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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна Регіональна інженерна геологія є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань  «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія».  

Дана дисципліна за вибором студента  блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». 
Викладається у 7 семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 108 год.  

(3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 17 год., самостійна 
робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком в письмово-усній 
формі. 

Мета дисципліни – надання базових знань про закономірності 
формування, розподілу інженерно-геологічних умов різних структурних 
елементів земної кори, а також прогнозування їх змін під впливом інженерно-
господарської діяльності людини.  

Завдання – підготувати фахівця до розуміння закономірностей розвитку і 
поширення процесів і явищ, котрі відбуваються у геологічному середовищі і 
можуть посилювати несприятливий вплив при зведенні будівель і споруд. 

Предмет вивчення - включає в себе: оцінку закономірностей формування 
інженерно-геологічних умов під впливом природних та антропогенних факторів 
для обґрунтування оптимальних проектів будівель і споруд, вибору методів 
моніторингу  інженерно-геологічних процесів, а також визначення захисних 
заходів для запобігання небезпечних наслідків, раціонального використання та 
охорони довкілля. 

Структура навчальної дисципліни: навчальна дисципліна складається з 
двох модулів. Перший модуль складається з чотирьох тем. Перша тема 
передбачає дві лекції, друга тема – одну, третя – одну, четверта тема – чотири 
лекції. Другий модуль складаються  з восьми тем, кожна тема викладається за 
одну лекцію.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- основні принципи теорії комплексного формування геологічної обстановки 
конкретного району; 

- характеристики всіх діючих природних геологічних факторів, що формують 
інженерно-геологічні умови території; 

-  класифікацію геологічних тіл в регіональній інженерній геології; 
- класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних процесів 

і явищ; 
- методи схематизації та типізації території для їх інженерно-геологічного 

районування; 



- особливості інженерно-геологічних регіонів, виділених на території України. 
вміти:  

-   піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні умови; 
-   оцінювати вплив будь-якого фактору геологічне середовище і навпаки; 
- застосовувати формаційний підхід при вивченні геологічної будови території; 
- використовувати теоретичні знання про закономірності формування 

інженерно-геологічних умов при вишукуваннях в певних регіонах України; 
- самостійно приймати рішення щодо оптимального розташування і 

проектування будівель і споруд; 
-  обирати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення експлуатаційної 

надійності будівель і споруд при наявності несприятливих інженерно-
геологічних процесів. 

Місце дисципліни - дисципліна є складовою циклу професійної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» блоку «гідрогеологія та 
інженерна геологія».  

 Зв’язок з іншими дисциплінами:  для опанування навчальної дисципліни 
будуть необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Інформаційних 
технологій», «Картографії», «Методики інженерно-геологічних вишукувань», 
«Ґрунтознавства», «Механіки ґрунтів», «Інженерної геодинаміки», 
«Гідрогеології». Знання з навчальної дисципліни «Регіональна інженерна 
геологія» будуть необхідними для вивчення «Інженерно-геологічного 
моделювання», корисними для написання кваліфікаційних робіт та в майбутній 
професійній діяльності.   

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  5 - 12.   Обов’язковим для заліку є виконання  лабораторних робіт. 
(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю:  
ЗМ1 ЗМ2  

Min. – 10 балів Max. – 30 балів Min. – 10 балів Max. – 30 балів 
Модульна  контрольна 
робота 1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

   
10 

 
30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів,  не допускаються до заліку і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Регіональна інженерна геологія». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» 
від 1 жовтня 2010 року. 

 
 



При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
 

Змістовний  модуль 1. Основи регіональної інженерної геології 
Вступ 

 Визначення  регіональної інженерної геології, зв'язок  з іншими науками. 
Історія становлення та  розвитку. 
 
Тема 1. Поняття  про  інженерно-геологічні  умови (9 год.)  

Поняття про інженерно-геологічні умови як єдину складну, динамічну 
систему, в якій всі компоненти не тільки зв'язані і взаємодіють між собою, але й 
знаходяться в складних різноманітних формах зв'язку з усім навколишнім 
середовищем. Характеристика регіональних, зональних та антропогенних 
факторів. 
 
Тема 2. Класифікація  геологічних тіл в регіональній  інженерній  геології  
 (9 год.) 

Поняття про корінні та поверхневі породи. Характеристика платформених, 
геосинклінальних і ерогенних формацій. 
 
Тема 3. Принципи  і  схеми  типізації і  районування (6 год.) 

Інженерно-геологічна типізація і районування як важливі методи схематизації 
і узагальнення даних про інженерно-геологічні умови при регіональних 
дослідженнях. Основи типологічного районування. Зміст інженерно-
геологічного районування. Схеми і критерії  оціночного інженерно-геологічного 
районування.  
 
Тема 4. Загальна характеристика природних особливостей та геологічної 
будови території України (22 год.) 

Головні риси природи України. Будова форм рельєфу України, яка 
визначається особливостями геологічної структури та історією її геологічного 
розвитку. Особливості клімату, гідрографічної сітки та гідрогеологічних умов. 

 
Змістовий модуль 2. Інженерно-геологічна характеристика регіонів 
України 

 
Тема 5. Інженерно-геологічна характеристика Українського щита (12 год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території регіону Українського щита. 

 
Тема 6. Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-Донецького  
регіону (7 год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Дніпровсько-донецького  регіону. 



 
Тема 7. Інженерно-геологічна характеристика Воронезького регіону (6 
год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Воронезького  регіону. 

 
Тема 8. Інженерно-геологічна характеристика Донецького регіону (7 год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Донецького регіону. 

 
Тема 9.Інженерно-геологічна характеристика Причорноморського регіону 
(10 год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Причорноморського  регіону.  

 
Тема 10. Інженерно-геологічна характеристика Передкарпатського регіону 
(8 год.). 
Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Передкарпатського  регіону. 

 
Тема11. Інженерно-геологічна характеристика Карпатського регіону (6 год.). 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території Карпатського  регіону. 

 
Тема 12. Інженерно-геологічна характеристика регіону гірського Криму (6 
год.) 

Розташування, кліматичні та гідрологічні умови, геологічна будова, 
гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості, несприятливі інженерно-
геологічні процеси на території регіону  гірського  Криму.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин  
№ 

п/п 

 
НАЗВА  ТЕМИ Лекції Лабор. 

робота
Самост. 
робота 

Змістовий модуль 1.  Основи регіональної інженерної геології 
1 Вступ. 

Тема 1.  Поняття  про  інженерно-геологічні  умови 
4  5 

2 Тема 2. Класифікація  геологічних тіл в регіональній            
інженерній  геології. 

2 4 3 

3 Тема 3. Принципи  і  схеми  типізації і  районування. 2  4 
4 Тема 4. Загальна характеристика природних особливостей 

та геологічної будови території України. 
8 4 10 

 Модульна контрольна робота   2 
Змістовий модуль 2. Інженерно-геологічна характеристика регіонів України 

5 Тема 5. Інженерно-геологічна характеристика Українського 
щита. 

3 5 4 

6 Тема 6. Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-
донецького  регіону. 

3  4 

7 Тема 7. Інженерно-геологічна характеристика Воронезького  
регіону. 

2  4 

8 Тема 8. Інженерно-геологічна характеристика Донецького 
регіону. 

3  4 

9 Тема 9. Інженерно-геологічна характеристика 
Причорноморського  регіону. 

2 4 4 

10 Тема 10. Інженерно-геологічна характеристика 
Передкарпатського  регіону. 

3  5 

11 Тема 11. Інженерно-геологічна характеристика 
Карпатського  регіону. 

3  3 

12 Тема 12. Інженерно-геологічна характеристика регіону  
гірського  Криму. 

3  3 

 Модульна контрольна робота   2 
 Залік (письмовий)    

 Всього 34 17 57 
 

 
 

Загальний обсяг за  семестр 108 год.,  
в тому числі:  
лекцій – 34 год.,  
лабораторні  - 17 год. 

      самостійна робота – 57 год. 
  
  
  
  
  
  



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ  
  

Тема 1.  Поняття  про  інженерно-геологічні  умови(4 год.)   
 

Лекція 1. Визначення  регіональної інженерної геології, зв'язок  з іншими 
науками. Історія її становлення та  розвитку – 2 години. 

План лекції:  
 Визначення  регіональної інженерної геології, зв'язок  з іншими науками.  
 Історія її становлення та  розвитку   

 
Інженерна геологія – це галузь геології, яка вивчає динаміку верхніх шарів 

земної кори в зв’язку з інженерною діяльністю людини. Основні її завдання 
визначились як прогноз взаємодії інженерної споруди з геологічним 
середовищем під час будівництва і експлуатації.  

В наш час будь-які інженерні заходи повинні оцінюватись не тільки з точки 
зору можливості їх здійснення, але і з позицій впливу їх на оточуюче 
середовище ; технічна можливість і економічна доцільність будівництва 
визначаються не тільки фізико-механічними властивостями ґрунтів, але і тим, 
як та чи інша інженерна споруда "впишеться" в природну обстановку. 

Широке народногосподарське освоєння великих територій і інтенсивний 
вплив людини на геологічне середовище визначили необхідність і зумовили 
можливість розвитку як самостійного розділу інженерної геології – регіональної 
інженерної геології. 

Регіональна інженерна геологія – розділ інженерної геології, який вивчає 
закономірності формування, розподілу інженерно-геологічних умов різних 
структурних елементів земної кори, а також прогнозуючий їх зміну під впливом 
інженерно-господарської діяльності людини. 

Це наймолодший науковий напрямок інженерної геології, що сформувався у 
50-ті роки минулого століття. Теоретичні основи цього наукового напрямку 
закладені у роботах І.В.Попова, М.І.Ніколаєва і розвинуті далі в роботах 
Л.Д.Білого, М.В.Чурінова, Г.А.Голодковської, Г.К.Бондарика, І.С.Комарова, 
Є.М.Сергєєва, В.Т.Трофімова та інших.  

 Методологічною основою регіонально-інженерно-геологічних досліджень є 
аналіз історико-геологічного і генетичного шляхів розвитку і становлення тих 
геологічних рис місцевості, які визначають інженерно-геологічні умови, 
виходячи з положення, що рівнозначними в інженерно-геологічному відношенні 
можуть бути ділянки земної кори, які пережили однаковий хід геологічного 
розвитку. 

 За обмежений період свого розвитку регіональна інженерна геологія 
досягла певних успіхів – подальшого розвитку отримали теоретичні та 
методологічні основи; розроблені основні принципи інженерно-геологічної 
типізації і районування; виконані великі регіональні дослідження (Західно-
Сибірська плита, Нечорноземна зона Росії, Україна та інш.); видана 
восьмитомна монографія "Інженерна геологія СРСР" – фундаментальна праця 
великого колективу спеціалістів, в якій для всіх великих регіонів Союзу 



розглянута історія формування інженерно-геологічних умов, проведено 
інженерно-геологічне районування і у відповідності зі схемою районування 
дана інженерно-геологічна характеристика виділених таксонів; врахований 
досвід будівництва і зміни природних умов під впливом діяльності людини.  
  
  
Лекція 2. .  Поняття  про  інженерно-геологічні  умови   – 2 години. 
План лекції:  

 Поняття  про  інженерно-геологічні  умови  
   Характеристика регіональних, зональних та антропогенних факторів.  

  
Під інженерно-геологічними умовами території розуміють усю сукупність 

природних геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних особливостей, 
фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ, що являють 
собою єдину складну, динамічну систему, в якій всі компоненти не тільки 
зв'язані і взаємодіють між собою, але й знаходяться в складних різноманітних 
формах зв'язку з усім навколишнім середовищем. 

Викладаючи теоретичні основи регіональної інженерної геології 
І.В.Попов розділяє всі природні фактори, які обумовлюють сучасні 
інженерно-геологічні умови місцевості, на дві групи: регіональні геологічні і 
зональні геологічні. 

 Від наявності тих чи інших інженерно-геологічних умов чи зміни їх залежить 
вибір місця розташування інженерних об'єктів, способи виконання будівельних 
робіт, вибір заходів боротьби з негативними процесами і взагалі раціональне 
використання територій.  

Регіональні геологічні фактори інженерно-геологічних умов 
сформувалися на протязі довгої історії геологічного розвитку Землі, яка 
визначалась головним чином ендогенними процесами. До них відносяться 
структурно-геологічні умови території (геологічна будова, умови залягання, 
склад і вік відкладів, ступінь їх літифікації або метаморфізму, 
тріщинуватість); характер і інтенсивність новітніх тектонічних рухів, з якими 
пов’язані напружений стан масивів гірських порід, сейсмічність, вулканізм, а 
також рельєф, його вік та генезис; типи гідрогеологічних структур і основні 
гідрогеологічні особливості території; характер і інтенсивність прояву 
багатьох екзогенних геологічних процесів. 

До зональних геологічних факторів відносяться стан і властивості порід 
верхньої частини розрізу, особливості ґрунтових вод (фазовий стан, глибина 
залягання, хімізм), розповсюдження та інтенсивність зональних екзогенних 
процесів (вивітрювання, ерозія, заболочування, засолення, мерзлота та ін.), 
зональні особливості четвертинних відкладів і рельєф.  

Крім визначених двох груп факторів, у зв’язку з інтенсивним розвитком 
інженерно-господарської діяльності людини і впливом її на оточуюче 
середовище, оцінюючи інженерно-геологічні умови окремих регіонів, необхідно 
враховувати вплив цього антропогенного фактору і в першу чергу шляхом 
аналізу інженерно-геологічних процесів і явищ. 



Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)  
1. Головні фактори інженерно-геологічних  умов,  їх  вплив  на  вибір місця 
розташування інженерних об'єктів. 
2. Способи виконання будівельних робіт, вибір захисних заходів. 

 
Контрольні  запитання : 

1.Вкажіть основні етапи виникнення і розвитку регіональної інженерної геології. 
2.Що собою становить об’єкт регіональної інженерної геології? 
3.Головні теоретичні і практичні завдання сучасної регіональної інженерної 
геології. 
4. Поняття  інженерно-геологічних  умов. 
5. Якими  особливостями  і  умовами  визначається  геологічна  обстановка. 
 
 

Література:   
Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований. – М., 1990. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та   
                          інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 
 
  
ТЕМА 2. Класифікація геологічних тіл в регіональній інженерній геології (2 
год.).  
Лекція 3. Класифікація геологічних тіл в регіональній інженерній геології – 
2 години. 
План лекції:  

 Поняття про корінні та поверхневі породи. 
 Характеристика  платформених, геосинклінальних і орогенних формацій. 

 
Найважливішим елементом інженерно-геологічних умов кожної території є 

гірські породи, які приймають участь в геологічній будові, визначають характер 
рельєфу, характер геологічних процесів, розповсюдження підземних вод і т.ін. В 
зв’язку з цим, описуючи і оцінюючи інженерно-геологічні умови територій, 
необхідно в першу чергу виявити закономірності розповсюдження на них 
гірських порід, що володіють певним складом, будовою, станом і фізико-
механічними властивостями. 

Прийняте ділення всієї товщі порід в геології на "корінні" і "четвертинні" 
тільки за віковою ознакою не може задовольнити вимоги розподілу товщі земної 
кори на дві якісно відмінні в будівельному відношенні частини хоча б тому, що 
стратиграфічне положення границі між двома віковими групами порід на 
сьогодні трактується неоднозначно. 

Породи "корінні", як правило, більш міцні, ніж молодші відклади, що їх 
покривають, однорідні за складом і будовою, витримані за потужністю та ін. 
(вплив процесів епігенезу, метаморфізму, які вуалюють і згладжують вплив 
генезису). Положення межі, що відділяє в цілому породи більш міцні від менш 



стійких, в більшості випадків, хоч і не завжди, співпадає з підошвою 
четвертинних відкладів. В деяких випадках вона "опускається" нижче по розрізу, 
в товщу неогенових, а іноді і палеогенових утворень, а інколи, навпаки, 
підіймається в товщу четвертинних відкладів. 

В зв’язку з таким положення, в інженерній геології прийнято відносити до 
порід корінної основи ті, які пережили сінгенез, діагенез, епігенез, метаморфізм, 
магматизм до останнього відходу моря з даної території, або до завершення 
останніх великих тектонічних рухів земної кори в даній місцевості. 

Відповідно до порід поверхневих відкладів відносяться комплекси порід, 
що утворилися на протязі нинішньої континентальної фази існування даної 
частини території, або після завершення великих тектонічних рухів земної кори, 
які сформували сучасну геологічну структуру і визначили стан гірських порід, 
що їх складають.  

Зв’язки інженерно-геологічних особливостей геологічних тіл з їх 
приуроченістю до певної геолого-структурної обстановки на думку В.І.Попова 
найбільш успішно можуть бути виявлені на основі вчення про формації. В 
становленні формаційного вчення в нашій країні і впровадженні формаційного 
аналізу в різні галузі геології особливо великі заслуги Н.С.Шацького, який в 1945 
році дав визначення формації: "Формаціями ми називаємо такі природно 
відособлені комплекси, угрупування або асоціації гірських порід, окремі частини 
яких (породи, верстви, відклади) тісно парагенетично зв’язані один з одним як у 
віковому (перешарування, послідовність), так і в просторовому відношенні 
(фаціальні зміни і т.ін.)" і далі – "формації зв’язані з певними тектонічними 
структурами і змінюються зі зміною тектонічного режиму і структурного розвитку 
земної кори". 

У відповідності з класифікаційною схемою, що запропонували В.Є.Хаін і 
Я.П.Херасков, всі формації діляться на три класи: платформенні, 
геосинклінальні і орогенні.Для платформенних формацій характерні осадові 
породи, серед яких переважають комплекси (фації) відкритого мілкого 
моря.Геосинклінальні формації накопичуються в умовах загального 
інтенсивного занурення, тому вони мають значну потужність, головним чином 
морський генезис, часто глибоководний. Орогенні формації утворюються під час 
горотворних процесів і по своїй будові і складу вони займають перехідне 
положення. В залежності від інтенсивності тектонічних рухів вони можуть 
наближатися то до геосинклінальних комплексів, то до платформенних.  

 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) 
1. Характеристика корінних та поверхневих порід. 
2.Характеристика  платформених, геосинклінальних і орогенних формацій. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Вплив структурно-тектонічних особливостей на геологічну обстановку.  
2. Вплив  геоморфологічних  особливостей на геологічну обстановку. 
3. Вплив гідрогеологічних умов на розвиток несприятливих фізико-геологічних  
явищ.  



4. Гірські породи, як фактор формування  інженерно-геологічних  умов. 
5. Вплив будівель  і  споруд  на  геологічну  обстановку. 

 
Література:  

 Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б.Инженерная  геодинамика, 
Санкт-Петербург, Наука, 2001 
Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 
 

Лабораторна робота № 1 ( 4 год.) 
Тема: « Побудова карти гідроізогіпс, топографічного  плану  ділянки». 

План 
1. Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2. Знайомство з методикою виконання роботи. 
3. Висновки. 

  
ТЕМА 3. Принципи  і  схеми  типізації і  районування (2 год.).  
Лекція 4. Принципи  і  схеми  типізації і  районування.  – 2 години. 
  
План лекції:  
1.Основи типологічного районування. 
2.Зміст інженерно-геологічного районування. 
3. Оціночне інженерно-геологічне районування.  
 

Інженерно-геологічну типізацію і районування треба розглядати як важливі 
методи схематизації і узагальнення даних про інженерно-геологічні умови при 
регіональних дослідженнях. Питанням інженерно-геологічного районування і 
типізації присвячені праці багатьох дослідників. Основи загального інженерно-
геологічного районування були розроблені І.В.Поповим і одержали подальший 
розвиток в працях Л.Д.Білого, Г.А.Голодковської, Є.М.Сергєєва, В.Т.Трофімова 
та ін., які займалися як теоретичними розробками цієї проблеми, так і 
районуванням конкретних територій. Основи типологічного районування 
закладені в працях М.І.Ніколаєва і були розвинуті в роботах С.Б.Єршової, 
І.С.Комарова, Г.А.Солакшкіної, В.Т.Трофімова, Є.М.Сергєєва та ін. Сергєєв 
Є.М. (1978), зокрема, писав: "Під інженерно-геологічною типізацією території 
розуміється виділення на ній окремих частин, які відповідають визначеним, 
раніше встановленим типам регіонів, що характеризуються найбільш 
загальними і істотними ознаками інженерно-геологічних умов. Такий підхід при 
інженерно-геологічному вивченні території іноді називається типологічним 

При цьому в основу її інженерно-геологічної типізації повинні бути 
покладені: тектоніка, історія геологічного розвитку території в новітній час, 
гідрогеологічні особливості і сучасні ландшафтно-геоморфологічні умови". У 
відповідності з викладеними принципами в межах Земної кулі слід виділяти 



материки, океани, перехідні зони. В межах материків та океанів по типу 
мегарельєфу виділяють: платформи, орогени і ріфтогени, які являють собою 
класи регіонів. Класи регіонів можна поділити на підкласи і типи за характером 
геоструктурних особливостей і віком складчастої основи   у відповідності з 
тектонічною схемою А.А.Богданова.   

Єршовою С.Б. (1979) була розроблена дворядна перехресна система 
типологічного районування з побудовою двох незалежних систем 
таксономічних одиниць за різними класифікаційними ознаками: однієї – за 
геолого-структурними, другої – за зонально-геологічними. 

Зміст інженерно-геологічного районування полягає в послідовному діленні 
території, що досліджується, на окремі частини (таксономічні територіальні 
одиниці), які характеризуються все більшою і більшою однорідністю інженерно-
геологічних умов.  

Найбільш детально принципи інженерно-геологічного районування викладені 
і обґрунтовані в роботах І.В.Попова (1961). Він же запропонував загальну 
принципіальну схему послідовного інженерно-геологічного районування, яка 
знайшла загальне визнання. 

Враховуючи розглянутий вище зв’язок формацій гірських порід і їх 
розповсюдження в земній корі і на поверхні з ходом тектонічного розвитку 
Землі, в основу розподілу великих територій закладені геолого-структурні 
ознаки. Тектонічна будова земної кори, що розглядається і аналізується в 
історичному плані, дає основу для інженерно-геологічного районування 
крупних територій і доведення його до будь-якого необхідного для практики 
ступеню детальності. Як такі, що співупорядковані територіальні інженерно-
геологічні одиниці, виділяються інженерно-геологічні регіони, області, райони, 
підрайони, ділянки.  

В останній час висловлюються ідеї і пропонуються схеми і критерії так званого 
оціночного інженерно-геологічного районування. Цей вид районування 
передбачає оцінку складності інженерно-геологічних умов територіальних 
таксономічних одиниць одного, або різних рівнів на основі врахування якісних 
або кількісних показників. Його рекомендується проводити на заключних етапах 
інженерно-геологічних досліджень, на базі вже виконаного регіонального або 
типологічного районування. 

Оціночне інженерно-геологічне районування може бути виконане у двох 
варіантах: порівняльне (якісне і кількісне) – для порівняльної оцінки складності 
інженерно-геологічних умов застосовуються "метод балів" і метод "зважених 
балів"; геолого-економічне, при якому враховується не тільки складність 
інженерно-геологічних умов, але і вартість освоєння території. в цих умовах 
стосовно різних видів інженерно-господарської діяльності. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Які методи систематизації та узагальнення даних про інженерно-геологічні 
умови використовуються при регіональних дослідженнях?  
2. В чому різниця між інженерно – геологічними регіонами, областями, 
районами, підрайонами, ділянками? 



Контрольні  запитання : 
1. Які регіони виділяються за тектонічною схемою А.А Богданова? 
2  В чому полягає система типологічного районування С.Б. Єршової? 
3. Назвіть принципи інженерно –геологічного районування В.Т. Трофімова.  
4. В чому полягає пропозиція Г.А. Голодковської відносно схеми інженерно–
геологічного  районування? 
5. В чому полягає оціночне інженерно-геологічнерайонування? 
 

Література:  
Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– М.,1981. 
Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
 
ТЕМА 4 Загальна характеристика природних особливостей та геологічної 
будови території України. (8 год.) 
Лекція 5. Схема районування території СНД  – 2 години. 
План лекції:  

 Докембрійські платформи і регіони байкальської складчатості. 
 Регіони каледонської і герцинської складчатості.  
 Регіони мезозойської, альпійської складчастості  та  Тихоокеанського 

складчатого поясу.. 
 

На території бувшого СРСР у відповідності з тектонічною схемою 
А.А.Богданова можна виділити такі типи регіонів: 

І – докембрійські платформи (щити) – Східно-Європейська (Російська), 
Сибірська; Український, Балтійський, Алданський, Анабарський; 

ІІ – регіони байкальської (допалеозойської) складчастості – Патомське нагір’я, 
хр.Хамар-Дабан, гори Прибайкалля і Забайкалля, Східний Саян, Єнісейський 
кряж, Туруханське підняття, гори Биранга (Таймир), Тіман; 

ІІІ – регіони каледонської (раньопалеозойської) складчастості – Західний 
Казахстан, Північний Тянь-Шань, Гірський Алтай, Гірська Шорія, хр.Тануола, 
Кузнецький Ала-Тау, Західний Саян, Вітімське плоскогір’я; 

IY – регіони герцинської (пізньопалеозойської) складчастості – Донбас, 
Урало-Новоземельська зона, Східний Казахстан, Рудний Алтай, Салаїр, 
Коливань-Томська дуга, Південний Тянь-Шань, хребти Яблоновий, 
Борщовочний, Становий, Джугджур, Буреїнський, Великий і Малий Хінган; 
плити – Скіфська, Туранська, Західно-Сибірська; 

Y – регіони мезозойської складчастості – структури Північного Сходу 
(хр.Верхоянський, Черського, Колимське нагір’я, Чукотське нагір’я, Анадирське 
плоскогір’я, Сіхоте-Алінь; 

YI – регіони альпійської складчастості – Карпати, Крим, Кавказ, Копет-Даг, 
Паміро-Алай; 



YII – регіони Тихоокеанського складчатого поясу – Корякський хребет, 
Камчатка, Курільська гряда, Сахалін. 

Але ж відомо, що не тільки геолого – структурні особливості регіонів 
визначають їх інженерно-геологічні умови. Якщо взяти один і той же тип 
регіонів, які знаходяться в різних кліматичних поясах, тобто, які мають різні 
природні умови, то можна бачити і суттєві відмінності в їх інженерно-
геологічних умовах (наприклад, Український щит і Анабарський, Туранська і 
Західно-Сибірська плити та ін.). 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  

1. Регіони першого порядку на території СНД. 
2. Регіони другого порядку на території Східно-Європейської платформи. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Основні регіони першого порядку на території СНД. 
2. Які особливості території закладаються в основу її інженерно-геологічної 
типізації? 
3. Характеристика інженерно-геологічних умов структур осадового чохла 
древніх платформ. 
4. Характеристика інженерно-геологічних умов структур осадового чохла 
молодих платформ. 
5. Порівняльне та геолого-економічне оціночне інженерно-геологічне 
районування. 
 
             Література:  
Попов И.В. Инженерная геология. – М., 1959. 
Руденко Ф. А., Попов О. Є. Гідрогеологія, Вища школа,  Київ, 1975 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 
 

 

Лекція 6.  Загальна характеристика геологічної будови території  України. 
– 2 години.  
План лекції:  
1. Загальна характеристика Східно-Європейської докембрійської платформи. 
2. Основні геолого-тектонічні структури території України.  
 

Територія України розташована в південно-західній частині Східно-
Європейської докембрійської платформи. З заходу і півдня до неї примикають 
складчасті споруди Карпат і Кримських гір, які належать до Середньоморської 
геосинклінальної зони. 

У межах платформеної частини виділяють: Український щит, Волино-
Подільську плиту, схил Воронезької антеклізи, Донецьку складчасту область, 



Дніпровсько-Донецьку, Галицько-Волинську і Причорноморську западини. 
Окремо розглядаються Кримські гори і Українські Карпати. 

Український щит розташований в центральній частині України і 
простягається з північного заходу на південний схід від Полісся до Азовського 
моря більш як на 1000 км. Це найдавніша структура Східно-Європейської 
платформи. У геологічній будові щита приймають участь породи різного віку та 
походження. Найбільш поширені дислоковані докембрійські осадово-
метаморфічні та магматичні породи представлені гнейсами, кристалічними 
вапняками, мігматитами, лабрадоритами, гранітами, сієнітами.  

На захід від Українського щита знаходиться Волино-Подільська плита, 
складна у тектонічному відношенні структура, розчленована на окремі блоки 
розломами субмеридіонального та субширотного напрямків, по яких 
відбувалися інтрузії та виливи базальтових лав. 

Кристалічний фундамент плити лежить на глибинах 2000-2500 м. Він 
поступово заглиблюється в західному напрямку. На південному заході плита 
зрізується Карпатським передовим прогином, а на півночі переходить у 
Прип’ятський вал, де кристалічні породи залягають на глибині 50-100 м.  

Схил Воронезької антеклізи займає крайню північно-східну частину 
територіях України. Породи кристалічного фундаменту залягають тут на 
глибинах 150-950 м і перекриваються осадовими відкладами пермського, 
юрського, крейдового і палеогенового віку. У багатьох місцях ерозійного врізу 
крейда, мергелі, вапняки, пісковики, глини виходять на денну поверхню.  

Донецька складчаста споруда розташована на південний схід від 
Дніпровсько-Донецької западини і є практично її продовженням. У 
тектонічному відношенні це складчаста структура з численними розривними 
дислокаціями, куполовидними структурами. Складність структури зумовлена 
тектонічними рухами, які починалися в кінці девону, тривали в герцинський, 
кіммерійський орогенези, проявлялися і під час альпійського горотворення. 
Основні структурні елементи Донбасу – Південна, Головна і Північна 
антиклінальні зони, між якими розміщені Головна, Північна та Південна 
синклинальні зони, що простягаються з північного заходу на південний схід. 

Кристалічні породи фундаменту перекриваються тут пісковиками, вапняками, 
сланцями та ефузивами середнього і верхнього девону. Проте головну роль у 
геологічній будові Донбасу відіграють відклади кам’яновугільного періоду – 
потужні товщі вапняків, піщано-глинистих порід з пластами вугілля. 
Максимальна потужність їх досягає 10-12 км. 

На південний захід від Волино-Подільської плити глибина залягання 
кристалічного фундаменту різко збільшується і плита переходить у Галицько-
Волинську западину. Кристалічні породи фундаменту залягають на глибинах 
3000-8000 м, занурюючись в західному напрямку. Перекриваються вони 
потужною товщею верхньопротерозойських, палеозойських, мезозойських та 
кайнозойських відкладів. На півдні западина зливається з Львівською мульдою, 
яка виповнена відкладами середнього карбону, юри, крейди, палеогену, неогену 
та атропогену. 



На схід від Українського щита від Білоруського-Литовського кристалічного 
масиву на північному заході до Донецької складчастої області на південному 
сході простягається одна з найглибших западин Східно-Європейської 
платформи – Дніпровсько-Донецька западина. Вона характеризується 
східчастою будовою фундаменту бортів і наявністю глибокого (до 10 км) 
центрального грабену північно-західного простягання. Западина виповнена 
потужною товщею відкладів девону, карбону, пермі та мезо-кайнозою.  

  Причорноморська западина є пізньо-мезозойсько-кайнозойською 
структурою, накладеною на південний схил Українського щита і являє собою 
платформенну асиметричну споруду, обмежену на півночі системою східчастих 
скидів кристалічного фундаменту, що відділяють її від Українського щита. На 
півдні вона межує з Північно-Кримським передовим прогином. Західну межу 
умовно проводять по гіпотетичному похованому Добрудженсько-
Станіславському валу, східна поступово переходить у Передкавказький 
передовий прогин. Загальна потужність теригенно-карбонатних крейдяних, 
палеогенових і неогенових відкладів, що виповнюють западину, досягає 
декількох кілометрів. Фундамент Скіфської плити (частиною якої є 
Причорноморська западина) характеризується наявністю опущених 
(Придобрудженський прогин) і піднятих Новосьоловсько-Сімферопольське 
підняття) ділянок (амплітуда опускання – підняття складає 5 – 6 км ), 
ускладнених більш дрібними блоками.  

Українські Карпати становлять зовнішню частину північної гілки 
Середньоземноморської альпійської складчастої зони, складеної дуже 
дислокованими флішовими відкладами крейди і палеогену, які на південь і на 
північ перекриті дуже потужною товщею неогенових відкладів. Тут 
виділяються такі структурні одиниці : Передкарпатський прогин, Карпати, 
Закарпатський прогин. Обмежені вказані структури глибинними розломами. 
Всередині кожної структури утворилися численні розломи більш низького 
порядку, з врахуваанням яких тут виділяються більш дрібні структурні одиниці 
– зони і підзони. Виходи на денну поверхню древніх порід – рифею і палеозою 
відомі лише в межах Мармарошської зони, де вони утворюють Рахівський і 
Чівчинський масиви. Це головним чином гнейси, сланці, кварцити та 
мармуризовані вапняки. Таке ж обмежене розповсюдження мають і більш 
молоді породи тріасу, юри та крейди. Найбільш поширені тут палеогенові 
флішові товщі. Неогенові відклади залягають широкими смугами головним 
чином у Передкарпатті та Закарпатті. Серед них важливе значення мають 
соленосні, вулканогенні породи, глини, піски. 

Гірський Крим також належить до альпійської геосинклінальної зони з 
молодою третинною складчастістю. Тут виділяють ряд крупних структурних 
елементів: Качинське і Південнобережне підняття, Західно-Кримський і Східно-
Кримський синклінорії. В межах гірського Криму спостерігаються великі 
диз’юнктивні порушення: Західно-Кримський сиклінорій майже на всьому 
своєму простяганні розділений великим розломом на дві частини; крупні скидо-
зсуви характерні для Східно-Кримського синклінорію, які розбивають східну 



частину Кримських гір на окремі блоки, із яких одні опущені, а інші відносно 
підняті. 

Головна гряда Кримських гір складена породами тріасу, юри і крейди. На 
північних схилах і в передгір’ях розвинуті крейдяні, палеогенові та неогенові 
відклади. Тріасові і верхньоюрські відклади гірського Криму утворюють так 
звану таврійську серію, що складена некарбонатним флішем (чергування 
аргілітів з кварцовими алевролітами і пісковиками). Серед дислокованих 
відкладів таврійської серії і середньої юри зустрічаються великі глиби 
строкатобарвних вапняків з фауною більш древніх відкладів (пермських або 
кам’яновугільних). 

На більшій частині території України розповсюджені полігенні відклади 
лесового покриву. До лесів відносяться різні за походженням суглинки, супіски, 
глини; макропористі, фільтраційно анізотропні. Вони розвинуті в льодовиковій, 
прильодовиковій і позальодовиковій областях на межиріччях і в древніх 
долинах. Потужність лесового покриву змінюється від 1 до 40 м, складаючи в 
середньому 15 м.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Поясніть загальний характер зміни геологічної будови території України з 
півночі на південь та із заходу на схід. 
    2. Які форми рельєфу поширені на території України, як вони пов’язані з 
геологічною будовою? 
 

Контрольні  запитання : 
1.Характеристика четвертинних відкладів. 
2. Характеристика відкладів кайнозою. 
3. Характеристика відкладів мезозою. 
4. Характеристика відкладів палеозою. 
5. Характеристика геосинклінальних, платформенних та орогенних формацій, 
поширених на території України. 
 

Література:  
Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– М.,1981. 
Попов И.В. Инженерная геология. – М., 1959. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
Лабораторна робота № 2 ( 4 год.) 

Тема: « Побудова інженерно-геологічного  розрізу». 
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Висновки. 



Лекція 7. Природні особливості території  України – 2 години. 
 
План лекції:  
1. Головні риси природи України . 
2. Особливості клімату, гідрографічної сітки, географічної зональності.  
 

Україна розміщена в південно-західній частині Східно-Європейської рівнини, 
на південному заході – з Молдовою. На півдні Україна омивається Чорним і 
Азовським морями.Територія України займає площу біля 604 тис. кв. км,  

Головні риси природи України визначаються її положенням в помірному 
географічному поясі. Рельєф і геологічна будова території досить різноманітні: 
70% займають низини, 25% – височини, 5% приходиться на гори. На заході 
підіймаються гірські пасма Українських Східних Карпат, а на крайньому півдні-
масиви Гірського Криму. Підняття рівнинної частини над рівнем моря складає у 
середньому 175м, а максимальна висота у межах Хотинської височини (гора 
Берда) 515 м; висоти Гірського Криму – 700-1000м, до 1545м – гора Роман –
Кош; гірські хребти Карпат досягають 1200-1500м, 1700-2000м, а найвища на 
всій Україні гора Говерла – 2061 м. Розвиток і будова форм рельєфу рівнинної 
частини України визначається особливостями геологічної структури та історією 
її геологічного розвитку. Особливу роль при цьому відіграли і палеокліматичні 
умови, зокрема велике дніпровське зледеніння. Ландшафти, що виникли у 
льодовиковий період, відіграють велику роль у сучасному рельєфі країни. 

Клімат України помірно континентальний, вологий на заході, сухий степовий 
на півдні, середньоземноморський на південному схилі Гірського Криму. В 
середньому за рік територія України отримує від 95 до 127 ккал/см2 сумарної 
сонячної радіації, яка поступає головним чином у весняно-літній період. 
Радіаційний баланс позитивний. В річному ході найбільші величини 
радіаційного балансу приходяться на літні місяці. Основні опади приносять 
циклони переважно атлантичного походження. Річні суми опадів знижуються у 
напрямку з північного заходу на південний схід від 600мм і більше до 300 мм. В 
Карпатах випадає 1500 мм, в Кримських горах – більше 1000 мм за рік. 

Зима на Україні продовжується від 55-75 днів (на південному заході) до 120-
130 днів (на південному сході) і відзначається великою мінливістю температур 
повітря, частими відлигами, ожеледдю. Висота снігового покриву на півночі і 
заході України – біля 31 см, на півдні – 10 см і менше. У Карпатах снігу 
набагато більше і в кінці зими часто спостерігається схід лавин. Весною швидко 
наростають температури повітря і грунту, але можливі і повертання холодів, 
трапляються заморозки. Літо тепле, на півдні жарке, настає на півдні вже на 
початку травня. Осінь на більшій частині території настає в середині вересня, на 
південному березі Криму -–у жовтні. Влітку на Україні трапляються пилуваті 
бурі, суховії при тривалих, бездощових періодах – від 50 до 100 днів і більше 
(Причорномор’я). У окремі роки можливі зливові дощі, які супроводжуються 
сильними вітрами, грозами, градом, буреломами. 

Сучасна гідрографічна сітка України налічує майже 23 тис. річок, але тільки 
293 з них мають довжину більше 10 км і всього лише 7 (Дніпро, Горинь, Десна, 



Інгулець, Сів.Донець, Півд. Буг і Дністер) протікають у межах Україні на протязі 
більше як 500 км. Практично всі ці річки несуть зібрану воду з території 
республіки у Чорне та Азовське моря. Лише біля 4% їх належить до басейну 
Балтійського моря.  

На території України добре прослідковується географічна зональність, особливо 
чітко вона проявляється в ґрунтовому покриві та рослинності. 

Так, Українське Полісся входить до Європейської широколистої області, але 
у зв’язку з перевагою піщаних ґрунтів, тут розвинуті змішані сосново-
широколисті ліси. На південь від Полісся широкою смугою простягається 
лісостепова зона. Південна частина України, включаючи рівнинний Крим, 
належить до степової зони.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).  

1. Яку площу займає територія України, з якими країнами межує? 
2. Які форми рельєфу поширені на території України? 
 

Контрольні  запитання : 
1. Що таке глибина ерозійного врізу та базис ерозії? Наведіть приклади. 
2. Як в цілому можна охарактеризувати клімат України? 
3. Дайте характеристику гідрографічної сітки України. 
4. Які географічні зони виділяються на території України? 
5. Особливості гідрогеологічних умов території України. 
 

Література:  
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
Лекція 8.   Корисні  копалини України. – 2 години. 
План лекції:  

 Паливно-енергетичною базою України . 
 Основа металургії, запаси неметалорудної сировини та будівельних 

матеріалів.  
 
Інтенсивність інженерно-господарської діяльності на території України 

значною мірою визначається наявністю величезних багатств різноманітних 
корисних копалин, порівняно легко доступних для промислового використання. 
На Україні розвідано близько дев’яносто видів різних корисних копалин і 
проводиться промислова розробка понад трьох тисяч родовищ мінеральної 
сировини. 

Паливно-енергетичною базою України є ресурси нафти і газу, кам’яного і 
бурого вугілля, торфу і горючих сланців. На її території є три нафтогазоносні 



райони: Західно-Український (Карпатський) з нафтовими і газовими 
родовищами у Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях; Східно-
Український (Дніпровсько-Донецька западина), в межах якого нафта і газ 
виявлені в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, 
Дніпропетровській і Луганській областях; Південно-Український 
(Причорноморська западина) з родовищами у Кримській, Херсонській, 
Запорізькій областях. Особливий інтерес зараз викликає шельф Азовського і 
Чорного морів. 

Величезні поклади кам’яного вугілля знаходяться у Донецькому і Львівсько-
Волинському басейнах. Загальні запаси у пластах вугілля потужністю 0,45 м і 
більше становлять понад 140 мільярдів тонн, у тому числі промислові запаси – 
понад 50 мільярдів тонн. 

Великі потенціальні ресурси Україна має у відношенні промислових запасів 
бурого вугілля   у Дніпровсько-Донецькій западині, Передкарпатті, Закарпатті, у 
Дніпровському буровугільному басейні  Розвідані запаси вугілля становлять тут 
понад два мільярди тонн. Цінним місцевим енергетичним паливом можуть бути 
горючі сланці. великі потенціальні ресурси яких знаходяться у Львівській, Івано-
Франківській та Закарпатській областях.  

Основою розвинутої в Україні чорної металургії є велика сировинна база 
залізних і марганцевих руд у Криворізькому залізорудному і Нікопольському 
марганцеворудному басейнах. У післявоєнні роки освоєні нові сировинні бази в 
Кременчуцькому та Білозерському залізорудних районах, родовища у 
Великотокмацькому марганцеворудному, Керченському, Побузькому та 
Приазовському залізорудних районах.  

Великі запаси в Україні марганцевих руд, які зосереджені в декількох 
родовищах: Нікопольське та Інгулецьке (Дніпропетровська обл.), 
Великотокмацьке (Запорізька обл.), Хощеватське (Кіровоградська обл.), 
Бурштинське (Івано-Франківська обл.), Чивчинське (Карпати).  

Надра України багаті на поклади руд кольорових і рідкісних металів. Тут є 
значні запаси різних видів алюмінієвих руд – бокситів, нефелінів, алунітів, 
каолінів і глин. Промислову цінність мають Смілянське на Черкащині і 
Високопільське на Дніпропетровщині родовища бокситів.Україна має також 
значні поклади сірничохімічної сировини – бариту, самородної сірки, сірчаного 
колчедану, калійної і харчової солі, йодо-бромної та фосфатної сировини. На 
Закарпатті розвідано досить велике Беганьське родовище бариту. У Львівській 
області інтенсивно розробляється один з найбільших у світі басейнів самородної 
сірки (Роздольський та Яворівський гірничозбагачувальні сірчані комбінати).  

Потужні родовища кам’яної солі поширені у Донбасі, Дніпровсько-Донецькій 
западині, Передкарпатті і Закарпатті. З ними пов’язані також великі промислові 
поклади калійної солі. Численні прояви і промислові концентрації сполук йоду і 
брому встановлені у підземних водах нафтових і газових родовищ Передкарпаття, 
Дніпровсько-Донецької западини і Криму. 

З групи неметалорудної сировини на території України поширені каоліни, 
графіти, польовошпатова і абразивна сировина.  



Промисловість будівельних матеріалів повністю забезпечена поширеними в 
Україні ресурсами різноманітних нерудних копалин: карбонатною і цементною 
сировиною, гіпсом, будівельним і облицювальним камінням, вапняками, 
різноманітними керамічними глинами і суглинками, будівельними і скляними 
пісками тощо.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). 

1. Назвіть основні родовища нафти та газу на території України. 
2. Назвіть основні родовища кам’яного та бурого вугілля на території 

України. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Як можна оцінити в цілому запаси корисних копалин на території України? 
2. Якою є сировинна база залізних, марганцевих і титано-цирконієвих руд 
   на території України? 
3. Назвіть основні родовища кольорових та рідкісних металів на території України. 
4. Назвіть основні родовища сірничохімічної сировини на території України. 
5. Якими є поклади нерудних копалин, сировини будівельних матеріалів 
    на території України? 
 

Література:  
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
  

Контрольні запитання до змістового модуля 1 
 

1. Визначення  інженерної  геології  її  засновниками. 
2. Предмет і основні  задачі регіональної інженерної  геології. 
3. Вплив інженерно-геологічних умов території на технічну  можливість  та 
економічну  доцільність будівництва. 
4. Визначення регіональної інженерної геології . 
5. Час  формування  регіональної  інженерної геології, її засновники. 
6. Методологічна  основа  регіональних  інженерно-геологічних  досліджень.  
7. Фактори  інженерно-геологічних  умов,   як  база  для складання робочої 
гіпотези  про умови місцевості . 
8. Завдання  регіональної  інженерної  геології  на     найближчий  час.  
9. Визначення  поняття  про  інженерно-геологічні  умови     території . 
10. Характеристика  регіональних геологічних  факторів. 
11 .Характеристика  зональних  геологічних  факторів. 
12 .Характеристика  антропогенних  факторів. 
13. Вплив   результатів  сумісної  дії  різних  факторів  на  сучасні  інженерно – 
геологічні умови . 



14. Використання  закономірностей  просторової мінливості інженерно – 
геологічних  умов  при  виконанні  регіонального  інженерно – геологічного  
районування.  
15.Класифікація  геологічних  тіл використовується  в регіональній  інженерній 
геології. 
16. Корінні породи,  їх  характеристика  в  регіональній інженерній геології . 
17. Поверхневі породи, їх  характеристика  в  регіональній  інженерній геології . 
18. Визначення місцеположення  кордону  між  корінними та  поверхневими  
гірськими  породами . 
19. Визначення  формації  та  фації. 
20. Методи  систематизації  та  узагальнення  даних  про      інженерно-
геологічні  умови  при       регіональних  дослідженнях . 
21.  Схеми  інженерно-геологічного  районування  територій. 
22 . Схема  інженерно-геологічного  районування,  що   запропонована   
І.В.Поповим  
23.  Принципи  виділення  регіонів, областей, районів, підрайонів, областей, 
ділянок 
24. На  які  класи  поділяються  формації ? 
25. Характеристика  платформенних  формацій. 
26. Характеристика  геосинклінальних  формацій. 
27. Характеризуються  орогенних формацій. 
28. Як  побудована   схема  внутрішньо формаційного  розчленування  товщ , що  
запропонована   І.В. Попов 
29.  Методи  систематизації  та  узагальнення  даних  про     інженерно – 
геологічні  умови   при  регіональних  дослідженнях ? 
30.  В  працях  яких  вчених  одержали  подальший  розвиток  основи  
загального  інженерно – геологічного  районування ? 
31. Класи, підкласи  і  типи  регіонів. 
32.  Які    регіони   виділяються  за  тектонічною  схемою  А.А Богданова ? 
33.  В  чому  полягає система  типологічного  районування  С.Б. Єршової ? 
34.  Принципи  інженерно –геологічного  районування  В.Т. Трофімова.  
35.  Характеристика  районів,  провінції, зони, підзони, області,  району, 
підрайону, ділянки. 
36.  В  чому  полягає  оціночне інженерно – геологічне районування ? 
37 В  чому  полягає  пропозиція   Г.А. Голодковської  відносно  схеми  
інженерно–геологічного  районування ? 

  
Рекомендована література до модуля 1 
  
1.Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– М.,1981. 
2.Заруба К., Менцл В. Инженерная геология. – М., 1979. 
3.Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований. – М., 1990. 
4. Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б.Инженерная  геодинамика, 
Санкт-Петербург, Наука, 2001 



5.Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
6.Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
7. Костюченко М.М.., Шостак А.В. Методичні  вказівки  до  виконання  
практичних  робіт  з  навчальної  дисципліни  “ Регіональна інженерна  
геологія” К., КНУ, 2007.  
8.Попов И.В. Инженерная геология. – М., 1959. 
9.Руденко Ф. А., Попов О. Є. Гідрогеологія, Вища школа,  Київ, 1975 
10.Саваренский Ф.П. Инженерная геология. – М., 1939. 
11. Чернишев С. Н. и др. Задачи и упражнения по инженерной  геологии, 
Высшая  школа, Москва,2001.  
12.Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 
  

  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  . ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ   
  

ТЕМА 5  . Інженерно-геологічна характеристика Українського щита(3 год.) 
Лекція 9.  Інженерно-геологічна характеристика Українського щита – 3 години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Це найстаріший структурний елемент території України і займає її 
центральну частину, простягаючись з північного заходу на південний схід від 
Полісся до берегів Азовського моря більше як на 1000 км при ширині 250-300 
км. Границі регіону в більшості випадків проходять по виходах кристалічних 
порід на денну поверхню, або під четвертинні утворення, а також по зонах 
розломів, які відділяють щит від оточуючих його западин.  

Геоморфологічний характер щита визначається його структурно-
тектонічними особливостями, найновішими тектонічними рухами і літологією 
порід, що його складають. У геоморфологічному відношенні тут виділяється 
чотири області: Волинське підвищення, Центральне плато, Гуляйпольська 
депресія і Приазовське плато. 

Український щит має багатоярусну геологічну будову, яка визначилася в 
результаті формування докембрійської складчастої споруди в умовах 
мобільного геосинклінального режиму. Ця багатоярусна будова вже у 
платформенних умовах була сильно ускладнена розломами, ефузивною 
діяльністю і інтрузіями. 

Складений Український щит кристалічними породами докембрію, які 
перекриваються відкладами палеозою, мезозою і кайнозою. Палеозойські 
відклади зустрічаються тільки в Придністров’ї. Мезозойські породи 



розповсюджені більш широко і зустрічаються на схилах щита і у западинах та 
нерівностях кристалічного фундаменту. Більш широке розповсюдження мають 
породи кайнозою, що представлені відкладами палеогену, неогену і повсюдно 
покриваючими їх четвертинними.. 

Поверхневі відклади на території Українського щита представлені породами 
льодовикового і позальодовикового генезису, головним чином, четвертинного 
віку.  

Флювіогляціальні відклади, що складені дрібно- та середньо-зернистими 
пісками з проверстаками крупнозернистих, гравелистих пісків з галькою та 
валунами кристалічних і осадових порід, з лінзами сірих озерних глин та 
суглинків. Потужність їх непостійна і змінюється від 0,5 до 35 м, зростаючи на 
водно-льодовикових рівнинах та в напрямку північно-західного краю 
Дніпровсько-Донецької западини.  

Моренні відклади представлені комплексом глин, суглинків, супісків і пісків з 
валунами кристалічних порід, рідше – осадових. Потужність їх – від 10-12 м до 25-
30 м. Моренні відклади відрізняються слабкою водопроникністю. Піщані 
різновидності і лінзи пісків спорадичні і слабо обводнені.  

Алювіально-флювіогляціальні відклади розвинуті в долинах річок і на 
вододільних просторах, представлені пісками з прошарками суглинків і торфу. 
Потужність їх досягає 12-20 м. Алювіальні відклади складають тераси у всіх 
великих річкових долинах позальодовикової зони, а також поховані горизонти і 
післядніпровські тераси у льодовиковій зоні. Обводненість порід вкрай мінлива. 
Коефіцієнт фільтрації порід руслової фації змінюється від 6 до 50 м / добу, частіше 
складає 15-20 м / добу. 

Лесові породи розповсюджені повсюдно за виключенням Житомирського 
Полісся, де вони збереглися тільки на підвищених ділянках міжріччя. 
Потужність їх змінюється від 3-8 м на північному заході регіону до 20-30 м на 
півдні і південному сході (до 55-60 м в районі Дніпропетровська).  

Гідрогеологічні умови регіону тісно пов’язані з геологічною будовою, 
тектонікою і деякими фізіко-географічними факторами, головними з яких є 
клімат, рельєф та гідрографія. Тут виявлено і вивчено горизонти і комплекси 
підземних вод в антропогенових відкладах, пісках і вапняках неогену, в піщаних 
відкладах палеогену, піщано-мергелистих відкладах крейдової системи, породах 
давньої кори вивітрювання кристалічних порід, у тріщинуватій зоні порід 
докембрію.  

За умовами залягання і водозбагаченістю в товщі антропогенових відкладів 
виділяють водоносні горизонти в алювіальних, льодовикових та лесовидних 
еолово-делювіальних породах. 

Інженерно-геологічні умови регіону в цілому визначаються хвилястим, 
розчленованим рельєфом, крутими схилами долин, широким розвитком 
четвертинних відкладів. Багато видів будівництва ускладнюються широко 
розповсюдженими просідаючими лесовими породами і штучним техногенним 
підтопленням території. Крім того. значно поширена площинна та струменева 
ерозії на схилах Придніпров’я, Придністров’я, Побужжя; в районах 



правобережжя Дніпра, Південного Бугу, Дністра часто спостерігаються зсувні 
явища. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
Література:  

Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
  

Лабораторна робота № 3 ( 5 год.) 
Тема: « Побудова літолого-генетичної   карти». 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Висновки. 

  
ТЕМА 6  . Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-донецького  
регіону. (3 год.) 
Лекція 10. . Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-донецького  
регіону.  – 3 години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Територія регіону межує з Українським щитом на заході і Воронезькою 
антеклізою на сході та між середньою течією р.Прип’ять на північному заході і 
Донецьким кряжем на південному сході. 

 В геоморфологічному відношенні більшу частину території Дніпровсько-
Донецької западини займає Придніпровська низина.На півночі і північному 
заході Придніпровська низина зливається з Поліською низиною, на заході межує 
з правобережною Придніпровською височиною. Рельєф Придніпровської низини 



рівнинний, її поверхня на всьому протязі нахилена на південний захід.Різниця 
висот поверхні Дніпровсько-Донецької западини змінюється в досить значних 
межах. Дніпро падає на протязі між гирлом Прип’яті і Кременчугом майже на 30 
м. Різниця висот на правому його березі досягає максимуму в Канівському 
дислокованому районі – 145 м. Закономірний розподіл висот свідчить про 
терасову будову поверхні западини. 

У будові рельєфу Дніпровсько-Донецької западини беруть участь такі складні 
елементи: І -заплава, ІІ -поліська тераса, ІІІ -дніпровська тераса, ІV -первинна 
рівнина.  

Клімат регіону помірно-континентальний з переважанням вологих західних 
вітрів та збільшенням континентальності на південний схід. Середньорічна 
температура повітря на північному заході +6-7оС,на південному сході +8-9, 
кількість опадів відповідно 600 та 400 мм. Район Полісся (північніше лінії 
Житомир-Київ-Конотоп) відноситься до зони змішаних лісів, південніше – до 
лінії Кременчук – Полтава – Харків – зона лісостепів, де спостерігається 
чергування ділянок широколистих лісів і степів, південно-східна частина 
регіону – степова-є зоною суцільного сільськогосподарського освоєння,. Вздовж 
балок та на берегах річок інколи зустрічаються діброви. 

В геотектонічному відношенні регіон представляє собою складно побудовану 
структуру, що розвивається успадкововано з початку девону. Складається вона 
із власне Дніпровсько-Донецької западини та двох значно менших: 
Прип’ятської та Брестської западин, що якби продовжують першу в північно-
західному напрямку. Виповнена западина потужною товщею (5-10 км) осадових 
відкладів, представлених двома структурними поверхами – герцинським та 
альпійським. 

Герцинський структурний поверх в складі порід корінної основи 
представлений галогенною формацією середнього та верхнього девону, 
вугленосною формацією нижнього і середнього карбону, теригенною строкатою 
формацією верхнього карбону; галогенно-карбонатною формацією нижньої 
пермі та теригенно-червоноколірною формацією верхньої пермі – нижнього 
тріасу.  

Альпійський мезо-кайнозойський структурний поверх складений ефузивно-
теригенною формацією середньо-верхньоюрських відкладів, теригенно-
карбонатною формацією нижньої крейди, мергельно-крейдяною формацією 
верхньої крейди. Завершує цей структурний поверх теригенна сірокольорова 
формація палеогену-раннього міоцену, що об’єднує досить різноманітні за 
складом і умовами формування відклади загальною потужністю до 560 м. 

Відклади сумської, канівської, бучацької, київської, харківської, берекської та 
полтавської світ представлені, головними чином, опоками, пісковиками, 
пісками, алевролітами, глинами та мергелями з прошарками пісків та 
опоковидних пісковиків. 

Поверхневі відклади формувалися під впливом і впродовж безперевних 
диференційованих рухів земної кори, неодноразових зледенінь, різких коливань 
клімату і величини поверхневого стоку. Тому вони відрізняються значною 
фаціальною мінливістю і мають чітко виражену зональність поширення. В 



північно-західній частини – це переважно льодовикові та водно-льодовикові 
утворення потужністю 40-80 (до 130 м в похованих долинах). На південному 
сході в поза льодовиковій зоні розвинуті лесові породи потужністю від 1-3 до 15 
(40-55) м. Серед основних генетичних типів широко представлені: алювій, 
морена, водно-льодовікові відклади, лесові породи та торф. 

В гідрогеологічному відношенні найбільший інтерес представляють води 
зони активного водобміну, що обмежена глинистими відкладами келовейського 
ярусу пізньої юри. При цьому господарське освоєння території частіше всього 
визначається особливостями ґрунтових вод. Глибина залягання ґрунтових вод в 
межах регіону значно залежить від фізико-географічних факторів – в зону лісів 
вони залягають на глибині до 15 м, в лісостеповій та степовій – до 20 м і більше. 
В Поліссі відмічається високе стояння ґрунтових вод і заболочування територій. 

Із сучасних фізико-геологічних процесів та явищ, характерних для Дніпровсько-
Донецького регіону, треба відмітити зсувні, карстові, ерозійні явища, просідання в 
лесових породах та заболочування територій. 

Зсувні процеси найбільш розвинуті в Київському, Канівському, Полтавському 
та Сіверсько-Донецькому районах. Основними факторами їх формування є 
геологічна будова та ерозійна діяльність річок. Розміри зсувів можуть досягати 
величезних значень – до десятків, сотен тисяч кубічних метрів. 

Карст розвинутий головним чином в північно-східній частині Чернігівського 
Полісся та на лівобережжі Сіверського Донця і пов’язаний з породами мергельно-
крейдової формації верхньої крейди. В центральних частинах соляно-купольних 
структур карст пов’язаний з девонською сіллю. 

Ерозійні процеси обумовлені наявністю на поверхні лесових порід, що легко 
розмиваються та розчленуванням рельєфу в межах Київського плато, в 
Канівському та інших районах. В основному це струмениста ерозія, площинний 
змив та руслова і бічна ерозія річок. 

Процеси просідання також пов’язані з широким розвитком в межах регіону 
лесових порід і характерні для центральної та південно-східної частини 
западини, де ці породи представлені порівняно потужними товщами 
просідаючих грантів. 

Заболочування відмічається в районах полісь та обумовлено з одного боку- 
рівнинним, слабко розчленованим рельєфом, з другого боку – загально 
кліматичними факторами – досить значна кількість опадів при незначному 
випаровуванні. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2. Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 



3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
Література:  

Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 
 
 
ТЕМА 7 . Інженерно-геологічна характеристика Воронезького  регіону. (2 год.) 
Лекція 11 . Інженерно-геологічна характеристика Воронезького  регіону  – 2 
години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Регіон на північному заході межує з Прибалтійським регіоном, на півночі – з 
Московською синеклізою, на сході – з Приволзьким регіоном, на півдні та 
південному заході – з Дніпровсько-Донецькою регіоном. 

В геоморфолологічному відношенні регіон займає центральну частину Східно 
– Європейської рівнини і включає дві геоморфологічні області: 
Середньоросійську височину і Оксько-Донську низовину, які помітно 
відрізняються будовою рельєфу. Абсолютні відмітки першої складають 260-270 
м, відзначається вона рівнинним рельєфом середнього розчленування. Характер 
річкових долин залежить головним чином від порід, що розмиваються. В місцях 
залягання девонських вапняків вони глибокі, вузькі, зі скелястими схилами; в 
межах розповсюдження мезокайнозойських теригенних порід долини широкі, з 
плавними обрисами і різко вираженою асиметрією. 

Оксько-Донська низовина, що займає східну частину регіону, представляє 
собою понижену рівнину, абсолютні відмітки не перевищують 115-200м. 
Ерозійне розчленування території слабке і зростає тільки в районі міжріччя 
Дону і Воронежу. Долини річок широкі, асиметричні. Гідрографічна сітка 
регіону належить басейнам Волги, Дону і Дніпра. 

Клімат тут помірно континентальний з середньорічною температурою повітря 
+4-6оС. Кількість опадів змінюється від 270 до 800 мм. Більша частина регіону 
розміщена в лісостеповій зоні і тільки південно-східна його частина відноситься 
до степової зони. 

В структурно-тектонічному відношенні Воронезька антекліза представляє 
собою значне асиметричне підняття, пов’язане з виступом кристалічного 
фундаменту. В центральній частині антеклізи кристалічні породи залягають під 
покровом мезокайнозойських відкладів на глибині до 200 м на абсолютних 



відмітках вище нуля. Найбільш крутим є південний схил антеклізи, звернутий в 
бік Дніпровсько-Донецької западини, який і заходить на територію України. 

В геологічній будові антеклізи приймають участь два структурних 
мегакомплекси: кристалічний фундамент та осадовий чохол. Кристалічний 
фундамент складений породами архею та протерозою, серед яких переважають 
високометаморфізовані гнейси, кварцити, сланці та філіти. Інтрузивний комплекс 
представлений в основному гранітоїдами, широко розповсюджені мігматити. Всі 
ці породи відносяться до скельних грунтів і, як правило, є надійною основою для 
будівель і споруд. 

Осадовий чохол корінної основи представлений двома структурними 
поверхами: герцинським (середній та верхній девон), що утворює дві формації – 
карбонатно-теригенну та карбонатну; та альпійським, в будові якого приймають 
участь теригенна формація верхньої юри – нижньої крейди і карбонатна 
формація верхньої крейди, завершує цей поверх теригенна формація палеогену.   

Поверхневі відклади представлені різноманітними за генезисом та складом 
породами; утворення яких проходило в складних різкозмінних 
палеогеографічних умовах, під впливом та впродовж неотектонічних рухів, 
багаторазових континентальних зледенінь, різких змін клімату та поверхневого 
стоку. 

Серед поверхневих відкладів найбільш широко розвинуті алювіальні, 
льодовикові та  водно-льодовикові відклади.  Завершують четвертинні відклади 
лесові породи, які суцільним чохлом покривають вододіли, схили долин та 
високі річкові тераси. Потужність їх коливається від кількох до 30-40м. 

Підземні води у межах регіону приурочені, як до корінних, так і до 
поверхневих відкладів. Практичне значення в основному мають грунтові води 
порового, тріщинного та тріщинно-карстового типів, приурочені до різних за 
віком відкладів. Грунтові води, як правило, прісні, з мінералізацією до 1 г/л, 
гідрокарбонатні кальцієві, не агресивні.    

Із фізико-геологічних процесів та явищ, що розвинуті в межах регіону, можна 
виділити такі: 

карстові процеси, що приурочені до гірських порід мергельно-крейдової 
та карбонатних формацій. Відмічаються як древні, так і сучасні карстові 
форми – западини, котловини, лійки, провали; 

зсувні процеси в долинах річок, які пов’язані в першу чергу з 
інтенсивною бічною ерозією річок. Розвитку зсувів сприяє наявність в 
розрізі як корінних, так і поверхневих порід – глинисто-суглинистих 
утворень. Спостерігаються в основному циркоподібні зсуви довжиною 50-
300 м та шириною до 100 м.; 

просадові явища, що обумовлені широким розповсюдженням на поверхні 
лесовидних суглинків. Вони сприяють також досить інтенсивному розвитку 
на території ерозійних процесів. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 



2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 
регіону.  

 
Контрольні  запитання : 

1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
 Література:  

Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
 
ТЕМА 8  . Інженерно-геологічна характеристика Донецького регіону. (3 год.) 
Лекція 12 . Інженерно-геологічна характеристика Донецького регіону.  – 3 
години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Розташований регіон на південному сході Східно-Європейської платформи і 
межує з Дніпровсько-Донецькою западиною, Українським щитом та 
Причорноморською западиною. 

Донецький кряж має вигляд височини, видовженої в напрямку складчастих 
структур з північного заходу на південний схід. Найбільш піднята частина 
Донбасу має вигляд смуги 10-15км завширшки. Це горбиста рівнина, 
підвищення якої становлять як структурні, так і денудаційні форми рельєфу.В 
рельєфі північно-західної частини кряжу велику роль відіграють соляні куполи, 
які мають вигляд значних піднять. Район купольної тектоніки й горбасто-
купольного рельєфу являє собою наче перехідну область від Донецького кряжу 
до Дніпровсько-Донецької западини. 

У центральній частині Донбасу структурні форми рельєфу становлять 
відпрепаровані денудацією антиклінальні складки, які місцями різко 
виступають над прилеглою горбастою місцевістю. Вододільна зона Донбасу 
горбаста, піднімається більш як на 300 м над рівнем моря.  

У південно-західному напрямку поверхня Донбасу знижується повільно і в 
басейні Самари непомітно переходить у рельєф південної частини Дніпровсько-
Донецької западини. Абсолютні відмітки поверхні тут дещо перевищують 200м 
над рівнем моря. Південний схил Донецького кряжа в частині вододілу річок 
Мокрі Яли і Кальміусу непомітно переходить у горбасту поверхню 



Приазовської височини. Місцевість тут піднімається більше як на 300м над 
рівнем моря. Північні схили кряжа мають поверхню, слабо похилу в бік долини 
Сів.Дінця. Висота її 250-260 м над рівнем моря.  

Гідрографічна сітка Донбасу представлена невеличкими річками, що 
належать басейнам Дніпра та Дону, декілька річок на півдні регіону впадають 
безпосередньо в Азовське море. Живлення річок здійснюється головним чином 
за рахунок талих вод. Влітку річки міліють, деякі з них – пересихають. 

Клімат регіону помірно-континентальний, із зростанням континентальності 
на схід. Середньорічні температури повітря збільшуються в цьому напрямку з 
+7 до +9оС, середньорічна кількість опадів відповідно зменшується з 550 до 
350 мм. На півдні та сході регіону часто бувають засухи. 

Донбас розташований в межах степової зони, в річкових долинах та балках 
збереглися ділянки заплавних луків і окремих лісових масивів. 

В геологічній будові регіону приймають участь породи широкого вікового 
діапазону – від докембрійських до сучасних. Формування регіону почалося з 
девону, найбільшого розвитку досягло в карбоні (верхній візе) і закінчилося на 
початку пермі. Потужність накопиченої товщі карбону складає 12-18 км. 
Подальші тектонічні рухи привели до формування значної складчастості та 
виникнення магматичних процесів. 

Із порід корінної основи практичне інженерно-геологічне значення можуть 
мати відклади герцинського структурного поверху, складені карбонатною 
формацією турне та раннього візе; вугленосною формацією пізнього візе, 
середнього та пізнього карбону (товща ритмічно перемежованих аргілітів, 
алевролітів та пісковиків, які вміщують близько 300 пластів вугілля та близько 
250 шарів вапняків; теригенно-червонокольоровою формацією нижньої пермі; 
галогенно-карбонатною формацією верхів нижньої пермі; строкатою формацією 
верхньої пермі – нижнього тріасу. 

Породи альпійського структурного поверху в складі корінної основи 
поширені в північно-західній частині регіону і представлені: 

карбонатно-теригенною формацією юри-нижньої крейди; 
мельгельно-крейдовою формацією верхньої крейди; 
карбонатно-теригенною формацією палеогену-раннього пліоцену. 

Поверхневі відклади в складі верхньо-альпійського структурного поверху 
представлені комплексом озерно-делювіальних, елювіально-делювіальних 
утворень, до складу яких входять строкаті, переважно каолинисті глини, 
червоно-бурі глини. Потужність відкладів комплексу складає 15-20 м. 

Крім того тут поширені алювіальні пліоцен-голоценові відклади,  
делювіально-гравітаційні плейстоценові відклади та лесові породи 

плейстоценового віку. 
Геологічна будова території зумовила розвиток тут як ґрунтових, так і 

пластово-тріщинних та тріщинно-карстових вод, а глибина залягання та 
режим їх обумовлені не тільки геолого-структурними, фізико-географічними 
факторами, а й інтенсивною інженерно-господарською діяльністю людини. 
Регіон в центральній частині розчленований річковою та яружно-балковою 
сіткою та глибоко дренований. Зменшення розчленування до окраїн та 



збільшення вологості клімату призводить до накопичення підземних вод в 
різних горизонтах. Найбільш поширені ґрунтові води з вільною поверхнею, 
що формуються в четвертинних та мезокайнозойських породах. Із порід 
корінної основи водовмісними є шари пісковиків і вапняків. Підземні води з 
них по тріщинах і зонах розломів попадають в вугленосну товщу, 
обводнюючи гірничі виробки. Водопритоки в окремі шахти центрального 
Донбасу складають 100-300 м3/год, в закритій частині Донбасу вони 
збільшуються до 1100-3000м3/год.  
       На території регіону можна виділити як природні, так і інженерно-
геологічні процеси. Велике значення мають процеси накопичення техногенних 
відкладів – щорічно видобуваються близько 70 млн. м3 гірської породи, щорічно 
виділяються для складування 700-800 га корисних земельних угідь (вже зайнято 
близько 15 тисяч га). 
         Гірничі та інженерно-будівельні роботи призводять до утворення штучних 
порожнин в верхній частині земної кори, зміни режиму підземних вод і 
характеру та інтенсивності природних процесів, розпушуванню порід, зміни 
напруженого стану та рівноваги масивів гірських порід.  
       Із фізико-геологічних процесів на території регіону значно розвинуті: 

- зсуви на схилах річкових долин та балок; 
- просідання та ерозійні процеси пов’язані з лесовими породами; 

- карст, що має значний розвиток. В Бахмутській котловині карст 
приурочений до гіпсо-ангідритовій товщі пермі, на південному заході карст 
розвинутий у вапняках та доломітах нижнього карбону, а на північному заході – 
у мергельно-крейдових відкладах, антропогенний карст формується при 
розробці соляних родовищ в районі Славянська. 

    При оцінці інженерно-геологічних умов території Донецького регіону, як ні 
для якогось іншого, обов’язково треба врахувати наявність і вплив інженерно-
господарської діяльності людини. Її масштаби і інтенсивність на окремих 
ділянки є визначальним фактором формування інженерно-геологічних умов.  
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 
 

Література:  
Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 



Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
 
ТЕМА 9  . Інженерно-геологічна характеристика Причорноморського  регіону  
(2 год.) 
Лекція 13 . Інженерно-геологічна характеристика Причорноморського  регіону   
– 2 години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Регіон розташований на півдні Східно-Європейської платформи і на півночі 
межує з Українським щитом по виходах кристалічних порід на денну поверхню 
або під четвертинні відклади. На півдні межа регіону іде під рівень Чорного та 
Азовського морів, а в Криму – проходить по виходах відкладів палеогену. 
         У зазначених межах Причорноморська западина являє собою платформенну 
структуру, кристалічний фундамент якої занурений на різну, загалом значну, 
глибину. Різниця висот у межах Причорноморської низини не перевищує 100м. 
          Рельєф Причорноморської низини дещо змінюється на схід від долини 
Дніпра. Характерну особливість цієї частини Причорномор’я становить степова 
рівнина, підняття і пониження поверхні якої майже не помітні. У південній 
частині, прилеглій до Перекопу, Причорноморська низина має цілком плоску 
поверхню. Там розміщений найбільший на території України безстічний район.  
          Ближче до Азовського моря розчленованість поверхні низини зростає. 
Невеликі степові річки течуть у широких долигах. Західне й північно-західне 
Проазов’я характеризується загальним зниженням поверхні і значною 
розсіченістю берегів.  

Причорноморська низина на всьому протязі від Дунаю до Дону обривається 
до моря високими уступами. Море інтенсивно розмиває свої береги, активно 
просуваючись в бік суші. Руйнуванню берегів сприяють численні зсуви.  

Поверхня рівнинного Криму здіймається над рівнем моря на 20-50 м. В 
цілому поверхня регіону похила з півночі на південь, від Українського щита у 
бік Чорного моря. Регіон знаходиться у степовій зоні. 

Гідрографічна сітка представлена такими річками як Дунай, Дніпро, 
Південний Буг, Дністер, Молочна и ін. Клімат регіону континентальний, 
середньорічні температури становлять +7,5-11,50С. Середня кількість опадів – 
300-450мм/рік. 

В структурному відношенні Причорноморська западина є порівняно молодою 
накладеною структурою. Докембрійський осадово-метаморфічний комплекс є 



фундаментом западини – заглибленим продовженням Українського щита. 
Кристалічні породи залягають на значних глибинах: біля Перекопу – понад 2000 
м, біля Одеси – 1600 м.. З порід корінної основи найбільший інтерес 
представляють відклади неогенового віку, оскільки більш древні утворення 
(кимерійського-альпійського структурного поверху) залягають на глибинах 
більше 100 м і в інженерно-геологічному відношенні вивчені не достатньо. 

Неогенові відклади представлені теригенно-карбонатною формацією міоцену- 
раннього пліоцену. У літологічному відношенні – це глини, піски та пісковики з 
проверстками мергелів та вапняків. У верхній частині розрізу (меотичний та 
понтичний яруси) переважають карбонатні породи – вапняки та мергелі. 
Потужність відкладів формації складає 2000-2500м. 

Поверхневі відклади представлені піщано-глинистими, вапняковистими 
утвореннями кимерій-куяльницького ярусів, серед яких переважають глини, а 
також залізисті піски та пісковики, що на півдні переходять в оолітові бурі 
залізняки (до 120 м потужністю на Керченському півострові). На територіях 
межиріч поширені червоно-бурі (скіфські) глини пізнього пліоцену – раннього 
плейстоцену потужністю від 5-10 до 60м (в Альмійській долині). 

Річкові долини Дніпра, Дунаю, Дністру, Південного Бугу заповнені 
алювіальними відкладами, що складають тераси пліоценового віку і представлені 
пісками, суглинками інколи гальками, потужність до 20 м. Повсюдно ці алювіальні 
відклади перекриваються червоно-бурими глинами та лесовими суглинками 
(починаючи з другої надзаплавної тераси). 

Четвертинні алювіальні відклади, що складають надзаплавні тераси, 
представлені пісками різнозернястими з прошарками супісків та суглинків, 
заплавні – суглинками, супісками, глинами та пісками дрібнозернистими та 
глинистими. 

До поверхневих відкладів також відносяться морські та лиманно-морські 
відклади морських терас, пляжів, кос, представлених кварцовими пісками та 
ракушняковим детритом, суглинками, глинами та мулами, потужність їх 
складає від 2 до 40м. 

Різноманітність літологічного складу осадової товщі обумовлює складні 
гідрогеологічні умови регіону. В четвертинних та неогенових відкладах 
виділяється значна кількість водоносних горизонтів. Ґрунтові води залягають на 
глибинах від 1 до 20 м. У Присивашші води залягають на глибинах 0,5-5 м і 
мають мінералізацію 25-90 г/л. В долинах річок закономірність зміни хімічного 
складу також порушується. Значний вплив на зміну режиму підземних вод має 
будівництво водосховищ та меліоративних систем. 

Із фізико-геологічних явищ та процесів характерними є: зсувні явища, 
ерозійні процеси,  процеси карстоутворення,  абразійні процеси та просадові 
явища.   

Для об’єктивної оцінки інженерно-геологічних умов багатьох ділянок 
Причорноморського регіону необхідно враховувати великий вплив і 
антропогенного фактору – тих багаточисельних процесів і явищ, причиною 
виникнення і розвитку яких є наша інженерно-господарська діяльність.  

 



Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
 

Література:  
Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 
Лабораторна робота № 4 ( 4 год.) 

Тема: « Побудова геоморфологічної   карти». 
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань. 
2.Знайомство з методикою виконання роботи. 
3.Висновки. 

 
ТЕМА 10. Інженерно-геологічна характеристика Передкарпатського  регіону (3 
год.) 
Лекція 14 . Інженерно-геологічна характеристика Передкарпатського  регіону  – 
3 години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Регіон розташований на південному заході Східно-Європейської платформи 
між Українським щитом на сході, Дніпровсько-Донецькою западиною на 
півночі, Причорноморською западиною на півдні і Карпатською складчастою 
областю на заході. Регіон охоплює три великі височини: Передкарпатську, 
Волино-Подільську і Бессарабську.  

Передкарпатська височина розташована в західній частині району і 
представляє собою передгірську нахилену рівнину, значно підняту і 
розчленовану долинами річок. Західна її частина (до р.Стрий ) характеризується 
плоским полого-увалистим ерозійним рельєфом з абсолютними відмітками 300-



400 м, а східна – рельєфом грядовим структурно-ерозійним з відмітками 
поверхні 350-650 м. 

Волино-Подільська височина займає північну та центральну частини регіону і 
складається із Волинської височини та Подільського плато. Поверхня 
Волинської височини полого-хвиляста з абсолютними відмітками 250-340 м. На 
півночі вона переходить пологим уступом висотою 20-40 м в низинну рівнину 
Волинського Полісся.  

Подільське плато починається на півночі уступом 100-150 м над Малим 
Поліссям і характеризується абсолютними відмітками поверхні від 170 м на 
півночі до 250-300 м на півдні та південному сході. На заході та півдні плато 
інтесивно розчленоване каньйоноподібними долинами Дністра та його притоків. 

Бесарабська височина обмежує регіон з півдня, піднімаючись на заході до 
відміток 430 м, а на сході відмітки поверхні зменшуються до 150-300 м. 

Клімат регіону помірно-континентальний, середньорічна кількість опадів 
становить 600-700 мм на півночі і північному заході та 500 мм – на південному 
сході. Середньорічна температура повітря +6-8оС, максимальна середньомісячна 
температура відмічається в липні (+190С), мінімальна в січні (- 70С). 

Багаточисельні річки регіону відносяться до басейнів Чорного моря та 
Балтійського моря. Головні ріки регіону мають узгоджені долини, розвиток 
яких зумовлений геологічною структурою.  

Природні краєвиди в межах Передкарпатського регіону різноманітні і 
мальовничі, що визначається, головним чином, положенням території в межах 
Поліської лісової зони, або лісостепової зони Волино-Подільського плато. 

В геоструктурному відношенні Передкарпатський регіон охоплює область 
занурення осадового чохла Східно-Європейської платформи між Українським 
щитом та Карпатською складчастою зоною, де відбулося інверсійне підняття з 
кінця міоцену. Тут виділяються два значних структурних елементи Волино-
Подільська плита та Галицько-Волинська западина. 

Породи корінної основи представлені різноманітними формаціями 
байкальського, каледонського, герцинського, киммерійсько-альпійського та 
верхньоальпійського структурних поверхів, а також підстеляючих їх 
кристалічних порід архею та протерозою. 

Байкальський структурний поверх утворений породами ефузивно-теригенної 
формації рифею. В будові каледонського структурного поверху приймають 
участь породи теригенної формації кембрію, теригенно-карбонатної формації 
ордовіку-силуру та теригенно-пістрявокольорової формації раннього девону. 
Герцинський структурний поверх складений породами карбонатної формації 
середньо-пізнього девону – раннього карбону та відкладами вугленосної 
формації раннього-середнього карбону. 

У будові киммерійсько-альпійського структурного поверху приймають участь 
різноманітні за генезисом та складом породи юрського, крейдового, 
палеогенового та неогенового віку. 

Верхньоальпійський структурний поверх складений осадами плейстоцену та 
голоцену. Суттєвий вплив на формування четвертинного покриву мали окське 



та дніпровське зледеніння. У долинах річок розвинуті алювіальні відклади, що 
складають пліоценові та четвертинні тераси. 

У позальодовиковій зоні найбільш широко розвинуті лесові породи 
потужністю до 15-20 м. Своєрідним генетичним комплексом четвертинних 
відкладів, що характерні для Молдавії та частково для Передкарпаття, є зсувні 
накопичення потужністю до 30-50 м.  

У гідрогеологічному відношенні з інженерно-геологічної точки зору 
найбільший інтерес представляють пластові та пластово-порові безнапірні та 
слабконапірні води четвертинних та неогенових відкладів. Залягають вони на 
глибинах до 5-10 м у Волино-Подолії, до 10 м в долинах річок та до 25-60 м на 
вододілах.  

Із фізико-геологічних процесів та явищ, що займають головне місце за 
поширенням та інтенсивністю розвитку, слід назвати зсувні та карстові.  

Зсуви особливо широко розповсюджені у межах Бесарабської височини, де 
вони охоплюють піщано-глинисті відклади балтської світи, сармату, меотису, 
понту, а також четвертинну суглинисту товщу. Зустрічаються фронтальні, 
циркоподібні, блоково-пластичні, лінійні та інші зсуви. Приурочені зсуви, 
головним чином, до сучасної гідрографічної сітки. В Передкарпатті та Волино-
Подолії зсуви зосереджені на крутих схилах долин Дністра та Прута і охоплюють 
породи міоцену та мергельно-крейдову товщу верхньої крейди. Інтенсивному 
розвитку сучасних зсувів сприяє інженерна діяльність людини – підрізка схилів, 
кар’єрні розробки, а з природних факторів – ерозійні процеси та землетруси. 

Карст представлений як відкритими, так і закритими формами. На 
Подільському плато карстові процеси мають місце у вапняках, глинах та 
ангідритах тортону та сармату. У Придністров’ї розвивається сульфатний карст: 
печери. колодязі, шахти досягають тут значних розривів. У межах Волинської 
височини та Волинського Полісся розвинутий карст у мергельно-крейдяній товщі 
верхньої крейди. З товщами кам’яної солі, що залягають серед глин моласової 
формації у Передкарпатті, пов’язаний галогенний карст. Слід також мати на 
увазі, що південно-західна частина регіону відноситься до області підвищеної 
сейсмічності, де спостерігаються землетруси силою 6-7 балів. 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 
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ТЕМА 11  . Інженерно-геологічна характеристика Карпатського  регіону. (3 год.) 
Лекція 15 . Інженерно-геологічна характеристика Карпатського  регіону.  – 3 
години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

Розміщений регіон на заході території України і включає систему 
паралельних невисоких хребтів, що підвищуються з північного заходу на 
південний схід від 1,5 до 2 км і простягаються смугою 100-110 км більше як на 
270 км та Закарпатський міжгірський прогин . 

Сформувалися Карпатські гори під час альпійського орогенезу і до 
теперішнього часу є зоною стійких і інтенсивних найновіших піднять. 

У розподілі висот у Карпатах простежується закономірність – найвищі гірські 
хребти становлять осьову частину країни. Вони простягаються відповідно до 
геологічної структури з північного заходу на південний схід. Від осьової 
частини Карпати знижуються як на північ, так і на південь. Паралельно до 
осьової частини гір простягаються численні хребти, відокремлені один від 
одного долинами повздовжніх річок. Хоч це і молода гірська система, проте 
належить до середньовисотних. Середня висота Карпат 1000 м, а найвища 
вершина – г. Говерла підноситься на 2061 м. Вершини хребтів мають м’які, 
округлі обриси. 

Розміщена на південний схід від Пруту частина Карпатської зони має назву 
Покутських Карпат. Між Горгано-Покутським гірським хребтом на північному 
сході і Чорногоро-Полонинськими горами на південному заході лежать 
Центральні Карпати. За морфологічними ознаками Центральні Карпати – 
низькогір’я. Найвищу частину Центральних Карпат становить Вододільний 
хребет. З Центральними Карпатами тектонічно пов’язана Ясинська міжгірна 
долина. З півдня Ясинську улоговину закривають найвищі в Східних Карпатах 
хребти Свидовець, Чорногори та Гаргани. 

Крайня південно-східна частина Українських Карпат має дещо іншу будову 
порівняно з описаними складчастими структурами Карпат і входить до окремої 
Мармароської, або Північно-Рахівської структурної зони. Прилегла до долини 
Тиси частина зони має назву Рахівського масиву, а в верхів’ї Чорного Черемошу 
розміщені Чивчинські гори. 



Між Полонинським хребтом, Чивчино-Рахівським масивом і Вулканічними 
Карпатами з північного заходу на південний схід простягається Полонино-
Великодільське міжгір’я.  

У геоморфологічному відношенні Закарпатська западина представляє собою три 
досить своєрідні області: вулканічні гори Вигорлат-Гутинської гряди, Чопська 
алювіальна рівнина та Солотвинська котловина. 

Карпатський регіон характеризується прохолодним та вологим кліматом. 
Кількість опадів становить 800-1200 мм, а з висотою збільшується до 1600 мм. 
Середньорічна температура повітря змінюється від 0 до +40 С, на Закарпатті – до 
+7-90 С з нестійкою зимою тривалістю 90-75 днів. Тривалість зими у Карпатах –
100-120 днів. Сніг на вершинах тримається довго, аж до літа, місцями 
досягаючи 2-3 м. З вершин гір беруть початок такі великі річки, як Дністер з 
притоками Бистриця, Стрий, Ломниця, Прут, Тиса, Уж, Латориця, Боржава, 
Тересва. 

Геологічна будова Карпатського регіону характеризується закономірною 
зміною малопотужної теригенно-карбонатної формації тріасово-юрського віку 
потужними формаціями флішу крейди-палеогену та маласової – неогену. 
Відкладам флішової формації властива різка фаціальна зміна як по 
простяганню, так і вхрест простяганню порід, а також різноманітність 
структурно-фаціальних зон. наявність глибинних розломів з різкими 
диференційованими рухами, породи шаруваті, дуже дислоковані. 

За Богдановим (1954) в межах Карпатської геосинкліналі виділяються три 
великі тектонічні зони, що відрізняються геологічною будовою. Зовнішня 
антиклінальна зона, центральна синклінальна зона та внутрішня антиклінальна 
зона з ядром, представленим Мармарошським кристалічним масивом. 

В межах цих зон виділяються фаціально-структурні зони другого порядку; 
головні з них у зовнішній – Скибова зона, у центральній – Кросненська, у 
внутрішній – Магурська, Мармарошська та Пенинська. 

Четвертинні відклади в межах гірської частини регіону представлені 
переважно елювіально-делювіальними утвореннями – це головним чином 
суглинки та супіски з включеннями уламків скельних та напівскельних гірських 
порід. Потужність їх змінюється від 0,3-0,5 м у верхніх частинах схилів до 10 і 
більше метрів у нижній частині. 

До поверхневих відкладів відносяться також алювіальні відклади, зсувні 
накопичення, обвальні, осипні та селеві відклади. 

Гідрогеологічні умови гірських Карпат формувалися під впливом денудації 
та розмиву з витисканням із порід морської води в кінці міоцену. 

Підземні води четвертинних відкладів залягають на глибинах 0,5-10 м, прісні, 
з мінералізацією до 1 г/л. 

Із сучасних фізико-геологічних процесів та явищ (що можуть суттєво 
впливати на формування інженерно-геологічних умов Карпатського регіону) 
слід сказати про інтенсивні прояви процесів ерозії, зсувних, обвали, осипи, 
селі, снігові лавини, карст, сейсмічність, які приносять значні збитки 
народному господарству, а при невмілому прогнозуванні, проектуванні та 
застосуванні захисних заходів – до ще більших збитків та аварій.  



 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
Література:  

Коломенский Н.В. Инженерная геология. К:"Вища школа", 1964. 
Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
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ТЕМА12 . Інженерно-геологічна характеристика регіону  гірського  Криму  
регіону. (3 год.) 
Лекція 16 . Інженерно-геологічна характеристика регіону  гірського  Криму   – 3 
години. 
План лекції:  

 Розташування, кліматичні та гідрологічні умови регіону. 
 Геологічна будова, гідрогеологічні умови, геоморфологічні особливості.     
  Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону.   

  
Кримський мегантиклінорій включає весь гірський Крим від Балаклави до 

Феодосії, простягаючись майже на 150 км при ширині до 50 км. З півночі на 
південь тут виділяють Головну гряду, що має характер столових гір з яйлами 
(слабко-погорбкувате нагір’я), що здіймаються на 1200-1500 м над рівнем моря, 
Передгірну гряду висотою до 600-700 м та Зовнішню гряду – висотою до 250 м. 
Передгірна гряда відділяється від Головної – широкою долиною до 10-12 км . 

Кримський гірсько-складчастий регіон характеризується прохолодним та 
вологим кліматом. Південний берег Криму характеризується 
середземноморським кліматом : тут волога зима та посушливе літо.  

В геологічній історії Гірського Криму виділяють два періоди – кембрійсько-
палеозойський і власне альпійський. Про перший період відомостей мало і 
сформовані у цей час породи, як правило, залягають на значних глибинах. 

В альпійський період тут сформувались геосинклінальні прогини, в яких 
накопичились потужні товщі мезокайнозойських відкладів, що мають значне 
поширення і визначають інженерно-геологічні умови Гірського Криму. 



Четвертинні відклади в Гірському Крим не утворюють суцільного покриву, а 
місцями мають малу потужність, тому корінні породи набувають першочергове 
значення в інженерно-геологічному відношенні. В районі відбуваються активні 
епейрогенічні підняття, район знаходиться у 6-8 бальній сейсмічній зоні. 

На території регіону виділяються дві області. а саме: область Кримських гір 
та область ерозійно-денудаційної рівнини південно-західної частини 
Керченського півострова. В області Гірського Криму виділяються райони, а 
саме: 1) передгір’я Кримських гір; 2)район південно-західної частини Головної 
гряди; 3) район північно-східної частини Головної гряди; 4) район 
південнобережного схилу. 

Із сучасних фізико-геологічних явищ та процесів, характерних для Кримського 
регіону, слід назвати: абразійні процеси; ерозійні процеси, що розвиваються майже 
повсюдно; селеві процеси мають місце у межах схилів Головної гряди, зсуви 
мають значне поширення, особливо на південному березі Криму; карст – давній (з 
нижньої крейди) та сучасний середньогірського та середземноморського типу. По 
положенню у рельєфі, морфології, характеру заповнювача, хімічному складу 
підземних вод виділяють три класи карстових порожнин: корозійно-гравітаційний 
(колодязі, шахти, печери глибиною до 10-100 м і довжиною 20-165 м); нівально-
корозійний (колодязі та шахти глибиною до 20 м); корозійно-ерозійний (печери-
понори, шахти-понори, печери-джерела). 

Крим відноситься до регіонів з постійною сейсмічною активністю, сила 
землетрусів досягає 8 балів з епіцентром у акваторії Чорного моря. 

Треба також враховувати і вплив на розвиток фізико-геологічних процесів 
інженерно-господарської діяльності людини, що досить відчутно себе проявляє 
у прибережній зоні Кримського півострова.  

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Регіональні фактори інженерно-геологічних умов даного регіону. 
2.Зональні та антропогенні фактори інженерно-геологічних умов даного 

регіону.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Розташування регіону, кліматичні та гідрологічні умови. 
2. Геологічна будова регіону. 
3. Гідрогеологічні умови регіону. 
4. Геоморфологічні особливості регіону. 
5. Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території регіону. 

 
Література:  
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Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
Шабатин В.С., Костюченко М.М. Регіональна  інженерна геологія та  
інженерна  геологія  України. –К., КНУ, 2004. 

 



Контрольні запитання до змістового модуля 2 
1. Яку  частину  Східно – Європейської  платформи     займає  територія  
України ? 
2. Якою  схемою  інженерно – геологічного  районування Східно – 
Європейської  платформи  ми  зараз  користуємося ? 
3.  Які  інженерно – геологічні  регіони  виділяються на  території  України ? 
4. Яку  площу  займає  територія  України, з  якими  країнами межує  ? 
5. Які  форми  рельєфу поширені  на  території України ? 
6. Що  таке  глибина  ерозійного  врізу  та  базис  ерозії ?  Наведіть  приклади. 
7. Як  в цілому  можна  охарактеризувати  клімат України ? 
8. Дайте  характеристику  гідрографічної  сітки  України. 
9. Які   географічні  зони  виділяються  на  території  України ? 
10. Поясніть  загальний  характер  зміни  геологічної  будови  території  України  
з  півночі  на  південь  та  із  заходу  на  схід. 
11. Назвіть  основні  родовища  кам’яного  та  бурого  вугілля, нафти  та  газу  на  
території  України. 
12. Якою  є  сировинна  база  залізних, марганцевих  і титано – цирконієвих  руд  
на  території  України ? 
13. Назвіть  основні  родовища  кольорових  та  рідкісних  металів  на  території  
України. 
14. Назвіть  основні  родовища  сірничохімічної  сировини  на   території   
України. 
15. Що таке  неметалорудна  сировина  і  які  родовища  на  території  України  
ви  знаєте ? 
16. Якими  є  поклади  нерудних  копалин, сировини  будівельних   матеріалів  
на  території  України ? 
17. Як  можна  оцінити  в  цілому  запаси  корисних  копалин  на  території   
України ? 
18 . Інженерно-геологічна  характеристика Українського  щита. 
19 . Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-Донецького  регіону 
20 . Інженерно-геологічна характеристика Воронезького  регіону. 
21 . Інженерно-геологічна характеристика  Донецького  регіону. 
22 . Інженерно-геологічна характеристика  Причорноморського  регіону. 
23 . Інженерно-геологічна характеристика  Передкарпатського  регіону. 
24 . Інженерно-геологічна характеристика  Карпатського  регіону. 
25 . Інженерно-геологічна характеристика  регіону  гірського  Криму. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Визначення  інженерної  геології  її  засновниками. 
2. Предмет і основні  задачі регіональної інженерної  геології. 
3. Вплив інженерно-геологічних умов території на технічну  можливість  та 
економічну  доцільність будівництва. 
4. Визначення регіональної інженерної геології . 
5. Час  формування  регіональної  інженерної геології, її засновники. 
6. Методологічна  основа  регіональних  інженерно-геологічних  досліджень.  
7. Фактори  інженерно-геологічних  умов,   як  база  для складання робочої 
гіпотези  про умови місцевості . 
8. Завдання  регіональної  інженерної  геології  на     найближчий  час.  
9. Визначення  поняття  про  інженерно-геологічні  умови     території . 
10. Характеристика  регіональних геологічних  факторів. 
11 .Характеристика  зональних  геологічних  факторів. 
12 .Характеристика  антропогенних  факторів. 
13. Вплив   результатів  сумісної  дії  різних  факторів  на  сучасні  інженерно – 
геологічні умови . 
14. Використання  закономірностей  просторової мінливості інженерно – 
геологічних  умов  при  виконанні  регіонального  інженерно – геологічного  
районування.  
15.Класифікація  геологічних  тіл використовується  в регіональній  інженерній 
геології. 
16. Корінні породи,  їх  характеристика  в  регіональній інженерній геології . 
17. Поверхневі породи, їх  характеристика  в  регіональній  інженерній геології . 
18. Визначення місцеположення  кордону  між  корінними та  поверхневими  
гірськими  породами . 
19. Визначення  формації  та  фації. 
20. Методи  систематизації  та  узагальнення  даних  про      інженерно-
геологічні  умови  при       регіональних  дослідженнях . 
21.  Схеми  інженерно-геологічного  районування  територій. 



22 . Схема  інженерно-геологічного  районування,  що   запропонована   
І.В.Поповим  
23.  Принципи  виділення  регіонів, областей, районів, підрайонів, областей, 
ділянок 
24. На  які  класи  поділяються  формації ? 
25. Характеристика  платформенних  формацій. 
26. Характеристика  геосинклінальних  формацій. 
27. Характеризуються  орогенних формацій. 
28. Як  побудована   схема  внутрішньо формаційного  розчленування  товщ , що  
запропонована   І.В. Попов 
29.  Методи  систематизації  та  узагальнення  даних  про     інженерно – 
геологічні  умови   при  регіональних  дослідженнях ? 
30.  В  працях  яких  вчених  одержали  подальший  розвиток  основи  
загального  інженерно – геологічного  районування ? 
31. Класи, підкласи  і  типи  регіонів. 
32.  Які    регіони   виділяються  за  тектонічною  схемою  А.А Богданова ? 
33.  В  чому  полягає система  типологічного  районування  С.Б. Єршової ? 
34.  Принципи  інженерно –геологічного  районування  В.Т. Трофімова.  
35.  Характеристика  районів,  провінції, зони, підзони, області,  району, 
підрайону, ділянки. 
36.  В  чому  полягає  оціночне інженерно – геологічне районування ? 
37 В  чому  полягає  пропозиція   Г.А. Голодковської  відносно  схеми  
інженерно–геологічного  районування ? 
38. Яку  частину  Східно – Європейської  платформи     займає  територія  
України ? 
39. Якою  схемою  інженерно – геологічного  районування Східно – 
Європейської  платформи  ми  зараз  користуємося ? 
40.  Які  інженерно – геологічні  регіони  виділяються на  території  України ? 
41. Яку  площу  займає  територія  України, з  якими  країнами    межує  ? 
42. Які  форми  рельєфу поширені  на  території України ? 
43. Що  таке  глибина  ерозійного  врізу  та  базис  ерозії ?  Наведіть  приклади. 
44. Як  в цілому  можна  охарактеризувати  клімат України ? 
45. Дайте  характеристику  гідрографічної  сітки  України. 
46. Які   географічні  зони  виділяються  на  території  України ? 
47. Поясніть  загальний  характер  зміни  геологічної  будови  території  України  
з  півночі  на  південь  та  із  заходу  на  схід. 
48. Назвіть  основні  родовища  кам’яного  та  бурого  вугілля, нафти  та  газу  на  
території  України. 
49. Якою  є  сировинна  база  залізних, марганцевих  і титано – цирконієвих  руд  
на  території  України ? 
50. Назвіть  основні  родовища  кольорових  та  рідкісних  металів  на  території  
України. 
51. Назвіть  основні  родовища  сірничохімічної  сировини  на   території   
України. 



52. Що таке  неметалорудна  сировина  і  які  родовища  на  території  України  
ви  знаєте ? 
53. Якими  є  поклади  нерудних  копалин, сировини  будівельних   матеріалів  
на  території  України ? 
54. Як  можна  оцінити  в  цілому  запаси  корисних  копалин  на  території   
України ? 
55 . Інженерно-геологічна  характеристика Українського  щита. 
56 . Інженерно-геологічна характеристика Дніпровсько-Донецького  регіону 
57 . Інженерно-геологічна характеристика Воронезького  регіону. 
59 . Інженерно-геологічна характеристика  Донецького  регіону. 
60 . Інженерно-геологічна характеристика  Причорноморського  регіону. 
61 . Інженерно-геологічна характеристика  Передкарпатського  регіону. 
62 . Інженерно-геологічна характеристика  Карпатського  регіону. 
63 . Інженерно-геологічна характеристика  регіону  гірського  Криму. 


