
ГЕОЛОГІЯ І РЕЛЬЄФ ХЕРСОНЩИНИ



ГЕОЛОГІЯ - комплекс наук про тверду оболонку Землі -
літосферу, її будову, речовинний склад, рухи та історію

розвитку, а також процеси, що її створили.   Геологія 
об’єднує багато наук - це:  стратиграфія, тектоніка, вулканологія,      
сейсмологія,  морська геологія, гідрогеологія,  палеонтологія…



Історична геологія,  мінералогія  та  петрографія…



ГЕОЛОГІЯ  І РЕЛЬЄФ 
ХЕРСОНЩИНИ

МЕТА: познайомитись  з  геологічною  історією, 
особливостями  рельєфу,  геологічними  
об’єктами  Херсонщини  та  своєї  місцевості

Херсонщина в геологічному відношенні для 
необізнаної в геології людини здається не 
цікавою. 
Тут немає високих гір, вулканів інших 
вражаючих об’єктів. Але це на перший погляд. 
Якщо ретельно придивитись, дізнатись 
геологічну історію рідного краю, то в нашій 
області  можна відкрити для себе багато 
унікальних геологічних об’єктів.

По своїм природним умовам Херсонщина

належить до числа унікальних куточків світу. 

Вона розташована на Причорноморській

низовині, у степовій зоні, по обох берегах 

нижньої течії Дніпра, одна з усіх областей 

України має вихід до двох морів - Чорного і 

Азовського. 



Херсонська область розташована на Причорноморській западині, 
яка є  південною  частиною Східно - Європейської платформи. 

Геологічна історія розвитку нашого краю починається з архейської 
ери, коли закінчився тектонічний цикл  утворенням гірського 
масиву, який простягнувся  від Азовського моря до р. Дніпро, 

включаючи і територію нинішньої Херсонської області. 



В подальшому тривалий час - більше 2 млрд. років відбувалось 
руйнування гірської країни, накопичувались продукти  

вивітрювання, утворилась платформа.
Поверхня кристалічного фундаменту має чітко виражений  нахил з півночі 

на південь, загальне падіння цієї поверхні складає 20 - 40 м на
1 км, перепад абсолютних глибин фундаменту від 100 до 2000 м

За геологічну історію територія Херсонської області багато разів була 
вкрита морем, при цьому накопичувались шари осадових порід, 
глини, піски, вапняки і мергелі.



Геологічна платформа  має двоярусну будову, складається з  чохла і 
фундаменту

Чохол - представлений товщею
горизонтально - і пологозалягаю-
чих  шарів осадових порід

Фундамент - складається з 
інтенсивно деформованих
кристалічних і  метаморфічних
гірських порід

Плита - частина платформи 
перекрита потужним осадовим 
чохлом (більше 500 м)

Щит - частина платформи, де 
кристалічний фундамент виходить 
на поверхню



РЕЛЬЄФ - сукупність нерівностей земної  поверхні

Основні форми рельєфу:



Рельєф Херсонщини рівнинний, територія області розташована на  
Причорноморській низовині і відноситься до найнижчих  та  дуже 

рівнинних місць  на  території  України. Перепад висот всього 100 м.



Де шукати геологічні об’єкти в своїй 
місцевості?

• Для ознайомлення з геологічною будовою будь-якої 
місцевості необхідно передусім розшукати й виявити виходи 
гірських порід на поверхню. 

• Такі виходи шарів гірських порід називають геологічними 
відслоненнями

• Відслонення можуть бути природними і штучними. 
• Природні відслонення на рівнинах зустрічаються скрізь - на 

невеликих пагорбах, схилах річкових долин, височинах і бе-
регах озер. 

• Штучні відслонення створені діяльністю людини - це різні 
ями, котловани, канави, кар’єри, тощо. 

• Перш ніж розпочати геологічне вивчення місцевості, бажано 
знайти топографічну карту цього району або самостійно 
скласти окомірний план.

• Дивимось  перелік геологічних об’єктів Херсонщини, 
звертаємо увагу на відслонення.



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини:

Львівський, Бериславський геологічні пам’ятники



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини:  Вапнякові 
тераси долини Дніпра біля Антонівки



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини: 
Березові колки



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини: 
Озера, поди !



Сиваш,  Арабатська  стрілка,  Лемурійське озеро



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини:        
Федорівська печера - геологічна пам’ятка



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини:
Дельта Дніпра, плавні



Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини: 
Олешківські піски



Олешківські піски

займають величезну площу 
на схід від Херсона,

вони простягаються на 30 км

із заходу на схід і на 150 км - з 
півночі на південь, їх площа 
більше 160 тис. га. 

Стримують  пустелю  штучно 
насаджені  ліси.

Майже всюди у світі прирічні
піски - це досить вузькі смуги 
вздовж річок не ширше 10км, 
і лише в  пониззі  Дніпра 
природа  створила  компакт-
ний  масив  таких  розмірів.



Походження Олешківських 
пісків це результат декількох 
масштабних  геологічних 
катастроф, які періодично 
відбувалися в  долині  Дніпра 
в  льодовикову епоху,  коли 
багатокілометровий шар 
континентального льоду  
періодично насувався  з півночі 
по річищу  Дніпра,  горнув 
перед  собою велетенські  
гряди  гірських  порід. 

В  період  танення льодовика    
ці гряди перетворювались  в 
природні  дамби,  що 
відокремлювали  озера.  
Коли льодовик  танув, в  якусь 
мить дамба не  витримувала  і 
велетенський  потік  води 
котився річищем  Дніпра  в 
напрямку  Чорного моря, 
утворюючи  широкі  піщані 
арени.



• Сьогодні  існує 7 великих 
піщаних  дніпровських арен: 

• Каховська

• Козачелагерська

• Олешківська

• Збур’ївська

• Іванівська

• Чолбаська

• Кінбурнська

• Вони не утворюють єдиного 
масиву, а  розмежовані 
вузькими  вологими 
пониззями, які  є  слідами 
річкових рукавів  у прадавній 
дельті Дніпра.



Піски  перешаровувались.  
глинистими,  мулистими 

фракціями, що несуть у собі 
родючість. 

• Вітер  приносив  насіння  різних  
рослин.  Приносили  його річкові 
води та перелітні  птахи. І  вкрилися 
Нижньодніпровські  піски  рясною 
рослинністю  і виросли  тут просторі 
ліси.

• Про це писав понад 2400 років тому 
давньогрецький  історик  Геродот,
відвідавши цей  лісовий  край, який 
назвав Гілеєю. 

• В подальшому ці  ліси були знищені 
пожежами та  людською  діяльністю.

• Величезної  шкоди завдавало   
Олешшю інтенсивне випасання 
овець.



Величезної  шкоди  завдавало   
Олешшю інтенсивне  випасання 
овець.

З відкриттям Чорноморських портів 
у степах Причорномор’я набуло 
розвитку вівчарство, продукція 
якого - вовна - знаходило широкий  
збут  на заморських ринках. 

Якщо у 1808 р. на півдні України 
налічувалось всього 9 тис. овець, то  
в  1860 р.  їх поголів'я  перевищува-
ло 7млн.

Внаслідок надмірного випасання  
знищувались деревна та 
трав'яниста  рослинність. 

Оголені піски, видувалися вітрами, 
та почали наступати на прилеглі 
степи, перетворюючі їх на безплідні 
землі.



У 20 ст. проводилась  велика 
робота  по  закріпленню  пісків.



Цікавим є  процес утворення

водяних  лінз під  кучугурами, 
піщаний покрив  здатен 
накопичувати і з  повітря  вологу

і утримувати її,  поповнюючи 
запаси  підземних  вод. 

Так, дослідження показують, що 
нижньодніпровські арени 
щорічно акумулюють  до  150-
170  млн. куб. м води!

Це  ще одна,  вкрай  важлива  
роль Олешківської  пустелі  у 
екологічному  балансі  території.



Олешківські піски зовсім не схожі 
на типові пустелі, адже тут випадає 
300-350 мм опадів у рік. 

Це  занадто  багато  для  існування 
пустель, тому Олешківські піски  є 
напівпустелею,  правильніше 
сказати несправжньою  
напівпустелею, яка існує  лише  
завдяки потужним покладам  
пісків  та активній вітровій ерозії.

Її особливістю є  просторова 
мозаїчність - тут  поєднуються 
піщані кучугури - із  фраґментами 
псамофільного (піщаного) степу, 
який чергується  із  невеликими 
болотами,  прісними та  солоними 
озерами, чагарниками  і  вторин-
ним  степом.

Зрештою, усе  тут дуже незвичай-
не, варте  уваги  і охорони.



Природний об’єкт - Олешківські 
піски

має  незвичайне  геологічне 
походження, цікаву  історію 
розвитку рельєфу, природа  є 
багатою  та  різноманітною, в

ній  спостерігається  унікальна 
неповторність  і цінність.

На території парку  зустрічається 
більш як 100 рідкісних та  
зникаючих  видів  рослин, грибів, 
лишайників і тварин, включених 
до Червоного  списку  Херсонсь-
кої області, 

Червоної  книги  України,  
Європейського  Червоного  списку, 

Світової  Червоної  книги  МСОП. 



У 2010 році створено

• НПП « Олешківські піски» -
природо - охоронну, рекреаційну, 
культурно - освітню,  науково-
дослідну установу  загально-
державного  значення, що входить  
до складу природно - заповідного  
фонду  України, охороняється як 
національне надбання, щодо  
якого встановлюється особливий  
режим охорони, відтворення  і  
використання. 

• Створення Парку  було  великою 
перемогою екологів  та  науковців 
України. Враховуючи  його  унікаль-
ність, це  безцінний  внесок  в  діло 
охорони  природи,  подарунок  не 
лише Херсонщині,  а й  всієї  
Україні, і навіть  нашій  планеті.





Унікальні геологічні об’єкти Херсонщини: Широка Балка, 
Станіславський та Олександрівський геологічні пам’ятники



СТАНІСЛАВСЬКИЙ  ГЕОЛОГІЧНИЙ  ПАМ’ЯТНИК



• На  території  природно -
заповідного об’єкту
охороняється поєднання
степових ділянок  з  уні-
кальною  рослинністю, 
крутосхилів з  відслонен-
нями лесових  порід,  та 
прибережної  акваторії.

• Це ландшафтний заказник 
загальнодержавного 
значення, загальною 
площею 659 га, створений 
у 2002 р.



Станіславський геологічний 
пам’ятник

в геологічному  відношенні  
представляє  собою 
відслонення  осадових порід 
четвертинного віку,

а в рельєфі - це яружно-
балкова система, яка вздовж 
узбережжя  ускладнена 
обвалами.



Територія  заказника

має  рельєф  з  ярами і 
балками  глибиною  до 
25 м, шириною - 50 м, 
довжиною - 600 м.

Земна поверхня тут 
задернована слабо, 
представлена лесами,

які легко піддаються 
водній ерозії.



Геоморфологічний парадокс 

Станіславського геологічного 
виступу полягає  в тому, що 
для  виникнення та розвитку 
ярів  глибиною  більше 20 м 
необхідно  одночасне 
існування трьох  факторів -
літологічного, 
геоморфологічного

та метеорологічного,

без наявності одного із них, 
розвиток ярів відбуватися не 
буде.



Гіпотеза  походження

яружно - балкової системи  в  межах 
Станіславського геологічного 
пам’ятника полягає  в тому, що  це 
місце розташування  давнього  русла 
річки Інгул. 

Після останнього зледеніння, коли 
річка і несла тут свої води, накопичи-
лась значна кількість твердого 
матеріалу.

А прориви вод  льодовикових  озер 
прорізали поверхню  лесових рівнин. 

Це і є причиною  утворення ярів  в 
районі селищ  Станіслав, Олександ-
рівка, Широка  Балка та  Софіївка 
вздовж  узбережжя Дніпровського 
лиману.



Опис геологічного відслонення, 
відбір зразків гірських порід



Стан геологічного об’єкту:

вивчаючи  стан  геологічного  
об’єкту ми  з’ясували, що він  
катастрофічний!

крім руйнації  берегів та 
схилів  ярів,  спостерігається   
засмічення  території 
заказника, відсутні  щити з 
інформацією  про природо-
охоронний об’єкт;

плануємо подальші кроки

по захисту цього унікального 
природного об’єкту.



Охорона геологічного середовища

• наявність в області великої кількості замкнених
подових знижень, що є природними накопичувачами
поверхневих стоків, та рівнинний рельєф є 
важливими чинниками підтоплення, яке  в свою 
чергу є поштовхом до  розвитку інших
несприятливих процесів - зсувів, карсту, ерозії. 

• На узбережжі Азовського і Чорного морів найнебез-
печнішим техногенним нженерно - геологічним
явищем є зсуви. 

• Також на обох узбережжях морів розвинений процес
абразії - процес руйнування берегів хвилями.



За останніми данними в  області зареєстровано 38 зсувів, 
більшість з яких сформувались в Білозерському, 
Верхньорогачицькому та Нововоронцовському районах. 

Загальна ураженість ерозією складає 6,3 % території області

Для запобігання  негативних наслідків людської 
діяльності  сьогодні створюється окрема самостійна 
галузь наук про Землю - що так і називається  
охорона  геологічного  середовища

Наприкінці минулого століття виникла наука  
екогеологія - наука геологічного циклу, що вивчає 
екологічну систему літосфери



Охорона геологічного середовища

набула міжнародного  значення, 
про що свідчить створення 
Європейської  Асоціації з охорони 
геологічної  спадщини - ПроГЕО,
до  якої  увійшла і Україна.



Вікторина
Що це за геологічний об’єкт?



Що це за геологічний об’єкт?



Що це за геологічний об’єкт?



Що це за геологічний об’єкт?



Яке за походженням відслонення?



Домашнє завдання:
Знайти геологічний об’єкт в  своїй місцевості, зробити фото 
та його короткий опис (назва, де  знаходиться, стан 
охорони об’єкту )

• Наприклад:

Великий Чапельський під 
знаходиться на території 
біосферного заповідника Асканія -
Нова, охороняється законом як 
об’єкт природно- заповідного 
фонду України



Наприклад:

Вапнякова тераса 
долини Дніпра біля смт. 
Антонівка,

не є обєктом природно -
заповідного фонду, 

територія геологічного 
об’єкту середньо 
засмічена.



РЕЗУЛЬТАТИ:    проекту  «Унікальна  Херсонщина»

Гуртківці

- здійснили  геологічні  екскурсії 

- зробили  описи геологічних відслонень

та  форм рельєфу

- провели  екологічні  акції

- зібрали: геологічну колекцію, фотоматеріали   

природоохоронні  матеріали

- плануємо  експедицію…

Робота  Кузьмінової Олени 

«Геологія і  рельєф  Херсонщини»

посіла  I місце 

на  міському та  обласному  етапах 

Всеукраїнської  експедиції  учнівської 

молоді  «Моя Батьківщина - Україна»          

за  напрямком  «Геологічними стежками    

України».



Студенти  ХГМТ ОДЕКУ, 
що займаються в гуртку 

«Географічне 
краєзнавство»



Херсонський  гідрометеорологічний  технікум  Одеського 
державного  екологічного  університету

Готує молодших  спеціалістів  за  
спеціальностями:

103  НАУКИ  ПРО  ЗЕМЛЮ

Спеціалізації:

- метеорологічні  спостереження                                        

- гідрологічні  та  гідрохімічні  
спостереження

- експлуатація  та  обслуговування  
гідрометеорологічних  
вимірювальних  систем

101 ЕКОЛОГІЯ

183 ТЕХНОЛОГІЇ   ЗАХИСТУ  
НАВКОЛИШНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА

Контактний телефон:  095 41 99 834

Домбовська Ірина  Олександрівна


