та 
перегородок між ними. 

Одна з найпоширеніших і найшкідливіших форм дефляції 
– вітрова ерозія грунтового покриву, яка виникає найчастіше 
внаслідок недолугого господарювання: невдала агротехніка об-
робітку землі призводить до руйнування структури ґрунту і його 
розвіювання вітром. При цьому загальна кількість знесеного 
вітром ґрунту може сягати 100–125 т/га. Так звані «пилові бурі» 
досить часто проявляються і на чорноземах степової зони Укра-
їни (особливо сильні дефляційні бурі були зафіксовані у 1960 та 
1969 рр.). Про масштаби цього явища можна судити вже з того, 
що лише в Україні дефляційні процеси відмічені на 14% загаль-
ної площі сільськогосподарських угідь. 

Коразія – обточування та шліфування скельних виходів 
порід під «бомбардуючою» діяльністю піщаного матеріалу, що 
переноситься у вітровому потоці. Особливо поширені форми 
рельєфу, створені коразією (коразійні заглибини, кам'яні гриби, 
кам'яні стовпи тощо) у кам'янистих пустелях (Мангишлак, 
Устюрт та ін.). 

Транспортуючі можливості зумовлюються швидкістю віт-
ру і розмірами часточок та уламків ґрунту. Рушійна сила вітру 
прямо пропорційна швидкості повітряного потоку і обернено 
пропорційна діаметру часточок, що переносяться вітром 
(табл. 5.1). При цьому крупні уламки (2–30 мм) можуть переко-
чуватися по поверхні (утворюються вітрова галька, вітровий 
гравій), а дрібний пісок та пилуваті часточки підіймаються у 
вітровому потоці на висоту у сотні і тисячі метрів, переносячись 
вітром на віддалі у сотні кілометрів від місця, де вони були під-
хоплені. Основна маса піщаного матеріалу (понад 80%) перено-
ситься у приземному шарі повітряного потоку (10–20 см). Вже 
при вітрі силою 3–4 бали над відкритою піщаною поверхнею 
утворюється «поземок», а при 6-7-бальному вітрі окремі язики 
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піднятого піску зливаються у суцільну піщану завісу, яка пере-
сувається у напрямку руху вітру. 

 
Таблиця 5.1 

Залежність розмірів уламків, що транспортуються вітром, від 
швидкості повітряного потоку 

Швидкість вітру, 
м/с 

Максимальні розміри 
уламків, що переносяться 

вітром, мм 
4,5–6,7 0,25 
6,7–8,4 0,5 
9,8–11,4 1,0 
11,4–13,0 1,5 

 
З позицій транспортної оцінки вітровий потік характери-

зується місткістю (кількість піску, що може переміщуватися 
при даній швидкості вітру) та потужністю (реальна кількість 
перенесеного піску). Відношення потужності до місткості нази-
вають насиченістю повітряного потоку. Чим менша насиче-
ність, тим більша дефляційна здатність вітру. При зменшенні 
місткості потоку починається акумуляція матеріалу. 

Акумулятивна діяльність вітру проявляється як у ство-
ренні найрізноманітніших форм нана-, мікро- і навіть мезорель-
єфу, так і у формуванні своєрідного комплексу еолових відкла-
дів. 

Найпростішою з акумулятивних форм еолового рельєфу є 
горбокоса, яка утворюється при обтіканні вітром певної переш-
коди (більш-менш значного уламка, невисокого, але крутого 
підняття поверхні, окремої рослини тощо). Зростання потужнос-
ті акумулюючого потоку відбувається не тільки безпосередньо 
за перешкодою (у вітровому затишку), але й перед нею. Зреш-
тою сама перешкода повністю засипається піском, утворюючи 
нерухому дюну (рис. 5.2). 
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Дальше наро-
щування сили вітро-
піщаного потоку при-
зводить до зменшення 
його насичення, що 
зумовлює  деформа-
цію навітряного схилу 
дюни і переміщення 
піску через її вершину 
на підвітряний схил. 
При цьому утворю-
ється рухома дюна, 
яка у плані нагадує 
неправильний овал і 
має асиметричний 
профіль (крутий і 
короткий підвітряний 
укіс та виположений, 

відносно видовжений навітряний схил). Рух дюни відбувається 
за рахунок безперервного перенесення піску з навітряного схилу 
на підвітряний. 

На значних за площею відкритих піщаних просторах фор-
муються більш складні форми – піщані пасма (пасмові піски), 
які, подібно до дюн, відносяться до поздовжніх форм еолового 
рельєфу, орієнтованих за напрямком переважаючих вітрів. 

Дюнний рельєф утворюється не тільки у пустелях. Він 
поширений на берегах морів, крупних озер і навіть річок. В 
Україні такі форми зустрічаються на окремих ділянках азов-
ського і чорноморського узбережжя, на лівому березі Дніпра 
(Олешківські піски). Поширені древні дюнні форми на Поліссі, 
де вони формувалися у післяльодовиковий час на поверхні хо-
лодних піщаних пустель, утворених потоками під час танення 
льодовика. І хоча більшість існуючих дюн в Україні надійно 
закріплена рослинністю (сосняки Полісся, штучні насадження 
на Нижньодніпровських пісках тощо), порушення захисного 
грунтово-рослинного покриву може призвести до утворення 
вторинних форм дюнного рельєфу – параболічних дюн (на зруй-

 
Рис. 5.2. Найпростіші форми еолового 

рельєфу 
1 – горбокоса; 2 – нерухома симетрична 
дюна; 3 – рухома асиметрична дюна  
(а – профіль, б – план) 
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нованому навітряному схилі формується дефляційна улоговина, 
а винесений звідси пісок нагромаджується на підвітряному схи-
лі, в зв'язку з чим центральна частина дюни «оживає» і поступо-
во вигинається у напрямку переважаючих вітрів, утворюючи 
своєрідну серповидну форму рельєфу, яка у плані нагадує пара-
болу). 

Поряд з поздовжніми формами акумулятивного рельєфу, 
на відкритих піщаних просторах утворюються поперечні форми, 
найяскаравішими з яких є бархани. 

Бархани – піщані нагромадження висотою до 30-50 м, які 
мають серповидну форму у плані і часто розглядаються як одна 
з форм еволюції дюнного рельєфу. Загострені роги бархана ви-
тягнуті за домінуючим напрямком вітрів; крутизна довгого наві-

тряного схилу становить 10–15
о
, а короткого підвітряного – до 

35
о
. Часом бархани, зливаючись один з одним, утворюють бар-

ханні ланцюги, довжина яких може перевищувати 10–15 км. Ба-
рхани і барханні ланцюги можуть поступово пересуватися за-
вдяки пересипанню піску з навітряного схилу на підвітряний. 

Серед інших акумулятивних форм еолового рельєфу зга-
даємо бугристі піски, що утворюються при перемінних напрям-
ках вітрів, кучугури та ін. 

Важливим напрямком акумулятивної діяльності вітру є 
утворення своєрідного комплексу еолових відкладів, найбільш 
поширеним з яких є лес (рос. – «лесс»). Формування лесових 
відкладів пов'язане з акумуляцією пилуватих часточок, винесе-
них вітром з пустель, в зв'язку з чим основні райони поширення 
лесових товщ зосереджуються на територіях, прилеглих до кру-
пних піщаних пустель (північний Китай, Казахстан, південь 
Руської рівнини тощо). Поширені лесові породи і в Україні, де 
їх утворення пов'язують з найрізноманітнішими процесами, ви-
діляючи елювіальні, делювіальні, алювіальні леси тощо. Блис-
кучу гіпотезу про еолове походження лесів України на початку 
ХХ ст. запропонував П. Тутковський, який пов'язував їх форму-
вання з розвіюванням холодних піщаних пустель, що утворюва-
лися талими водами у прильодовиковій зоні давніх материкових 
зледенінь. Не дивлячись на порівняно непогане вивчення лесо-
вих нашарувань (роботи В. Крокоса, М. Векліча, А. Богуцького 
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та ін.), в геоморфологічній літературі лесові товщі України най-
частіше визначають як еолово-делювіальні відклади середньо-
пізньо-четвертинного віку (vd

ІІ-ІІІ
). Лесовий покрив відіграє не-

абияку роль у формуванні природного комплексу України. Зок-
рема, саме з лесовими утвореннями пов'язане поширення чорно-
земних ґрунтів (у відповідних кліматичних умовах). Рельєфот-
ворча роль лесів пов'язана не тільки з вирівнюванням і «консер-
вацією» дочетвертинної поверхні, але й з поширенням яружно-
балкового  рельєфу (особливо у лісостеповій зоні). Зокрема, 
формуванню ярів і балок сприяють основні властивості лесів і 
лесоподібних відкладів – порівняно незначний опір розмиву 
поверхневими во-дами, здатність тримати вертикальні стінки 
тощо 

 
 

5.3. Флювіальні процеси і рельєф 
 

Серед екзогенних факторів рельєфотворення одне з чіль-
них місць посідають процеси, пов'язані з діяльністю поверхне-
вих вод. Сукупність геоморфологічних явищ, зумовлених біжу-
чими водами, називають  ф л ю в і а л ь н и м и  процесами (від 
лат. – «текучий»). Різноманітні умови формування поверхневого 
стоку (води талі снігові, дощові, льодовикові, річкові) наклада-
ються на різноманітність структурної основи рельєфу і зумов-
люють розмаїття і строкатість форм поверхні, створених флюві-
альними процесами. Про планетарну роль флювіальної діяльно-
сті можна судити з сумарної величини твердого стоку річок (мі-
неральних часточок, винесених річками), яка складає близько 
20 млрд т за рік, що в середньому відповідає змиву шару ґрунту 
товщиною 3 см за тисячу років з усієї поверхні суходолу, тобто 
201 т матеріалу з кожного квадратного кілометра за рік. 

З геоморфологічної точки зору виділяють три головних 
напрямки формування флювіального рельєфу: площинний змив, 
діяльність тимчасових і постійних водотоків. Перший з них про-
являється у нерусловій формі, два інших розглядають як різно-
види руслового стоку. При цьому рельєфотворення залежить від 
взаємодії згаданої вже тріади, типової для екзогенних процесів в 
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цілому:  руйнування – транспортування – акумуляція. Руйнівну 
діяльність води у всіх її проявах називають ерозією. 

 
5.3.1. Площинний змив (делювіальний процес) 

 
При незначних, але тривалих атмосферних опадах на схи-

лах утворюються міріади цівочок води, які стікають по похилій 
поверхні схилу і, не дивлячись на мізерну енергію («живу си-
лу»), виконують великий об’єм руйнівної роботи, змиваючи 
дрібні часточки продуктів вивітрювання, що нагромадилися на 
схилі. Змиті такими цівочками частинки грунту нагромаджу-
ються біля підошви схилу, де втрачається кінетична енергія во-
дяної цівки. Перенесений площинним змивом матеріал назива-
ють делювієм, а сам процес площинного змиву – делювіальним 
процесом. Активність делювіального процесу залежить від бага-
тьох факторів: тривалості та інтенсивності атмосферних опадів, 
складу корінних порід на схилі та особливостей зумовленої ним 
кори вивітрювання, крутизни і довжини схилу тощо. Здебільшо-
го делювіальний процес починається при кутах нахилу поверхні, 

що перевищують 4–5
о
. Звідси витікає, що площинний змив ха-

рактерний не тільки для гірських районів, але має поширення і 
на значних територіях рівнин. 

Одним з найважливіших геоморфологічних наслідків 
площинного змиву є поступове нівелювання рельєфу – виполо-
жування схилу і заповнення знесеним матеріалом прилеглих 
знижень. Делювіальні відклади, які на рівнинах здебільшого 
представлені супісками та суглинками (часто лесоподібними), 
творюють біля підніжжя схилу своєрідний делювіальний 
шлейф. Часто делювіальним матеріалом вкриваються і нижні 
ділянки самих схилів. 

Не дивлячись на повільність процесів площинного змиву 
(в середньому за рік змивається 1,5–2,0 мм поверхні схилу), 
вони відіграють помітну геоекологічну і господарську роль, 
оскільки саме з цими процесами пов’язана втрата родючості 
ґрунтів (знесення родючого перегнійного горизонту ґрунтів фо-
рмує у верхніх частинах схилів змиті скелетні різновиди, в той 
час як біля підніжжя схилів нагромаджуються намиті безструк-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

турні ґрунти). Достатньо нагадати, що в Україні частка змитих 
ґрунтів складає близько 32% від загальної площі сільськогоспо-
дарських угідь, а недобір врожаю на таких ґрунтах становить від 
20 до 60% (в залежності від ступеня змитості ґрунту). 

При цьому спостерігається безперервне нарощування те-
мпів цих процесів – лише за період 1975–1990 рр. площа еродо-
ваних земель в Україні збільшилася на 1,8 млн. га (22%), а вміст 
гумусу на чорноземних ґрунтах України зменшився з 8–16% на 
початку століття до 3–4% у 1989 р. 

Поряд з природними передумовами формування процесів 
площинного змиву, слід особливо виділити роль антропогенних 
факторів, зокрема масового розорювання схилів, нехтування 
природоохоронними агротехнічними заходами, застосування 
непродуманих сівозмін тощо. 

 
5.3.2. Деякі загальні закономірності руслових потоків 

 
Русловий стік представлений тимчасовими водотоками, 

що виникають після танення снігів навесні або після випадання 
інтенсивних (зливових) атмосферних опадів, а також постійни-
ми водотоками – ріками, струмками, які починаються з постій-
них джерел живлення (виходів підземних вод, льодовиків, озер 
тощо). Не дивлячись на відмінності у природі і характері діяль-
ності цих двох видів руслового стоку, вони мають багато спіль-
них рис. 

1. Всі руслові потоки займають лінійно витягнуті заглиби-
ни у земній поверхні, які ніколи не перетинаються, а при зустрі-
чі зливаються одна з одною. 

2. Еродуюча (руйнівна) діяльність потоку здійснюється 
головним чином за рахунок його енергії («живої сили»). Меншу 
роль відіграє руйнування дна і берегів русла уламками порід, що 
переносяться водою, та розчинна  діяльність  води. Жива сила 
(кінетична енергія) потоку може бути визначена за виразом: 

                          F = m V2 / 2,                                             (5.4) 
де   F – енергія потоку; m – маса води (вона пропорційна витраті 
води у руслі); V – швидкість течії води в руслі. 
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З наведеної формули зрозуміло, що на рельєфотворчій 
енергії потоку головним чином по-значаються зміни швидкості 
течії води. У гідрології і гідравліці швидкість потоку визнача-
ється за формулою Шезі: 

                              V = C√IR ,                                             (5.5) 
де  С – коефіцієнт, що враховує нерівності русла (коефіцієнт 
Шезі) – він визначається за спеціальними таблицями;  R – гідра-
влічний радіус (відношення площі живого перерізу до змочено-
го периметра русла); І – похил (падіння) русла. 

3. Спрямування рельєфотворчої діяльності водотоків, тоб-
то переважання еродуючої або акумулюючої роботи, залежить 
від співвідношення енергії потоку (F) та маси уламкового мате-
ріалу, що переноситься водою (P).  Якщо F > P – в потоці пере-
важають процеси ерозії; при F = P спостерігається рівновага між 
процесами ерозії та акумуляції; при F < P домінує акумуляція 
матеріалу. 

4. Головними формами рельєфу, створеного русловими 
потоками, виступають долини – лінійно витягнуті депресії у 
рельєфі з одноманітним (часто нерівномірним) падінням тальве-
гу (лінія, що з’єднує найнижчі точки долини). Домінуюча роль у 
формуванні долин належить процесам ерозії. За спрямуванням і 
характером переважаючих ерозійних процесів розрізняють еро-
зію глибинну, спрямовану на поглиблення русла, та бічну, яка 
направлена на руйнування берегів та розширення русла і долини 
в цілому. Глибинна ерозія переважає на ранніх стадіях розвитку 
водотоків, коли відбувається заглиблення долини, а потім вона 
поступається місцем процесам бічної ерозії, які й довершують 
формування долини. 

5. У розвитку тимчасових водотоків, і особливо річкових 
долин, простежується три основних стадії – молодості, зрілості 
та старості, кожна з яких характеризується певним співвідно-
шенням процесів ерозії й акумуляції, особливостями будови 
поздовжнього і поперечного профілів та іншими ознаками. 

Зміна стадій у розвитку водотоку проявляється у його пра-
гненні якнайшвидше досягти профілю рівноваги – плавної кри-
вої, на якій згладжуються всі нерівності поздовжнього профілю 
русла і встановлюється рівновага між живою силою потоку, 
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тертям об ложе та кількістю матеріалу, що переноситься водо-
током. Досягнення профілю рівноваги свідчить про припинення 
процесів глибинної ерозії. 

Можливість вироблення профілю рівноваги для кожного 
водотоку визначається положенням базису ерозії (рис. 5.3) – 
гіпсометрично найнижчої точки на поздовжньому профілі, ниж-
че якої потік заглибитися не може. Слід розрізняти світовий 
базис ерозії (рівень океану) і місцеві базиси ерозії, які визнача-
ються для кожної окремої річкової долини, балки, яру тощо. 
Так, для Дніпра базисом ерозії є рівень води у Чорному морі, 
для Прип’яті – рівень Київського водосховища, для Горині – 
рівень води у Прип’яті і так далі. Однак процес досягнення про-
філю рівноваги постійно ускладнюється рухами земної кори, 
змінами висотного положення базисів ерозії (наприклад, падіння 
рівня Світового океану при глобальних похолоданнях клімату, 
спорудження водосховищ, осушення боліт тощо). 

  
При незмінному 

положенні базису ерозії 
у стадії юності на водо-
токах переважає глибин-
на ерозія, яка має регре-
сивний характер, тобто 
врізання русла поширю-
ється знизу вгору по те-
чії, і долини розроста-
ються вгору по схилу. Ця 
стадія відзначається ви-
сокими швидкостями 
течії, прямолінійністю 
долини у плані, невипра-
цьованим поздовжнім 
профілем, що має на 
загал опуклий характер з 
численними порогами, 

водоспадами тощо. На стадії зрілості у нижній частині течії 
поздовжній профіль виположується, йде розширення долини, 

 
Рис. 5.3. Схема розмиву схилу і 
флотування профілю рівноваги 

а – впадіння найпотужніших 
приток; а1-впадіння середніх при-
ток; аІІ – злиття найменших 
струмків 
АВ – первинний схил; ВД – рівень 
базису ерозії; АС – водозбірний 
амфітеатр 

 АСb b b  В – профіль рівноваги 
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нагромаджується принесений сюди матеріал. Цей процес посту-
пово поширюється вгору по долині. Нарешті, по мірі наближен-
ня до профілю рівноваги, долина переходить до стадії старос-
ті, де домінують процеси акумуляції та бічної ерозії, завдяки 
чому русло набуває звивистого характеру (меандрує). Згадані 
вище зміни у положенні базису ерозії не тільки порушують 
профіль рівноваги водотоку, але й змінюють стадійність у роз-
витку долини (річка може перейти від стадії старості назад, до 
стадії зрілості, чи навіть безпосередньо до стадії молодості). 

6. Акумулятивна діяльність водотоку починається з моме-
нту, коли його жива сила переключається на перенесення мате-
ріалу та подолання сил тертя. При цьому утворюються особливі 
типи відкладів: у тимчасових водотоків – пролювій (від лат. – 
«зношу течією»), який формує своєрідні форми рельєфу – віяло-
подібні конуси виносу та ін., на річках – алювій (заплавний, 
річковий, старичний, дельтовий тощо). Потужність і будова цих 
відкладів змінюються у широких межах.Наведені особливості 
руслових водотоків дозволяють лише у загальних рисах визна-
чити характер їх впливу на будову поверхні. Разом з тим, у ре-
льєфотворчій діяльності тимчасових і постійних водотоків є 
суттєві розбіжності, які відбиваються і на особливостях створю-
ваних ними форм і типів рельєфу. 

 
5.3.3. Форми рельєфу, створені тимчасовими водотоками 

 
Тимчасові водотоки, як і площинний змив, формуються 

при відносно короткочасній концентрації води на схилі. Проте, 
на відміну від цівок площинного змиву, тимчасові водотоки 
концентрують набагато більшу енергію, а отже виконують і 
значно більший обсяг робіт по трансформації схилів. Характер-
ними ознаками діяльності тимчасових водотоків є їх лінійне 
спрямування та формування послідовного ланцюга генетично 
пов’язаних ерозійних форм, які виразно простежуються в рель-
єфі. У найбільш загальній формі цей ряд можна уявити у такій 
послідовності: борозна, вибій, яр, балка (рис. 5.4). Дальшою, 
вищою формою розвитку ерозійного рельєфу є річкові долини, 
проте ми розглянемо їх особливості нижче. 
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Ерозійні борозни є 

найпростішими форма-
ми ерозійного рельєфу, 
які утворюються при 
переході від площинно-
го змиву до лінійного 
стоку. Глибина їх стано-
вить 3-50 см, ширина 
здебільшого не переви-
щує глибину. Попереч-
ний профіль має V – 
подібну або ящикоподі-
бну форму. Схили круті, 
часто вертикальні, проте 
після припинення стоку 
вони швидко виполо-
жуються, борозна роз-
ширюється. Глибина і 
морфологічна вираз-
ність цих початкових 
форм ерозії зростають 
вниз по схилу. 

На розораних схи-
лах, або на схилах із 
розрідженим рослинним 
покривом, борозни з 
часом (після чергових 
злив) можуть перетво-
рюватися на ерозійні 
вибої (рос. – «рытви-
ны»), глибина яких ся-

гає 1–2 м при ширині до 2–2,5 м. Схили теж мають значну кру-
тизну, місцями вертикальні, поперечні профілі зберігають V– 
подібну форму. Вибої, для утворення яких потрібні значно бі-
льші за площею водозбори, розташовуються на схилах більш 
розріджено, ніж борозни. 

 
Рис. 5.4. Генетичний ряд 
флювіального рельєфу 

1 – борозна; 2 – вибій; 3 – яр; 
4 – балка (Т – тальвег); 5 – річкова 
долина (Р – русло; З – заплава; НЗТ 
– надзаплавні  тераси 
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Подібні найпростіші форми ерозійного рельєфу виника-
ють у породах, що легко розмиваються водою (суглинки, леси 
тощо), і можуть утворюватися протягом однієї зливи або за 2–
3 дні інтенсивного сніготанення. 

У подальшому вони стають колекторами для більш поту-
жних потоків талих і дощових вод. При достатньому водозборі 
частина вибоїв інтенсивно заглиблюється і розширюється, по-
роджуючи нову форму ерозійного рельєфу – яр. Яри мають гли-
бини 10–15 м (іноді до 90 м), ширину - 50 м і більше, характери-
зуються крутими (часто вертикальними) стінками, V–подібною 
формою поперечного перерізу. Яр утворює свій власний поздо-
вжній профіль, який вже не співпадає з формою первинного 
схилу (в цьому полягає одна з принципових відмінностей ярів 
від вибоїв, які загалом зберігають поздовжні профілі схилу, ли-
ше дещо згладжуючи їх – рис. 5.5). 

 

Яри являють собою активні ерозійні форми, які безперер-
вно розвиваються (збільшується  довжина, глибина врізу, прий-
маються бічні «притоки» – відвершки тощо). Найбільш актив-
ною частиною яру є його вершина (рис. 5.6), за рахунок розмиву 
якої (поп’ятна або регресивна ерозія) яри постійно збільшують 
свою довжину, а за сприятливих умов можуть вийти за межі 
схилу, на якому були започатковані, і врізатися у простори ме-
жиріч, сягаючи довжини у сотні метрів і навіть у кілька кіломе-
трів (головний стовбур Костянецького яру на Канівщині пере-
вищує 18 км).  

Рис. 5.5. Повздовжні профілі вибою (А) та яру (Б) 
1 – корінні породи схилу; 2 – алювіальні відклади заплави;  
3 – профілі ерозійних форм 
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Швидкість яруж-
ної ерозії дуже висока, у 
порівнянні з темпами 
розвитку скульптурних 
форм, створюваних ін-
ши-ми екзогенними про-
цесами: у сучасних умо-
вах довжина окремих 
ярів щорічно зростає на 
1–3 м, зафіксовані факти 
катастрофічного зрос-
тання величини яру – до 
10–16 м/рік (Чорнозем-
ний Центр Росії, Північ-
ний Кавказ, Середній 
Захід США ). 

Розвиток ярів, їх 
розгалуження ведуть до 

поступового знищення схилів, відчутно скорочуючи обсяги 
сільськогосподарських угідь. В той же час сама господарська 
діяльність створює додаткові передумови для розвитку яружної 
ерозії. Наслідки такого недолугого господарювання, що призве-
ло до фактичного знищення цілих регіонів родючих у минулому 
земель, можна бачити на Середньому Заході США, у Воронезь-
кому Чорнозем’ї Росії; не поодинокі вони і в Україні 

Матеріал, що виноситься з яру в процесі руйнування схи-
лу, нагромаджується перед гирлом яру, утворюючи своєрідний 
комплекс відкладів, що називається пролювієм. Пролювіальні 
відклади відрізняються несортованістю матеріалу – від глинис-
тих і дрібнопіщаних уламків до щебеню і брил. Пролювій утво-
рює перед гирлом яру своєрідні віялоподібні форми акумуляти-
вного рельєфу – конуси виносу, які теж відіграють негативну 
господарську роль (занесення прилеглих до схилу угідь, заму-
лення водотоків і водойм тощо). 

Отже, серед основних факторів яротворення відзначимо: 

 
Рис. 5.6. Розвиток вершини яру 

(за С. Соболевим) 
1 – більш стійкі породи; 2 – вільне 
падіння води; 3 – водобійний коло-
дязь; 4 – брили, що звалилися при 
руйну-ванні верхнього горизонту;      
5 – менш стійкі материнські поро-
ди 
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1. Особливості геологічної будови схилу, у першу чергу – 
наявність малостійких до розмиву порід (лесоподібні, карбонат-
ні ґрунти. 

2. Особливості клімату, насамперед – нерівномірність і 
зливовий характер атмосферних опадів. 

3. Низьке положення місцевих базисів ерозії, тобто значні 
перевищення відносних висот на схилі та крутизна схилу. 

4. Інтенсивна господарська діяльність, особливо розорю-
вання схилів, знищення лісів тощо. 

У межах України найкраще відповідає цим умовам тери-
торія лісостепової смуги, похилі передгірні рівнини, окремі ді-
лянки степу. Саме тут першорядного значення набуває організа-
ція системи протиерозійних заходів, яка включає комплекс аг-
ротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних та інших робіт, 
спрямованих на підвищення стійкості схилу до процесів розми-
ву та зменшення енергії еродуючого потоку. 

Зростання яру по довжині та вироблення ним поздовжньо-
го профілю, наближеного до профілю рівноваги, зумовлює зме-
ншення швидкості потоку, отже і його живої сили. При цьому 
схили яру поступово виположуються, на них з’являється рос-
линність, розширюється дно яру (за рахунок активізації бічної 
ерозії та схилових процесів). Яр перетворюється на балку. Пере-
хід яру у балку відбувається поступово, починаючи з нижньої 
(пригирлової) частини яру. У процесі розвитку балки в її дно 
може врізатися новий яр, причому на схилах балки залишаються 
рештки колишнього дна, утворюючи майданчики балкових те-
рас. 

Подальший розвиток балки, особливо за умови відкриття 
ерозійними процесами джерел підземних вод, завершується фо-
рмуванням вищої форми ерозійного ряду – річкової долини. 

Слід зауважити, що описана послідовність у розвитку 
форм рельєфу ерозійного ряду витримується не завжди. Ми вже 
згадували, що далеко не кожна борозна переходить у вибій, не 
кожен вибій стає яром, як не завжди яр розвивається у балку. В 
окремих випадках глибоко врізаний яр, досягнувши підземного 
водоносного горизонту, відразу переходить у долину постійного 
водотоку (струмка); іноді зустрічаються балки, що утворилися 
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без стадії яру тощо. Отже, можна вести мову про вибірковий 
характер флювіальних процесів, пов’язаних з діяльністю тимча-
сових водотоків. 

Своєрідні форми рельєфу утворюються тимчасовими во-
дотоками у горах. Найпоширеніші серед них – улоговини стоку, 
що являють собою вибалки, створені короткочасними, але дуже 
енергійними (головним чином через значне падіння) потоками 
зливових і талих снігових вод. У вершині улоговини стоку, як 
правило, розташовуються водозбірні лійки, де нагромаджується 
вода, а закінчується улоговина біля підніжжя схилу вже знайо-
мими нам формами акумулятивного рельєфу – конусами виносу. 
Зливаючись один з одним, такі конуси утворюють похилі  про-
лювіальні рівнини з характерним хвилястим рельєфом. 

З улоговинами стоку пов’язане формування одного з по-
ширених у горах катастрофічних явищ – сельових потоків. Селі 
являють собою потік грязі та кам’яного матеріалу, в якому вода 
відіграє швидше роль мастила, ніж транспортуючого середови-
ща. Утворення таких потоків пов’язується з паводками, викли-
каними інтенсивними зливами, раптовим швидким таненням 
гірських снігів та льодовиків, проривами високогірних озер то-
що. Обов’язковою передумовою утворення сельових катастроф 
є нагромадження значної маси уламкового матеріалу на крутих 
схилах, що забезпечується інтенсивним  вивітрюванням. Під час 
проходження селів різко зростає еродуюча діяльність тимчасо-
вих потоків, що посилює геоморфологічну виразність улоговин 
стоку, проте основні геоморфологічні наслідки сельової діяль-
ності пов’язані з нагромадженням за короткий час крупноулам-
кових конусів виносу поблизу гирла улоговини стоку. Катаст-
рофічні сельові потоки зносять і засипають населені пункти, 
руйнують гірські дороги та лінії зв’язку, часом спричиняються 
до людських жертв. Подібні селі часто зустрічаються у високих 
молодих горах (гори Середньої Азії, Кавказ та ін.). Неодноразо-
во відмічалися прояви сельових потоків у Карпатах та на пів-
денних схилах Кримських гір, хоча масштаби їх прояву порів-
няно незначні. Не дивлячись на окремі приклади вдалої бороть-
би з сельовими  явищами (Медео у долині р. Малої Алмаатинки 
у Заілійському Алатау, Герхожансу в долині Баксана, що у 
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Центральному Кавказі, тощо), можна стверджувати, що ефекти-
вних заходів селезахисту на сьогоднішній день не існує. 

 
5.4. Геологічна і геоморфологічна діяльність  

постійних водотоків 
  

Постійні водотоки (струмки, ріки) утворюють найпо-
ширеніші і найвиразніші форми рельєфу в усіх частинах суші, а 
в умовах гумідного (вологого) клімату формують своєрідний 
долинний комплекс поверхні, основу якого становлять річкові 
долини та вододіли між ними. 

Річкові долини – це утворені ріками лінійні від’ємні кори-
топодібні форми рельєфу, для яких притаманний похил від ви-
токів до гирла. Річкові долини у горах відрізняються значними 
глибинами врізу (іноді до 1,0–1,5 км), а на рівнинах – шириною, 
яка обчислюється кілометрами (в окремих випадках – десятками 
кілометрів). 

Відмінності у формі й особливостях будови річкових до-
лин залежать від багатьох факторів, серед яких: маса і швидкість 

потоку води, висо-
тне розташування 
базисів ерозії, гео-
логічна будова та 
структурні особли-
вості території, 
спрямування та 
інтенсивність нові-
тніх і сучасних тек-
тонічних рухів то-
що. У всіх випадках 
річкові долини є 
результатом комбі-
нованого прояву 
ерозійної і акуму-
лятивної діяльності 
потоку, хоча спів-
відношення між 

 
 

Рис. 5.7. Елементи річкової долини 
1 – русло; 2 – заплава; 3 – надзаплавні 
тераси; 4 – корінні береги; Є1,К2 – вік до 
четвертинних відкладів № VdII-III, aIII, aIV 

– вік та генезис четвертинних відкладів 
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цими двома головними напрямками роботи постійно змінюєть-
ся, як у часі, так і в просторі. 

У поперечному перерізі можна виділити кілька основних 
елементів річкових долин – русло, заплаву, надзаплавні тераси, 
корінні береги (рис. 5.7). 

Руслом (рі-
чищем) називають 
найглибшу ділянку 
річкової долини, де 
постійно протікає 
річковий потік. За 
формою, розмірами 
і морфологією рус-
ла істотно відріз-
няються одне від 
одного. Проте, у їх 
будові простежу-
ються і спільні ри-
си, серед яких най-
більш типовою є 
чергування в руслах 
рівнинних річок 
відносно неглибо-
ких ділянок (пере-
катів) та заглиблень 
(плесів). 

Перекати рі-
внинних річок зде-
більшого являють 
собою піщані обмі-
лини, що перетина-
ють річище під ку-

том 20–30
о
 і мають 

асиметричну будову 
(рис. 5.8). Узбережні 
ділянки перекатів 
називають прибіч-

 
Рис. 5.8. Елементи перекатів 

(за М. Маккавеєвим) 
А – план в ізобатах; Б – повздовжній 
профіль; 1 – надводна (у межінь) части-
на прибічників; 2 – береги русла у ме-
жінь; 3 – лінія стрижня 

 
Рис. 5.9. Розподіл плесів і перекатів на 
меандруючих ріках (за О. Леонтьєвим) 

1 – надводна (у межінь) частина прибіч-
ни-ків; 2 – перекати; 3 – плесові улогови-
ни (пропорційно глибинні) 
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никами, а найбільш заглиблену центральну частину – коритом 
перекату. Як правило, перекати утворюються на відносно вирів-
нених ділянках русла (де воно має найменшу кривизну) і відо-
кремлюються один від одного заглибленими ділянками річища – 
плесами (рис. 5.9). Плеси здебільшого розташовуються поблизу 
увігнутого (в плані) берега. Характерною рисою плесів і перека-
тів є мінливість їх положення у часі: матеріал, з якого склада-
ється перекат (алювій), поступово переміщується вниз за течією, 
особливо під час повеней та паводків. Щорічне переміщення 
перекатів становить на різних річках від кількох дециметрів до 
десятків і навіть сотень метрів. 

Однією з найважливіших планових ознак русел рівнинних 
та передгірних річок є їх звивистість (меандрування) 
(рис. 5.10), особливо помітна на ріках з глинистими та суглини-

стими берегами, які 
переносять велику 
кількість твердого 
матеріалу Уяву про 
основні форми та 
елементи меандр у 
плані дає рис. 5.11. 
За особливостями 
генезису розрізня-
ють меандри виму-
шені, формування 
яких зумовлюється 
морфологією доли-
ни (виходи скельних 
порід у руслі, наяв-
ність конусів виносу 
на його берегах то-
що) та вільні (блу-
каючі), що утворю-
ються самою річкою 
серед пухких алюві-
альних відкладів. 

Рис. 5.10. Основні елементи (А) та фор-
ми (Б) річкових закрутів (меандр) 

Е л е м е н т и: L – крок закруту),  
r – радіус закруту; h – стрілка прогину; 
В – ширина поясу мандрування. Ф о р м и  
м е а н д р  (п л а н): 1 – сегментні; 2 – 
синусоїдні; 3 – сундучні; 4 – омегоподібні 
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Встановлено, що на порівняно повільних і відносно мало-
водних рівнинних річках ширина поясу меандрування менша, а 
крутизна окремих меандр більша, ніж на крупних ріках. Береги 
меандр постійно деформуються, в зв’язку з чим меандри пере-
міщуються. Цей процес залежить від витрати води, величини 
падіння русла, висоти берегів та інших факторів. При інтенсив-
ній глибинній ерозії («омолодження» ріки) можуть утворювати-
ся врізані меандри.  

Заплава – це прилегла до русла і вкрита рослинністю час-
тина дна річкової долини, яка під час повені затоплюється во-
дою. Заплави утворюються майже на всіх постійних водотоках, і 
лише окремі ділянки річкових долин не мають виразних заплав 
(пороги, водоспади, ущелини тощо). Висота заплави залежить 
від висоти рівня повеневих вод і поступово зменшується вниз за 
течією ріки. Значну роль у формуванні заплав відіграють і про-
цеси бічної ерозії, яка теж активізується під час проходження 
високих вод повеней та паводків. 

Геологічну основу заплав складає особливий тип відкладів 
– заплавний алювій, який, на відміну від руслового (переважно 
піски, часом з гравієм та галькою), представлений на рівнинних 

 
 

Рис. 5.11. Схема послідовності формування меандр і стариць 
І – початкові стадії (закладка закруту); ІІ – послідовні перемі-
щення річища; ІІІ – утворення стариці  
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ріках супісками та суглинками, що перешаровуються з горизон-
тами викопних ґрунтів (останні формуються у безповеневі ро-
ки). Послідовність процесів формування річкових заплав можна 
прослідкувати за рис. 5.12 

Меандрування русла, що відбувається у межах заплав, ча-
сто призводить до відокремлення закрутів річки від основного 
русла, в зв’язку з чим на місці колишньої меандри утворюється 
підковоподібне озеро – стариця, що сполучається з річищем під 
час повеней і значних паводків. У таких озерах нагромаджується 
своєрідний комплекс відкладів – старичний алювій, здебільшого 
представлений глинами, мулом, торфом, з прошарками та лінза-
ми пісків. 

В цілому алювіальні відклади це відклади, що мають дво-
ярусну будову, нижній ярус складений крупними русловими 
відкладами, верхній дрібними заплавними. У верхньому ярусі у 
вигляді лінз залягає прирусловий алювій (за величиною уламків 
він проміжний між русловими і заплавними) і старичний алю-
вій, представлений торфо-намулистиви відкладами. Для алювію 

 
Рис. 5.12. Схема формування заплав (за Є. Шанцером) 

І – Зона розмиву і намивання наносів поперечними циркуляцій-
ними потоками (а, б, в, г, д – послідовні шари руслового алювію; 
ІІ – Зона нагромадження завислих наносів і утворення заплавно-
го алювію 
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характерна хороша обкутаність уламків і хороша їх сортировка. 
Потужність алювіальних відкладів на заплаві змінюється у 

широкому діапазоні, але у звичайних умовах вона не може пере-
вищувати різниці висот між максимальним рівнем повені і най-
більш низьким (меженним) рівнем води у руслі. Зміни потужно-
сті алювіальної товщі на окремих ділянках річкових долин часто 
є свідченням сучасних тектонічних рухів: загальному зниженню 
території відповідає більша потужність заплавного алювію, а її 
аномальне зменшення свідчить про активність висхідних рухів. 

Різними умовами формування заплав визначаються і най-
більш суттєві відмінності у формах мікро- та  нанаформ рельє-
фу, що вкривають поверхню заплав. За геоморфологічними осо-
бливостями виділяють кілька типів заплав: сегментні (утворю-
ються при інтенсивному меандруванні русла, характеризуються 
дугоподібними гривами і міжгривовими зниженнями); парале-
льно-гривисті (утворюються здебільшого при широких руслах 
під час переміщення річищ в напрямку одного із схилів долини, 
характеризуються наявністю витягнутих вздовж русла парале-
льних пасм і знижень між ними); обваловані (поширені на річ-
ках похилих передгірних рівнин, відрізняються тим, що русло 
ріки заповнюється крупним алювієм і гіпсометрично лежить 
вище заплави, яку захищають від затоплення лише прируслові 
вали). 

За особливостями будови розрізняють заплави акумуля-
тивні (з нормальною потужністю алювію) та цокольні (порівня-
но тонкий шар алювію підстеляється корінними породами). 

У долинах більшості річок досить чітко простежується два 
гіпсометричних рівні заплав – низька заплава, яка щорічно зали-
вається водою, та висока заплава, яка вкривається водою лише 
під час видатних повеней (через десятки або й сотні років). 

Надзаплавні тераси являють собою вирівнені майданчики 
різної ширини, які подібно до східців прибудовані до бортів 
річкових долин і відділяються один від одного більш, або менш 
виразними уступами. Серед причин, що зумовлюють утворення 
річкових терас, виділимо найголовніші: 

1. Зміни кліматичних умов. При зростанні зволоження 
клімату збільшується водність річок, отже, активізується їх еро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

зійна діяльність (особливо у середній течії, оскільки при незмін-
ному положенні базису ерозії у пониззі ріки темпи ерозійного 
врізання обмежені). 

2. Зміни положення базисів ерозії. При зниженнях базисів 
ерозії (рівня моря чи озера, при осушенні боліт тощо) річка по-
чинає врізатися у власні алювіальні відклади, утворюючи терасу 
на місці колишньої заплави. У такому випадку врізання почина-
ється з пригирлової частини ріки і поступово поширюється вго-
ру по долині. У цьому ж напрямку зменшується і висота терас. 

3. Висхідні тектонічні рухи у долині ріки (або на її ділян-
ці) призводять до збільшення кутів нахилу, в зв'язку з чим від-
бувається активізація врізу і на місці колишньої заплави форму-
ється терасовий рівень. 

Згадані та інші процеси можуть повторюватися, наклада-
тися один на одного, в зв'язку з чим кількість терас, їх висота і 
будова є індивідуальними рисами окремих річкових долин і 
навіть окремих ділянок долин. Так, на р. Вілюй (Східний Сибір) 
відмічено 22 терасових рівні, на Дніпрі – шість, а на більшості 
середніх річок рівнинної України кількість надзаплавних терас 
не перевищує 2–3. 

Відносний вік утворення терас визначається за їх поло-
женням над найнижчим (меженим) рівнем води у руслі – чим 
вище розташована тераса, тим раніше вона утворилася. Врахо-
вуючи, що на сучасному етапі відбувається формування заплав-
ного рівня долини, кожну заплаву можна розглядати як майбут-
ню терасу. Тому відлік більш давніх за часом утворення терас 
ведеться від заплави: перша надзаплавна тераса, друга надзапла-
вна тераса і так далі. У кожної тераси можна виділити кілька 
основних елементів – майданчик (власне поверхня тераси), 
уступ або укіс (більш або менш виразне урвище до майданчика 
прилеглого знизу терасового рівня), бровку та тиловий шов 
(рис. 5.13). 
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За особливостями будови виділяють три головних типи 
річкових терас: акумулятивні (складені повністю алювіальними 
відкладами), ерозійні (майже цілком «вирізані» річкою у корін-
них породах, лише подекуди перекритими незначним алювіаль-
ним плащем) та цокольні (у них нижня частина уступу – його 
цоколь – складена корінними породами або древнім алювієм, а 
зверху перекривається товщею алювіальних відкладів, що від-
повідають часу формування тераси). 

Оскільки кожна з терас утворюється з колишніх заплав, 
поверхня терас ускладнюється тими ж формами мікрорельєфу, 
що були поширені і на заплавах (гриви, старі річища, прируслові 
вали тощо), тільки виразність цих форм зменшується із збіль-
шенням віку терас. 

Морфологічні та генетичні типи річкових долин. Особли-
вості геологічної будови місцевості та історичні умови фому-
вання річкових долин зумовлюють їх індивідуальність і непо-
вторність, яка насамперед простежується через форму попереч-
ного профілю долини. 

 
Рис. 5.13. Річкові тераси 

 Т и п и: ЗА – заплава акумулятивна; І – Ц – перша надзаплавна 
тераса (цокольна); ІІ-Е – друга надзаплавна тераса (ерозійна); 
1 – внутрішній шов; 2 – майданчик; 3 – бровка; 4 – укіс;  
5 – підошва укосу 
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Так, у гірських районах, де відбуваються інтенсивні під-
няття, утворюються тіснини (глибоко врізані долини з майже 
вертикальними схилами), ущелини (глибокі долини V – подібної 
форми з опуклими схилами) та каньйони (відрізняються від 

ущелин східцеподібною формою 
схилів, зумовленою нерівномірною 
твердістю порід). Подібні типи до-
лин зустрічаються і в горах України 
(Великий каньйон Криму, Бельбек-
ський каньйон у тому ж Криму).  

Більшість передгірних і рів-
нинних річок мають долини ящико-
подібної  (коритовидної) форми. Такі 
долини мають широке дно, де русло 
займає порівняно невелику частину. 
Саме у таких долинах формуються 
заплави, а на схилах – комплекси 
надзаплавних терас. 

Долини дуже чутливо реагу-
ють на зміни геологічної будови 
територій, через які протікає ріка. 
Лише на порівняно невеликих діля-
нках з горизонтальним заляганням 
однорідних за літологією пластів 
зустрічаються нейтральні долини. У 
переважній більшості випадків мор-
фологія долин прямо залежить від 
структурних особливостей території 
(рис. 5.14). 

Однією з важливих особливос-
тей поперечних профілів річкових 
долин є їх асиметричність, тобто 

різна крутизна (а часто і різний характер будови) лівого і право-
го схилів долини (рис. 5.15). Здебільшого характер асиметрії 
схилів змінюється по довжині долини, проте у природі досить 
часто спостерігаються і стійкі прояви асиметрії річкових долин. 
Так, у північній півкулі переважає так звана «правобережна» 

 
Рис. 5.14. Тектонічні 
типи річкових долин  

(за І. Щукним) 
1 – синкліналь; 2 – ан-
тикліналь; 3 – моно-
кліналь; 4 – долина, за-
кладена вздовж розлому; 
5 – долина-грабен 
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асиметрія, коли праві береги річкових долин вищі і крутіші від 
лівих. Серед причин, що зумовлюють стійку асиметрію долин, 
виділяють тектонічні (проявляються через літологію і геологічні 
структури – наприклад, лівобережна асиметрія долини Дністра 
на Поділлі), планетарні (прояв сили Коріоліса, пов'язаної з обер-
танням Землі навколо осі), екзогенні (нерівномірність схилових 
процесів на бортах долини) тощо. При тривалому розвитку ре-
льєфу асиметрія річкових долин зумовлює і загальний асимет-
ричний характер будови межиріч, отже відбивається у всій мор-
фології поверхні. З геоморфологічних позицій величезне зна-
чення  мають планові особливості долинного рельєфу. Сукуп-

ність річкових долин, роз-
міщених на певній території, 
називають річковою (долин-
ною) мережею, а сукупність 
водотоків різних розмірів, 
які утворюють зрештою 
єдиний поверхневий водотік, 
називають річковою систе-
мою.  

У кожній річковій сис-
темі виділяють головну ріку, 
що впадає у певний водний 
басейн (море, озеро тощо) та 
її притоки. Площа, з якої 
здійснюється стік води у 
річку, утворює водозбір (ба-
сейн) цієї ріки, а відносно 
підвищені ділянки рельєфу, 
які розділяють басейни сусі-
дніх річкових систем, нази-
вають вододілами (найвищі 
точки вододілів утворюють 
вододільну лінію). Річкові 
долини у плані формують 
своєрідні малюнки гідрог-
рафічної мережі (рис. 5.16), 

 
Рис. 5.15. Асиметрія долин 

А, Б, В, Г, Д – долини при 
різних типах структур 
П о р о д и: 1- вапняк; 2 – гли-
ни; 3 – граніти; 4 – алювій;     
5 – лінія  
розлому 
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притаманні окремим структурно-геоморфологічним типам по-
верхні. Так, деревоподібний тип долин має найбільше поши-

рення на рівнинах, 
перистий тип прита-
манний поздовжнім 
долинам складчастих 
областей, ортогона-
льний – розломним 
зонам складчастих 
областей та розбитим 
глибинними розлома-
ми ділянкам рівнин 
(ріки Поділля), пара-
лельний найчастіше 
спостерігається на 
похилих передгірних 
рівнинах та молодих 
морських низовинах 
(в Україні – Прикар-
паття, Причорномо-
р'я), радіальний тип 
поширений у міжгір-
них улоговинах та на 

окремих активних куполоподібних геологічних структурах. 
Розвиток суміжних річкових долин часто ускладнюється 

перехватами водотоків, які зрештою призводять до перебудови 
всієї системи флювіальних процесів на цій території, а отже і до 
зміни морфоскульптури поверхні в цілому (рис. 5.17).  

Надзвичайне поширення і різноманітність геоморфологіч-
ного прояву флювіальних процесів призводить до формування 
своєрідних типів флювіального рельєфу, які визначають основні 
риси сучасної поверхні на окремих (часом досить значних за 
площею) територіях. Серед них відзначимо насамперед долин-
ний тип рельєфу, який утворюється комплексами річкових до-
лин і має найбільше поширення серед морфоскульптур помірно-
го поясу. На лесових височинах лісостепової і степової зон 
України домінує яружно-балковий тип рельєфу. В умовах по-

Рис. 5.16. Типи річкової мережі 
(план) 

1, 2 – радіальний; 3 – паралельний; 
4 – деревоподібний; 5 – гранато-
подібний; 6 – перистий 
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ширення щільних глинистих порід та сухого клімату тимчасові 
водотоки утворюють своєрідний сиртовий тип флювіального 
рельєфу, що являє собою чергування розложистих косогорів та 
широких знижень між ними (Общий Сирт у Заволжі та ін.). 
Специфічний тип рельєфу, створений тимчасовими водотоками 

у посушливих 
передгір'ях, 

який являє 
собою хаоти-
чні комбінації 
переплетених 

яружних сис-
тем і ерозій-
них останців 
на місці зруй-
нованих схи-
лів, одержав 
загальну на-
зву бедленд 

(зіпсовані 
землі). Особ-

ливий гривистий тип рельєфу утворюється чергуванням пара-
лельних субширотних річкових долин і порівняно невисоких 
плоских вододілів (межиріччя Обі та Іртиша на півдні Західного 
Сибіру, Опілля на Львівщині тощо). Досить поширений на Землі 
(у тому числі і в Україні) куестовий тип флювіального рельєфу, 
представлений комплексом паралельних гірських хребтів або 
пасм, складених моноклінальним заляганням пластів і відпрепа-
рованих глибинною ерозією річок, що утворюють тут глибокі 
асиметричні долини (передгір'я Північного Кавказу, три куесто-
вих пасма Криму).  

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна з них 
правильна. Виберіть її. 
1. Флювіальні процеси зумовлені дією: 1) вітру; 2) текучої води; 

3) льодовиків 

 
Рис. 5.17. Типи річкових перехватів  

(за В. Піотровським) 
Перехвати: 1 – бічний; 2 – головний (вершин-
ний); 3 – дотичний. Долини: До (А) і після (Б) 
перехвату Вод – положення лінії вододілу 
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2. Делювіальні відклади утворюються за рахунок: 1) глибинної 
ерозії; 2) акумуляції річок; 3) плосого змиву зі схилів. 

3. Делювіальні відклади залягають: 1) в нижній частині схилів; 
2) верхній частині схилів; 3) на вододілі. 

4. Які існують види ерозії? 1) загальна і часткова; 2) поперечна і 
повздовжня; 3) глибинна і бокова. 

5. Які є мікроформи заплави? 1) бровка, тиловий шов; 2) прирус-
ловий вал, стариця; 3) коса, бровка. 

6. Заплава покривається водою: 1) в повіддя і паводок; 2) в ме-
жень; 3) ніколи не покривається водою. 

7. Алювій   це відклади: 1) тимчасових водних потоків; 2) постій-
них водних потоків; 3) льодовиків. 

8. Алювіальні відклади мають сортировку матеріалу: 1) хорошу; 
2) середню; 3) погану. 

9. На перших стадіях розвику річкові долини мають форму: 
1) коритоподібну, ящикоподібну; 2) каньйона, V-подібну; 
3) трога, U-подібну. 

10. Які основні елементи тераси? 1) прирусловий вал, стариця; 
2) бровка, тиловий шов; 3) рігель, трог.    

11. Нумерація терас проводиться: 1) знизу вверх з врахуванням запла-
ви; 2) зверзу вниз без врахування заплави; 3) знизу вверх без враху-
вання заплави. 

12. Алювій залягає: 1) в нижній частині схилу; 2) в гирлі яру або річки; 
3) на дні річкової долини і терасах. 

13. Які існують типи терас? 1) широкі, хвилясті, вузькі; 2) акумулятив-
ні, цокольні, ерозійні; 3) високі, середні, низькі. 

14.  Меандри це: 1) прямі ділянки русла; 2) закруті ділянки русла; 
3) відносно прямолінійні.. 

                    
П и т а н н я  д л я   с а м о к о н т р о л ю  

 1. Що називають флювіальними процесами? Перелічіть їх різновиди. 
 2. Як відбивається у рельєфі площинний змив? 
 3. Перелічіть основні закономірності руслових потоків. 
 4. Поясніть зміст термінів «базис ерозії» і «профіль рівноваги» та їх  
     геоморфологічне значення. 
 5. Які форми рельєфу утворюються тимчасовими водотоками? 
 6. Побудуйте еволюційний ряд ерозійного рельєфу. 
 7. Назвіть основні геоморфологічні елементи річкових долин.  
 8. Дайте характеристику стадій розвитку річкових долин; перелічіть  
     їх геоморфологічні ознаки. 
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Розділ 6. КАРСТОВІ І ЛЬОДОВИКОВІ ТИПИ РЕЛЬЄФУ 
ТА ВІДКЛАДІВ 

 
Термін «карст» походить від назви вапнякового плато 

Карст, розташованого на північному узбережжі Адріатичного 
моря, поблизу м. Трієста. 

Карстом називають сукупність специфічних форм рельє-
фу та особливостей наземної і підземної гідрографії, притаман-
них територіям, де близько до поверхні підходять розчинні гір-
ські породи – карбонати (вапняк, крейда, доломіт), сульфати 
(гіпс, ангідрит), галогени (кам'яна сіль). Підраховано, що негли-
боке залягання карбонатних порід займає на земному суходолі 

площу близько 40 млн км
2
, гіпсів та ангідритів – 7 млн км

2
, со-

леносних порід – 4 млн км
2
. Отже, геологічні передумови для 

розвитку карстових процесів має більше третини загальної по-
верхні суходолу. І хоча  легше і швидше розчинюються сульфа-
ти та галогени, через їх відносно менше поширення у природі 
найбільш розвиненим і краще вивченим є саме вапняковий 
карст, який і вважається класичним при геоморфологічних оцін-
ках цього явища. 

 
 

6.1. Загальні поняття про фактори карстоутворення 
 

Сутність процесів карстоутворення полягає у розчиненні 
перелічених вище порід підземними водами, які, циркулюючи 
по тріщинах, поступово розширюють їх, утворюючи підземні 
порожнини (часом навіть печери). Подібну роботу виконують 
атмосферні, поверхневі, а іноді й морські води, що проникають 
ззовні у тріщинувату товщу розчинних порід. 

Розчинну активність води зумовлює наявність різних кис-
лот, насамперед гумінової, сірчаної та інших. Проте головну 
роль у карстоутворенні відіграє присутність у воді значної кіль-
кості СО

2 
, що потрапляє у воду з атмосфери, завдяки біохіміч-

ним перетворенням у ґрунтах та корі вивітрювання, внаслідок 
інших глибинних та зовнішніх процесів. 

Серед факторів карстоутворення, крім згаданих вже зага-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

льногеологічних та гідрохімічних, відзначимо: 
– петрографію і потужність розчинних порід та ступінь 

їх тріщинуватості (найкращі умови для формування карсту 
відмічаються у дрібнозернистих чистих вапняках значної поту-
жності, в той час як грубоуламкові та черепашкові різновиди 
вапняків, а тим більше незначні прошарки, погано піддаються 
карстуванню); 

– рельєф геологічної структури (на похилих поверхнях 
процеси карстоутворення протікають більш швидко і представ-
лені більшою різноманітністю форм, ніж на крутосхилах); 

– клімат, особливо температурний режим, характер і кіль-
кість атмосферних опадів; 

– характер рослинного покриву, який сприяє зростанню хі-
мічної агресивності води (при розпаді рослинних залишків вода 
збагачується вуглекислим газом, гуміновими кислотами, азот-
ною кислотою тощо).  

Особливе місце у карстоутворенні посідають гідрогеоло-
гічні умови території, тобто умови циркуляції підземних вод у 
тріщинуватій товщі розчинних порід. У карстових масивах роз-
різняють три поверхи (зони), відмінні за своїми гідрогеологіч-
ними особливостями (рис. 6.1). 

Рис. 6.1.  Схема ідеального карстового масиву 
(за І. Щукіним) 

АА – потужна вапнякова товща; ВВ – водотривка порода; 
П – окремі провалля над порожнинами; aa – зона періодич-
ного повного насичення з періодично діючими джерелами; 
bb – зона постійного повного насичення і постійних дже-
рел (стрілки вказують напрямки циркуляції підземних вод)  
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Верхній поверх – зона аерації – охоплює частину розрізу 
від денної поверхні до першого постійного водоносного горизо-
нту, тобто до дзеркала підгрунтових вод. Тут у звичайних умо-
вах відбувається вільна циркуляція повітря по тріщинах і поро-
жнинах порід, але періодично (під час танення снігів або після 
дощів) ці тріщини заповнюються водою, що переміщується під 
дією гравітаційних сил у товщу порід, тобто відбувається про-
цес вертикальної циркуляції або інфільтрації вологи. 

 Проміжний поверх карстової товщі, де спостерігається 
переміщення рівнів підгрунтових вод (в зв'язку з періодичним 
надходженням води з поверхні), одержав назву зони періодично-
го повного насичення. Її межами по вертикалі виступають най-
вищий і найнижчий рівні дзеркала підгрунтових вод. Тут пере-
важає горизонтальна циркуляція підземних вод, проте на пери-
ферії карстового масиву ця циркуляція активізується за рахунок 
зростання похилу поверхні підземних вод (гідравлічного градіє-
нта). Цю зону розглядають як найбільш активну при утворенні 
глибинного карсту, зокрема печер. 

Найглибший поверх карстового масиву займає зона пос-
тійного повного насичення, обмежена зверху найнижчим рівнем 
підгрунтових вод, а знизу – поверхнею водотривкого горизонту. 
Тут переважає горизонтальна циркуляція підземних вод, а на 
краях карстової області утворюються численні джерела, якими 
живляться ріки (карстові джерела можуть виникати і на перифе-
рії верхніх поверхів карстової товщі, проте тут вони носять тим-
часовий характер). Потужні карстові джерела, пов'язані з ниж-
нім гідрогеологічним поверхом карстової товщі, часто назива-
ють воклю-зами (за назвою такого джерела, вперше описаного у 
Франції). 

Потужність і співвідношення описаних поверхів, а відтак і 
специфіка карстоутворення на різних глибинах, залежать від 
багатьох факторів, серед яких слід відзначити: потужність і трі-
щинуватість порід, що карстуються; розчленування поверхні 
карстової області та глибину врізу річкових долин; наявність 
серед карстової товщі прошарків і лінз нерозчинних глинистих 
порід, на яких формується верховодка (тимчасовий або сезон-
ний водоносний горизонт у зоні аерації). 
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6.2. Рельєф карстових областей 
 

Не дивлячись на те, що карстові процеси відбуваються у 
товщі земної кори, вони зумовлюють утворення своєрідних 
форм рельєфу не тільки на глибині, але й безпосередньо на по-
верхні. Різноманітність цих форм визначається як характером 
порід, що карстуються, так і гідрохімічними та гідродинамічни-
ми особливостями поверхневих і підземних вод. Зупинимося 
лише на деяких найбільш поширених формах і типах карстового 
рельєфу, умовно поділивши їх на поверхневі і підземні. 

Поверхневі форми  досить чітко поділяються на так зва-
ний непокритий (рос. – «голый») і покритий карст. Непокритий 
карст утворюється при безпосередньому виході на поверхню 
порід, що карстуються (найчастіше це буває у горах, де перева-
жають процеси руйнування), а покритий карст формується в 
умовах, коли карстові породи перекриваються відкладами, які 
не підлягають карстоутворенню. Особливою різноманітністю 
поверхневих форм відрізняється непокритий карст. 

На відкритих вапнякових поверхнях дощовими або тали-
ми водами за рахунок «роз'їдання» тріщин утворюються глибокі 
борозни (глибиною до 1–2 м), розділені вузькими гребенями. 
Систематаких гребенів і рівчаків формує мікрорельєф каррів 
(шраттів), який, поширюючись на значних просторах, утворює 
каррові поля. З часом такі борозни розширюються, гребені зву-
жуються, загострюються і поступово розпадаються на окремі 
уламки, в зв'язку з чим старі каррові поля являють собою хаоти-
чне нагромадження більших і менших вапнякових брил, над 
якими підіймаються залишки зруйнованих гребенів.  

Розчинення вапняків завжди супроводжується акумуляці-
єю нерозчинного глинистого матеріалу червоного (цегляного) 
кольору, який утворює своєрідну кору вивітрювання, відому під 
назвою терра роса (червона земля). Поступово нагромадження 
такого глинистого елювію заповнюють тріщини карстової поро-
ди і тим самим уповільнюють процес карстоутворення. 

При інтенсивній вертикальній циркуляції води, внаслідок 
розчинення карстових порід утворюються вертикальні 
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канали – понори, які поглинають поверхневі води і відво-
дять їх у глибину карстового масиву. На поверхні понори почи-
наються зяючими отворами або тріщинами, а на глибині утво-
рюють складно переплетену систему каналів вертикальної цир-
куляції води. Поступовий розвиток гирла понору призводить до 
утворення своєрідних поверхневих форм карстового рельєфу – 
блюдець, лійок, колодязів (рис. 6.2). 

 

 
 
Такі форми можуть бути хаотично розкиданими по площі 

карстової поверхні, часто мають чітке лінійне зосередження, 
простираючись вздовж ліній підземного стоку або ліній тектоні-
чних розломів. 

Згадані форми не залишаються незмінними у часі: заглиб-
лення блюдець або виположення схилів колодязя ведуть до 
утворення лійок (рис. 6.3), а останні, зливаючись між собою, 
формують своєрідні сліпі яри та косогори (ували) химерних об-
рисів.  

Тривалі прояви поверхневого карстотворення призводять 
до утворення значних за площею знижень поверхні, які назива-

Рис. 6.2. Деякі форми 
поверхневого карсту 

А – блюдцевидна за-
падина; Б – лійка 
просмоктування; В – 
карстовий колодязь 
(провалля) 
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ють піллями (Попове пілля у Герцеговині займає площу понад 

180 км
2
). 

Карстові області характеризуються і своєрідними рисами 
річкових долин. Здебільшого ріки глибоко врізаються у карсто-
ву товщу, утворюючи вузькі каньйони з урвистими схилами, які 
часто замикаються у вигляді стінки, у підошві якої з грота виті-
кає ріка, або й зовсім зникають під землею («сліпі долини»). 

 

Підземні форми карстового рельєфу не менш різноманіт-
ні. Власне нижні частини згаданих раніше понорів являють со-
бою саме такі форми. Якщо стінки понорів продовжують розчи-
нюватися, понор розширюється і перетворюється на велетенські 
вертикальні стовбури природних шахт (поблизу м. Верона в 
Італії така шахта сягає глибини 637 м). Шахти здебільшого ус-
падковують системи глибинної тріщинуватості, в зв'язку з чим 
розгалужуються і переходять у горизонтальні форми підземного 
рельєфу, утворюючи печери. 

Печери, як і інші карстові форми, утворюються підземни-
ми водами, проте внаслідок розширення нових тріщин та заку-
порювання старих проток, підземні водотоки змінюють напря-
мок течії, утворюючи складні системи сухих і обводнених гале-
рей. За характером спілкування з поверхнею розрізняють печери 
сліпі (з одним виходом) та прохідні (з виходом на обох кінцях 
печери). Найхарактернішими утвореннями мікро- і нанарельєфу 
у печерах є натічні форми – сталактіти, сталагміти, натічні 

 

  
Рис. 6.3. Пертворення колодязеподібного провалля (А) на 

лійкоподібну западину (Б) 
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колони. В окремих печерах, розташованих у позатропічних об-
ластях, за сприятливих кліматичних і геоморфологічних умов, 
може нагромаджуватися крига. Це так звані крижані або холодні 
печери (Кунгурська печера у Передураллі, окремі печери Дагес-
тану, Криму тощо). 

При наявності сприятливих геологічних та тектонічних 
умов може утворюватися багатоповерховий карст: при піднятті 
карстового масиву печерні галереї стають сухими, а водоносні 
горизонти переміщуються у тріщини більш глибоких пластів. 

 
6.2.3. Псевдокарстові форми рельєфу 

 
Поряд із справжнім карстом на земній поверхні часто зу-

стрічаються форми рельєфу, які зовні подібні до карсту, але 
мають принципово інший генезис. Такі форми доцільно розгля-
дати як псевдокарстові. 

Серед цих форм насамперед згадаємо глинистий карст, 
особливо поширений серед карбонатних тріщинуватих глин та 
лесів у посушливому кліматі. Тріщинуватість і карбонатність 
згаданих порід немов би наближають їх до справжнього карсту, 
проте тут винесення матеріалу (а відтак і утворення деформацій 
на земній поверхні) зумовлюється не розчинною, а механічною 
дією води. Цей процес називається суфозією. Суфозія у карбо-
натних і засолених глинах та суглинках зумовлює як появу на 
поверхні просадкових утворень (блюдець, подів тощо), так і ви-
никнення більш або менш значних підземних ходів, з якими 
пов'язується створення поодиноких провальних форм рельєфу. 

Особливий генезис має термокарстовий рельєф – прова-
льні та просадкові форми, утворення яких пояснюється танен-
ням підземних масивів льоду у зоні поширення багаторічної 
мерзлоти. Однак слід мати на увазі, що подібний рельєф зустрі-
чається в успадкованій формі і на територіях, де в сучасних клі-
матичних умовах мерзлота відсутня. Наприклад, саме такими 
процесами часто пояснюють утворення численних мікрозападин 
у південних степах України. 

З певною умовністю до псевдокарсту можуть бути відне-
сені і деякі форми мікро- та нанарельєфу, що утворюються при 
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просадках засолених та лесових ґрунтів при їх зволоженні. При 
цьому найчастіше  формуються псевдокарстові блюдця, а в 
окремих випадках – навіть лійкоподібні западини. 

 
6.2.4. Карст в Україні 

 
Карстотворення в своїй суті є одним зденудаційних про-

цесів, в зв'язку з чим воно і протікає по-різному у різних кліма-
тичних зонах. Більша частина згаданих раніше форм карстового 
рельєфу відноситься до непокритого карсту, який має поширен-
ня головним чином в умовах середземноморського клімату (сухі 
субтропіки). 

В країнах з помірним кліматом, до яких належить і тери-
торія України, карстові процеси теж мають досить інтенсивний 
розвиток, проте головною особливістю тут є покриття карстових 
порід шаром пухких відкладів з добре розвиненим грунтово-
рослинним покривом. В зв'язку з цим у помірних широтах пере-
важає покритий карст, тобто підземне розчинення і вилужуван-
ня порід, а на поверхні утворюються порівняно м'які форми, що 
виникають внаслідок провалів та просадок пухкого покриву над 
підземними порожнинами. 

В Україні процеси карстотворення досить поширені. Тут 
зустрічаються всі основні літологічні типи карсту – карбонатний 
(на крейді та на вапняках), сульфатний, соляний (рис. 6.4). 

В західноукраїнському регіоні виділяються дві карстові 
області – Волинська і Подільсько-Буковинська, які разом утво-
рюють обширне поле карбонатного карсту, що простягається від 
кордонів з Білоруссю до Румунії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 
 

Рис. 6.4. Карст в Україні 
 
Волинський карст пов'язаний головним чином з крейдяно-

мергельними товщами і представлений переважно неглибокими 
і незначними за розмірами лійками поверхневого вилужування 
(межиріччя Турія-Стохід, околиці Турійська, Старого Чарторий-
ська, Костополя) та досить крупними улоговинами, зайнятими 
сучасними озерами (серед них і найбільше озеро України – Сві-
тязь, площа якого становить 27,5 кв. км, а глибина сягає 58,4 м). 

Подільсько-Буковинська карстова область простирається 
від польського кордону поблизу Львова та Кременецьких гір до 
державного кордону з Румунією, охоплюючи долини Дністра та 
його лівих приток. Тут переважає вапняковий карст, представ-
лений улоговинами та лійками діаметром 200–800 м (особливо 
великі лійки відмічені на межиріччі Серета й Нічлави та у пони-
ззі Збруча). Безпосередньо вздовж долини Дністра простягається 
зона розвитку гіпсоносних товщ, які немов би обрамовують за-
хідний та південний краї вапнякового плато. З цією зоною пов'я-
зані унікальні гіпсові печери південного Поділля (Кришталева, 
Озерна, Вертепа, Мокра, Оптимістична та ін.). 
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У Карпатській зоні  поряд з порівняно незначними пло-
щами вапнякового карсту у Скельному районі Закарпаття (неве-
ликі каррові поля, підземні лабіринти, понад 80 печер, серед 
яких Дружба, Чур, Загадка та ін.) поширений і соляний карст. 
Прикарпатська (Калуш, Стебник) та Закарпатська (Солотвин, 
Новоселиця) області соляного карсту представлені як відкрити-
ми карстовими формами (соляні піраміди, соляні столи, соляні 
гриби висотою до 4–6 м, карстові лійки та жолоби), так і чис-
ленними проваллями та лійками над випрацьованими камерами 
соляних шахт (глибина до 10–12 м, діаметр до 20–30 м). 

До західноукраїнського карстового регіону безпосередньо 
прилягає Наддністрянська область вапнякового карсту (Вінни-
цька область), де переважають порівняно м'які форми покритого 
карсту. 

На Лівобережжі карстові форми рельєфу пов'язані з крей-
дяними відкладами Середньоруської височини (Північно-Східна 
карстова область) та соляними товщами Дніпровсько-Донецької 
западини. 

Північно-Східна карстова область представлена кількома 
окремими ділянками, найбільша з яких знаходиться на Сеймо-
Деснянському межиріччі. Тут поширені каверни, понори, часом 
зустрічаються лійки та карстові провалля у крейді (діаметр 5–
30 м, глибина до 4–9 м), але переважають відносно м'які форми 
покритого карсту. 

Солянокупольні структури Дніпровсько-Донецької карс-
тової області зумовлюють поширення на Лівобережжі відносно 
слабо виявлених у сучасному рельєфі мульдоподібних знижень, 
часто заповнених пухкими відкладами кайнозойського віку. 

Широко відомий вапняковий карст Донбасу, де поряд з 
окремими карровими полями (басейн р. Волновахи), поширені 
досить значні лійки провального, просадкового та поверхневого 
(вилужування) походження. Окремі карстові лійки при діаметрі 
30–40 м сягають глибини 25–30 м. Наявність молодих сучасних 
лійок свідчить про продовження процесів карстотворення у 
Донбасі. 

Причорноморська карстова область, не дивлячись на по-
ширення карбонатних порід, характеризується не стільки розви-
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тком типового вапнякового карсту, скільки псевдокарстовими 
формами, зумовленими суфозійно-просадковими явищами (мік-
розападини, поди, степові блюдця тощо). 

Кримська карстова область складається з двох відмінних 
за характером карстотворення регіонів. Якщо рівнинна підоб-
ласть (Таханкутський півострів) має карстові форми, що майже 
повністю відповідають описаній вище Причорноморській облас-
ті, то Яйлинські хребти Кримських гір є чи не єдиною в Україні 
областю поширення класичного (середземноморського) карсту. 
Тут на вапняковій поверхні утворилися найрізноманітніші фор-
ми карстового рельєфу - карри, борозни, колодязі, понори, шах-
ти, карстові долини та пілля; нараховуються тисячі карстових 
лійок. Особливе геоморфологічне значення мають відомі вапня-
кові печери, загальна кількість яких пе-ревищує 500. Серед них - 
Красна печера (Кизил-Коба) довжиною понад 12,5 км, Молоді-
жна (глибина 261 м), Каскадна (глибина 246 м) та ін. 

Менш виразно відображені у сучасному рельєфі порівняно 
невеликі карстові площі у Приазов'ї, в середній течії Інгульця 
(Кривий Ріг), поблизу Кременчуга та ін. 

 
 

6.3. Гляціальний (льодовиковий) рельєф та гляціальні              
відклади 

 
На сучасному етапі льодовики вкривають понад  

16 млн км2  (11% поверхні суші). Більша частина сучасних льо-

довиків зосереджена в Антарктиді (13,3 млн км
2
) та Гренландії 

(2,2 млн км
2
). На долю гір та приполярних островів припадає 

близько 0,5 млн км
2 льодовикового покриву. Проте в минулому 

були періоди, коли зледеніння займало до 30% загальної площі 

материків (близько 45–47 млн км
2
). Отже, рельєфотворча діяль-

ність льодовиків більшою чи меншою мірою простежується 
через всю геологічну історію Землі, хоч у сучасному рельєфі 
зберігаються лише сліди останніх льодовикових епох. 

Льодовики утворюються на суші за умови поєднання ни-
зьких температур повітря з великою кількістю твердих опадів. 
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Такі умови є у горах, що підіймаються вище снігової границі  
(уявна лінія, де врівноважується надходження снігу протягом 
року та його витрата на танення і випаровування), де утворю-
ється гірське зледеніння, та у приполярних територіях – тут льо-
довики займають значні площі, утворюючи материкове (покрів-
не) зледеніння. Отже, однією з найважливіших передумов фор-
мування льодовиків є наявність сприятливих для нагромаджен-
ня твердих опадів форм рельєфу, розташованих вище снігової 
лінії. Сама ж снігова границя прямо залежить від кліматичних 
умов, насамперед від географічної широти місцевості (у тропі-
ках її висота перевищує 6000 м, в той час як у приполярних те-
риторіях вона лежить практично на рівні океану) та від зволо-
ження (наприклад, на вологих західних схилах Кавказу її висота 
ледь сягає 2500м, а на сухих східних схилах цієї ж гірської сис-
теми вона підіймається до 3,5 км). 

Нагромаджені у депресіях рельєфу тверді опади (сніг) 
внаслідок процесів плавлення та сублімації (безпосередній пе-
рехід водяної пари у тверду фазу) утворюють фірн – непрозорі 
зерна та кристали льоду, який при дальших перетвореннях ущі-
льнюється і формує прозорий глетчерний лід, об'єм якого у 
10 разів менший від об'єму первинної снігової маси. 

Однією з важливих рис утворених льодових тіл є їх рухо-
мість, що зумовлюється як силами гравітації, так і пластичністю 
льоду. Саме завдяки цій властивості льодовики, які утворилися 
вище снігової границі, де розміщується область живлення льо-
довика, сповзають по схилах рельєфу у гіпсометрично нижчі 
області (часто навіть нижче снігової границі), де знаходиться 
область абляції, тобто зона, в якій танення та випаровування 
переважають над акумуляцією і де відбувається процес руйну-
вання льодовика.  

 
6.3.1. Сучасне зледеніння та пов'язані з ним форми рельєфу 

 
Переміщуючись завдяки силам гравітації і пластичності, 

льодовики виконують значний обсяг робіт по формуванню рель-
єфу, при чому утворені ними форми поверхні представлені дво-
ма головними групами: формами, що виникли завдяки руйнівній 
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діяльності льодовиків – екзараційними (від грецьк. –
«виорювання»), та акумулятивними, тобто утвореними при на-
громадженні перенесеного льодовиком матеріалу. 

Екзараційний рельєф утворюється головним чином під 
дією рухомої льодової маси, яку можна порівняти з діяльністю 
бульдозера – льодовик зриває пухкий покрив і шліфує окремі 
виходи скельних корінних порід, по яких він пересувається. 
Особливе місце у створенні екзараційного рельєфу посідають 
процеси фізичного (часто – морозного) вивітрювання, внаслідок  
яких відбувається інтенсивне руйнування навколишніх скель і 

корінного ложа. 
Серед найпоширені-

ших форм льодовикої екза-
рації відзначимо троги (ко-
ритоподібні долини, вироб-
лені льодо-виками у корін-
них породах), рігелі (урвища 
та нерівності льодовикової 
долини з поширеними сліда-
ми льодовикової шліфовки та 
штриховки), баранячі лоби, 
кучеряві скелі та ін. (рис. 6.5). 
Характерними екзараційни-
ми формами рельєфу, що 
утворюються вище снігової 
границі (переважно у висо-
когір’ї) є льодовикові цирки 
та кари – кріслоподібні кру-

тостінні заглиблення у схилах гір, в яких знаходяться локалізо-
вані карові льодовики та сніжники, а часто (у більш древніх за-
глибинах) – карові озера. Поширення цирків та карів на проти-
лежних схилах одного хребта часто призводить до руйнування 
вершин, які набувають здебільшого заокругленої форми (в 
окремих випадках, на більш ранніх стадіях розвитку карів, утво-
рюються гостроверхі пірамідальні вершини – карлінги). Таким 
чином, екзараційна діяльність льодовиків є одним з вирішаль-
них факторів, що визначає головні риси високогірного альпійсь-

Рис. 6.5. Поперечний переріз 
льодовикової долинии-трогу 

(Т – дно; П – плечі трогу) 
Знизу – баранячий лоб  
(Л – напрямок руху льодовика) 
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кого рельєфу, а зрештою призводить до формування своєрідної 
льодовикової поверхні вирівнювання у горах (послідовність фор-
мування такої поверхні можна прослідкувати за рис. 6.6). 

Одним з важли-
вих наслідків руйнівної 
роботи льодовиків є 
насичення їх уламковим 
матеріалом найрізнома-
нітніших розмірів та 
петрографічного складу, 
який потрапляє на пове-
рхню льодовика при 
вивітрюванні навколи-
шніх схилів або вмерзає 
у його товщу при вио-
рюванні льодовиком 
ложа. Весь уламковий 
матеріал, що перено-
ситься льодовиком, 
називається узагальню-
ючою назвою – морена. 

Саме здатність 
переміщувати уламки 
незалежно від їх розмі-
рів (від глинистих час-
точок до велетенських 
брил, маса яких часто 
перевищує десятки 
тонн) і визначає транс-
портуючі особливості 

льодовиків, відрізняючи їх від інших екзогенних факторів (віт-
ру, води), де панує вибірковий  характер транспортування, зале-
жний від енергії потоку. 

Акумулятивна  діяльність  льодовиків визначається саме 
особливостями нагромадження підхопленого і перенесеного 
уламкового матеріалу. 

 
Рис. 6.6. Послідовні стадії розвитку 

гляціального рельєфу гірської  
країни 
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Спускаючись нижче снігової границі, льодовики потрап-
ляють у зону абляції, де внаслідок інтенсивного танення льоду 
втрачаються його транспортуючі можливості і відбувається 
акумуляція перенесеного льодовиком матеріалу. Власне тут, 
біля краю льодовика, знаходиться зона формування моренних 
відкладів (на картах і розрізах ці утворення позначаються ла-
тинською літерою «g» – від слова «гляціал», що означає «льодо-
виковий»). 

Особливо активно нагромаджуються моренні відклади під 
час відступання льодовика, тобто скорочення його довжини при 
потеплінні клімату або зростанні його сухості, внаслідок чого 
збільшується інтенсивність абляції або зменшується надхо-
дження маси льоду з області живлення.  

Моренні відклади представляють собою невідсортировану 
масу з глин, суглинків з валунами та брилами. Вони утворюють 
різноманітні форми рельєфу, серед яких найбільше поширення 
мають берегові морени (формуються поблизу бортів льодовико-
вого язика), кінцеві морени (утворюються на краю льодовика) та 
основна морена (строкаті за складом і розмірами уламків поля, 
сформовані при відступанні льодовика по всій площі його по-
ширення). Особливо виразно у рельєфі простежуються високі 
(часом до 50–100 м) насипи берегових та кінцевих морен, які 
мають важливе значення при палеогеоморфологіч-них реконст-
рукціях, дозволяючи відновити картину розвитку льодовиків у 
минулі епохи, зокрема, визначити межі їх поширення. 

Серед характерних форм моренного мікрорельєфу слід 
згадати друмліни – витягнуті асиметричні горби (довжина 1–
15 км, ширина 0,2–3,0 км, висота 5–15 м), складені моренним 
матеріалом. Їх утворення пов’язують з нагромадженням уламків 
у тріщинах, що розбивали край льодовикового язика. 

Особливу групу льодовикових утворень становлять флю-
віогляціальні (воднольодовикові) відклади (на картах і розрізах 
позначаються латинською літерою «f»). Ці відклади формують-
ся потоками талих вод, що витікають з-під льодовика (навіть 
при похолоданнях клімату, тобто під час наступу льодовиків, 
внаслідок сил тертя об ложе значна частина льоду плавиться і 
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переходить у рідку фазу; особливо такі процеси посилюються 
при масовому таненні  льодовика, тобто при його відступі). 

Потоки талих вод завжди насичені твердим матеріалом 
(розмив морени) і, розливаючись по прилеглій до краю льодови-
ка території (перигляціальна зона), утворюють особливі компле-
кси акумулятивного рельєфу – похилі піщані (зандрові) рівнини, 
серед яких підіймаються численні мікроформи прильодовиково-
го рельєфу (ози, ками), розділені западинами колишніх прильо-
довикових озер. Зандрові рівнини складені переважно необката-
ним (кутоватим) різнозернистим піском потужністю від 2–3 м 
до 15–20 м. 

Ози являють собою досить вузькі (10–150 м) і високі (ча-
сом до 50–80 м) пасма, які простягуються на десятки кілометрів, 
нагадуючи звивисті залізничні насипи, витягнуті вздовж напря-
мку руху колишнього льодовика. Вважають, що формування 
озів відбувалося при нагромадженні флювіогляціального мате-
ріалу (шаруваті піски, стрічкові глини, гравій) у підльодовико-
вих тріщинах та тунелях в умовах малорухомого відмираючого 
льодовика.  

Ками – це куполоподібні піщані горби з крутими (до 45
о
) 

схилами і досить плоскими вершинами, які розташовуються 
поодинці або групами. Найчастіше їх утворення пов’язують з 
нагромадженням флювіогляціалу у колишніх надльодовикових 
або прильодовикових озерах в умовах руйнування (відступу) 
льодовикового язика. 

Поверхня згаданих зандрових рівнин, складених пісками, 
після спаду води стає ареною ін-тенсивної вітрової діяльності, 
що зумовлює розвиток «насаджених» форм еолового рельєфу – 
дюн та ін. 

Звичайно, в різних умовах зледеніння (гірського, матери-
кового) і на різних стадіях розвитку льодовиків утворюються ті 
чи інші форми, які зрештою становлять основу складного і своє-
рідного комплексу прильодовикового рельєфу (рис. 6.7). 
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. 
 

6.3.2. Давні зледеніння та їх геоморфологічна роль 
 

Протягом геологічної історії Землі, як вже згадувалося, 
неодноразово створювалися умови, за яких на поверхні планети 
формувалися потужні льодовикові покрови. 

Сліди таких зледенінь у вигляді відшліфованих льодови-
ками скель, баранячих лобів та сильно деформованої морени 
(тилітів) виявлені серед карбонових і пермських відкладів у Пі-
вденній Африці та в Австралії, що дозволяє говорити про поту-
жне зледеніння Гондвани наприкінці палеозою. Подібні свід-
чення льодовикової діяльності відмічені і в інших місцях Землі, 
де вони пов’язуються з відкладами інших геологічних епох. 

Проте найкраще вивчене четвертинне (плейстоценове) 
зледеніння, завдяки якому нагромаджені потужні моренні та 

 

Рис. 6.7. Будова гірського льодовика  
(вгорі – профіль, знизу – план) 

1 – корінні породи; 2 – морена; 3 – флювіогляціальні відклади су-
часні (а) та древні (б); 4 – поверхня льодовика, розбита тріщина-
ми; 5 – потоки талих льодовикових вод; 6 – прильодовикові озера; 
7 – нижній край язика, вкритий поверхневою мореною; 8 – напря-
мок руху льодовика.І, ІІ, ІІІ – вали кінцевих морен; Л – льодопади; 
К – крайова тріщина; Ф – фірновий басейн 
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флювіогляціальні комплекси, а також створені специфічні фор-
ми льодовикового рельєфу на території Європи, Азії, Північної 
Америки. Є чимало гіпотез, автори яких намагаються пояснити 
причини періодичних похолодань клімату, що зумовлювали 
розвиток льодовиків у плейстоцені. Серед них – зміни активнос-
ті Сонця, зміни кута нахилу земної осі до площини орбіти тощо. 
І хоча єдиної теорії давніх зледенінь не існує, на підставі спеціа-
льних геолого-геоморфологічних досліджень можна стверджу-
вати, що протягом плейстоцену льодовики розвивалися (насту-
пали) неодноразово. 

Так, в Євразії виділяють принаймні чотири етапи плейс-
тоценового зледеніння, розділених епохами значного потепління 
клімату – міжльодовиков’ями (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 
Схема стратиграфії льодовикових та міжльодовикових епох на 

території Східно-Європейської рівнини 
Основні підрозділи 
четвертинного пе-

ріоду 

Горизонти (епохи) Індекс 
льодо-
вико-
вих 
відкла-
дів 

Сучасні відклади 
(голоцен) 

Сучасний (післяльодови-
ковий) 

 g, f IV 

Верхньочетвертинні  
Відклади 

 
(пізній плестоцен)  

В
ал

- 
да

й
сь

к
и

й
 

Осташківський 
(льодовиковий) 

g, f, III, 
os 

Молого-
шексницький 
(міжльодовико-

вий) 

h, III, m-
s 

Тверський (льо-
довиковий) 

g, f, III, 
tv 

Мікулинський (міжльо-
довиковий) 

h, III, mk 
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продовження табл. 6.1 
Середньо четвер-

тинні 
відклади 

(середній плейсто-
цені) 

Московський (льодови-
ковий) 

g, f, II, 
ms 

Одинцовський (міжльо-
довиковий) 

h, II, od 

Дніпровський (льодови-
ковий) 

 g, f, II, 
dn 

Ліхвінський (міжльодо-
виковий) 

 h, II, lc 

Нижньочетвертинні 
відклади (ранній 

плейстоцені) 

Окський (льодовиковий) g, f, I, 
ok 

Біловезький (міжльодо-
виковий) 

 h, I bv 

 
В усі епохи головним центром зледеніння Європи була те-

риторія Фенноскандії (сучасна Фінляндія і Скандінавський піво-
стрів). Саме звідси льодовикові покриви, потужність яких у 
центральній частині перевищувала 1,5–2,0 км, просувалися да-
леко на південь, часто зливаючись з льодовиками, що сповзали з 
південних гір альпійського поясу (зокрема, з Карпат). Загальну 
уяву про поширення плейстоценових зледенінь на Східно-
Європейській рівнині дає рис. 6.8. 

Природно, що чим раніше були утворені ті чи інші льодо-
викові форми, тим гірше вони збереглися у сучасному рельєфі. І 
все ж у межах Східно-Європейської рівнини можна простежити 
певну закономірність (зональність) у розміщенні льодовикового 
рельєфу (рис. 6.9). З півночі на південь тут виділяють принаймні 
три основних зони: переважної льодовикової денудації, перева-
жаючої льодовикової акумуляції та перигляціальну.  

Зона переважної льодовикової денудації, де збереглися 
численні форми, пов’язані з екзараційною діяльністю льодовика 
(троги, баранячі лоби, кучеряві скелі тощо), охоплює територію 
Фінляндії та північно-західної Росії. Екзараційні форми тут час-
то перекриті акумулятивними утвореннями наймолодших (го-
лоценових) льодовиків. 
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. 

Зона переважаючої льодовикової акумуляції поширена на 
більшій частині Східно-Європейської рівнини – від Балтійсько-
го і Білого морів до химерно покрученої лінії вздовж південної 
границі розвитку максимального (дніпровського) льодовика. 
Збереженість і геоморфологічна виразність льодовикових форм 
рельєфу тут тісно пов’язується з віком зледенінь, під час яких 
вони були утворені, точніше – з часом відступу відповідного 
льодовика. 

Найгірше збереглися, звичайно, відклади окського льодо-
вика. І хоч він заходив на територію України (зокрема, в межі 
Волинського Полісся, де зливався, очевидно, з льодовиками 
Карпат), слідів його діяльності у сучасному рельєфі практично 
не виявлено, а межі поширення визначаються за даними буріння 
(моренні та флювіогляціальні товщі, що підстеляють відклади 
мікулинського міжльодовиков’я). 

Рис. 6.8. Схема співвідношення льодовикових і водно- 
льодовикових форм рельєфу материкового зледеніння 

(за О. Леонтьєвим) 
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Значно кра-
ще зберіг час сліди 
діяльності дніп-
ровського (макси-
мального) зледе-
ніння, коли західні 
язики крижаного 
потоку проникали 
на територію су-
часної України (по 
долині Дніпра та 
на заході Полісся, 
де вони знову зли-
валися з льодови-
ками, що сповзали 
з Карпат). Саме 
цей етап зледенін-
ня позначився на 
особливостях ре-
льєфу України, хоч 
власне льодовико-
вих форм цього 
часу збереглося не 
так і багато. Серед 

них згадаємо відомі Канівські дислокації (перем’яті льодовиком, 
що просувався по долині Дніпра, пухкі відклади на околицях 
Українського щита утворили так звані Канівські «гори», серед 
яких і національну святиню України – Чорнечу або Тарасову 
гору, де знаходиться могила Кобзаря). Межа просування дніп-
ровського льодовика у Західному Поліссі простежується по кра-
йових льодовикових утвореннях, які виявлені у сучасному рель-
єфі системою кінцевоморенних та озових горбів, відомою під 
назвою Любомль-Столінського (Волинського) моренного пасма. 
Такі ж горби, в яких зустрічаються численні уламки карельських 
гранітів, перегороджують долину Дніпра поблизу м. Верхньод-
ніпровська (біля села Бородаївки), що й дозволило саме тут, у 
Дніпропетровській області, провести крайню південну межу 

 
 

Рис. 6.9. Межі давніх зледенінь на 
Східно-Європейській рівнині 

О – окського; Д – дніпровського;      
М – московського; В – валдайського 
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просування материкового льодовика у дніпровський час, тобто 
найдальшу межу максимальнго материкового зледеніння в Єв-
ропі.  

З дніпровським зледенінням пов’язане й утворення обши-
рних зандрових рівнин, сформованих флювіогляціальними по-
токами перед льодовиковим щитом. Товщі зандрових пісків, що 
перекрили піщані відклади палеогенових морів, створили осно-
ву сучасних ландшафтів у Волинському та Чернігівському По-
ліссі (Ковельська, Сарненська зандрові рівнини та ін.). Талими 
водами дніпровського льодовика були утворені і численні про-
хідні долини – коритоподібні зниження у поверхні, вироблені 
флювіогляціальними потоками, якими талі води виносилися за 
межі прильодовикових басейнів. Окремі такі прадолини похова-
ні під новішими відкладами (наприклад, прадолина Стир-
Словечна у Волинському Поліссі на Рівненщині), інші виразно 
виявлені у сучасній поверхні (Острозька прохідна долина у Ма-
лому Поліссі). 

За межами України збереглися акумулятивні форми, ство-
рені пізнішими етапами плейстоценового зледеніння – москов-
ським, і особливо валдайським льодовиками. З ними пов’язують 
утворення насипних кінцевоморенних пасм Білоруської, Мос-
ковської, Валдайської та інших височин, як і формування горби-
сто-западинного типу рельєфу, що домінує у Білорусі, Нечорно-
земній Росії та країнах Балтії. Стосовно території України мож-
на сказати, що навіть участь талих вод цих зледенінь у рельєфо-
творенні тут виглядає досить проблематичною. 

Про відклади перигляціальної зони, яка з півдня прилягає 
до древнього льодовикового щита, ми вже згадували, коли 
йшлося про зандрові рівнини Волинського Полісся. Таке ж по-
ходження мають значні ділянки Білоруського Полісся, Мещора 
у басейні Оки, Вятська рівнина тощо. Найбільш поширеними 
формами рельєфу у межах зандрових рівнин є параболічні дю-
ни, що утворюються при перевіюванні вітром центральних час-
тин первинних поперечних дюнних пасм. Типовий дюнний ре-
льєф (сьогодні дюни здебільшого закріплені сосновими лісами) 
поширений на Поліссі, в країнах Балтії, російському Нечорно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

зем’ї тощо, тобто там, де у сучасних кліматичних умовах рельє-
фотворча діяльність вітру мізерна. 

Згадувалося вище і про інші форми перигляціального ре-
льєфу, зокрема про давні прохідні долини на Поліссі. Підкрес-
лимо лише, що такі форми (від незначних улоговин стоку до 
велетенських долин, ширина яких сягає 25–30 км) особливо 
виразно виявляються в рельєфі регіонів, що лежать на північ від 
України, де вони утворювалися талими водами більш молодих 
етапів зледеніння. 

Цікаву гіпотезу про геоморфологічну роль зледеніння у 
перигляціальній зоні висунув відомий український дослідник 
Полісся академік П. Тутковський. Він вважав, що холодні піща-
ні пустелі (зандрові рівнини) розвіювалися потужними вітрови-
ми потоками з льодовика, де над крижаною поверхнею панувало 
холодне повітря з високим атмосферним тиском. Підхоплені 
вітром пилуваті часточки виносилися далеко за межі прильодо-
викової зони і нагромаджувалися на піднятих ділянках рельєфу 
(в низинах вони змивалися потоками талих вод), утворюючи 
товщі лесових відкладів. Саме так, на думку Тутковського, фор-
мувалися лесові комплекси України. Отже, можна припускати, 
що характерний для лесових височин лісостепової і степової 
України яружно-балковий рельєф теж завдячує своїм походжен-
ням епохам давніх зледенінь. 

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 
з них правильна. Виберіть її! 
1. Карст це: 1) хімічне розчинення і виніс продуктів розчинення 

за межі масиву з формуванням пустот; 2) механічне руйнуван-
ня порід з виносом продуктів руйнування; 3) ромивання гірсь-
ких порід тимчасовими  водними потоками. 

2. Які з перерахованих умов передумовлюють розвиток карсту? 
1) круті схили, невелика кількість атмосферних опадів; 2) ная-
вність водорозчинних порід і їх трищінуватість та наявність 
базису стоку; 3) велика товщина четвертинних пухких відкла-
дів. 

3. Які існують типи карсту? 1) схилові і долинні; 3) річкові і при-
морські; 3) поверхневі і глибинні. 
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4. Які з перерахованих форм рельєфу є карстовими? 1) трог, рі-
гель, стариця; 2) карр, лійка, понор; 3) прирусловий вал, русло. 

5. Яні з перерахованих форм відносяться до поверхневого карсту? 
1) понор, шахта, печера; 2) лійка, карр, пілля; 3) галерея, по-
нор. 

6. В яких породах має місце розвиток псевдокарсту? 1) глинах, 
лесах; 2) кам’яній солі, гіпсі; 3) пісковиках, аргілітах. 

7. В якій з перерахованих карстових областей України розвину-
тий соляний карст? 1) Волинській і Наддністрянській; 2) Кар-
патській і Дніпрово-Донецькій; 3) Північно-Східній і Причор-
номорській. 

8. В якій з перерахованих карстових областей України розвитий 
класичний карст? 1) Яйлинські хребти Кримських гір; 2) Кар-
патська область; 3) Волинська область. 

9. Зледеніння зумовлено: 1) великою кількістю твердих опадів; 
2) низькими  температурами; 3) низькими температурами і ве-
ликою кількістю твердих атмосферних опадів. 

10.  Яку площу займають сучасні льодовики? 1) 22 млн км2;  
11 млн км2; 3) 16 млн км2. 

11.  Льодовики поділяються на: 1) висотні і низинні; 2) покривні і 
долинні; 3) висячі і стабальні. 

12.  Які з перерахованих форм рельєфу відносяться до екзарацій 
них льодовикових? 1) кар, трог; 2) оза, друмлін; 3) зандр, мо-
рена. 

13.  Які з перерахованих форм рельєфу відносяться до акумуляти-
вних льодовикових? 1) кар, трог; 2) морена, друмлін; 3) ками, 
ози. 

14.  Які з перерахованих відкладів і форм рельєфу відносяться до 
водно-льодовикових? 1) ками, ози; 2) морени, друмліни; 
3) донна морена, конус виносу. 

15.  Яка поверхня морен? 1) плоска, нахилена в одну сторону; 
2) плоска нахилена в дві сторони; 3) горбиста з наявністю без-
стічних понижень. 

16.  Яка сортировка характерна для морен? 1) хороша; 2) середня; 
3) відсутня. 

17.  Якими відкладами складені зандрові рівнини? 1) глинами; 
2) галькою; 3) необкатаним кутуватим піском. 

18.  Якими відкладами складені друмліни? 1) гальною; 2) невісор-
тированим глинисто-грубоуламковим матеріалом; 3) небката-
ним кутуватим піском. 
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19.  Яке з перерахованих зледенінь було максимальним і досягло 
території України? 1) московське; 2) окське; 3) дніпровське. 

20.  Яке з перерахованих зледенінь було останнім в Європі? 
1) валдайське; 2) московське; 3) дніпровське. 

 
П и т а н н я   д л я    с а м о к о н т р о л ю 

1. Що називають «карстом», назвіть основні різновиди карсту. 
2. Перелічіть основні фактори карстотворення. 
3. Що Вам відомо про вертикальну будову карстових товщ? 
4. Перелічіть основні форми рельєфу, пов'язані з поверхневим карс-

том. 
5. У яких формах проявляється глибинний карст? 
6. Що таке «псевдокарст»? Дайте характеристику його різновидів. 
7. Перелічіть карстові області в Україні та охарактеризуйте їх особ-

ливості. 
8. Як утворюються льодовики? Що таке снігова границя? 
9. Які форми рельєфу утворюються завдяки руйнівній діяльності 

льодовиків? 
10. Що таке «морена»? Назвіть форми рельєфу, створені моренними 

відкладами. 
11. Як класифікують та позначають на картах відклади давніх зледе-

нінь? 
12. Що таке флювіогляціальний рельєф? Перелічіть його форми. 
13. Які Ви знаєте етапи давніх зледенінь на Східно-Європейській 

рівнині? 
14. Що Ви знаєте про зональність льодовикового рельєфу в Україні? 
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Розділ 7. БЕРЕГОВІ І СХИЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВІДКЛАДИ 
 
 

7.1. Берегові поцеси та основні форми узбережжя 
 
У загальному розумінні берегом називають межу суходо-

лу і водного простору (моря, озера, річки). І хоч на картах берег 
зображають у вигляді лінії, в природі він являє собою не лінію, а 
більш або менш широку зону, де відбувається взаємодія цих 
двох субстанцій. 

Геоморфологи у межах берегової зони розрізняють два 
головних елементи – власне берег (надводна частина узбережної  
смуги) та підводний береговий схил. Всі основні геоморфологічні 
процеси, що відбуваються у береговій зоні (руйнування, перене-
сення, акумуляція матеріалу), здійснюються різними видами 
руху води – хвилями, течіями, припливно-відпливними явища-
ми. 

Хвильова діяльність займає провідне місце серед процесів 
берегової зони. Хвилі утворюються головним чином під дією 
вітру на водну поверхню. При цьому круговий характер пере-
міщення часток води («вгору – вниз»), який проявляється у від-
критому морі, поблизу берегів змінюється поступальним рухом. 
Висота хвиль залежить від сили вітру і при сильному штормі 
може досягати 12–15 м. Якщо на глибоких ділянках моря діяль-
ність хвиль відчувається лише у приповерхневій товщі і ніколи 
не досягає дна, то на мілководді берегової зони (у межах підво-
дного берего-вого схилу) хвилі визначають всі згадані вище 
напрямки діяльності геоморфологічних процесів. Інтенсивність і  
спрямування  цих процесів залежать як від розмірів хвиль, так і 
від  будови берегової зони. 

Припливно-відпливні явища, зумовлені впливом сил тяжін-
ня Місяця і Сонця, особливо виразно проявляються у вузьких 
затоках, протоках, гирлах річок тощо, розмиваючи дно та узбе-
режжя і виносячи уламковий матеріал з берегової зони у море. 

Велике значення у перерозподілі матеріалу, особливо у 
мілководній узбережній частині, мають морські течії, швидкість 
яких часто сягає 1,0–2,5 м/с. 
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Оскільки характер геоморфологічної діяльності у берего-
вій зоні залежить від особливостей будови самого берега, розг-
лянемо цю діяльність на прикладі двох основних типів берегів – 
на берегах крутих (урвистих) та розлогих. 

 
 

7.2. Діяльність моря поблизу крутих берегів 
 

Руйнівну діяльність моря у береговій смузі називають аб-
разією (від лат. – «вишкрібати»). Особливо активно руйнівна 
діяльність моря проявляється на крутих берегах, де прибійна 

сила хвиль сягає 30–35 т/м
2
, в першу чергу на скелях, складених 

осадовими та тріщинуватими породами, похилими до моря 
(рис. 7.1). 

Розрізняють три основні види абразії: механічну (визнача-
ється ударною силою прибійної хвилі та крупно-уламкового 
матеріалу, що насичує водну товщу в узбережжі), хімічну (руй-

нування розчинних 
порід, що відслоню-
ються на берегах) та 
термічну (проявля-
ється на берегах, 
складених мерзли-
ми породами, або 
так званою «мерт-
вою» кригою). 

У формуванні 
прибою мають зна-
чення дві обстави-

ни: по-перше, посилення тертя водної маси об дно при набли-
женні хвилі до берега (на глибині, що дорівнює висоті хвилі, 
асиметрія хвилі досягає критичної точки і верхня її частина об-
валюється вперед, утворюючи прибійну масу); по-друге, рефра-
кція хвиль, тобто їх здатність розгортатися до берега фронтом та 
обвалюватися на берег під прямим кутом (периферійні частини 
хвиль уповільнюють швидкість руху при виході на мілководдя і 
відстають від фронтальної зони). 

 
Рис. 7.1. Блок-діаграма формування 

абразійного берега (за В. Девісом) 
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Хвилі вибивають біля підніжжя урвистого берега хвиле-
прибійну нішу, над якою нависає своєрідний береговий «кози-
рок». З часом цей «козирок» обвалюється і берег знову набуває 
вигляду абразійного уступу – кліфа. Безперервне повторення 
цього процесу зумовлює відступання кліфа, в зв’язку з чим між 
урізом води і береговим урвищем формується абразивна тераса 
(бенч). Перекриваючись шаром гальки, гравію або піску, що 
утворюються при подрібненні уламків колишнього «козирка», 
поверхня бенчу поступово перетворюється на пляж. Частина 
уламкового матеріалу під час штормів та припливів не утриму-
ється на пляжевій смузі і виноситься, нагромаджуючись нижче 
рівня води і утворюючи підводну акумулятивну терасу (підвод-
ний осип), яка співпадає з так званою літоральною зоною 
(рис. 7.2). 

Процес абразії не 
проникає глибоко в межі 
суші – чим ширшою стає 
смуга пляжу, тим менша 
руйнівна сила прибою. І 
все ж процеси абразії 
відрізняються значною 
активністю. Так, на пів-
ночі та сході Великобри-
танії (особливо в Шот-
ландії) зафіксовані най-
вищі на Землі швидкості 
абразії, коли протягом 
одного шторму берег 
відступає на 5–6 м (за 
сторіччя – на 275 м). 

В Україні різнома-
нітні абразивні береги 

теж мають значне поширення. Вони домінують на сході Криму, 
на Тарханкутському півострові і складають більшу частину ма-
терикового азовського та чорноморського узбережжя, де пере-
важають дрібнобухтові, зсувні та обвальні або абразійно-
акумулятивні різновиди (рис. 7.3), проте найбільш типовий пря-

 
Рис. 7.2. Схема розвитку і основні 

елементи абразійного берега 
(за О. Якутко) 

І, ІІ, ІІІ – стадії відступання берега. 
Елементи: 1 – кліф; 2 – хвилепри-
бійна ніша; 3 – бенч; 5 – підводна 
акумулятивна рівнина 
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молінійний берег з численними відпрепарованими абразією ске-
лями простежується вздовж Південного берега Криму (від Алу-
пки до Чатир-Дагу).  

7.3. Діяльність моря на розлогих берегах 
 

Нагромаджений абразією уламковий матеріал переносить-
ся як вздовж берега під кутами до нього, так і перпендикулярно 
до берегової лінії. Прибійна хвиля, наближаючись до розлогого 
берега, викидає на нього пісок, гравій, гальку, але відтягнути ці 
уламки назад, у море, не може, оскільки через значне тертя поб-
лизу таких берегів сила хвиль швидко втрачається. При цьому 
відбувається сортування матеріалу за розмірами уламків: дріб-
ний пісок і глинисті часточки відкладаються нижче урізу  води, 
перекриваючи підводну терасу, а смуга пляжу складається пере-
важно крупними відшліфованими піщано-гравійно-гальковими 
сумішами. 

Кожен з уламків неодноразово підхоплюється хвилями і 
переміщується не тільки вперед-назад відносно берега, але й 

Рис. 7.3. Типи морських берегів  
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рухається вздовж берегової лінії (через зміну напрямків прибій-
ної хвилі), зумовлюючи розширення пляжевої смуги. 

Серед найпоширеніших форм морської акумуляції відзна-
чимо берегові та підводні вали, які мають висоту до кількох мет-
рів та асиметричну будову (крутий схил у напрямку суші і роз-
логий – до моря). Складені вали переважно піщаним матеріалом. 
Подібні вали утворюються внаслідок того, що прибійний потік 
має більшу енергію, ніж зворотний, в зв’язку з чим на пляжі 
залишається значна частина перенесеного матеріалу. 

Подібне походження мають бари та коси, які теж утворю-
ють асиметричні вали, проте значно більших масштабів, ніж 
згадані берегові та підводні вали. Висота барів і кос може сягати 
50–80 м, а довжина – сотень кілометрів при ширині до 10–20 км. 
На відміну від валів, у будові барів та кос значне місце посіда-
ють не тільки піски, але й більш крупні фракції – гравій та галь-
ка. Здебільшого бари та коси утворюються на мілководних при-
бережних акумулятивних терасах і розрізняються між собою за 
характером співвідношення з берегом: бари тягнуться на значні 
віддалі паралельно до берегової лінії, а коси здебільшого підхо-
дять до неї під певним кутом, сполучаючись з берегом більш або 
менш виразно виявленими перешийками. В Україні до класич-
них барів можна віднести Арабатську стрілку, Джарилгач, Дов-
гий острів та ін., а серед кос згадаємо Тендрівську, Федотову, 
Обиточну, Бердянську та ін. 

Часто бари та коси, розростаючись, відділяють від моря 
мілководні затоки – лагуни  (наприклад, Сиваш), які з часом мо-
жуть зовсім втратити зв’язок з морським басейном, перетвори-
вшись у напівсолоне озеро (в таких випадках ділянку коси, яка 
відгороджує новостворене озеро від моря, називають переси-
пом). 

Утворення кос і лагун сприяє вирівнюванню берегової лі-
нії, особливо в тих випадках, коли лагуни заповнюються конти-
нентальними та морськими відкладами, перетворюючись на 
заболочені низинні рівнини – марші (у Франції, Німеччині, Гол-
ландії та інших країнах ці марші часто осушені й використову-
ються як сільськогосподарські угіддя). 

На відміну від абразійних, акумулятивні узбережжя майже 
завжди низинні. 
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7.4. Основні типи морських берегів 
 

Безперервні зміни положення берегової лінії на Землі, які 
зумовлюються трансгресіями (наступ моря на сушу) та регресі-
ями (відступ моря), зумовили особливості розвитку поверхні на 
різних етапах геологічної історії. Можна говорити про те, що 
кожна ділянка суходолу колись була дном моря (глибокого чи 
мілкого, теплого чи  холодного, протягом довшого чи коротшо-
го часу), про що переконливо свідчать особливості геологічних 
відкладів. Отже, постійно змінювалися не тільки обриси, але й 
будова берегової смуги. Навіть у сучасних умовах відмічається 
надзвичайна різноманітність геоморфологічних типів узбереж-
жя. 

Загальний характер берегів визначається насамперед гео-
логічними структурами на межі суші і моря, в зв’язку з чим роз-
різняють береги поперечні, поздовжні та нейтральні. 

Поперечні береги утворюються структурами, які підходять 
до берегової лінії під кутом. В таких умовах формуються глибо-
кі бухти, зручні для розміщення портів (наприклад, Владивосток 
у бухті Золотий Ріг, Севастопольська бухта у Криму та ін.). Поз-
довжні береги характеризуються розміщенням геологічних 
структур вздовж берегової лінії, що зумовлює відносно менше 
їх розчленування. Такі береги можуть бути високими (Південно-
Західна Африка, захід Індостану, південний берег Криму тощо) 
або низинними (Північно-Східна Азія, південно-східне узбе-
режжя Каспію та ін.). Нейтральні береги, тобто незалежні від 
особливостей геологічної  структури, поширені значно менше. 
Вони зустрічаються окремими ділянками на півночі Східно-
Європейської рівнини, Західного Сибіру тощо). 

Значною мірою на особливостях будови берегів познача-
ються коливання рівня океану, в зв’язку з чим розрізняють бере-
ги занурення, які відповідають ділянкам сучасних морських тра-
нсгресій, тобто зонам епейрогенічних знижень, та береги під-
няття, утворення яких пов’язується з регресіями моря. Останні 
відрізняються значно більшим ступенем розчленування у порів-
нянні з переважно прямолінійними берегами занурення. 
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На практиці найчастіше користуються генетичною кла-
сифікацією берегів, за якою всі береги поділяють на дві великі 
групи - інгресійні (розчленовані) та акумулятивні. 

Найбільше поширення серед інгресійних типів берегів 
мають фіордові, шхерні, ріасові, лиманні, далматинські та інші 
узбережжя (рис. 7.4). 

 
 

Фіордові береги утворюються при затопленні вузьких і 
довгих льодовикових долин (трогів) у прибережних частинах 
гірських країн (береги Норвегії, Канади, Нової Землі та ін.). 
Шхерні береги формуються внаслідок затоплення низинних 
льодовиково-денудаційних рівнин (шхерами називають дрібні 
скелясті острови, що утворилися на місцях затоплення бараня-
чих лобів, кучерявих скель, друмлінів тощо). Прикладом може 
служити балтійське узбережжя Фінляндії. Ріасові береги явля-
ють собою затоплені нижні ділянки річкових долин у гористих 
берегах при поперечному розташуванні геологічних структур 

 
Рис. 7.4. Деякі типи розчленування берегової лінії 

А – фіордовий (гляціальний); Б – ріасовий (флювіальний); 
В – ліманний (флювіальний); Г – аральський (еоловий);  
Д – далматинський (структурно-денудаційний 
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(ріаси- це вузькі звивисті  затоки). Приклади:  Севастопольська 
бухта, численні затоки південного Примор’я на Далекому Сході 
та ін. Лиманні береги утворюються при затопленні річкових 
долин на узбережних рівнинах (такі береги поширені, зокрема, 
на одеському Причорномор’ї). Далматинський тип узбережжя 
формується при затопленні морем поздовжніх складчастих 
структур, в зв’язку з чим утворюються численні архіпелаги ост-
ровів, витягнутих вздовж берега (східне узбережжя Адріатично-
го моря - Далмація, південний острів Нової Землі та ін.). Еоло-
вий (аральський) тип берегів пов’язаний із затопленням низин-
них узбережних рівнин з еоловими формами рельєфу (береги 
Аральського моря та ін.). 

Серед берегів акумулятивного типу відзначимо насам-
перед вже згадувані лагунні береги (азовське узбережжя Украї-
ни, південні береги Північного та Балтійського морів тощо), а 
також численні типи своєрідних берегів, що утворюються у тро-
пічних морях організмами, в першу чергу – коралами (оторочу-
ючі та бар’єрні рифи, атоли тощо). У сучасних умовах рифові 
береги поширені лише в екваторіальних і тропічних широтах 
(Великий Бар’єрний риф на сході Австралії та ін.). Залишком 
подібного бар’єрного рифу, створеного у минулі геологічні епо-
хи, є відомий Товтровий кряж (Медобори) на Поділлі. 

Отже, безперервна зміна пануючих екзогенних процесів у 
часі і в просторі зумовлює формування строкатого розмаїття 
морфоскульптурних особливостей, що забезпечує своєрідність і 
неповторність сучасного рельєфу окремих ділянок земної пове-
рхні. Одним з найважливіших наслідків взаємодії різноманітних 
ендогенних і екзогенних процесів є формування схилів як голо-
вно-го елементу земної поверхні. 

 
7.5. Схили, схилові процеси та рельєф схилів 

 
Вже згадувалося, що рельєф земної поверхні можна розг-

лядати як безперервну комбінацію  найрізноманітніших схилів 
та горизонтальних (точніше – субгоризонтальних) поверхонь. 

За існуючими уявленнями, власне схилами називають по-
хилі поверхні, на яких визначальну роль у переміщеннях речо-
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вини відіграє складова сили тяжіння, спрямована вниз по схилу. 

Фактично при кутах похилу поверхні до 2
о
 таке переміщення 

мізерне, в зв’язку з чим подібні поверхні до схилів не відносять-
ся і розглядаються як субгоризонтальні. Загалом схилами зайня-
то понад 80% поверхні суходолу. 

Активність і різноманітність схилових процесів визнача-
ються співвідношенням згаданої складової сили тяжіння та сил 
зчеплення часточок пухких порід, що вкривають схил, між со-
бою та з підстеляючими корінними (не вивітреними) породами. 
В цілому ці процеси зумовлюють переміщення  (а за сприятли-
вих умов і нагромадження) матеріалу, тобто утворення як дену-
даційних, так і акумулятивних форм рельєфу. Схилова денуда-
ція є одним з найважливіших екзогенних факторів формування 
рельєфу і виступає основним постачальником матеріалу, з якого 
потім утворюються алювіальні, морські, льодовикові та інші 
відклади. 

Вивчення схилів та схилових процесів має виключне зна-
чення при дослідженнях ерозії ґрунтів, вишукуваннях під будів-
ництво споруд та транспортних магістралей, пошуках корисних 
копалин тощо. 

 
7.5.1.  Різновиди  схилів 

 
Морфологія схилів, тобто їх зовнішні особливості, визна-

чається крутизною, довжиною та формою схилу. 
За крутизною  схили поділяються на круті  (кут похилу до  

площини горизонту α > 35
о
), середньої крутизни (α = 15-35

о
), 

розлогі (α = 5-15
о
) та дуже розлогі (α = 2-5

о
). 

За довжиною розрізняють схили довгі (понад 500 м), сере-
дньої довжини  (50–500 м) та короткі (менше 50 м). Саме дов-
жиною схилів визначається ступінь зволоження відкладів на 
схилі, а від зволоження залежить інтенcивність майже всіх схи-
лових процесів. 

Нарешті, за формою профілю схили поділяються на прямі, 
опуклі, увігнуті та опукло-увігнуті (рис. 7.5). Поверхня кожного 
з таких схилів може бути ускладнена східцевидними терасами, 
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підвищеннями, або зниженнями різних форм і обрисів. Форма 
профілю несе особливо значну інформацію про процеси, що 
протікають на схилах, а часом дає можливість навіть оцінювати 
взаємодію ендогенних та екзогенних сил, які приймали участь у 
формуванні схилу. 

В залежнос-
ті від переважаю-
чої ролі тих чи 
інших процесів, 
всі схили поділя-
ють на ендогенні 
та екзогенні. 

Схили ендо-
генного похо-
дження утворю-
ються тектоніч-
ними рухами, 

магматизмом, землетрусами. Схили тектонічного генезису ви-
никають при коливних рухах земної кори, складчастих і розрив-
них деформаціях. Схили магматичного походження започатко-
вуються як інтрузивними, так і ефузивними магматичними тіла-
ми. З певною мірою умовності до останніх можна віднести і 
схили, що мають псевдовулканічне походження (наприклад, 
схили грязьових вулканів східного Криму). 

Екзогенне походження можуть мати схили різного генези-
су. За провідними схилоформуючими процесами розрізняють 
схили, що утворюються флювіальними процесами, діяльністю 
озер, морів, льодовиків тощо. Сюди ж відносяться схили, сфор-
мовані життєдіяльністю організмів (наприклад, схили коралових 
рифів та ін.), а також господарською діяльністю людини 
(кар’єри, греблі, насипи тощо). Часто схили утворюються суку-
пною діяльністю кількох екзогенних процесів. 

Схили екзогенного походження (а разом з ними  вулканіч-
ні  та псевдовулканічні) можуть  утворюватися при знесенні або 
нагромадженні матеріалу, в зв’язку з чим їх поділяють  на  дену-
даційні  та акумулятивні. В свою чергу, слід розрізняти денуда-
ційні схили структурні (просторово співпадають з напрямками 

 
Рис. 7.5. Форми профілів схилів 

(за О. Леонтьєвим) 
а – прямий схил; б – опуклий; в – увігну-
тий; г – опукло-увігнутий 
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падіння та простирання відпрепарованих стійких пластів) та 
аструктурні, на яких таке співпадіння відсутнє. 

Всі згадані процеси, що визначають причини первинного 
утворення схилів, називають схилоформуючими, на відміну від 
власне схилових процесів, завдяки яким відбувається безперерв-
не переформування схилів. У природі ці два види процесів тісно 
взаємопов’язані і лише подекуди зустрічаються випадки, коли 
схилотворчі і схилові процеси розірвані у часі (наприклад, ство-
рені землетрусом укоси стають ареною прояву схилових проце-
сів вже після завершення самого землетрусу). 

Зважаючи на багатофакторність умов формування та різ-
номанітність морфологічних особливостей схилів, пропонується 
всі їх поділяти на чотири групи (С. Воскресенський): 

1. Схили власне гравітаційні. Характеризуються значною 

крутизною (понад 35–40
о
), в зв’язку з чим уламки, утворені про-

цесами вивітрювання, самі собою (під дією сили тяжіння) пада-
ють до підніжжя схилу. До цього типу належать обвальні, осипні 
та лавинні схили. 

2. Схили блокових рухів. Утворюються при переміщеннях 
вниз різних за розмірами блоків гірських порід. Крутизна таких 

схилів сягає 20-40
о
, але при їх формуванні часто суттєву роль 

відіграють підземні водоносні горизонти (хоча сили гравітації 
все ж мають вирішальне значення). Так утворюються різномані-
тні зсувні схили. 

3. Схили масового переміщення пухкого чохла можуть 

утворюватися при різній крутизні (від 3 до 40
о
), і їх формування 

залежить головним чином від насичення пухких порід водою. 
До таких схилів належать соліфлюкційні, дефляційні та ін. 

4. Схили делювіальні формуються під дією процесів пло-
щинного змиву. 

 
7.5.2. Схилові процеси і рельєф схилів 

 
На різних типах схилів по-різному протікають рельєфот-

ворчі процеси, що зумовлюють і морфологічне розмаїття схилів. 
За сучасними уявленнями, головними факторами денудації, осо-
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бливо у гірських районах, виступають обвальні, осипні та ла-
винні схили. 

Обвальні схили. Обвалом називають відокремлення вели-
ких брил від основної маси ґрунту і наступне їх переміщення 
вниз по схилу. Утворенню обвалів передує утворення тріщини  
(частіше – системи тріщин) у монолітному тілі крутосхилу. 
Морфологічними наслідками обвалів є стінки зриву у верхній 
частині (на схилах крутизною 30–40º) та ніші (на більш крутих 
схилах). Значні обвальні маси розпадаються на безліч уламків 
різних розмірів, які, рухаючись до підніжжя під дією сил граві-
тації, інтенсивно руйнують схил, утворюючи на ньому виразні 
заглибини (відомий випадок в Альпах, коли під час обвалу 
кам’яний  «потік» залишив на схилі борозну глибиною 6–10 м 
при ширині до 10–20 м). Саме подібні заглибини разом із стін-
ками зриву та нішами становлять основу мікро- і нанарельєфу 
обвальних схилів. Акумулятивна частина обвальних схилів ха-
рактеризується хаотичним горбистим рельєфом з висотою 
окремих горбів до 25–30 м. Обвальні нагромадження назива-
ються колювієм. 

Поширюючись переважно в горах, обвали часто повністю 
перекривають дно вузьких ущелин, утворюючи велетенські за-
гати, за якими формуються озера (Сарезьке на Памірі, Іссик у 
Заілійському Алатау, Ріца на Кавказі та ін.). В окремих випадках 
об’єм обвального матеріалу сягає кількох кубокілометрів (один 

з обвалів у Альпах зніс зі схилу близько 15 км3 ґрунту, покрив-

ши уламками площу 49 км
2
). Проте найбільше поширення у 

горах мають порівняно невеликі обвали (з розмірами окремих 

уламків до 1 м
3
), які називають каменепадами. 

Осипи найчастіше пов’язуються з фізичним вивітрюван-
ням і особливо поширені на схилах, складених мергелями та 
глинистими сланцями. Класичними формами рельєфу осипу 
виступають осипні схили, осипний лоток та конус осипу. Власне 
осипний схил являє собою відслонення корінної породи, що 
підлягає фізичному вивітрюванню. Продукти вивітрювання 
(щебінь, жорства), переміщуючись униз по схилу, «виорюють» у 
ньому своєрідні жолоби – осипні лотки (глибина 1–2 м, ширина 
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до 5–10 м). Зливаючись у нижній частині схилу, такі лотки фор-
мують більш круп-ні заглибини, а талі та дощові води ще більше 
заглиблюють осипні жолоби, надаючи своєрідного фестончато-
го вигляду всьому осипному схилу. Рух уламків на схилі триває 
до того часу, поки похил поверхні осипу не стане меншим від 
кута природного укосу. З цього моменту починається акумуля-
ція уламків, формується конус осипу. Зливаючись один з одним, 
осипні  конуси утворюють у нижній частині схилу та біля його 
підніжжя суцільний шлейф грубо уламкового осипного матеріа-
лу, який іменують колювієм (від лат. – «нагромадження»). 

В Україні обвально-осипні форми рельєфу поширені у 
найвищій і найбільш розчленованій ерозією частині Карпат (Го-
ргани, Свидовець, Чорногора, Полонинський хребет) та на пів-
денних схилах Головного пасма Кримських гір (підніжжя Ай-
Петрі поблизу Алупки, мис Ай-Тюдор, масив Демерджі, Карадаг 
тощо). 

Лавинні схили утворюються ковзаючими та обвальними 
масами снігу, особливо характерними для гір з постійним сніго-
вим покривом. Розрізняють три головних типи лавин – осови 
(снігова маса сповзає широким фронтом, не утворюючи єдиного 
русла, і охоплює поверхневий шар снігу товщиною до 0,3–
0,4 м), лоткові лавини (рухаються періодично по чітко зафіксо-
ваних «руслах», часто підготовлених тимчасовими водотоками; 
мають виразні снігозбірні лійки, сформовані у колишніх карах; 
лавинні лотки - добре помітні на місцевості коритоподібні зни-
ження, лавинні конуси виносу – снігові маси, перемішані з ула-
мками, знесеними лавиною зі схилу) та стрибаючі лавини, що 
являють собою різновид лоткових лавин з різкими зламами поз-
довжніх профілів лавинного схилу. 

Масштаби, частота лавин, а відтак і їх геоморфологічна 
роль, залежать від багатьох факторів – від розмірів снігозбірної 
площі, довжини і крутизни схилу, стану снігового покриву (су-
хий чи мокрий сніг), нарешті, від стану погоди в момент форму-
вання лавини. 

В Україні у сучасних умовах лавинні схили формуються в 
окремих частинах Карпат (Чорногора, Свидовець) та Гірського 
Криму (Бабуган-Яйла, Демерджі-Яйла). 
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Зсувні схили відрізняються від описаних вище тим, що при 
зсуві відбувається переміщення монолітного блоку порід. Ін-
шою особливістю є гідрогеологічна зумовленість зсувів – найча-
стіше вони виникають в умовах, коли водопроникні пласти (во-
доносні горизонти) підстеляються водотривкими породами (час-
тіше за все – глинами), особливо якщо падіння водотривких 
порід співпадає з напрямком падіння схилу. За таких умов водо-
тривкий горизонт стає своєрідною поверхнею ковзання, по якій і 
відбувається переміщення мас ґрунту. 

Зсувами формується особливий комплекс форм рельєфу 
(рис. 7.6), головними елементами якого являються: зсувний цирк, 
обмежений стінкою відриву; зсувний блок, обмежений  похилою 
зсувною терасою та крутим укосом у напрямку падіння схилу; 
часто біля підніжжя схилу формується напірний зсувний вал, що 
являє собою деформовані під тиском зсувної маси корінні поро-
ди схилу. 

В залеж-
ності від умов 
формування і 

морфологічних 
особливостей 

виділяють різні 
типи зсувів: 

детрузивні 
(штовхаючі), що 
починаютя у 
верхній частині 
схилу; деляпсив-
ні (сповзаючі), 
які утворюються 
у нижній частині 
схилу; зсуви-
опливини тощо.  

Зсувні явища в Україні є одним з найпоширеніших (після 
площинного змиву) видів схилових процесів. Крім гірських ра-
йонів Карпат і Криму, зсуви поширені на окремих ділянках кру-
тосхилів річкових долин (особливо на правому березі Дніпра від 

 
 

Рис. 7.6. Морфологічні елементи зсуву і 
рельєф зсувного схилу 

1 – початкове положення схилу; 2 – непо-
рушений (корінний) схил; 3 – зсувний блок; 
4 – поверхня сковзання; 5 – зсувна тераса;  
6 – стінка відриву зсувного блоку; 7 – напір-
ний зсувний вал; 8 – уріз води в річці 
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Києва до Черкас, лівобережжі Росі, у долинах Ворскли, Псла, 
Сули, Сіверського Дінця та цілого ряду інших річок). 

Серед інших геоморфологічних типів схилів згадаємо 
описані нами вище делювіальні схили, ще раз підкресливши їх 
виняткове поширення і домінування в умовах помірних широт. 

 
7.5.3.  Зональність, вік та розвиток схилів 

 
З наведеного витікає, що активність і  спрямування схило-

вих процесів залежать від багатьох передумов, серед яких най-
головнішими можна вважати: похил первинного схилу, потуж-
ність та механічний склад схилових відкладів, режим зволожен-
ня. Отже, провідну роль у формуванні схилів відіграють проце-
си вивітрювання, характер і режим атмосферних опадів. А оскі-
льки і вивітрювання, і розподіл опадів мають зональний харак-
тер, справедливим можна було б вважати і твердження про зо-
нальність схилів. В той же час інші фактори, від яких залежить 
утворення схилів (наприклад, геологічні, гідрогеологічні), є ін-
тразональними, тобто такими, що не знаходять відображення у 
природній зональності. Не дивлячись на те, що ці фактори про-
являються на порівняно обмежених площах (на відслоненнях 
певних порід, при неглибокому схиловому заляганні підземних 
водоносних горизонтів тощо), вже сам факт існування інтразо-
нальності окремих схилоформуючих факторів не дає права об-
ґрунтовано підтверджувати зональний розподіл схилів. 

В зв’язку з цим більш науково виправданим є підхід до 
оцінки розміщення схилів, запропонований Ю. Симоновим, 
який поділяє схили на регіональні, тобто такі, що простежують-
ся на значних територіях – регіонах (наприклад, делювіальні), та 
локальні, що мають обмежене поширення (обвальні, осипні, 
лавинні тощо). 

Визначення віку схилів  являє собою чи не найскладнішу 
задачу геоморфологічного аналізу. Особливо це стосується де-
нудаційних схилів, оскільки вік акумулятивних схилів з тією чи 
іншою надійністю може бути визначений одним з описаних на-
ми раніше методів. Не вдаючись у деталі проблеми, підкресли-
мо, що при визначенні віку денудаційних схилів найчастіше 
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користуються методом корелятних відкладів, тобто співстав-
ленням часу розвитку руйнівних процесів на схилі з віком аку-
мулятивних форм, утворених  при цьому руйнуванні. 

Другим поширеним методом визначення віку денудацій-
них форм рельєфу (серед них і схилів) є порівняльний метод: вік 
визначається за співставленням з відкладами та формами рельє-
фу, час утворення яких відомий. Наприклад, можна стверджува-
ти, що схили річкових долин Західного Полісся утворилися у 
післядніпровський час, оскільки ці долини врізані у поверхні 
межиріч, складених відкладами дніпровського льодовика. На 
ділянках річкових долин, де збереглися терасові комплекси, вік 
окремих схилів може бути уточнений. Так, якщо в долині збере-
глася перша надзаплавна тераса пізньочетвертинного (валдайсь-
кого) віку, то схил, що веде від майданчика тераси до заплави, 
має більш молодий (пізньоплейстоценово-голоценовий) вік, 
оскільки рівень заплави формувався вже протягом голоцену. 

Незалежно від типу і особливостей схилів, основним на-
прямком діяльності схилових процесів є денудація, тобто зага-
льне руйнування схилу. Якщо будь-яка ділянка земної поверхні 
протягом тривалого часу перебуває у стані тектонічного спо-
кою, то розвиток агентів схилової денудації (при обов'язковій 
участі процесів вивітрювання) призводить до виположування 
межиріч (вододільних просторів) і поступового перетворення 
розчленованої ділянки земної поверхні на невисоку, слабохви-
лясту рівнину, яку В. Девіс свого часу назвав пенепленом 
(рис. 7.7). Дійсно, як показали пізніші дослідження, утворення 
вирівнених поверхонь за рахунок пенепленизації (руйнування 
зверху) достатньо поширене у природі. 

Проте не менш часто зустрічається й інший тип розвитку 
схилів та формування денудаційних поверхонь вирівнювання, 
при якому схили руйнуються не зверху, а відступають парале-
льно самим до себе, поступово знижуючи і вирівнюючи межи-
річчя (рис. 7.7). Сформована таким шляхом денудаційна рівнина 
називається педіпленом. Найпростішою формою педіпленизації 

є утворення похилої (3–4
о
) рівнини біля підніжжя відступаючого 

схилу педімента, загальна рівнинність якого часто порушується 
підняттями залишкових гір (збережених при денудації острівних 
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ділянок колишнього схилу). 

 

Процеси пенепленизації та педіпленизації у різних спів-
відношеннях проявляються у всіх без винятку природних зонах. 
Проте слід мати на увазі, що утворення поверхонь вирівнювання 
(педіментів, педіпленів, пенепленів) можливе лише за умови 
низхідного розвитку рельєфу, тобто при загальній перевазі екзо-
генних процесів над ендогенними.  

В разі переважання ендогенних процесів над екзогенними, 
тобто при висхідному розвитку рельєфу, схили стають більш 
крутими, а утворені раніше поверхні вирівнювання можуть бути 
підняті на новий гіпсометричний рівень (вони простежуються 
лише фрагментарно, за залишками вирівнених ділянок на релік-
тових формах рельєфу). Завдяки неодноразовій зміні висхідних 
та низхідних етапів розвитку рельєфу, особливо помітній у гір-
ських країнах, може утворитися кілька ярусів таких денудацій-
них рівнів, які у вигляді велетенських сходинок лежать на різ-
них висотах. Саме такі ділянки, що фіксують зміни умов рельє-
фотворення у часі, називають поверхнями вирівнювання. Не див-
лячись на назву, поверхня цих денудаційних рівнів може бути 

 
Рис. 7.7. Процеси пенепленизації за В. Девісом (А) та  

педіпленизації за В. Пенком (Б) 
Стрілками показані напрями зрізування межиріч, цифра-
ми – послідовні стадії розвитку пенеплена і педіплена 
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деформована наступними складчастими або розривними текто-
нічними рухами (наприклад, середньопліоценова поверхня вирі-
внювання у центральних частинах Великого Кавказу лежить на 
висотах близько 1000 м, знижуючись на периферії гір до 300– 
400 м). Менш чітко простежуються такі поверхні вирівнювання 
на тектонічно спокійних платформенних територіях, хоч, на-
приклад, на Бразильській та Африканській платформах виділя-
ється принаймні п’ять ярусів подібних денудаційних рівнів. 

 
Тести 

На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 
з них правильна. Виберіть її! 
1. Як називається процес руйнування морських берегів? 1) аб-

ляція; 2) абразія; 3) ерозія. 
2. Які основний чинник руйнування морських берегів? 1) мор-

ські хвилі; 2) морські течії; 3) вертикальні переміщення води. 
3. Які з перерахованих форм рельєфу характерні для крутих 

берегів? 1) бар, вал; 2) лагуна, бар; 3) кліф, бенч. 
4. Які з перерахованих форм характерні для пологих берегів? 

1) бари, коси; 2) бенч, кліфт; 3) меандра, конус виносу. 
5. Які існують типи берегів за конфігурацією до них геологіч-

них структур? 1) геосинклінальні і анти- синклінальні; 2) по-
перечні, поздовжні; 3) рифтові, грабенові. 

6. При яких типах берегів формуються глибокі гавані? 1) поздо-
вжніх; 2) поперечних; 3) немає значення. 

7. В яких умовах формуються фіордові береги? 1) при затоплені 
рівнин; 2) при затоплені височин;3) при затоплені гір з трого-
вими долинами. 

8. В яких умовах формуються ріасові береги? 1) при затоплені 
гір з троговими рівнинами; 2) при затоплені рівнин; 3) при 
затоплені річкових долин. 

9. В яких умовах формуються шхерні береги? 1) при зануренні 
гір з троговими долинами; 3) при зануренні льодовиково-
денудаційних рівнин; 3) при зануренні височин. 

10.В яких умовах формуються лагунні береги? 1) при від ступанні 
моря; 2) при наступанні моря на сушу; 3) при стабільному 
положенні моря. 

11. Скільки процентів площі суходолу зайнято схилами? 1) 45%; 
2) 65%;3) 80 %. 

12. Яка з приведених класифікацій схилів за крутизною є загальноп-
рийнятою? 1) круті (α > 45о); не дуже круті (α= 35-45о), пологі  
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(α = 20-35о), дуже пологі (α< 20о); 2) круті (α > 35 о), середньої 

крутизни (α = 15-35о), розлогі (α = 5–15 о) та дуже розлогі (α = 2–
5о); 3) круті ( α > 45о).  

13. Які існуютьтипи схилів? 1) блокові, антиклінальні, синклінальні, 
моноклінальні; 2) гравітаційні, блоковихрухів, масового перемі-
щення пухкого матеріалу, делювіального розвитку; 3) осипні, об-
вальні, стійкі, нестійкі. 

14. Які елементи схилу відносяться до зсуву? 1) зсувний блок, повер-
хня сковзання, зсувна тераса, стінка відриву, напірний вал; 2) по-
верхня руху, рів, береговий вал, стінка підпору; 3) рігель, трог, 
прирусловий вал, кліф, венч. 

15. Які існують методи визначення віку схилів? 1) стратиграфічний; 
2) методи корелятивних відкладів; 3) радіаційний. 

16. В яких умовах проявляються процеси пенипленизації? 1) при ни-
східних тектонічних рухах; 2) при висхідних тектонічних рухах; 
3) при відсутності тектонічних рухів. 

17. Які форми рельєфу характерні для пенеплизованих територій? 
1) слабо хвилясті рівнинні;  2) горбисто-височинні; 3) гірські. 
 

П и т а н н я   д л я   с а м о к о н т р о л ю 
1. Перелічіть фактори, які впливають на геоморфологічні особливо-

сті берегів. 
2. Чим відрізняється діяльність моря поблизу крутих і розлогих бе-

регів? 
3. Які форми рельєфу утворюються на крутих берегах? 
4. Перелічіть форми рельєфу, що утворюються на розлогих берегах. 
5. Що таке «трансгресія» і «регресія» моря? Геоморфологічна роль 

цих процесів. 
6. Як класифікують береги? 
7. Поясніть особливості будови берегової лінії України 
8. Чим відрізняються схили від субгоризонтальних поверхонь? 
9. Як класифікуються схили за морфологічними ознаками? 
10. Чим відрізняються схили ендогенні та екзогенні? 
11. Яка різниця між акумулятивними і денудаційними схилами? 
12. Назвіть чотири основних генетичних типи схилів. 
13. В чому різниця між схиловими і схилоформуючими процесами? 
14. Дайте характеристику основних типів гравітаційних схилів. 
15. Які особливості генезису і морфології зсувних схилів? 
16. Як визначається вік схилів? 
17. Що таке «пенеплен»,»педіплен»,»педімент»?  
18. Чим відрізняються висхідний і низхідний розвиток рельєфу? 
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Розділ 8. ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ВІДКЛАДИ ДНА                  
ОКЕАНІВ І МОРІВ. ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОКЕАНІВ 
 
 

Рельєф дна океанів структура поверхні дна морської обо-
лонки Землі. На дні океанів знаходяться величезні гірські хреб-
ти, глибокі ешелони з обривистими стінками, протяжні гряди й 
глибокі рифтові долини. Морське дно не менш порізане, ніж 
поверхня суші. Океанічний рельєф дуже складний і різноманіт-
ний. 

До початку XX сторіччя рідкі тросові виміри глибин при-
вели до неправильного уявлення про простоту будови рельєфу 
дна Світового океану: ложе (область найбільших глибин) пред-
ставлялося рівним, нерозчленованим, а глибоководні западини - 
найбільш стабільними формами земної кори. 

У XX ст. у зв'язку з винаходом ехолота виміри глибин 
стали провадитися на великих площах і набагато більш доклад-
но. Ехолоти прилади, принцип роботи яких заснований на ви-
промінюванні з корабля і прийомі на ньому звукових імпульсів, 
відбитих від дна, дозволяють фіксувати глибину не в окремих 
пунктах, а викреслювати профілі рельєфу. Численні виміри в 
різних точках океанів і морів дозволили одержати уявлення про 
особливості рельєфу морського дна (рис. 8.1). Варто мати на 
вазі, що результати вимірів морських глибин, строго говорячи, 
непорівнянні між собою, якщо вони провадилися при різних 
положеннях рівня моря. Для того щоб зробити результати 
порівнянними, їх потрібно привести до одного рівня. Рівень, до 
якого приводяться глибини океанів і морів, називається нулем 
глибин. 
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Рис. 8.1. Схема будови океанічного дна 

 
Дані про рельєф дна узагальнюються у виді батиметрич-

них карт. (Так називаються карти, на яких зображені лінії рівних 
глибин ізобати). Крім цих карт, у даний час складаються карти 
геоморфології дна, розрізи і профілі, батиграфічні криві. 

Аналіз батиметричних карт дозволив виділити основні 
морфологічні зони рельєфу дна Світового океану. На картах 
чітко помітна смуга незначних глибин, що облямовує материки, 
острови й архіпелаги. Вона поступово опускається в середньому 
до глибини 200 м (іноді до 600 м) і являє собою підвідне продо-
вження материків, називане материковою обмілиною, або 
шельфом. Вона одночасно служить границею поверхні конти-
нентів і приблизною границею впливу моря на материк.  

Краї матерників навколо Атлантичного та Індійського  і 
Північного Льодовитого океанів різко обривається, утворюючи 
материковий схил з підніжжям, що переходить в абіссальні рів-
нини океанічного дна. Це пасивні континентальні окраїни без 
проявів вулканізму, землетрусів і активних горотворчих проце-
сів. 

Активні континентальні окраїни навколо Тихого океану 
побудовані інакше. Активна континентальна окраїна виникає 
там, де під континент занурюється океанічна кора. тобто відбу-
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вається субдукція. Для активної континентальної окраїни харак-
терні численні вулкани, часті і потужні землетруси та форму-
вання гір і глибоких западин.  

Над зоною субдукції утворююся ланцюжки вулканічних 
остовів острівні дуги. Як типові сучасні острівні дуги можна 
назвати Алеутські, Курильські, Японські острови, Маріанські 
острови, і багато інших архіпелагів.  

Острівні дуги утворюються також при зіткненні двох оке-
анічних плит. При цьому одна з плит опиняється знизу і погли-
нається в мантію. На верхній же плиті утворюються вулкани 
острівної дуги. Вигнута сторона острівної дуги спрямована в бік 
плити, що поглинається. З цього боку знаходяться глибоковод-
ний жолоб і переддуговий прогин. За острівною дугою розташо-
ваний задуговий басейн (типові приклади: Охотське море, 
Південно-Китайське море і т. д.).  

Сучасні океанологічні і геофізичні дослідження дозволили 
по-новому районувати  також дно Світового океану. В даний час 
виділяють наступні основні елементи його дна: глибоководні 
абісальні рівнини, глибоководні жолоби, серединно-океанічні 
хребти, океанічні плато,  активні і згаслі підводні вулкани у ви-
гляді океанічних островів. 

   
 

8.1. Шельф 
 

Ше́льф – материкова мілина, вирівняна частина підводної 
околиці материка, що примикає до суходолу та характеризуєть-
ся спільною з ним геологічною будовою. Межі шельфу берег 
моря, або океану і т.з. «брівка» (різкий перегин поверхні морсь-
кого дна перехід до материкового схилу). Глибина над бровкою 
зазвичай 100–200 м (в деяких випадках більше: 500–1500 м в 
південній частині Охотського моря та навколо Нової Зеландії). 

Шельф як історико-геологічна категорія існував у всі геологічні 
періоди, в деякі з них різко розростаючись (юрський та крейдовий 
періоди мезозойської ери), в інші займаючи невеликі площі 
(пермський та девонський періоди). Сучасна геологічна епоха ха-
рактеризується помірним розвитком шельфу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

З огляду на те, що шельф є підводною околицею материка, в 
його межах розвинута земна кора материкового типу. Існують 
спільні риси між геоморфологічними особливостями прибережного 
суходолу та шельфу. Широко розповсюджені на шельфі різно-
манітні реліктові субаеральні форми рельєфу та відкладення, а та-
кож численні сліди давніх берегових ліній, що вказує на виникнен-
ня шельфу в основному в результаті затоплення околиць конти-
нентів при підйомі рівня Світового океану в міжльодовиковий час і 
внаслідок новітніх тектонічних занурень земної поверхні. В меншій 
мірі розповсюджені шельфи, утворені при відступі берега під дією 
абразії, або при підводному накопиченні потужних товщ опадів 
біля краю континенту.  

Іноді шельф відрізняється складним рельєфом, обумовле-
ним тим, що деякі його місця являють собою затоплені ділянки 
суші. Це затоплені тераси, затоплений горбкуватий льодовико-
вий рельєф, підводні долини, що мають характер каньйонів. 
Найбільшої ширини материкова обмілина досягає в Північному 
Льодовитому океані біля берегів Євразії, в Атлантичному океані 
біля західних берегів Європи, біля східних берегів Америки біля 
Ньюфаундленду й біля південно-східного берега Південної 
Америки. У Тихому океані материкова обмілина найбільш ши-
рока в районі Зондського архіпелагу, біля східних берегів Азії 
(Східно-Китайського і Жовтого моря). 

Найменша ширина материкової обмілини відзначається 
уздовж західних берегів Північної і Південної Америки й уз-
довж східного і західного берегів Африки. Деякі моря цілком 
розташовані на материковій обмілині Азовське, Жовте, Барен-
цеве, Карське й ін. 

Загальна площа сучасного шельфу близько 32 млн км². 
Найбільші за площею шельфи розташовані біля північної околиці 
Євразії, де їхня ширина досягає 1,5 тис. кілометрів, а також в Бе-
ринговому морі, Гудзоновій затоці, Південно-Китайському морі, 
біля північного узбережжя Австралії. 

Поверхня шельфу, що облямовує континенти і називаєть-
ся материковою мілиною, або досить нерівна. На зовнішній сто-
роні шельфу зустрічаються скельні виступи; середня глибина 
зовнішнього краю (брівки) шельфу становить близько 
130 метрів. Біля берегів, що зазнавали зледеніння, на шельфі 
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часто зустрічаються улоговини і западини.  
На шельфі накопичуються теригенні, органогенні та хемо-

генні морські осади. Теригенні відклади мають найбільше роз-
повсюдження, що пов’язано з близькістю області знесення ула-
мкового матеріалу. Значну роль у їх формуванні відіграють ди-
наміка водних мас, нахили поверхні дна та віддаленість від бе-
рега. Так, в межах пляжу та прилягаючої до нього підводній 
частині дна накопичуються валуни, галька, пісок, а подалі від 
берега крупноалевритові мули, що поступово змінюються дріб-
ноалевритовими та алевритовими мулами континентального 
схилу. В Чорному морі межа між пісками та алевритовими му-
лами проходить на глибинах 20–50 м, а в океанах вона спуска-
ється до глибин 80–100 м і глибше. Органогенні (біогенні) відк-
лади також широко розповсюджені в межах шельфу. Серед них 
найбільше значення мають карбонатні відклади черепашники, 
детритові, форамініферові та водорослеві піски, коралові вапня-
ки. Найбільш розповсюдженими серед хемогенних відкладів 
шельфу є карбонатні. Карбонат кальцію випадає з розчину або у 
вигляді дрібних кульок (оолітів), з яких утворюються оолітові 
вапняки, або у вигляді вапнистого піску і мулу. До розповсю-
джених шельфових відкладів належать також руди феруму і 
мангану. Їх утворення пов’язано з привнесенням ріками і підзе-
мними водами колоїдів гідроксидів Fe і Mn. Місцями в межах 
шельфу зустрічаються фосфорити. Синонім відклади неритові. 

 
 

8.2. Материковий схил і материкове підніжжя 
 
Материковий схил   це зона переходу від материків до ло-

жа океану, розташована в межах 200–2440 м (2500 м). Вона ха-
рактеризується різкою зміною глибин і значних ухилів дна. Се-
редні ухили дна 4–7°, в окремих районах доходять до 13–14°, як, 
наприклад, у Біскайській затоці; відомі ще більші ухили дна біля 
коралових і вулканічних островів. 

Материковий схил зазвичай утворює чітку і добре вира-
жену границю із шельфом, майже завжди його перетинають 
глибокі підводні каньйони (рис. 8.2). Біля нижньої межі схилу в 
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Атлантичному і Індійському океанах розташовується поверхня, 
що одержала назву материкового підніжжя. На периферії Тихо-
го океану материкове підніжжя зазвичай відсутнє.  

  

Рис. 8.2.  Пасивна континентальна окраїна Пінічної Америки 
 

Материковий схил має ступінчастий профіль, і великі 
ухили припадають якраз на уступи між ступенями. Дно між 
уступами має вигляд похилої рівнини. Іноді ступені бувають 
дуже широкими (десятки і сотні кілометрів). Їх називають кра-
йовими плато материкового схилу. Типовим прикладом крайо-
вого плато є підводне плато Блейк, розташоване на схід від 
Флориди. Воно відділяється від шельфу на глибинах 100–500 м 
уступом і далі простягається у вигляді широкої похилої на схід 
ступені до глибини 1500 м, де закінчується дуже крутим усту-
пом, що йде на велику глибину (більше 5 км). У материкового 
схилу Аргентини налічується до десятка таких (але вужчих) 
ступенів. 
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 В межах материкового схилу широко поширені расчленяю-
щие його навхрест простягання підводні каньйони. Ці глибоко 
врізані улоговини іноді розташовуються так, що надають в плані 
брівці шельфу вигляд бахроми (рис. 8.2). 

Глибина врізу багатьох каньйонів досягає 2000 м, а про-
тяжність найбільших з них – сотень кілометрів. Схили каньйо-
нів круті, поперечний профіль нерідко V-подібний. Ухили поз-
довжнього профілю підводних каньйонів у верхів'ях в серед-
ньому 0,12, в середніх відрізках – 0,07, в нижніх – 0,04. Багато 
каньйони мають відгалуження, зустрічаються каньйони звивис-
ті, частіше прямолінійні. Вони прорізають весь материковий 
схил, а найбільші простежуються і в області материкового під-
ніжжя. У гирлах каньйонів зазвичай відзначаються великі аку-
мулятивні форми – конуси виносу. 

Підводні каньйони нагадують річкові долини або каньйо-
ни гірських країн. Характерно, що багато великих каньйони 
лежать навпроти гирл великих річок, утворюючи як би підводні 
продовження їх долин. Ці риси подібності та зв'язку підводних 
каньйонів з річковими долинами наштовхнули на думку, чи не є 
підводні каньйони затопленими річковими долинами. Так вини-
кла ерозійна, або флювіальні, гіпотеза освіти підводних каньйо-
нів. 

Однак при певних рисах подібності є і помітні відмінності 
між підводними каньйонами і річковими долинами. Поздовжній 
профіль більшості каньйонів набагато крутіше, ніж профіль гір-
ських річкових долин. Нерідко в каньйонах спостерігаються 
значні зворотні ухили, що також не узгоджується з гіпотезою їх 
річкового походження. Багато підводні каньйони розташову-
ються на продовженні рівнинних річок, а самі по вигляду близь-
кі до полонинах і характеризуються дуже глибоким вріз в поро-
ди, що складають материковий схил. 

Більшість каньйонів закінчується на глибинах 3000 м і бі-
льше. Якщо прийняти річкову гіпотезу їх освіти, то можна при-
пустити, що рівень океану був більш ніж на 3 км нижче сучас-
ного геологічно нещодавно – в четвертинний час або в пліоцені, 
так як деякі каньйони прорізають дуже молоді (палеогенові і 
навіть міоцени) породи. Однак відповідно до сучасних уявлень 
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про масштаби четвертинного заледеніння рівень океану в плейс-
тоцені не знижувався більш ніж на 100-120 м. Вважати ж, що всі 
підводні каньйони виявилися на такій великій глибині в резуль-
таті тектонічного опускання нижніх відрізків річкових долин, 
теж не можна, так як вони мають повсюдне поширення. Крім 
того, навіть таке припущення не пояснює їх глибокої врізання. 

Питання про походження підводних каньйонів повинен 
розглядатися спільно з питанням про генезис і тектонічної при-
роді материкового схилу. Можна вважати, що материковий схил 
в своїй основі – це система східчастих скидів, що утворилися в 
результаті сколювання краю материкового виступу, який опи-
нився в прикордонній зоні між областю з тенденцією до піднят-
тя або слабкому занурення – материкової платформою, і облас-
тю з тенденцією до значного занурення – ложем океану. Сколю-
вання і зростання тенденції до занурення у напрямку до ложу 
океану і зумовили ступінчастий профіль материкового схилу. 
Одночасно виникають в земній корі напруги знаходили розряд-
ку і іншим шляхом у вигляді радіальних розломів, розсікають 
материковий схил хрестом простягання. За таким радіальним 
розломів і утворені підводні каньйони, які в одних випадках 
успадкували гігантські зяючі тріщини в земній корі, в інших – 
вузькі грабени, викроєні по близько розташованим радіальним 
розломів. Нерідко вони вироблені по тектонічних зонах дроб-
лення гірських порід. Велика, якщо не головна, роль у форму-
ванні морфологічного вигляду підводних каньйонів належить 
діяльності муттєвих потоків. 

Для материкового схилу властива земна кора материково-
го типу. Зразки корінних порід, взяті в підводних каньйонах і на 
щаблях материкового схилу з дослідницьких суден за допомо-
гою спеціальних приладів драг, показали, що це породи того ж 
складу і віку, що і на прилеглій суші і на шельфі. Найбільш пе-
реконливо геологічне і геоморфологическое єдність материко-
вих платформ суші, шельфу і материкового схилу було доведено 
підводним бурінням і геофізичними даними.  

Так, геологічний профіль, побудований за даними морсь-
ких свердловин і геофізики в районі плато Блейк, свідчить про 
те, що геологічні нашарування, що складають прибережну рів-
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нину Флориди, простежуються як в межах шельфу, так і на кра-
йовому плато Блейк. 

Для багатьох районів материкового схилу (наприклад, в 
Мексиканській затоці, в Середземному морі) характерні горби-
сті форми рельєфу, зумовлені соляної тектоникой. Іноді зустрі-
чаються також вулканічні і грязевулканічні форми. 

  
 

8.3. Океанічне ложе 
 
За материковим схилом йде область, що займає 78% прос-

тору дна і називана ложем. Ця область представляється рівною 
глибоководною западиною зі слабо розчленованим рельєфом. 
Новітні дослідження показали, що дно океанів має складну бу-
дову (рис. 8.1). Через океани простираються серединні хребти, 
що буяють ущелинами; зустрічаються гірські країни й окремі 
гори, плосковершинні гайоти, підводні плато, глибокі океанічні 
западини, глибоководні жолоби (ультра,ні зони й області ложа з 
глибинами більш 6000 м). Величезні простори дна океанів в 
області ложа зайняті абісальними улоговинами з незначними 
ухилами дна: від 0° 20' до 0° 40'. 
Ще один різновид підводних хребтів вулканічні хребти. Вони 
складаються з ланцюжків підводних вулканів. 
На ложі океанів зустрічаються і так звані вали широкі масивні 
підняття з сильно пологими схилами. Система валів ділить ложе 
Тихого океану на кілька великих улоговин: Північно-Західну, 
Північно-Східну, Маріанську, Центральну, Південну, Беллінс-
гаузена, Чилійську, Панамську. 

Є ще одна особливість будови океанського ложа так звані 
зони трансформних розломів. Це вузькі і надзвичайно довгі сму-
ги складно роздробленого дна; то круті скидні уступи, то гре-
бені і жолоби, то просто складний розчленований рельєф. 
 

8.4. Глибоководні жолоби 
 

Океані́чні жо́лоби лінійні западини, довгі вузькі знижен-
ня дна океанів з глибиною більше 6000 м. Є зоною субдукції, 
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тобто зоною занурювання важчої океанічної тектонічної плити 
під легшу  материкову. Ширина їх 10–20 км, довжина 35 тис. км, 
глибина 5–11 км. Найбільші океанічні жолоби:  

1. Алеутський жолоб – глибина до – 8109 м, 
2. Курило-Камчатський жолоб – 10542 м, 
3. Японський жолоб – 9000 м, 
4. Ідзу-Оґасаварський жолоб – 9810 м, 
5. Філіппінський жолоб – 10882 м, 
6. Маріанський жолоб – 11034 м, 
7. Яванський жолоб – 7455 м, 
8. Бугенвільський жолоб – 8006 м, 
9. Тонга – 10882 м, 
10. Кермадек – 10047 м, 
11. Кайман – 7686 м, 
12. Пуерто-Рико – 8605 м, 
13. Центральноамериканський жолоб – 6662 м, 
14. Перуансько-Чилійський жолоб – 8065 м, 
15. Південно-Сандвічський жолоб – 8428 м. 

Максимальну глибину Світового океану (11034 м) вста-
новлено у Маріанському жолобі. Походження океанічних жо-
лобів пов'язують зі зсувом та опусканням океанічної літосферної 
плити. 

Для океанічних жолобів (за винятком жолоба Кайман) ха-
рактерні висока сейсмічність і негативні аномалії сили тяжіння 
Фая, великі магнітні аномалії обох знаків і зниження значення 
теплового потоку. 

Останні дослідження океанічних западин виявили, що у 
западині накопичується біомаса, яка опускається туди з меншої 
глибини, і що бактерії на дні особливо активно розкладають 
сполуки вуглецю. Таким чином глибоководні западини відігра-
ють диспропорційно більшу до своїх масштабів роль у регулю-
ванні обсягів двоокису вуглецю, а отже й клімату. 

 
8.5. Серединно-океанічні хребти 

 
Так називають величні гірські утворення шириною в кіль-

ка сотень кілометрів і висотою близько 2–4 км. Вони складають-
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ся з кількох паралельних гірських гряд. Їх схили опускаються до 
ложа океану широкими сходами. У найвищій центральній ча-
стині уздовж гребенів тіло хребта прорізають так звані рифти. 
Рифтові ущелини і рифтові зони в геологічному відношенні 
надзвичайно цікаві: тут висока сейсмічна активність і кожен 
день буває до 100 землетрусів. Також сильно розвинена і вул-
канічна активність. У стінках рифтової ущелини і на гребенях 
прилеглих до нього рифтових гряд оголюються глибинні породи 
Землі.  

Серединно-океанічні хребти морфологічно є найбільші, 
витягнуті в меридіональному або субмеридиональном напрямку 
здуття земної кори, що утворюють величезний (шириною до 
4000 км і відносною висотою до 4–5 км) звід зі складно розчле-
нованим рельєфом схилів і особливо його осьової зони, де ро-
звинені асиметричні хребти, розділені глибокими, різко вираже-
ними балками (рис. 11.2) з плоским дном і крутими стінками, 
витягнутими відповідно до загального простягання серединно-
океанічного хребта. Ці форми рельєфу – результат розривних 
порушень земної кори типу рифту, тому осьові зони серединних 
хребтів отримали найменування рифтових зон. 

Серединно-океанічні хребти утворюють єдину планетарну 
систему протяжністю близько 60 тис. км і простежуються у всіх 
океанах (рис. 11.3). Однією з основних геолого-геофізичних 
особливостей серединно-океанічних хребтів, властивою тільки 
їм, є високе значення швидкостей пружних хвиль в земній корі. 
Інша суттєва геофізична особливість – високе значення теплово-
го потоку. До числа важливих рис слід віднести також високу 
сейсмічність серединних хребтів і приуроченість численних 
острівних і підводних океанічних вулканів до їх гребенях і схи-
лах. Все це, як і різка розчленованість рельєфу, вказує на те, що 
серединно-океанічні хребти є області інтенсивного сучасного 
тектогенеза і, згідно з концепцією тектоніки літосферних плит, 
являють собою зони спрединга, де відбувається розходження 
літосферних плит і нарощування океанічної кори.. 

В геологічну будову хребтів і рифтових долин средінно-
океанічеських хребтів беруть участь ультраосновних породи, 
головним чином різні перідотіти, якими нерідко складені цілі 
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блоки, що утворюють окремі рифтові хребти. Великі отторжен-
ци і штоки ультраосновних порід в рифтових зонах проникають 
в земну кору з верхньої мантії, змішуються тут з блоками ос-
новних порід, утворюючи так званий меланж. Завдяки цьому 
значно збільшується загальна щільність кори під рифтових зо-
нами. Осадовий покрив спостерігається тільки на флангах 
хребтів, його потужність збільшується в міру віддалення від їх 
осьової зони. 

Незважаючи на загальні риси, серединно-океанічні хребти 
різних океанів відмінні по морфології. У Північному Льодови-
тому океані океанічні хребти представлений хребтом Гаккеля. 
Осьова частина хребта сильно розчленована: ряд окремих ко-
ротких хребтів поділяються глибокими рифтовими долинами, 
кулисообразно розташовуються уздовж осі хребта. 

Крім Арктичного басейну в Північному Льодовитому оке-
ані виділяється Норвежско-Гренландский басейн. Тут улоговини 
Гренландського і Норвезького морів поділяють серединно-
океанічні хребти Кніпо-віча, Мона і Ісландський. На Ісландсь-
кому хребті знаходиться діючий вулкан на о. Ян-Маєн. 

Найбільш добре вивчений Серединно-атлантичний хре-
бет, який є стрижневим орографическим елементом рельєфу 
дна Атлантичного океану. Він простягається від о. Ісландія на 
півночі до 65° пд.ш. (рис. 8.3). Простягання хребта постійно 
змінюється, але в цілому близьке до меридіональнгому, за ви-
нятком екваторіального ділянки, де воно на деякому протязі 
стає субширотні. Ширина хребта в південній Атлантиці досягає 
2500 км, але на північ від Ісландії скорочується до 300 км. 
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Рис. 8.3. Геоморфологічна схема дна Атлантичного океану                      
(за  О. К. Леонтьєвим): 

1 – підводні окраїни материків; 2 – глибоководні жолоби;                         
3 – острівні дуги; 4 – улоговини морів перехідних зон; 5 – плоскі 
Абісальна рівнини ложа океану; 6 – горбисті абісальні рівнини ло-
жа океану; 7 – хребти і піднесеності; 8 – серединно-океанічні хреб-
ти; 9 – розломи; 10 – зона Рифт осьової частини серединно-
океанічного хребта. Цифри і букви на схемі: 1 – Углове підняття;  
2 – Бермудські плато; 3 – височина Демерара; 4 – височина Ріу-
Гранді; 5 – Південно-Антильський хребет; 6 – височина Сьєрра-
Леоне. Деякі улоговини ложа океану: Л – Лабрадорської; СА – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

Північно-Американська; Г – Гайянская; Б – Бразильська; Ар – Ар-
гентинська; АА – Африкансько-Антарктична; Кп – Капська; 
Західної Європи – Західно-Європейська. Серединно-океанічні хреб-
ти: I – Рейкьянес; І – Серединно-Атлантичний; III – Африкансько-
Антарктичний  

 
Відносна висота Серединно-Атлантичного хребта не пе-

ревищує 4 км. Морфологічно було б правильніше називати його, 
як і інші серединно-океанічні хребти, не хребтом, а гірської 
країною або нагір'ям, так як він складається з окремих хребтів, 
гірських масивів, поздовжніх долин і знижень. Найбільш 
розчленований і контрастний рельєф властивий рифтової зоні 
хребта, представленої складною системою горстових хребтів і 
вузьких грабенів – ріфтових долин, причому до останніх нерід-
ко бувають приурочені глибини близько 5–6 км. Максимальні 
глибини характеризують зазвичай вузькі поперечні западини, 
пов'язані з січними хребет зонами розломів. Прикладом такої 
западини є западина Романи (7730 м). Поперечні розломи ще 
більше ускладнюють рельєф як рифтової зони, так і флангів 
Серединно-Атлантичного хребта. 

Ще один різновид підводних хребтів в океані – це вул-
канічні хребти. Вони складаються з ланцюжків підводних вул-
канів. В осьовій частині хребтів розташована рифтова долина 
глибиною до 2–3 км, де і відбувається вилив сучасних базальтів. 
Далі від хребтів тектоно-магматична активність згасає і схил 
поступово переходить у глибоководні западини. З віддаленням 
від хребтів зростає товщина кори і збільшується її вік. 

На ложі океанів зустрічаються і так звані вали широкі ма-
сивні підняття з сильно пологими схилами. Система валів ділить 
ложе Тихого океану на кілька великих улоговин: Північно-
Західну, Північно-Східну, Маріанську, Центральну, Південну, 
Беллінсгаузена, Чилійську, Панамську.  

Є ще одна особливість будови океанічного ложа так звані 
зони трансформних розломів. Це вузькі і надзвичайно довгі сму-
ги складно роздробленого дна; то круті уступи, то гребені і жо-
лоби, то просто складний розчленований рельєф. 
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8.6. Вулканічні острови 
 

Вулканічні острови в океані формуються в т.зв. «гарячих 
точках» планети внаслідок вивержень підводних вулканів. Бі-
льшість островів Тихого й Атлантичного океанів це їх надводні 
вершини. Одні вулкани давно потухли, інші приміром, острова 
Тристанд Такд Кунья й Канарські острова в Атлантичному оке-
ані. Гавайський і Філіппінський архіпелаги в Тихому активно 
діють або сплять.  

Архіпелаг Гавайських островів являє собою підняті над 
рівнем моря вершини великого підводного гірського хребта, 
відомого як підводне гірське пасмо Гаваї-Імператор, утворене 
внаслідок вулканічної діяльності над гарячою точкою в земній 
мантії над якою рухається  

Тихоокеанська плита повільно з північного заходу приб-
лизно зі швидкістю 51 км на мільйон років. Отже, острови на 
північному заході архіпелагу старші та зазвичай менші, внаслі-
док ерозії. Вік архіпелагу був розрахований на основі калій-
аргонового методу датування. Згідно з цього дослідження вва-
жається, що крайній північно-західний острів, атол Курі, є най-
старішим і має вік приблизно 28 млн років, у той як час крайній 
південно-східний острів Гаваї має вік близько 0,4 млн років 
(400 тис. років). 

Острів Гаваї є найбільшим і наймолодшим островом 
пасма, яке утворено п'ятьма вулканами. Найбільшим є Мауна-
Лоа, що займає більш ніж половину острова і є найбільшим щи-
товим вулканом Землі. Його висота 4170 м вище рівня моря і ще 
5 км від морського дна до поверхні води. Інші вулкани Мауна-
Кеа (4205 м), Гуалалаї (2520 м), Кохала (1678 м) і Кілауеа 
(1247 м).  

Атол [від малайського adol – замкнутий] кораловий ост-
рів у вигляді вузької кільцевої гряди рифового вапняку (корало-
вого бар'єру), що замикає в собі внутрішню лагуну. Зовнішній 
схил крутий (близько 45o–60o), іноді навіть нависає. З внутріш-
ньої сторони кільця нерідко розташовується хвилевідбійний вал 
і пляж. Підводне плато лагуни оточує піщана мілина. Атоли 
піднімаються над водою на кілька метрів, і в поперечнику дося-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

гають 90 км. Часто атол не є суцільним, а являє собою плоску 
мілину з ланцюжком, що піднімаються над нею кільцеподібних 
(серповидних) островів (атоллонів). Атолл утворюється в ре-
зультаті життєдіяльності коралів, вапнякових водоростей, мохо-
ваток. З усіх численних гіпотез походження атолів найбільш 
задовільною залишається гіпотеза занурення вулканічних ост-
ровів, оточених спочатку бар'єрними рифами. Рахується, що 
атоли утворилися внаслідок підняття рівня океану після танення 
льодовиків. Зустрічаються атоли тільки в тропічних зонах. 

На тлі в цілому плоского рельєфу океанічних плит виді-
ляються окремі підняття, серед яких розрізняють: гайоти, тобто 
вулканічні конуси з еродованими вершинами (характерні для 
Тихого океану); Гайоти [від імені амер. географа і геолога 
А. Гюйо] – ізольована плосковершинна підводна гора. Частіше 
це згаслий вулкан, вершина якого зрізана абразією або увінчана 
кораловим рифом. Процес формування гайотів  має декілька 
стадій. Спочатку, в результаті виверження підводного вулкана, 
утворюється вулканічний острів. Далі, на прибережному мілко-
водді навколо острова формується кільцевий кораловий риф. 
Якщо острів почне занурюватись, то формування гайотів мож-
ливе у двох випадках: 1) якщо швидкість занурення буде пере-
вищувати швидкість росту коралів; 2) якщо в результаті зану-
рення процеси абразії зріжуть поверхню і знищать кораловий 
риф. За умови нешвидкого опускання корали будуть встигати 
нарощувати риф і острів перетвориться в атол. Гайоти пошире-
ні в екваторіальній зоні Тихого та Індійського океанів на глиби-
нах до 2 км. Синонім гійот. 

 
8.7. Зони осадконагромадження на дні  морів і океанів 

  
У цілому залежно від рельєфу дна Світового океану в його 

межах виділяють кілька областей, кожна з яких характеризуєть-
ся певними умовами осадконагромадження і відповідними гру-
пами осадків (рис. 8.4). 

За приуроченістю до певних зон морські відклади поділя-
ють на: літоральні, які утворюються в припливно-відпливній 
зоні (від 0 до 20 м); субліторальні, або мілководні, які нагрома-
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джуються на глибинах від 20 до 200 м; батіальні, або відклади 
материкового схилу (від 200 до 2500 м), і абісальні, або відклади 
ложа Світового океану. 

 

 
Рис. 8.4. Зони осадконагромадження на дні  морів і океанів 

 
У межах літоральної зони переважають теригенні (ула-

мкові) осадки (валуни, галька, гравій, а біля пологих берегів 
піски). Органогенні відклади представлені уламками черепашок 
беносних тварин. На ділянках моря, захищених валами, нагро-
маджується різноманітний мул. На заболочених прибережних 
низовинах може нагромаджуватися торф. 

У зоні субліторалі (як і для літоралі) основним типом 
осадків є теригенні. Тут спостерігається сортування уламкового 
матеріалу з віддаленням від берега зменшується розмір уламків, 
гравій і піски змінюються з глибиною алевритовими і глинис-
тими осадками. Хемогенні осадки представлені карбонатами, 
фосфатами та оксидами і гідрооксидами заліза й марганцю, ор-
ганогенні осадки   черепашниками, кораловими рифами. 

Відклади батіальної зони представлені теригенними та 
органогенними мулами. Важливу роль в утворенні осадків баті-
альної зони відіграють планктонні організми. 

Для абісальної зони характерні переважно органогенні й 
полігенні осадки. Останні є червоною океанічною глиною і по-
ширені на глибинах понад 4000–4500 м. 
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8.8. Типи  прибережних морських відкладів 
 

У морях і океанах відбувається велика будівнича робота 
акумуляція осадків. Процес нагромадження осадків називають 
седиментацією, або седиментогенезом. Про масштаби цієї 
роботи можна судити на підставі появи багатьох осадових порід 
земної кори, потужність яких часто досягає 5–10 км і більше. 
Встановлено, шо в Світовий океан щороку надходить понад 
25 млн т мінеральних речовин. Вони приносяться з суходолу 
річками, льодовиками, вітром у вигляді уламків або в розчине-
ному стані та осідають у різних частинах дна морських басейнів. 
Велику роль в осадконагромадженні відіграють відмерлі рештки 
різних морських організмів (форамініфер, коралів, молюсків 
тощо) та продукти вулканічних вивержень, зокрема вулканічний 
попіл. Сумарна кількість вулканогенного і біогенного матеріалу 
близько 4 млрд т. 

За походженням морські осадки поділяють на теригенні; 
хемогенні; органогенні, або біогенні; вулканогенні; полігенні. 

Теригенні осадки продукти механічного дрібнення гірсь-
ких порід суходолу, перенесені річками, льодовиками, вітром. 
Вони також формуються за рахунок руйнівної роботи моря та 
вулканічних вивержень. Теригенні осадки представлені уламка-
ми різного розміру від брил, валунів, гальки до глинистих час-
тинок. 

Найбільше теригенних осадків відкладається поблизу бе-
рега, в зоні шельфу, континентального схилу та його підніжжя. 

Грубоуламковий матеріал відкладається поблизу берега, а 
дрібноуламковий і тонкозернистий, як легший, на більших гли-
бинах (рис. 8.5). Однак ця закономірність часто порушується 
різними чинниками (нерівністю підводного рельєфу, течіями, 
гравітаційними підводними процесами тощо). 
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Хемогенні осадки утворюються в різних зонах внаслідок 

кристалізації солей, розчинених у морській воді. Серед них най-
поширенішими є карбонатні осадки, фосфорити, глауконітові 
осадки і залізо-марганцеві конкреції. До цієї групи належать 
також осадки лагун і заток, характерні для аридних областей, де 
відбувається інтенсивне випаровування, і внаслідок цього зрос-
тає концентрація солей до повного насичення розчину й випа-
діння їх в осадок. 

Карбонатні осадки випадають у вигляді дрібних кульок 
(оолітів) або дрібного вапнякового мулу. Оолітові карбонатні 
осадки утворюються лише в аридних зонах за температури 25–
30° С і на глибині до 20 м, де вода добре нагрівається, а рослин-
ність поглинає вуглекислий газ. 

Фосфорити утворюються у вигляді конкрецій у перехід-
ній зоні від шельфу до континентального схилу переважно в 
умовах підняття глибинних вод, збагачених фосфором. 

Глауконітові осадки (піски й мули, збагачені зеленим мі-
нералом глауконітом) трапляються в зоні шельфу та верхньої 
частини континентального схилу на глибинах від 100 до 500–
1000 м (рідше до 2000 м). Глауконіт утворюється внаслідок під-

Рис. 8.5. Схема нагромадження осадків у морі біля  плоских 
берегів: 

1 – галечник; 2 – пісок грубозернистий; 3 – пісок дрібнозернис-
тий; 4 – мул органогенний 
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водного вивітрювання і розкладання на дні моря алюмосилікат-
них частинок, вулканічного скла або випадає в морській воді у 
вигляді гелю з колоїдних розчинів, принесених з суходолу. Час-
то в глауконітових пісках є фосфоритові конкреції. 

Залізо-марганцеві конкреції утворюються переважно в 
глибоководних частинах океанів, але трапляються місцями й у 
глибоких котловинах крайових і внутріконтинентальних морів. 
Найбільші їхні скупчення виявлено в Тихому океані. 

У засолених лагунах і затоках відкладаються різноманітні 
солі   гіпс, ангідрит, мірабіліт, кам'яна та калійна солі. Типовими 
прикладами таких гірко-солоних лагун є Сиваш і Кара-Богаз –
Гол. 

Органогенні (біогенні) осадки утворюються з відмерлих 
решток планктонних, нектонних і бентосних організмів. У морі 
вони розподіляються нерівномірно, залежно від природної зона-
льності, характеру дна, освітленості, тиску та інших причин. 

За хімічним складом органогенні осадки можуть бути кар-
бонатними або кременистими. Найбільші площі в океанах посі-
дають карбонатні планктогенні осадки (форамініферові, ко-
колітофоридові і птероподові). 

Форамініферові осадки складаються з черепашок найпро-
стіших одноклітинних організмів форамініфер. Вони поширені 
переважно на глибинах від 3000 до 4500–4700 м. Нижче вони 
розчиняються, не досягаючи дна, і замінюються кременистими, 
або полігенними, осадками. 

Коколітофоридові осадки утворюються з вапнякових пла-
стинок мікроскопічних водоростей коколітофорид. Вони трап-
ляються переважно разом із форамініферовими осадками, утво-
рюючи змішані коколітофоридово-форамініферові осадки. З 
таких осадків утворилися великі поклади крейди на Волино-
Поділлі, в Донбасі та інших місцях. 

Птероподові осадки складаються з решток маленьких 
планктонних молюсків птеропод, що живуть у теплих водах 
тропічних морів і океанів до глибини перших сотень метрів. 
Черепашки їх легкорозчинні і тому трапляються лише на глиби-
нах до 2000–2200 м. 

Кременисті планктогенні осадки утворюються з решток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

діатомових водоростей і радіолярій. Діатомові осадки найпоши-
реніші в холодних приполярних областях, особливо навколо 
Антарктиди. У північній півкулі вони менш поширені. 

Радіолярієві осадки утворюють окремі ареали в екваторіа-
льній частині Індійського і Тихого океанів переважно на дні 
котловин завглибшки понад 4500–4700 м, тобто нижче критич-
них глибин карбонатного осадконагромадження. 

До бентогенних осадків належать органогенні рифи, скла-
дені переважно з відмерлих решток коралів і вапнякових водо-
ростей, серед яких часто трапляється багато черепашок різних 
молюсків, уламків панцирів голкошкірих та інших організмів. 
Вони поширені лише в тропічних і субтропічних водах морів і 
океанів з середньорічною температурою води 23–25° С. 

Необхідною умовою для розвитку коралових рифів є неве-
лика глибина (максимально до 70–80 м), прозорість води і нор-
мальна або близька до нормальної солоність (30–38‰). Виділя-
ють три основні типи коралових рифів: 

• берегові рифи, які реформуються біля берега і часто бу-
вають сполучені з суходолом материків і островів; 

• бар'єрні, відділені від корінного берега материка або ос-
трова лагунами; 

• атоли, кільцеподібні коралові рифи. 
Характерним прикладом викопного місцевого рифу є Тов-

трова гряда, яка перетинає Подільську височину з північного 
заходу на південний схід аж до Молдови. 

Подекуди в прибережних зонах морів і океанів поширені 
осадки, складені з цілих або подрібнених черепашок молюсків  
черепашники. Найбільше їх у шельфових зонах аридних облас-
тей. Великі скупчення викопних вапняків-черепашників є в 
Криму та в околицях Одеси. їх використовують для виготовлен-
ня стінових блоків. 

Вулканогенні осадки утворюються на різних глибинах в 
областях сучасного і давнього вулканізму. Вони складаються з 
пірокластичного та лавового матеріалу, який нагромаджується 
навколо острівних і підводних вулканів. Крім того, пірокласти-
чний матеріал, особливо вулканічний попіл, трапляється у ви-
гляді домішок і прошарків у різних генетичних типах морських 
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осадків на великих відстанях від вулканічних вивержень, куди 
переноситься вітром. Вулканогенні осадки найбільш поширені в 
Тихому океані та північно-східній частині Індійського. 

Полігенпі осадки формуються під дією кількох чинників. 
До них належить червона глибоководна глина, поширена на 
найбільш глибоких і віддалених від континентів частинах дна 
Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. До складу черво-
ної глини входить осадковий матеріал різного походження: не-
розчинені рештки органічного мулу, вулканічний, космічний 
пил, тонкодисперсні частинки теригенного матеріалу, принесені 
річками, пилуваті частинки, перенесені вітром з суходолу, тощо. 

Червона глина вкриває значну частину площі Світового 
океану (36%) і має невелику потужність, що вказує на дуже по-
вільне її нагромадження. 

Моря й океани мають величезні запаси різноманітних мі-
неральних ресурсів. Вони залягають у товщах порід, які склада-
ють підводне продовження материкових структур у морях і оке-
анах. Тут виявлено великі поклади нафти і газу (понад 900 родо-
вищ), вугілля, сірки, залізних руд та інших корисних копалин. 
Уже тепер з підводних окраїн материків добувають понад 25% 
світового видобутку нафти і близько 10% газу. 

З осадками прибережної зони пов'язані розсипні родовища 
ільменіту, циркону, монациту, каситериту, золота, платини, ал-
мазів, янтарю та інших цінних корисних копалин. 

У шельфових зонах виявлено великі поклади і ведеться 
видобуток фосфоритів і сірки. 

Серед глибоководних осадків Тихого океану виявлено 
унікальні поклади залізомарганцевих конкрецій, загальні запаси 
яких набагато більші від запасів залізних і марганцевих руд, 
доступних для видобутку на суходолі. Важливо, що в складі 
конкрецій є велика кількість кобальту, нікелю, міді та інших 
цінних металів. 

Крім того, з морських вод добувають кухонну сіль (одну 
третину світового видобутку), металічний магній (понад 60% 
світового видобутку), бром (близько 90%), а також натрій, калій, 
йод. Морські води містять майже всі хімічні елементи, відомі на 
Землі, але добувати їх здебільшого невигідно у зв'язку з велики-
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ми затратами. В перспективі можливе виробництво з морських 
вод урану, золота, міді. 

 
8.9. Геологічна характеристика океанів 

 

Антлантичний океан (Atlantic Ocean) є другим у світі за 
розмірами, його площа 91,6 млн км2, він включає моря (Балтійсь-
ке, Північне, Середземне, Чорне, Азовське, Карибське, Бафінове, 
Лабрадорськое, Скоша, Уедела, Лазарєва, Рісер-Ларсена), затоки 
(Гвінейська, Біскайська, Гудзонова, Мексиканська, Святого Лав-
рентія); острови (Гренландія, Ісландія, Велика Британія, Великі і 
Малі Антильські, Ірландія, Зеленого Мису, Фарерські, Шетлансь-
кі, Азорські, Мадейра, Бермудські). 

Центральною структурою океану є Серединно-
Атлантичний хребет (див. рис. 8.3), що простягається в його 
осьовій частині на 17 тис. км при ширині до 1 тис. км. У його 
осьовій частині виділяється рифтова долина, розсічена і зміщена 
за системою трансформних розломів. До неї приурочені епіцент-
ри дрібнофокусних землетрусів.  

У межах ложа океану виділяються глибоководні западини 
(Лабрадорська, Ньюфаундлендська, Північноамериканська, Бра-
зильська, Аргентинська, Європейська, Північноафриканська, 
Сьєрра-Леоне, Гвінейська, Ангольська, Капська), абісальні рівни-
ни, зони пагорбів і піднять (Бермудське, Ріу-Гранде, Рокуелл, 
Сьєрра-Леоне, Китовий хребет, Канарське, Мадейра, Зеленого 
Мису), підводні гори, глибоководні жолоби (Пуерто-Рико, Пів-
денно-Сандвічів, Кайман, Орьєнте). Шельф має ширину від кіль-
кох до сотень кілометрів, гранітний шар кори виклинюється у 
межах материкового підніжжя, яке продовжує шельф. Тут же з 
35–40 до 5–7 км зменшується товщина земної кори.  

В океані вона складена нижнім габро-перидотитовим ша-
ром (до 5 км); середнім базальтовим (1,5–1,7 км); верхнім осадо-
вим (середньою товщиною 0,7 км), відсутнім в осьовій зоні сере-
динного хребта. Базальтовий шар побудований переважно толеї-
товими різновидами базальтів, для яких характерна подушкова 
окремість. На островах розвинуті лужні різновиди базальтоїдів, у 
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глибоководних жолобах і зонах трансформних розломів зустрі-
чаються ультраосновні, у тому числі метаморфізовані породи.  

Найдавнішими породами океанічного дна є середньоюрські 
осади (150 млн р.), виявлені біля берегів Північної Америки. У 
напрямку до осі серединно-океанічного хребта вік осадів змен-
шується аж до четвертинного. У тому ж напрямку зменшується їх 
товщина. Припускається, що Північна Атлантика утворилася 
200 млн р. тому, а Південна 120 млн р. тому при поділі Лавразії і 
Гондвани.  

Об'єднання океанічних басейнів відбулося 90 млн р. тому; 
їхнє подальше розширення пов'язане з постійним новоутворен-
ням кори в осьовій зоні серединно-океанічного хребта і частко-
вим її зануренням у мантію в крайових жолобах.   

Індійський океан (Indian Ocean) третій за величиною, йо-
го площа 76,2 млн км2, він включає моря Червоне, Аравійське, 
Андаманське, Лазарєва й ін.; затоки: Перська, Аденська, Омансь-
ка, Бенгальська, Велика Австралійська; острови континентально-
го походження: Мадагаскар, Тасманія, Шрі-Ланка, Сокотра, 
Сейшельські, вулканічного: Кергелен, Крозе, Принц-Едуард, Ам-
стердам, Сен-Поль, коралового: Маскаренські, Коморські, Анда-
манські.  

Геологічна будова Індійського океану є проміжною між 
Тихим і Атлантичним океанами. Уздовж континентального під-
ніжжя, яке представлено пасивними окраїнами, континентальна 
кора стоншується і переходить в океанічну, а в активній окраїні 
Зондській острівній дузі відбувається субдукція літосферних 
плит. Ширина шельфу не перевищує кількох десятків кілометрів, 
іноді до 300–350 км.  

У центральній частині виділяється система серединно-
океанічних хребтів довжиною до 20 тис. км, шириною 400–
1000 км, висотою 2,5–4,0 км (Аравійсько-Індійський, Західноін-
дійський, Африкано-Антарктичний, Центральноіндійський, Авс-
трало-Антарктичний). Ці хребти у районі Аденської затоки з'єд-
нуються з системою внутрішньоконтинентального Східно-
Африканського рифту. В їхній центральній частині відслонюють-
ся базальти, які залягають тут безпосередньо на розущільненій 
мантії. В іншій частині кора має тричленну будову: серпентинізо-
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вані ультраосновні породи і габро-перидотити нижнього шару, 
вище залягають габро-діабази і базальтові подушкові лави серед-
нього шару, перекриті осадовими утвореннями верхнього шару.  

Серединно-океанічними хребтами океанічне ложе розділе-
не на три сегменти. Найбільшими западинами ложа океану є: 
Оманська, Аравійська. Центральна, Кокосова, Північно-, Західно- 
і Південноавстралійські, Натуралістів у північно-східному секто-
рі; Сомалійська, Амірантська, Маскаренська, Коморська, Мозам-
біцька у західному; Крозе, Африкано-Антарктична, Австрало-
Антарктична у південному. У їх межах товщина осадового чохла 
може досягати 1000 м, різко знижуючись на хребтах (Мадагас-
карський, Маскаренський, Агул’яс і ін.).  

Розвиток Індійського океану почався близько 150 млн р. 
тому після розколу Гондвани і продовжується до сьогоднішнього 
дня.  

Основним мінеральним багатством Індійського океану є 
шельфові поклади нафти і газу, особливо нафтогазоносного ба-
сейну Перської затоки. Крім того, відомі каситеритові, рутилові, 
монацитові і цирконієві розсипи на узбережжі південно-східної 
Азії. У відкритому океані виявлені великі поля розвитку залізис-
то-марганцевих конкрецій. У Червоному морі відомі поклади 
солі, рудоносні осадки рифтових долин, так звані «чорні курці».  

Північний льодовитий океан (Arctic Ocean) найменший на 
Землі, його площа 14,7 млн км2, включає моря: Баренцеве, Біле, 
Карське, Лаптєвих, Східносибірське і Чукотське; острови: Гренла-
ндія, Ісландія, Фарерські, Шпіцберген, Земля Франца-Йосифа, Ко-
лгуєв, Нова Земля, Вайгач, Північна Земля, Новосибірські, Вранге-
ля. Характерною відмінністю від інших океанів є дуже широка 
шельфова область, яка дорівнює близько 55% площі і складена 
корою континентального типу. Остання представлена континента-
льними блоками і продовженням різновікових складчастих струк-
тур, які обрамлюють Північний Льодовитий океан. У центральній 
частині простежується Серединно-Арктичний хребет, по боках 
якого розташовані глибоководні западини: Гренландська, Норвезь-
ка Лофотенська (у Норвезько-Гренландському басейні), Амундсе-
на і Нансена (у Євразійському). У їхніх межах розвинута кора оке-
анічного типу, найдавніша частина якої (у межах Канадської уло-
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говини) відноситься до пізньої юриранньої крейди. Улоговини 
Макарова і Бафінової затоки сформувалися наприкінці крейди, а 
Норвезько-Гренландський і Євразійський басейни наприкінці па-
леоцену-початку еоцену. Підводний хребет Ломоносова і підняття 
Менделєєва складені континентальною корою і, ймовірно, станов-
лять собою відторженці, які відокремилися від континентальних 
масивів у процесі розтягання земної кори при утворенні океану. На 
шельфі океану відомі нафтогазоносні басейни і розсипи каситери-
ту.  

Тихий океан (Pacific Ocean) має площу 180 млн км2, за-
ймає близько 1/3 земної  кулі, середня глибина 3980 м, максима-
льна 11022 м у Маріанському жолобі. Він обмиває східні узбе-
режжя Азії й Австралії, західні Північної і Південний Америки. 
Крім основної акваторії включає численні окраїнні моря (Берін-
гове, Охотське, Японське, Жовте, Східно- і Південнокитайські, 
Філіппінське, Коралове). У центральній і західній частинах оке-
ану розташовані численні острови (Гавайські, Нова Гвінея, Нова 
Каледонія, Фіджі, Туамоту, Коралові, Гебриди, Маршаллові, 
Самоа, Каролінські та ін.).  

Тихий океан є гігантською літосферною океанічною пли-
тою, яка активно взаємодіє з навколишніми континентальними 
плитами по зонах спредингу. Найбільші структури: зона пере-
ходу континент-океан та ложе океану. 

Зона переходу континент-океан на сході і заході океану 
має відмінності. Так, біля берегів Північної і Південний Амери-
ки шельф дуже вузький, материковий схил від бровки шельфу 
круто опускається до пелагічних глибин, іноді розвинуті своєрі-
дні зони бордерленду, представлені системою підвідних пасм та 
улоговин, які сформувалися в процесі акреції до материка чужо-
рідних блоків. Тут океанічна плита безпосередньо підсувається 
під континент, а пов’язаний з субдукційними процесами вулка-
нізм розвивається на окраїні континенту. Західні окраїни мають 
складнішу будову і становлять сполучення окраїнних морів, 
острівних дуг і глибоководних жолобів. Як вважається, біль-
шість окраїнних морів утворилися за рахунок розтягання між 
окраїнними дугами і континентальними масами (задуговий 
спрединг), при цьому часто зони спредингу могли відривати і 
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відсувати уламки континенту (Японія, Нова Зеландія). Острівні 
дуги, які становлять собою пасма вулканів, обмежені з боку 
океану глибоководними жолобами вузькими глибокими ліній-
ними депресіями, які є, як вважається, поверхневим вираженням 
зон спредингу.  

Ложе океану. Виділяються системи активних серединно-
океанічних хребтів чи рифтів і глибоководні западини. Перші з 
них відповідають зонам розсуву чи субдукції океанічної кори, 
швидкість якої складає від 5 до 16–18 см/рік. Основні рифтові 
системи: Експлорер, Хуан-де-Фука, Горда, Східнотихоокеанське 
підняття, Галапагоська і Чилійська системи. В осьовій частині 
хребтів розташована рифтова долина глибиною до 2–3 км, де і 
відбувається вилив сучасних базальтів. Далі від хребтів тектоно-
магматична активність згасає і схил поступово переходить у 
глибоководні западини. З віддаленням від хребтів зростає тов-
щина кори і збільшується її вік. Основні западини: Північно-
Західна, Північно-Східна, Центральна, Східномаріанська, Захід-
но- і Східнокаролінська, Меланезійська, Південна, Белінсгаузе-
на, Гватемальська, Перуанська, Чилійська характеризуються 
хвилястим рельєфом дна. Вони розділені підняттями, які мають 
переважно вулканічне походження (Гавайські, Каролінські, Ма-
ршаллові  та ін. острови). Океанічна кора має наступну будову 
(знизу):  
− кумулятивний комплекс дунітів і серпентинізованих піроксе-

нітів; 
− розшаровані габро; 
− базальтовий шар (до 2 км), складається з  комплексу дайок і 

підводних лав; 
− осадовий чохол товщиною 100–600 м у відкритому океані, і 

до 12–15 км в основі континентального схилу і в окраїнних 
морях.  

У складі осадів у пелагічній частині океану розвинуті пе-
реважно карбонатні форамініферові і коколітові мули а в помір-
них зонах кременисті діатомітові мули, які у батіальній частини 
змінюються на кременисті радіолярієві і діатомітові осади, а в 
тропічних зонах на червоні глибоководні глини. Уздовж конти-
нентальної окраїни розвинуті теригенні і вулканогенні відклади, 
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у серединно-океанічних хребтах вулканогенні, часто збагачені 
оксидами і гідрооксидами заліза і марганцю. Тихий океан бага-
тий на скупчення горючих корисних копалин: розсипи важких 
мінералів, скупчення глибоководних залізо-марганцевих конк-
рецій, фосфоритів, поклади сульфідних руд.   

 
 

Тести  
На кожне запитання приводяться три відповіді, тільки одна 

з них правильна. Виберіть її! 
1. Який океан найменший: 1) Індійський. 2) Північний льодови-

тий. 3) Антлантичний. 
2. Кораловий острів у вигляді вузької кільцевої гряди рифового вап-

няку: 1) Атол. 2) Гайот. 3) Каньйон. 
3. Щілина в океанічному дні, що вирізняються крутими стінками і 

вузьким днищем: 1) Атол. 2) Гайот. 3) Каньйон. 
4. Вулканічні конуси з еродованими вершинами характерні для Тихо-

го океану: 1) Атоли. 2) Гайоти. 3) Каньйони. 
5. Відклади якої зони океонічного дна представлені теригенними та 

органогенними мулами? 1)  Батіальної. 2) Літоральної. 3) Абісаль-
ної. 

6. Як називається процес руйнування морських берегів? 
1) Абляція. 2) Абразія. 3) Ерозія. 

7. Які основний чинник руйнування морських берегів? 1) Морські 
хвилі. 2) Морські течії. 3) Вертикальні переміщення води. 

8. Які з перерахованих форм рельєфу характерні для крутих мор-
ських берегів? 1) Бар, вал. 2) Лагуна, бар. 3) Кліф, бенч. 

9. Які з перерахованих форм характерні для пологих морських 
берегів? 1) Бари, коси. 2) Бенч, кліфт. 3) Меандра, конус вино-
су. 

10. Які існують типи берегів за конфігурацією до основних геоло-
гічних структур? 1) Геосинклінальні і  синклінальні. 2) Попе-
речні, поздовжні. 3) Рифтові, грабенові. 

11. При яких типах берегів формуються глибокі гавані? 1) Поздо-
вжніх. 2) Поперечних. 3) Немає значення. 

12. В яких умовах формуються фіордові береги? 1) При затоплені 
рівнин. 2) При затоплені височин. 3) При затоплені гір з трого-
вими долинами. 

13. В яких умовах формуються шхерні береги? 1) При зануренні 
гір з троговими долинами. 2) При зануренні льодовиково-
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денудаційних рівнин. 3) При зануренні височин. 
14. В яких умовах формуються лагунні береги? 1) При відступанні 

моря. 2) При наступанні моря на сушу. 3) При стабільному по-
ложенні берегової лінії моря. 

15.  Який океан найбільший: 1) Індійський. 2) Північний льодови-
тий. 3) Антлантичний. 

 
П и т а н н я   д л я   с а м о к о н т р о л ю 

1. Які планетарні елементи рельєфу виділяються на дні Світового оке-
ану?  

2. Які солі входять до складу морських вод?  
3. На які групи поділяються морські організми за умовами життя?  
4. Назвіть форми руху морської води. 
5. Що називається абразією? 
6. За рахунок чого утворюються морські відклади? 
7. Які є генетичні типи морських відкладів і ж вони утворюються? 
8. Які мінеральні ресурси зв'язані з морськими осадками? 
9. Вкажіть особливості геологічної будови Антлантичного океану. 
10. Вкажіть особливості геологічної будови Тихого океану. 
11. Вкажіть особливості геологічної будови Північного льодовитого 

океану. 
12. Вкажіть особливості геологічної будови Індійського океану. 
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