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1. БАЗОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ЛІТОЛОГІЇ 
 
 
Вивітрювання – процес фізичного роз'єднання частинок материнських порід, що 
супроводжується хімічним перетворенням окремих компонентів, у результаті чого 
формується безперервний ряд продуктів вивітрювання від грубодисперсних форм до 
субколоїдних та іонних. 
 
Генезис – походження. В геології – походження різних геологічних утворень: гірських 
порід, родовищ корисних копалин тощо, що виникли в певних умовах внаслідок дії 
геологічних процесів. 
 
Діагенез (ранній діагенез) – процес перетворення осадку в осадову породу після його 
захоронення (перекриття новими порціями осадків), під час якого відбувається 
ущільнення, дегідратація, перекристалізація, структуризація та фізико-хімічна 
консолідація компонентів. 
 
Зона осадкоутворення – вся поверхнева зона Землі, де здійснюються процеси утворення 
осадків. Вона співпадає з поверхнею Землі, охоплює нижні шари атмосфери, гідросферу 
та верхню частину літосфери і підживлюється сонячною, загальною планетарною та 
локальною тектонічною енергією тощо. 
 
Катагенез (пізній діагенез, або епігенез) – процес змінення осадової породи при її 
зануренні в глибини земної кори та пристосування її складових до нових ТР-умов.  
 
Літогенез (літогенезис / породоутворення)  термін широкого вжитку, 
використовується: 1) для визначення джерел і механізмів походження й утворення 
осадових гірських порід; 2) як назва науки, що вивчає утворення осадових гірських порід; 
3) як сума усіх процесів, безпосередньо пов’язаних з утворенням та наступним 
перетворенням осадків в осадові породи. 
 
Літологія – це наука про осадки та осадові породи. Вона вивчає склад, будову, 
походження та номенклатуру осадків та осадових порід. 
 
Метагенез (ранній метаморфізм) – процеси глибоких змін осадової породи під впливом 
високих температур, тисків та розчинів із формуванням відмін проміжних між осадовими 
породами та метаморфічними. Ознаками раннього метаморфізму є загальний мінеральний 
парагенезис породи, що відповідає зеленосланцьовій стадії метаморфізму, на фоні якого 
розпізнаються ознаки її осадового походження (елементи осадових текстур, структур, 
релікти біогенного та теригенного матеріалу тощо). 
 
Область осадкоутворення – частина зони осадкоутворення, що обмежена обстановкою 
осадкоутворення, розповсюдженням осадку відповідного типу та умовами 
осадконакопичення. В обстановці морського осадкоутворення виділяються літоральна, 
неритова, батіальна та абісальна області. В континентальній обстановці виділяються 
області рівнин гумідного клімату; області рівнин арідного клімату; області передгір’я та 
міжгірських западин; області льодовикового осадконакопичення, включаючи території 
материкового зледеніння; області наземного вулканізму. В обстановках крайових зон 
морів й океанів фіксуються області опріснених та осолонених лагун, а також області 
дельт. 
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Обстановки осадкоутворення – основні групи різко відмінних фізико-географічних 
обстановок: морської, континентальної та крайових зон морів й океанів (із своєрідним 
переходом від типово морських умов до типово континентальних),  де відбувається 
утворення та накопичення осадків. 
 
Осад (осадок) – це природне скупчення мінеральної та/або органічної речовини, яке 
сформувалося в умовах земної поверхні (на дні водойм або на поверхні суходолу), як 
результат дії екзогенних процесів. 
  
Осадконакопичення (седиментація, або седиментогенез) – вилучення із шляхів 
міграції, відкладення та накопичення осадового матеріалу під дією сил гравітації при 
ослабленні динаміки переносу, коагуляції колоїдів, кристалізації розчинених речовин та 
життєдіяльності організмів.  
 
Осадова (осадочна) порода  це природний агрегат мінеральної та/або органічної 
речовини, що сформувався на земній поверхні як результат екзогенних процесів, а в 
умовах верхньої частини земної кори утворив геологічне тіло і пройшов стадію діагенезу.  
 
Переніс – мобілізація та міграція речовини в зоні осадкоутворення у водних та повітряних 
потоках, рухомому льоді. 
 
Регресивний епігенез – процес змінення осадової породи при поступовому переміщенні 
осадової породи із зони підвищених температур та тисків в область їх пониження, 
включаючи ексгумацію (видалення / виведення) породи на поверхню. 
 
Стратисфера – зовнішня оболонка Землі, що складається із осадових порід, які виникли 
за всю історію існування планети і збереглися від денудації та не перейшли у 
метаморфічні породи. Стратисфера складає 5% від маси земної кори і відслонюється на 
74% поверхні континентів. Її максимальна потужність досягає 5-8 км, оскільки глибше 
починаються метаморфічні процеси і осадові породи переходять у метаморфічні. 
Мінімальна потужність визначається потужністю кори вивітрювання.  
 
Чинники (діючі фактори) осадкоутворення – клімат, рельєф, солоність води, глибина 
басейну, газовий режим, наявність і характер течій, кількість уламкового матеріалу, що 
надходить до басейну осадконакопичення. 
 
 
 
 
2. КОМПОНЕНТИ ОСАДОВИХ ПОРІД 
 
 
2.1. Алотигенні компоненти – мінеральні породні компоненти, що виникли до 
формування осадової гірської породи і були привнесені в неї із зовні. До них відносяться 
теригенні уламки незалежно від розміру; едафогенні компоненти  продукти 
руйнування твердих порід дна басейну седиментації під дією підводного вивітрювання, 
розмиву придонними течіями у т.ч. турбідитними потоками, а також тектонічного 
руйнування із гравітаційним переміщенням; вулканогенні  продукти виверженя вулканів; 
біогенні  продукти перевідкладення органічних скелетних решток; космогенні 
утворення  частки космічного пилу, метеоритний матеріал.  
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Теригенні уламки  групова назва осадових утворень (зерен), які складаються із уламків 
гірських порід і мінералів і є продуктами їхнього механічного дроблення: 
 

 брили – це кутасті уламки гірських порід розміром завбільшки 200 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – більше 1000 мм); 

 валуни – уламки гірських порід найчастіше овальної форми розміром завбільшки 
200 мм (за класифікацією Н.В. Логвиненка – від 100 до 1000 мм); 

 галька  уламки гірських порід овальної форми розміром від 10 до 200 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – від 10 до 100 мм); 

 щебінь  уламки гірських порід кутастої форми розміром від 10 до 200 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – від 10 до 100 мм); 

 гравій  це уламки гірських порід овальної форми розміром від 2 до 10 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – від 1 до 10 мм); 

 детрит  1) уламковий матеріал. Загальний термін для означення перенесених 
продуктів руйнування або абразії більш древніх порід та мінералів, найчастіше 
представлених піском, алевритом, глинами; 2) в радянській літературі  уламковий 
матеріал, що складається із фрагментів черепашок, скелетних частин тварин або 
уривків рослин (біодетрит); 

 жорства – це уламки гірських порід кутастої форми розміром від 2 до 10 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – від 1 до 10 мм); 

 зерна піщані  це уламки мінералів та гірських порід розміром від 0,05 до 2,0 мм 
(за класифікацією Н.В. Логвиненка – від 0,1 до 1,0 мм); 

 зерна алевритові  це уламки мінералів розміром від 0,005 до 0,05 мм (за 
класифікацією Н.В. Логвиненка – від 0,01 до 0,1 мм); 

 зерна пелітові – уламки будь якого походження, що мають розмір менше 0,005 мм 
за класифікацією Н.В. Логвиненка – менше 0,01 мм); 

 матрикс (основна маса) – відносно більш дрібнозернистий матеріал, що вміщує 
більш крупні частки осадка або осадової породи, що в різнозернистих за 
гранулометрією породах може скріплюватися цементом, напр. піщано-алевритовий 
матрикс галечника (конгломерату); 

 цемент – зв’язуючий/цементуючий матеріал або складова гірської породи, що 
скріплює окремі породні формені компоненти (класти порід, мінералів, фітодетрит 
та біодетрит, цільні рештки організмів).    

 
 
Вулканокластичні утворення 
 

 бомби вулканічні  уривки лави, що викинуті з кратеру в пластичному стані із 
відповідною формою віджимання в пластичному стані, обертання при польоті у 
повітрі та удару о поверхню вулканічного апарату або поряд з ним. Розмір бомб 
перевищує 5 см; 

 вітрокласти  попелові зерна, що складені виключно із вулканічного скла. 
 кристалокласти  попелові зерна, що складені виключно із уламків порфірових 

кристалів мінералів різного походження; 
 лапілі  округлі або кутасті вулканічні викиди розміром від 250 мм; 
 літокласти   попелові зерна та лапілі, що складаються з вулканогенних утворень 

(туфів, ефузивних порід з вулканічним склом, мікролітами та порфіровими 
вкрапленнями тощо); 

 пил вулканічний  найтонкіший пірокластичний матеріал, що сформувався 
шляхом експлозій, з розмірами часток <0,05 мм; 
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 попіл  найменші частинки лави, уламки окремих кристалів мінералів, іноді 
чужерідних порід, що викинуті при вивержені розміром від 0,05 до 2 мм. 

 
Космічний пил  частинки, що поступають в осадки безпосередньо із космічного 
простору, представлені мікроскопічними кульками нікелистого заліза, кам’яними 
мікрометеоритами (хондритами, складеними олівіном і піроксеном), а також 
мікротектитами (склуватими сферулами розміром <1мм).  
 
 
2.2. Аутигенні компоненти – групова назва мінеральних породних компонентів, 
утворених на місці їхнього знаходження: 
 

 аморфна речовина  це тверда речовина без суворого порядку в розташуванні 
частинок (атомів, молекул, йонів) і без утворення кристалічної решітки. В 
аморфній речовині частинки розташовані хаотично; 

 мікрит – напівпрозорі кристали карбонату у вапняку та вапняковому мулі 
розміром 0,001-0,004 мм;  

 спарит – прозорий або напівпрозорий міжзерновий компонент вапняків або 
доломіту, представлений чистим, відносно крупнозернистим карбонатом, що 
відклався під час  накопичення осадку. Діаметр зерен перевищує 0,010 мм. 

 
 
2.3. Органічна речовина – біогенна породна компонента, що утворилася при 
розкладанні тварин та рослин після їхнього відмирання та захоронення в осадку або 
осадовій породі. За походженням може бути як алохтонна, так і автохтонна: 
 

 антраксоліти  групова класифікаційна назва антрацитоподібних бітумів вищого 
рівня метаморфізму; 

 асфальти (природні) – групова класифікаційна назва бітумів, проміжних між 
мальтами та асфальтитами. Це високов’язкі напівтверді і тверді легкоплавкі 
бітуми; 

 бітуми (бітумінозна речовина)   тверді, в’язкі та маслянисті похідні нафти, що є 
сумою природних розчинних органічних речовин. Відносяться до каустобіолітів 
нафтового та нафтоїдного рядів, головною рисою яких є епігенетичність по 
відношенню до вмісної породи;  

 бурштин (янтар) – ліпоїдоліт. Групова назва. Не зовсім визначений у 
класифікаційному відношенні термін, що використовується для 1) означення будь-
яких викопних дочетвертинних смол; 2) твердих в’язких викопних смол, що 
піддаються механічній обробці в ювелірній справі (сукциніт, руменіт, симетит, 
бірміт, мексиканський бурштин); 3) також для викопних смол Балтійського 
узбережжя (сукциніт, геданіт, глесит, крантцит, стантиніт, бекерит, «гнілий 
бурштин»;  

 вітрен  інградієнт (літотип) кам’яного вугілля, що складений з повністю 
гелефікованої клітинної тканини, яка утворює безструктурну колоїдну масу, 
сформовану за рахунок перетворення рослинного детриту; 

 газоподібні вуглеводи  метан (CH4); етан (C2H6); пропан (C3H8); бутан (C4H10); 
пентан C5H12); гексан (C6H14); 

 дюрен  складний інградієнт (літотип) кам’яного вугілля, в якому переважають 
формені елементи: спори, смоляні тільця, кутикули та фюзенізована клітинна 
тканина, що зцементована вітреновою масою;  
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 керити – групова класифікаційна назва твердих, крихких вуглеподібних бітумів, 
що не розчиняються у хлороформі та не плавляться без розкладання. За ступенем 
метаморфізму поділяються на альбертити (низький рівень) та імпсоніти (високий 
рівень); 

 кларен – складний інградієнт (літотип) кам’яного вугілля. Це вітренова маса з 
домішкою спор, смоляних тілець, уривків кутикулової тканини, а також 
фюзенізованих рослинних решток; 

 мальти (м’який віск)  групова класифікаційна назва в’язких бітумів, проміжних 
між нафтами та асфальтами; 

 нафта  рідинний каустобіоліт, що складається із вуглеводнів метанового, 
нафтенового та ароматичного рядів з домішкою сернистих, азотистих оксигенних 
з’єднань. Найрозповсюдженішими видами нафт є: метанова; метано-нафтенова; 
нафтено-метано-ароматична та ароматична; 

 нафтиди – бітуми нафтового роду, що включають нафти, а також усі їх природні 
деривати; 

 озокерити – групова класифікаційна назва бітумів, масляниста частина яких 
складена твердими вуглеводнями переважно парафінового ряду (церезинами);  

 парафін – суміш твердих вуглеводнів переважно метанового ряду. Є одним із 
компонентів вищих фракцій нафт; 

 сапропель  органічна речовина, що формується з нижчих рослин і накопичується 
в умовах озерного або лагунного режиму; 

 фюзен  інградієнт (літотип) кам’яного вугілля матовий, чорний, шовковистий, 
волокнистої будови, пористий, крихкий, мягкий, нагадує древесне вугілля. 
складається з уламків деревини або рослин, що зберегли клітинну будову; 

 шунгіт  1) речовина, проміжна між аморфним вуглецем та графітом; 2) 
антраксоліт, що містить 96-99% С; 3) богата високометаморфізованою органічною 
речовиною порода протерозойського віку. 

 
 
 
 
3. БУДОВА ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 
 
3.1. Текстура осадових порід – обємно-просторова особливість порід, що визначається 
характером розподілу та взаємною орієнтацією породних компонентів, а також формами 
поверхонь підошви та покрівлі пласта. Розрізняють наступні текстури осадових порід:  
 

 абіогенна внутрішньопластова  виникає як результат періодичного осадження 
кластичного матеріалу, або осадження хімічних компонентів за неоднорідної динаміки 
водного чи повітряного середовища, при дії інших факторів на неконсолідовані 
осадки, а також при взаємодії різних процесів при діагенезі, епігенезі, метаморфізмі та 
вивітрювані (шаруватсть первинна та вторинна; текстура взмучування, опливання 
осадку тощо); 

 алевритопелітова  текстура дрібноуламкових порід; складаютєся з тонких шарочків 
з алевритовою та пелітовою структурою, що чергуються між собою;  

 біогенна  текстура, що формується в результаті життєдіяльності різних організмів;  
 біогенна внутрішньопластова  сліди життєдіяльності організмів; проявляється  в 

порушенні первинної шаруватості різнимии формами організнмів, що зариваються в 
мул або його перероблюють; елементи текстури представлені плямами, норками, 
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трубками, фукоїдами, каналами кореневища рослин, орієнтованими перпендикулярно 
або косо до поверхні напластування;  

 біогліфів – текстури, що виникли за рахунок життєдіяльності організмів, що повзають 
по поверхні осадку (бороздки та валики ходів червів, молюсків, змій тощо),  відбитки 
лап ящерів, птиць, різних тварин тощо; 

 біф  прихованофунтикова текстура, що складається із щільних 
паралельновлокнистих кальцитових жилок; за зовнішнім виглядом нагадує деревину 
або тканину м’язів, у яких волокна орієнтовані перпендикулярно поверхні корки;  

 будинована  текстура розвальцювання; формується внаслідок  неоднорідного 
ущільнення або при тектонічному зсуві різних за складом осадків, і проявляється в  
розриві щільних шарів осадку в пластичній матриці;  

 вакуолярна (сколітова/трубчаста/черв’якоподібна)  пориста текстура 
прісноводних вапняків або травертинів, що мають у великій кількості трубчасті 
пустоти;  

 взмучування (контрузивна або флюктуаційна)  текстура із слідами первинної 
правильної орієнтації частинок або фрагментів напівконсолідованих шаруватих 
осадків, первинних  шарочків, порушених взмучуванням або розпушуванням осадку в 
напівв’язкому стані у результаті потужного хвилювання, течій, підводних тектонічних 
струсів та розпушування осадку тваринами;  

 вузлувата; глобулярна  текстура пісковиків, що складаються із окремих скріплених 
між собою кульок, схожих на конкреції;  

 гієрогліфів – текстура поверхні пластів невизначеного походження; спостерігаються 
горбисті утворення різної форми та розміру; 

 гніздоподібна (згусткова/грудкувата)  текстура, що спостерігається в глинистих 
породах і харктеризується нерівномірним вибірковим скупченням алеврито-піщаного 
матеріалу або аутигенних мінералів у вигляді плям (гнізд) в більш тонкому матеріалі 
основної маси породи;  

 горизонтально(паралельно)шарувата  текстура породи, в якій спостерігається 
чергування шарочків та шарів, що паралельні площині нашарування. Різновид – 
ритмічно-шарувата (стрічкова, флішова);  

 градаційна  сортована шаруватість з чергуванням пачок осадку. в кожній з яких 
крупність зерен поступово зменшується знизу вгору;  

 жовнова (конкреційна)  характеризується наявністю великої кількості 
неправильноокруглої та овальної форми ущільнених утворень, складених глинистою 
речовиною, а також фосфатних та сидеритових конкрецій;  

 заплутана  текстура що характеризується безсистемним розподілом лускатих 
агрегатів глинистих мінералів одних відносно до других або відносно крупних 
компонентів; 

 зливна  текстура, в якій макроскопічно неможна відрізнити зерна від цементу, 
наприклад, в нешаруватих кварцито-пісковиках, кременях;  

 знаків брижів – текстура породи, що являє собою ряди прямих та перехрещених в 
плані валиків. Вони формуються водними течіями (вітровим потоком) або 
хвилюванням на поверхні осадку. Розрізняють хвильові осциляційні (симетричні), 
прибійні (асиметричні), еолові, потокові брижі; 

 зональна  характеризується наявністю паралельних або концентричних зон, що 
відрізняються одна від одної забарвленням, складом або структурою;  

 імбрикаційна (черепитчаста)  характеризується накладанням сплощених гальок 
одна на іншу;  

 іхнітова  сліди переміщення тварин (ходіння, повзання тощо);  
 кавернозна  текстура каверн вилуговування;  
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 клоччаста (лапата)  різновид плямистої текстури глин, що характеризується 
наявністю в масі глинистої речовини ділянок, забарвлених органічними з’єднаннями 
або окислами заліза, що по формі нагадують клоччя;  

 компактна (щільна)  текстура непористих порід, в яких складові щільно 
прилягають одні до одних, не залишаючи вільних проміжків;  

 концентрична (концентричноскорлупувата)  текстура характеризуєтьсянаявністю 
в гірській породі ділянок , що мають форму сферичних оболонок, вкладених одна в 
одну;  

 косошарувата – текстура породи, яка характеризується серіями шарочків, що 
знаходяться в середені шару або пласта та орієнтовані під кутом по відношенню до 
його кровлі або підошви. Формується за рахунок турбулентності водного  або 
повітряного потоку високої динамічної активності (наприклад, річкові/алювіальні 
відклади руслового чи дельтового типів). Різновид – перехресна шаруватість, що 
формується при різкій зміні напрямку потоку з частковим розмивом попередньої серії 
шарочків (хвилювання); 

 листувата (луската)  плямиста текстура глин, за якої різнозабарвлені органікою або 
окислами заліза ділянки тонкодисперсної глинистої речовини мають форму лусок;  

 макова  конкреційна текстура з розміром окремих жовен, рівних розміру макових 
зерен;  

 масивна  текстура, що характеризується невпорядкованим, неорієнтованим 
розміщеннямокремих складових осадової породи; застосовується для 
кристалічнозернистих порід хемогенного походження;   

 мікрошарувата  різновид шаруватої текстури, в якій шарочки помітні тільки під 
мікроскопом;  

 натічна  текстура сталагтитів, сталагмітів, корок, травертинів, туфів, напівсферичні 
та сферичні агрегати натічних форм, що виникають на стінках порожнин;  

 невпорядкована (нешарувата)  будова породи при хаотичному внутрішньо 
пластовому розподілі компонентів без орієнтування їх по відношенню до якого-небудь 
напрямку, площини або центру;   

 неорієнтована  текстура, в якій складові не мають взаємної орієнтації;  
 нешарувата  текстура. в якій відсутня шаруватість;  
 нодулярна  характерна присутністю в породі ділянок округлої форми (вузлів, плям, 

відокремлень) на фоні однорідної основної маси породи;  
 орієнтованих уламків – текстура породи з однаковою орієнтацією уламків та 

органогенних решток  в умовах однонаправленого інтенсивно рухомого середовища;  
 орієнтовано-жмутикова  текстура глин, характеризується наявністю жмутиків 

монтморилоніту, які забов’язані свєму виникненню процесам розкладання попелових 
часток із зникненням попелястої структури; 

 орієнтовано-клочкувата  текстура  глин, що характеризується наявністю клочків 
монтморилоніту, в яких луски мінералів грубо паралельні; виникають при ущільнені 
глин при неднорідному тиску;  

 очкова  текстура, що характризується наявністю в осадовій породі (гіпси, глини)  
округлих або еліпсоїдальних включень (жовен, «очків»), що відрізняються 
забарвленням або структурою від основної речовини породи; 

 пейзажна  текстура визначається плямистим забарвленням, що подібне до 
природного краєвиду;  

 поверхонь напластування (тріщин усихання; біогліфів; гієрогліфів; 
механогліфів)  текстура поверхонь напластування, визначається наявністю на 
поверхні пластів уламкових, глинистих, карбонатних та інш. порід  нерівностей 
різного походження, що виникли з механічних причин (абіогенні), завдяки 
життєдіяльності організмів (біогенні), не зрозумілого походження (palaeodiction); як  
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правило текстури формуються у період переривання процесу накопичення осадку 
перед початком нового циклу; 

 механогліфів – текстури поверхні пластів (відбитки – у подошві пластів), що 
виникають при ударі крапель, граду о поверхню осадку, при прорастанні пластичного 
осадку кристалами льоду та солей; 

 пориста – текстура породи, в якій повністю чи частково відсутнє заповнення 
міжзернового  простору. Виникає при неповній (частковій) цементації осадового 
матеріалу, або при вторинному розчиненні (вилуговуванні) окремих мінеральних 
компонентів породи в процесі її діа- та катагенетичного перетворення;  

 підводного опливання  текстура породи, в якій спостерігається порушення 
горизонтальної шаруватості за рахунок її зминання та гофрирування при переміщенні 
первинного неконсолідованого осадку по дну басейну; 

 плойчаста  мікроскладчаста будова породи, що утворилася при зминанні та 
гофрируванні горизонтальної шаруватості; всі подовжені та пласкі компоненти 
паралельні між собою та шарнірним лініям;  

 плямиста – текстура породи, в якій спостерігається плямисте забарвлення; 
 проникнення та внутрішньо пластового опливання осадку – текстура породи, в 

якій спостерігається порушення горизонтальної шаруватості за рахунок її зминання та 
гофрирування при переміщенні первинного неконсолідованого осадку в межах пласта 
між більш консолідованими утвореннями. У разі місцевого прориву  незатверділих 
осадків через більш затверділі шари у суміжні за рахунок неоднорідного навантаження 
– формуються текстури проникнення;  

 проникнення кореневих систем рослин, протикання (проростання) – текстури, що 
пов’язані з ростом рослин. Її малюнок відображує перетин (протикання) корінням 
шаруватість осадків по вертикалі; 

 сітчаста  характеризується розташуванням компонентів (мінералів, органічних 
решток та органічної речовини тощо) осадової породи у вигляді сітки; має різне 
трактування генезису; 

 сланцювата – текстура породи, в якій спостерігається однонаправлена орієнтація 
частинок слюдяних мінералів (гідросюд, серициту, хлоритів тощо). формується в 
глинистих, піщано-алеврито-глинистих та інших породах в катагенезі та метагенезі 
при дії стресу;  

 сланцюватість – здатність породи  легко розколюватися на листочки, пластинки або 
плитки паралельно кліважу, що співпадає, або не співпадає з первинними площинами 
нашарування.  Є фізико-механічною характеристикою гірської породи із сланцюватою 
текстурою;  

 стилолітова  текстура, що характеризується наявністю в гірській породі 
стовпчастих, циліндричних або призматичних виступів одного шару осадової породи, 
що проникає в інший, перекриваючий. Стовпчики мають тонку повздовжню 
штриховку та дрібну горбистість, часто покриті глинистим налітом. У поперечному 
перерізі стилоліти (виступи) мають зубчасту (сутурну) лінію дотику шарів. 
Формується у вапняках, доломітах, мергелях, рідше в сланцях, кварцитах, яшмах 
пісковиках, аргілітах;  

 стовпчаста  синонім стилолітової текстури;  
 стрічкова  різновид ритмічної горизонтальношаруватої текстури, в якій 

спостерігається чергування тонких шарів, що відрізняються за забарвленням, 
структурою, складом і іншими ознаками; текстура притаманна стрічковим глинам.  

 струмениста  різновид плямистої текстури тонкодисперсних (коломорфних) глин. 
Обумовлена наявністю в гірській породі ділянок, що містять тонкі у вигляді струменів 
мікропрошарки різнозабарвленої органічними з’єднаннями, точковими чорними 
включеннями, оксидами заліза глинистої речовини;  
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 струменів течії – текстура поверхні пласта породи з невеликими промоїнами (у 
відбитку – валики, виступи на подошві пласта); 

 сутурова  (мікрозубчаста) – текстура породи, що виражається в наявності 
мікрозубчастих ліній, що являють собою поперечні перетини мікрогорбистих 
(сутурових) поверхонь, які спостерігаються на сколах вапняків та мергелів тощо. 
Текстура породи, за навності виступів вищележачого шару у нижчележачій накшталт 
зубців, поверхня яких покрита плівкою глинистого матеріалу. Висота зубців не 
перевищує 1-10 см, а довжина основи – декількох метрів. Виникає при вибірковому 
розчиненні мінеральних часток внаслідок тиску порід, що залягають вище; 

 сферична (сфероїдальна)  текстура з концентричним або радіальним 
розташуванням складових компонентів породи навколо деяких центрів;  

 тканиноподібна (візерункова)  текстура глин, що вкючає більш крупні мінерали, за 
рахунок чого глинисті частки осідають преривчасто, без належної орієнтації. 
Складається враження візерункової тканини;  

 тріщин усихання – текстура поверхні напластування глинистих та  інших 
тонкодисперсних порід, яка виникає при висиханні та розтріскуванні поверхні осадку. 
Спостерігається у вигляді багатокутних систем тріщин, що перетинаються. У підошві 
пласта, що перекриває, формуються ребристі виступи (зліпки тріщин);  

 упорядкована – текстура породи, в якій спостерігається явне диференцювання 
компонентів за складом, за  розміром, за забарвленням, за однаковою орієнтацією 
(направленністю) частинок сплощеної та/або витягнутої форм;  

 флюїдальна  синонім текстури взмучування, або текстура напівконсолідованих 
шаруватих осадків, первинних шарочків, порушених взмучуванням або 
розпушуванням осадку в напівв’язкому стані у результаті потужного хвилювання, 
течій, підводних тектонічних струсів та розпушування осадку тваринами;  

 фунтикова (конус-в-конус / вкладених конусів) – текстура, що являє собою систему 
вкладених один в другий полих мінеральних конусів, перпендикулярних 
напластуванню, що мають тонкі гофровані або плойчасті стінки, складені 
конусоорієнтованими подовженопризматичними кристалами, вдавленими один в 
одний. Формування текстури пояснюється перекристалізацією кальциту в процесі 
катагенезу тисненням порід, що залягають вище. Характерна для глинистих та 
вапняно-глинистих шарів осадових порід (аргілітів, мергелів тощо); 

 хвилясто-шарувата та лінзоподібна – текстури порід, в яких спостерігається 
чергування серій шарочків,  що мають криволінійну опукло-вогнуту форму; 

 шарувата – різновид упорядкованої текстури, в якій породні компоненти 
диференційовані по вертикалі при однорідному розподілі по горизонталі; 

 щільна (непориста) – текстура породи, в якій міжзерновий простір повністю 
заповнений мінеральною речовиною; 

 ячеїста  ноздрюватопориста текстура осадової породи, в якій спостерігаються у 
великій кількості пустоти, різного розміру та різної конфігурації.   

 
 
3.2. Структура осадових порід – особливості будови осадових порід, що 
визначаються розмірами та формами породних компонентів, характером і способами 
їхньої цементації, а також вторинного перетворення й упорядкування.  
Розрізняють наступні структури осадових порід (розміри зерен наведені за В.Т. Фроловим 
позначені «*», за Н.В.Логвиненком  «**»):  

 алевритова  структура сипких та зцементованих дрібноуламкових порід з 
розміром уламкових зерен 0,050,005 мм * (0,10,01 мм**). За превалюючим 
розміром уламкових зерен розрізняють крупноалевритову (0,0250,05 мм* або 
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0,050,1 мм**), середньоалевритову (0,0250,01 мм*) та дрібноалевритову 
структуру (0,0050,01 мм* або 0,010,05 мм**);  

 алевропелітова  структура глин, що в своєму складі мають від 5 до 50% 
алевритових зерен;  

 алевропелітоморфна (алевромікритова)  характеризується наявністю в 
пелітоморфній (мікритовій) кристалічнозернистій масі більш або менш рівномірно 
розсіяної домішки уламкового матеріалу з розмірами зерен 0,0050,05 мм* 
(0,010,1 мм**); притаманна вапнякам, доломітам, а також мергелям, що мають 
домішку алевритового матеріалу в кількості від 5 до 50%;  

 алевропсамітова  характеризується наявністю  превалюючої кількості зерен 
піщаної розмірності з домішкою алевритових зерен; притаманна алевритовим і 
алевритистим піскам та пісковикам; 

 алевропсамопелітова  структура глинистих порід, в яких серед глинистих часток 
<0,005 мм* (<0,01 мм**), що складають > 50%, присутні алевритові та псамітові 
зерна в рівній кількості або з перевагою псамітових;  

 афанова  структура осадових порід (на відміну від афанітової структури для 
ефузивних порід), прихованокристалічна / компактова / криптокристалічна  для 
осадових кристалічнозернистих порід, наприклад, для деяких різновидів силіцитів;  

 бацилярна (первинносланцювата, або ітаколумітова)  структура ітаколуміту 
(гнучкий бразильський сланець/пісковик), характеризується подовженою формою 
зерен кварцу, розташованих рядами та розділеними між собою лусками слюди;  

 біоморфна  групова назва структур осадових порід із цілісних решток черепашок 
та скелетів тих або інших  організмів; притаманна вапнякам, що складені 
переважно одним видом організмів (форамініферова, коколітофоридова, 
радіолярієва, діатомова, остракодова, брахіоподова, стулкова, криноїдна, 
моховаткова, коралова, водоростева, строматопорова, спікулова, кістякова тощо); 

 бобова  структура порід, складених бобовинами, що зцементовані аморфною або 
кристалічною речовиною (напр., боксити, залізні руди);  

 брекчієва (щебенева)  структура порід, що складені із уламків кутастої або 
майже необкатанної форми розміром від 10 до 200 мм*;  

 брекчієподібна (псевдобрекчієва)  за загальним виглядом схожа із брекчієвою, 
повязана з процесами вторинної зміни гірської породи  огіпсуванням, 
озалізненням, окварцованням, доломітизацією;  

 брущата (бруківчата, булижникова, стільникова, паркетоподібна)  різновиди 
гранобластової структури з прямолінійними площинами зростання зерен породи; 
притаманна кварцитоподібним пісковикам з регенераційним типом цементу, 
кварцито-пісковикам, мармуроподібним  і кристалічним вапнякам (доломітам);   

 волокниста  обумовлена волокнистою або тонкотичкуватою формою індивідів; 
різновиди: паралельноволокниста, сплутановолокниста, віялоподібна; притаманна 
гіпсам, ангідритам, халцедонолітам, а також аналогічним мінералам в цементах 
пісковиків, алевролітів, оолітів, сферолітів; 

 вузлувата  характеризується наявністю загальній масі осадової породи утворень 
округлої форми у вигляді вузликів іншого складу але без різких границь;  

 вторинна  групова назва структур, що виникаютьпід впливом яких-небудь 
послідовних процесів  механічних, фізико-хімічних, хімічних, що змінюють 
первинну седиментогенну;  

 галечна  характеризується округлою формою уламків та їх розміром від 10 мм до 
200 мм*або 100 мм**; притаманна для галечників та конгломератів;  

 галечногравійна  структура характеризується обкатаною формою уламків та їх 
розміром від 2 мм* або 1 мм** до 200 мм* або 100 мм** з переважанням уламків 
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гравійної розмірності від 2 мм* або (1 мм**) до 10 мм; притаманна для 
конглогравелітів та галечно-гравійних осадків та сипких порід;  

 галечнощебенева  структура характеризується кутастою (щебінь) та обкатаною 
(галька) формою уламків розміром від 10 до 100/200 мм з переважанням 
необкатаного кластичного матеріалу; притаманна для конглобрекчій;  

 гелева (коломорфна, натічна)  утворюється у звязку із випаданням речовини 
відповідного складу з колоїдних розчинів у вигляді гелей, характеризується 
наявністю колоїдних часток (менше 0,001 мм), що формують криволінійні та 
чудернадсько вигнуті форми одного чи декількох мінеральних агрегатів; 
спостерігаються в осадових породах (глинах, бокситах, кременистих породах, 
фосфоритах тощо); 

 глобулярна  мікроструктура опалових порід: опок, трепелів, спонголітів, 
діатомітів, що складаються з глобулів (сферичних крапелек або кульок 0,01-0,001 
мм в діаметрі). Під мікроскопом схожа на ікру мінтая або рифових поліпів);  

 гравійна  характеризується обкатаною формою уламків розміром від 2 до 10 мм*; 
притаманна сипким гравійним породам та гравелітам; 

 гравійногалечна  характеризується обкатаною формою уламків гравійної (210 
мм*) та галечної (10200* / 100** мм) розміроності з кількісною перевагою 
галечного матеріалу;  

 гравійножорствяна  характеризується одночасною присутністю в породі 
округлих (гравій) та кутастих (жорства) уламків при умові переважання в породі 
жорствяного матеріалу;  

 гранобластова  мікроструктура метаморфічних та метаморфізованих осадових 
порід, для якої характерна ізометрична форма зерен. В залежності від форми 
поверхні контактуючих зерен розрізняють зубчасту, мозаїчну та стільникову 
гранобластову структуру;  

 грудкувата  характеризується тим, що в дрібнозернистій масі породи 
спостерігаються невеличкі грудочки неправильноокруглої, овальної  та подовженої 
форми, що складаються з пелітоморфного( мікритового) або дрібнокристалічного 
(спаритового) карбонату. Грудки можуть бути зкам’янілими продуктами 
життєдіяльності організмів, водоростей або бактерій (копроліти, колоніальні 
утворення тощо);  

 градаційна (гравітаційна)  структура уламкових порід, в яких спостерігається 
поступова закономірна зміна гранулометричного складу від подошви до покрівлі в 
напрямку зменшення розміру зерен. Можливе незначне порушення схеми завдяки 
неоднакової форми та густини уламків; 

 грубоуламкова  див. крупноуламкова; 
 детритова (детритусова)  найчастіше використовується для карбонатних порід та 

каустобіолітів, які складаються з біоморфних (органогенного походження) уламків;  
 жорствяна  характеризується кутастою формою уламків та їх розміром від 2 до 

10 мм*; виділяється дрібно (2-5 мм), та крупножорствяна (5-10 мм) структури. 
Притаманна жорстві та жорствяним породам (жорствитам);  

 жорствяногравійна  характеризується одночасною присутністю в породі 
округлих (гравій) та кутастих (жорства) уламків при умові переважання в породі 
гравійного матеріалу;  

 жорствянощебенева  характеризується одночасною присутністю в породі 
кутастих уламків жорствяної та щебеневої розмірності при умові переважання в 
породі щебеневого матеріалу;  

 залишкова (реліктова)  елементи первинної структури, зміненої різними 
процесами, наприклад, реліктова органогенна в вапняках, обумовлена наявністю 
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збережених при перекристалізації контурів породоутворювальних черепашкових 
решток організмів, або реліктова попелова структура в  глинах;  

 змішана  характеризується наявністю в породі одночасно ознак двох чи більше 
структур;  

 згусткова  характеризується  наявністю на фоні кристалічнозернистої маси 
вапняків овальних або неправильної форми плям пелітоморфної будови; 
притаманна для тонко- та дрібнозернистих вапняків, в яких основна маса породи 
нерівномірно розкристалізована; 

 землиста  використовується для осадків та сипучіх поганодіагностуємих порід 
землистого вигляду;  

 зерниста  загальний термін для визначення структур всіх дрібноуламкових 
(зернистих) порід як сипких, так і зцементованих ;  

 зооалевропелітова  структура глин, в яких присутня домішка алевритового 
матеріалу і скелетні рештки організмів кількостю понад 10%;  

 зоогенна  притаманна вапнякам та кремнистим породам, що складаються 
головним чином із решток тваринних організмів;  

 ідіотопічна (ідіоморфнозерниста)  характеризується ідіоморфною формою 
кристалів зернистих осадових порід  вапняків, доломітів, а також евапоритів;  

 інкорпораційна (проникнення)  утворюється в результаті вдавлювання одних 
уламкових зерен в інші завдяки процесу розчинення під тиском; притаманна 
пісковикам, гравелітам, конгломератам;  

 інкрустаційна (наростання)  характеризується орастанням у вигляді корок чи 
оболонок  навколо уламків, черепашок, інших біоморфних решток, пустот, а також 
на поверхні дна, рифів, печерних пустот тощо. За складом найчастіше кременисті, 
карбонатні, залізисті, слюдисті, глинисті. Часто структура корок 
поперечноволокниста, радіальнопромениста. Найчастіше для аморфних або 
коломорфних різновидів використовується синонімічне означення  коркова 
структура. Притаманна для означення структури цементу уламкових, бобових, 
овоїдних та онколітових порід;   

 кластична (уламкова)  загальна назва для структур сипких та зцементованих 
уламкових осадових порід; характеризується наявністю кутастих або округлих 
уламків гірських порід, мінералів, органогенних решток. Виділяють псефітові, 
псамітові, алевритові уламкові структури. Притаманна псефітовим, псамітовим та 
алевритовим теригенно-уламковим та вулканогенно-осадовим породам;  

 кластолітпсефітова  див. пресструктура;  
 коломорфна  див. гелева;  
 конседиментаційна (первинна)  характеризується утворенням одночасно з 

накопиченням осадку (седиментацією), наприклад, первинні органогенні, 
кристалічнозернисті, оолітові, уламкові, попелисті структури;  

 конформна (взаємного пристосування)  характеризується наявністю плавно 
зігнутих ліній контакту між уламковими зернами, що утворилися при 
пристосуванні форми зерен (уламків) до міжзернового простору способом 
подрібнення, розвороту та повільного розчинення під дією, головним чином, 
літостатичного тиску;  

 копролітова (пелетова)  утворюється із скаменілих фекалій притаманна 
вапнякам;  

 коркова   див. інкрустаційна;  
 крейдоподібна  макроструктура характеризується мікритовим (0,001-0,004 мм) 

розміром зерен, що погано зцементовані і мащуться; притаманна каоліну, мергелю, 
опокам, трепелам;  
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 криптова (прихованозерниста або криптомірна)  характеризується 
прихованокристалічною будовою, при якій окремі зерна породи не розрізняються і 
не мають власних контурів;  

 криптокристалічна  див. прихованокристалічна;  
 кристалічнозерниста  загальний термін для структур осадових порід, що 

складаються повністю з кристалічних зерен. Противопоставляється зернистій 
дрібноуламковій структурі, притаманна кристалічним вапнякам, доломітам, 
евапоритам. Розрізняють рівнокристалічнозернисті та нерівнокристалічнозернисті. 
Виділяються групи грубо (>1,0 мм**), крупно (0,5-1,0 мм**), середньо (0,25-0,5 
мм**), дрібно (0,1-0,25 мм**), тонкокристалічних (0,01-0,1 мм**) та колоїдних 
(<0,01 мм**) структур;  

 крупнолуската  різновид повнокристалічної лускатої структури порід, що 
складені глинистими мінералами розміром >0,01 мм**;  

 крупнопелітова  структура глинистих, вулканічних туфів і деяких кластичних  
порід, що складаються виключно (> 95%) з часток <0,01 мм**;  

 крупноуламкова  загальний термін  для означення структури всіх 
крупноуламковим  осадовим породам ( брекчій, конгломератів, галечників тощо);  

 крустифікаційна (наростання)  характеризується утворенням корок 
карбонатного або кременистого, залізистого, фосфатного і іншого складу, що 
наростають уламках, черепашках, рифах на поверхні дна моря тощо;  

 ксенотопічна  характеризується ксеноморфізмом карбонату в зернистих вапняках 
та доломітах;  

 кульова  загальний термін для всіх центричних структур: сферелітової, оолітової, 
сфероїдної тощо;  

 лепідобластова  характеризується розвитком превалюючих мінералів у вигляді 
лусок або пластинок притаманна глинам, що багаті лускатими мінералами;  

 літографська  структура літографського каменю (глинистого  вапняку), що 
складений дуже тонкими (супермікроскопічними) частками, які можна 
спостерігати тільки при великих збільшеннях;  

 лептопелітова  див. тонкопелітова ;  
 літоїдна  див. прихованокристалічну структуру осадової породи;  
 макрокристалічна  див. яснокристалічна;  
 мегапелітова  див. крупнопелітова;  
 мікрозерниста  структура мікрокристалічних осадових порід, що складаються із 

зерен розміром < 0,01 мм**;  
 мармуроподібна  кристалічнозерниста структура карбонатних порід, що 

відповідає за малюнком гранобластовій, притаманна мармуроподібним вапнякам 
(доломітам);  

 мулова (мулиста)  різновид пелітової структури, притаманна глинам з розміром 
частинок 0,0010,01 мм**;  

 натічна  див. гелева;  
 невпорядкованозерниста (неорієнтована)  структура кристалічнозернистих 

порід, для яких характерен неорієнтований рівномірний розподіл мінералів;  
 незубчаста (шляхова, стільникова)  синонім  брущатої структури;  
 оолітова  складається із оолітів та цементу, притаманна вапнякам, доломітам, 

спостерігається в кременистих, залізистих та бокситових породах;  
 онколітова  фітогенна структура, характеризується наявністю онколітів, 

притаманна вапнякам (доломітам);  
 оолітоподібна  складена псевдоолітами;  

 16



 органогенна  загальна назва структур осадових порід, що складаються із решток 
рослинного або тваринного походження;  

 органогеннодетритова  структура карбонатних або кременистих порід, що 
складаються з уламків скелетних утворень тваринних або рослинних організмів, 
розміром понад 0,01 мм**;  

 органогенноалевритова  структура алевритових порід, в яких більш або менш 
рівномірно розсіяні скелетні рештки організмів;  

 органогеннопсамітова  структура пісків та пісковиків, в яких більш або менш 
рівномірно розсіяні скелетні рештки організмів;  

 паркетоподібна  аналогічна брущатій; 
 пелітова  загальний термін для структур глинистих порід  
 пелітоморфна (мікритова)  характеризується розміром зерен <0,005 мм* (<0,01 

мм**); притаманна вапнякам та доломітам;  
 пелоалевритова  різновид уламкової структури, що характеризується поганою 

сортованістю уламкового матеріалу і розміром кластичних зерен 0,01-0,1 мм** з 
значною домішкою пелітових частинок (<0,01 мм**), притаманна глинистим 
алевритам, алевролітам та лесам;  

 первинна  див. конседиментаційна;  
 пізолітова  різновид оолітової структури, в якій розмір оолітів перевищує 2 мм в 

діаметрі;  
 плитчаcтогалечна  різновид галечної структури, притаманна конгломератам з 

сплощеною формою галек;  
 плитчаcтощебенева  різновид щебеневої структури із сплощеною формою 

уламків;  
 пойкілітова (фонтебло)  структура, в якій цемент являє собою крупні (шпатові) 

кристали кальциту або гіпсу, що заключають в собі багаточисленні піщинки, 
притаманна пісковикам;  

 пойкілокластична  аналогічна пойкілітовій;  
 порошкувата  структура дуже тонких уламкових незцементованих сипучіх порід, 

синонім  крейдоподібна;  
 порфіробластична  характеризується наявністю серед тонкозернистої маси 

породи більш крупних кристалів, що виникли в результаті перекристалізації 
речовини, притаманна евапоритам та глинистим породам;  

 порфіротопічна   порфіроподібна структура доломіту;  
 псамітова (піщана)  характеризується розміром уламкових зерен від 0,05 мм* 

(0,1 мм**) до 2 мм* (1 мм**). За одночасної наявності зерен декількох 
гранулометричних груп використовується означення «різнозерниста псамітова 
(піщана)», притаманна піскам та пісковикам;  

 псамоалевритова  різновид дрібноуламкової структури, для якої характерні 
превалюючі зерна алевритової розмірності та підпорядковані  псамітової, 
притаманна піщаним і піщанистим алевритам та алевролітам;  

 псамоалевропелітова  різновид дрібноуламкової структури, для якої характерна 
присутність серед пелітової маси алевритових та псамітових зерен в кількості від 5 
до 50%, притаманна глинистим породам з домішкою псамітового та алевритового 
уламкового матеріалу;  

 псамопелітова  характеризується наявністю серед пелітової маси псамітових 
(піщаних) зерен у кількості 5-50%; притаманна піщаним та піщанистим глинам 
(аргілітам);  

 псевдооолітова (оолітоподібна)  характеризується псевдоолітовою будовою 
породи, що складається з округлих утворень в яких відсутня 
концентричнозональна або радіальнопроменева будова. Псевдооліти можуть бути 
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перекристалізованими оолітами, копролітами, круглими грудками, бобовинами 
тощо; притаманна карбонатним, фосфатним, залізистим та глиноземистим 
породам;  

 псефітова  характеризується  наявністю в пелітовій масі псамітових зерен в 
кількості 550%, притаманна глинам , що містять домішку піщаного матеріалу;  

 псефопсамітова  структура погано сортованої уламкової породи з переважаючим 
розміром уламків псамітової розмірності із помітною домішкою уламків >2 мм*, 
притаманна гравійним піскам та пісковикам, а також пірокластичним породам;  

 пилувата  аналогічна алевритовій структурі;  
 пресструктура  характеризується присутністю значної кількості спющених та 

вдавлених між собою галек; притаманна гравелітам та конгломератам, що 
піддавалися незначному динамометаморфізму; 

 прихованозерниста  див. прихованокристалічна;  
 прихованокристалічна  характеризується будовою, при якій окремі зерна породи 

не розрізняються і не мають власних контурів; розмір зерен менше 0,005 мм. 
Окремі мінеральні індивіди не розрізняються при самих високих збільшеннях 
мікроскопу; кристалічний характер такої маси речовини визначається сумарною 
реакцією на поляризоване світло (агрегативне згасання); 

 прихованооолітова  характеризується мікроскопічним розміром оолітів, що 
розпізнаються тільки під мікроскопом;  

 радіальнопромениста  див. сферолітова;  
 реліктова  така структура, що була змінена різними процесами, проте зберегла 

ознаки первинної структури, наприклад попелова в бентонітових глинах, гранітова 
в первинних каолінах, радіолярієва в яшмах, псамітова в кварцитопісковиках тощо;  

 рівнозерниста  структура породи, що складається із зерен однакового розміру 
(однієї гранулометричної групи);  

 різнозерниста (нерівнозерниста)  структура породи, що складається із зерен 
різного розміру (двох чи більше гранулометричних груп);  

 сфероїдальна (сфероїдна)  структура з концентричним або радіальним 
положенням складових частин породи навколо деяких центрів;  

 сферолітова  характеризується наявністю сферичних утворень 
радіальнопроменистої будови (сферолітів). Сфероліти можуть бути повні або 
неповні (віялоподібні); притаманна халцедоновим, сидеритовим, родохрозитовим, 
боратовим породам тощо;  

 тонкопелітова  різновид пелітової структури, що характеризується вмістом в 
породі не менше 50% часток розміром <0,001 мм** і до 50% пелітових часток від 
0,001 до 0,005 мм**;  

 тонкопсамітова  різновид псамітової струкрури з розміром зерен 0,1  0,05 мм*;  
 тонколуската  різновид лускатої структури глини з лускатими агрегатами 

глинистої речовини. Може бути орієнтована, невпорядкована, сітчаста, жмутикова 
тощо;  

 туфова  структура вапнякових туфів з послідовним наростанням концентричних 
корок, що інкрустують органічні  рештки, уламки або піщинки; корки 
характеризуються високою пористістю;  

 уламкова (кластогенна)  загальна назва для структур уламкових осадових порід, 
як правило, крихких та зцементованих, складених обкатаними та кутастими 
уламками гірських порід, мінералів та органічних решток. Поділяється на 
псефітову, псамітову, алевритову та вулканогенно-осадову;  

 фіто  приставка до назви структури породи, що містить рослинні рештки різного 
ступеня збереженності та вуглефікації (фітопсамітові, фітоалевритові, фітопелітові 
тощо);  
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 хіпідіотопічна  гіпідіоморфнозерниста структура зернистих вапняків і доломітів; 
використовується для осадових порід;  

 цільночерепашкова  структура вапняків, характеризується наявністю в породі 
цілих черепашок з доброю збереженістю;  

 цукроподібна  дрібно і рівномірнозерниста кристалічнозерниста структура 
карбонатних, ангідритових, гіпсових, полігалітових, галітових та інших соляних 
порід хімічного осадження та цукроподібного вигляду;  

 щебенева  складається із уламків кутастої форми розміром від 10 до 200 мм* (100 
мм**); притаманна щебеню та брекчії;  

 яснокристалічна  макрокристалічна структура осадових порід, в яких зерна 
визначаются неозброєним оком. 

 
 
 
 
4. ФОРМА ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ ОСАДОВИХ ПОРІД 
 
 

 Пласт – елемент шаруватої товщі, що складається з одного, чи декількох шарів, що 
сформувалися в результаті змінення умов безперервного осадконакопичення. 
Пласти між собою відрізняються за складом порід і відділяються поверхнями 
напластування, що виникають в результаті перерви циклу осадконакопичення. 

 Прошарок (пропласток, прошарочок) – тіло осадових гірських порід, розміщене 
між шарами/пластами, які складаються з декількох шарочків. Вони більш чіткі, ніж 
шарочки, що входять у склад шарів.  

 Товща  сукупність осадових, вулканогенних та метаморфічних утворень, що 
складають частину стратиграфічного розрізу і об’єднані деякою спільністю 
гірських порід, що в неї включені або за характером їхнього чергування. Не 
обмежані віком, потужністю та приналежністю до стратиграфічних підрозділів. 
Термін загального користування.  

 Шар – елемент шаруватої товщі породи, що являє геологічне тіло з більш-менш 
однорідним складом і обмежений у підошві та в покрівлі площинами нашарування, 
має якусь площу розповсюдження та невелику у порівнянні з нею потужність.  

 Шарочок (ламела)  1) елементарна одиниця шаруватої текстури г. п. 
(шаруватість). Шарочки схожі за складом і багаторазово повторюються в гірській 
породі. Товщина шарочків коливається від долей мм до перших см (Ботвінкіна, 
1962); 2) тонке пласке чи хвилясте тіло осадової гірської породи, що виділяється за 
літологічними ознаками у складі шару, обумовлюючи його шаруватість. 
Потужність шарочків вимірюється сантиметрами або міліметрами, вони 
багаторазово повторюються в складі шару (Петрографический словарь, М. "Недра", 
1981). 
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5. ЗАГАЛЬНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСАДОВИХ ПОРІД 
 
 
5.1. Класифікація осадових порід за речовиною (В.Т. Фролов, 1987)  
 

І. Оксидні утворення. 
1. Акваліти, або водні породи (викопний лід). 
2.Силіцити, або кременеві породи. 
3. Манганоліти, або марганцеві породи. 
4. Феритоліти (фероліти), або залізні породи. 
5. Аліти, або алюмінієві породи (боксити). 
 

ІІ. Сольові 
6. Евапорити, або солі. 
7. Карбонатоліти, або карбонатні породи. 
8. Фосфорити, або фосфатні породи. 
 

ІІІ. Органічні 
9. Каустобіоліти, або органічні породи. 
 

IV. Силікатні. 
10. Глини, або глиняні породи. 
11. Кластоліти, або уламкові кварц-силікатні породи. 
 
 
 
5.2. Класифікація осадових порід за генезисом (Р.С. Безбородов, 1989)  
 
1. Кластогенні (уламкові) породи 

 грубоуламкові; 
 піщані; 
 алевритові. 

2. Колоїдогенні породи 
 глинисті; 
 аліти; 
 фероліти; 
 манганоліти. 

3. Іоногенні породи 
   –Іоно-біогенні породи 

 фосфорити; 
 кремнисті; 
 карбонатні; 
 каустобіоліти; 

    –Евапорити 
 сульфатні; 
 хлоридні; 
 боратні. 
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6. КЛАСИФІКАЦІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРА ОКРЕМИХ ГРУП 
    ОСАДОВИХ ПОРІД 
 
 
6.1. Класифікації та номенклатура теригенно-уламкових порід 
 
 
6.1.1. Класифікація теригенно-уламкових порід (за Фроловим В.Т., 1995)   
 
Сипкі породи (уламки овальні/кутасті) Розмір фракції Зцементовані породи 

(уламки овальні/кутасті 
Валуни – брили   
 
 

крупніше 200 мм Валунний та бриловий 
конгломерат 
Валунна та брилова 
брекчія 

Галька–щебінь   
 

200-10 мм Конгломерат –брекчія 
 

Гравій –жорства  
 

10 – 2 мм Гравеліт – жорствит 

Псаміти (піски)      грубозернисті –  
                                крупнозернисті –  
                                середньозернисті –  
                                дрібнозернисті –  
                                тонкозернисті –  

2–1 мм 
1–0,5 мм 
0,5–0,25 мм 
0,25–0,1 мм 
0,1–0,05 мм 

Пісковики 

Алеврити             крупноалевритові – 
                              середньоалевритові– 
                              дрібноалевритові– 

0,05–0,025 мм 
0,025–0,01 мм 
0,01–0,005 мм 

Алевроліти 

Перевідкладені пеліти                  менше 0,005 мм Аргіліти 
 
 
6.1.2. Класифікація теригенно-уламкових порід (за Н.В.Логвиненком, 1974)   
 
Сипкі породи (уламки 
овальні/кутасті) 

Розмір фракції Зцементовані породи 
(уламки овальні/кутасті) 

Брили крупніше 1м Брилова брекчія 
Бриловий конгломерат 

Валуни 100–10 см  
 

Валунна брекчія 
Валунний конгломерат 

Галька–щебінь   10–1 см Конгломерат –брекчія 
Гравій –жорства  1см – 1мм Гравеліт – жорствит 
Псаміти                  крупнозернисті –  
(піски)                    середньозернисті –  
                                дрібнозернисті –  

1–0,5 мм 
0,5–0,25 мм 
0,25–0,1 мм 

Пісковики 

Алеврити                крупноалевритові– 
                                 дрібноалеритові– 

0,1–0,05 мм 
0,05–0,01 мм 

Алевроліти 

Перевідкладені пеліти                  менше 0,01 мм Аргіліти 
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6.1.3. Класифікація уламкових порід (за В.К.Прошляковим, 1991) 
 
 

Уламки не зцементовані Уламки зцементовані  
Група 
порід 

Розмір 
уламків 

мм 

Назва 
уламків заокруглені кутасті заокруглені кутасті 

Грубоуламкові > 1000 Брили Скупчення 
брилових 
валунів 

Скупчення 
брил 

Бриловий 
конгломерат 

Брилова брекчія 

  100-1000 Валуни Валунник Необкатанний 
валунник 

Валунний 
конгломерат 

Валунна брекчія 

  500-1000 крупний крупний крупний крупновалунний крупновалунний 
  250-500 середній середній середній середньовалунний середньовалунний 
  100-250 дрібний дрібний дрібний дрібновалун 

ний 
дрібновалунний 

  10-100 Галька 
(щебінь) 

Галечник: Щебінка: Конгломерат: Брекчія: 

  50-100 крупний крупний крупний крупногалечний крупнощебнева 
  25-50 середній середній середній середньогалечний середньощебнева 
  10-25 дрібний дрібний дрібний дрібногалечний дрібнощебнева 
  1-10 Гравій  

(жорства) 
Гравійник: Жорствяник: Гравеліт: Жорствит: 

  5-10 крупний крупний крупний крупноуламковий крупноуламковий 
  2,5-5 середній середній середній середньоуламковий середньоуламковий
  1-2,5 дрібний дрібний дрібний дрібноуламковий дрібноуламковий 
Піщані 0,1-1 Пісок Пісок: Пісковик: 
  0,5-1 крупний крупнозернистий крупнозернистий 
  0,25-0,5 середній середньозернистий середньозернистий 
  0,1-0,25 дрібний дрібнозернистий дрібнозернистий 
Алевритові 0,01-0,1 Алеврит Алеврит: Алевроліт: 
  0,05-0,1 крупний крупнозернистий крупнозернистий 
  0,025-0,05 середній середньозернистий середньозернистий 
  0,01-0,025 дрібний дрібнозернистий дрібнозернистий 
Пелітові <0,01 Пеліт Глина Аргіліт 
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6.1.4. Класифікаційна діаграма піщаних порід за складом уламків  

(за В.Д. Шутовим, 1967, з доповненнями В.Н. Шванова, 1987) 
 
 

 

 
6.1.5. Класифікаційна діаграма  піщаних порід (за Ф.Дж.Петтиджоном, 1981) 
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6.2. Номенклатура та класифікації глинистих порід базуються на їх фізико-
механічних властивостях, генезисі та мінеральному складі.  
 
6.2.1. Класифікація за генезисом, ступенем ущільнення та цементації:  
 

Пластичні, що розмокають Міцні, 
ущільнені, 
що не 

розмокають 

Міцні, зцементовані, 
що не розмокають,  

Глини 

Глини кір 
вивітрювання 
не перевідкладені, 
первинні: 
глини елювіальні; 
глини гальміролізні 

Глини 
перевідкладені 
(седиментаційні, 
вторинні  
водоосадові) 

Аргіліти Глинисті 
сланці 

Філітоподі-
бні сланці 

 
 
 
 

         Каолініт % 

Монтморилоніт% Гідрослюди % 
 
 
6.2.2. Класифікаційна діаграма глинистих порід за складом (за Н.В.Логвиненком, 1984): 
1  каолінітові; 2  гідрослюдисті; 3  монтморилонітові; 4  гідрослюдисто-каолінітові; 

5  каолініт-гідрослюдисті;6  гідрослюдисто-монтморилонітові; 7  монтморилоніт- 
гідрослюдисто-каолінітові; 8  каолініт-гідрослюдисто-монтморилонітові; 

 9  гідрослюдисто-каолініт-монтморилонітові; 10  змішаного складу 
 

 
 
 
 

 24



6.3. Класифікація змішаних теригенно-глинистих порід 
 

 
  

6.3.1. Класифікаційна діаграма змішаних піщано-алеврито-глинистих осадків 
 за Л.Б. Рухіним 

 

 
6.3.3. Класифікація піщано-алеврито-глинистих порід (за Л.В.Пустоваловим, 1940)   

Група піщаних порід: 1  пісковик, 2  алевритовий пісковик, 3  глинисто-алевритовий 
пісковик, 4  алеврито-глинистий пісковик, 5  глинистий пісковик; група алевритових порід: 
6  алевроліт, 7  піщанистий алевроліт, 8  глинисто-піщанистий алевроліт, 9  піщано-
глинистий алевроліт, 10  глинистий алевроліт; група глинистих порід: 11  аргіліт (глина), 12 
 піщанистий аргіліт (глина), 13  алеврито-піщанистий аргіліт (глина), 14  піщано-
алевролітовий аргіліт (глина), 15  алевритовий аргіліт (глина); група змішаних порід: 16  
супісковик, 17  субалевроліт, 18  субаргіліт (суглинок), 19  хлидоліт. 
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6.3.2. Класифікаційні діаграми змішаних піщано-алеврито-глинистих порід: 

а  за  Л.Б.Рухіним (1961): ПЧ  пісок чистий, ПГ  пісок глинистий, ПА  пісок 
алевритовий, ПАГ  пісок алеврито-глинистий, ГВД  глина вельмитонкодисперсна, ГПД 
 глина піщана тонкодисперсна, ГАД  глина алевритова тонкодисперсна, ГД  глина 
токодисперсна, АЧ  алеврит чистий, АП  алеврит піщаний, АГ  алеврит глинистий, 
АПГ  алеврит піщано-глинистий, Г  глина, ГлП  глинопісок, АлГ  алевритоглина, СП 
 суглинок піщаний, СА  суглинок алевритовий, С  супісь, АлП  алевритопіски; 
б  за Ф.Шепардом (1954): П  пісок, ГлП  глинистий пісок, АлП  алевритовий пісок, 
Ал  алеврит, ГлАл  глинистий алеврит, Пал  піщаний алеврит, Гл  глина, ПГл  
піщана глина, АлГл  алевритова глина, ПалГл піщано-глинистий алеврит; 
в  за проектом 51 Американського нафтового інституту: П  пісок, Ал  алеврит, Гл  
глина, ПГл  піщана глина, МуП  мулистий пісок, Му  мул; 
г  за І.Конту (1973): П  пісок, ПГ  пісок глинистий, ПА  пісок алевритовий, ПАГ  
пісок алеврито-глинистий, ПГА  пісок алеврито-глинистий, Г  глина, ГП  глина 
піщана, ГАП  глина алеврито-піщана, ГПА  глина піщано-алевритова, А  алеврит, АП 
 алеврит піщаний, АГ  алеврит глинистий, АПГ  алеврит піщано-глинистий, АГП  
алеврит глинисто-піщаний. 
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6.3.4. Класифікація порід змішаного складу (за Б.К.Прошляковим,1991) 
 

Вміст 
піску, %

Порода ряду 
пісковик-алевроліт

Вміст 
алевриту, 

% 

Порода ряду 
алевроліт-глина 

Вміст 
глини, 

% 
95-100 Пісковик 0-5 Глина 95-100 

75-95 
Пісковик 

алевритистий 
5-25 Глина алевритиста 75-95 

50-75 
Пісковик 

алевритовий 
25-50 Глина алевритова 50-75 

25-50 Алевроліт піщаний 50-75 Алевроліт пелітовий 25-50 

5-25 
Алевроліт 
піщанистий 

75-95 
Алевроліт 
пелітистий 

5-25 

0-5 Алевроліт 95-100 Алевроліт 0-5 
 
 
6.4. Класифікація та номенклатура карбонатних порід  
Карбонатні породи класифікують за генезисом, мінеральним складом та структурами.  
 
6.4.1. За генезисом виділяють уламкові, органогенні та хемогенні породи. Деякі 
карбонатні породи настільки перекристалізовані, що встановити їх походження практично 
не можливо, і тоді їх відносять до групи криптогенних порід.  
 
6.4.2. За мінеральним складом розрізняють кальцитові, доломітові та перехідні (змішані) 
породи.  
 

 
6.4.3. Класифікаційна діаграма карбонатних порід (за С.Г.Вишняковим, 1933) 
Штриховка: 1 – поле родини вапнякових порід; 2 – чисті вапняки; 3 – поле родини 
доломітових порід; 4 – чисті доломіти; 5 – поле родини глинистих (алевритових, піщаних) 
порід; 6 – чисті глини (алевроліти, пісковики). 
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У ряду вапнякдоломіт карбонатні породи поділяють за вмістом доломіту на вапняки (0-
5 %), вапняки доломітисті (5-25 %), вапняки доломітові (25-50 %), доломіт вапняковий 
(50-75 %), доломіт вапняковистий (75-95 %) і доломіт (95-100 %). З домішкою 5-25% 
глини (алевриту, піску) – помірно глинисті (алевритисті, піщанисті) різновиди 
перерахованих порід. З домішкою 25-50% глини (алевриту, піску) вони переходять у 
карбонатні мергелі, алевритові та піщані різновиди перерахованих порід (наприклад, поле 
7 – доломіт алеврито-вапняковий).   
 
6.4.4. Класифікація карбонатних порід  Р. Данхема 
 
Первинні компоненти (зерна або стулки, скелети, детрит) не 

були скріплені під час відкладення 
Порода містить карбонатний мул 

 
Основою породи 

є карбонатний  мул 
Зерен менше 

10% 
Зерен більше 

10% 

Зерна 
пере- 

важають над 
кількістю 
мулу 

Мул майже 
відсутній. 
Основою 
вапняку 
є зерна 

Первинні 
компоненти 

були 
скріплені 
під час 

відкладення 
(рифові 
вапняки 
тощо) 

Первинні 
форми 

компонентів 
неможливо 
розпізнати. 
Основою 
породи є 

кристалічний 
карбонат 

Мudstone Wackestone  Grainstone  Packstone  Boundstone  
 

Crystalline 
limestone 

 
 
6.4.5. Класифікація карбонатних порід за морфологією та генезисом 
 

Вапняки Доломіти 
Уламкові Брекчія, аренітові Уламкові 

Зоогенні Біоморфні  
цільноскелетні Фітогенні 
Біоморфно-
детритові 

Як і попередні 

Біогенні 

Оолітові Сфероагрегатні 
Сферолітові, онколітові 

Біоморфні пелоїдні Пелетові/копролітові 

Хемогенні 

Перекристалізовані Кристалічні/мармуроподібні Метасоматичні 
Змішаного складу Мергелисті, піщані, 

алевритові, доломітові 
Змішаного складу 

 
 
6.5. Класифікація силіцитів 
Форма тіл Опалові Халцедонові Кварцові 

трепели 
опоки 
діатоміти 
радіолярити 

Пласти, шари 

спонголіти 

кремневі 
сланці, лідити, 
фтаніти 
яшми 

кварцитосланці,  
яшмокварцити 

Жовна, конкреції кремені кремені кремені 
Натічні корки унгварити, 

гейзерити 
унгварити, 
гейзерити 

унгварити, 
гейзерити 

Фіторештки окременіла 
деревина 

окременіла 
деревина 
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6.6. Класифікація каустобіолітів: 
 
6.6.1. Вугільний ряд 
Групи порід за вихідним 

складом: 
Породи: 

Гумоліти (гумусові 
породи) 

Торф 
Буре вугілля 

        лігніт,  
                 землисте  

        гагат 
Кам’яне вугілля 
Антрацит 

Сапропеліти Сапропелеве вугілля 
 кеннель 
богхед 

                       сапроколіт 
Горючий сланець 

Ліптобіоліти (ліпоїдоліти) Листувате вугілля 
Смоляне вугілля 

 
 
6.6.2. Бітумний ряд 
Групи: Породи та утворення 
Тверді Озокерит 

Асфальт (асфальтит) 
Керит 
Антраксоліт (шунгіт) 
Мальта (напівтверда) 
 

Рідкі Нафти: 
        метанова 
        метано-нафтенова 
        нафтено-метано-ароматична 
        ароматична 
Мальта (рідка) 

Газоподібні Вуглеводневі гази: 
        метан (CH4) 
        етан (C2H6) 
        пропан (C3H8) 
        бутан (C4H10) 
        пентан C5H12) 
        гексан (C6H14) 

 
 
6.7. Класифікація  евапоритів за складом: сульфатні, хлоридні, боратні та 
змішані породи:  

1) сульфатні породи – гіпси (гіпсоліти) та ангідрити (ангідритоліти), баритові породи 
(баритоліти), целестинові породи (целестиноліти), добре розчинні сульфатні породи;  
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2) хлоридні породи – кам’яна сіль (галітоліт), карналітова порода (карналітоліт), 
сільвінова порода(сильвініт), бішофітова порода (бішофітоліт);  

3) хлоридно-сульфатні породи змішаного складу – каінітові (каінітит) та 
глауберитові (глауберитити), а також так звана тверда сіль,  

4) розчинні карбонатоліти – содові породи (содоліти);  
5) селітрові породи (нітратоліти);  
6) боратові породи (боратоліти) – гідроборацитові  та борацитові породи. 

 
 
 
 
7. ГОЛОВНІ ПЕТРОГРАФІЧНІ ТИПИ ОСАДОВИХ ПОРІД 

 
 

Аліти (глиноземисті породи) – групова назва осадових порід, що більше ніж на 50% 
складені гідрооксидами алюмінію: гібситом (гідраргілітом), бемітом та діаспором. 
Розрізняють: 1. Боксит – елювіальне осадове чи карстове утворення, багате 
гідроокислами алюмінію (гібситом, бемітом, діаспором), що за складом відповідає 
алюмінієвій руді. 2. Латерит – червона елювіальна глина кори вивітрювання 
алюмосилікатів в умовах жаркого та вологого клімату, що складається із каолініту, 
гібситу, галуазиту, гідрослюд, монтморилоніту, гідрооксидів заліза, двоокису титану з 
домішкою магнетиту, кварцу. 

 
 

Евапорити – групова назва осадових утворень, що складаються переважно із легко- або 
помітно розчинних у воді мінералів, які відносяться до таких солей, як хлориди, сульфати, 
подвійні змішані солі, легкорозчинні карбонати, нітрати, борати та фториди. Переважаючі 
мінеральні види: галітові солі, сода, гіпси, ангідрити, мірабіліти, карналітові породи, 
каїнітові породи, полігалітові породи, лангбейнітові породи, а також сильвінітові породи. 
 

 Ангідритові породи (ангідрити) – осадові породи, що на 50% і більше, 
складаються із безводного сульфату кальцію з домішкою глинистих мінералів, 
ангідриту, карбонатів, гідрооксидів заліза. 

 Борати – осадові утворення, що складаються із боратів (борациту, гідроборациту, 
бури). 

 Гіпсові породи (гіпси) – осадові породи, що на 50% і більше, складаються із 
водного сульфату кальцію з домішкою теригенно-уламкових та глинистих 
мінералів, ангідриту, карбонатів, гідрооксидів заліза. 

 Карналіт – осадові утворення, що складаються із карналіту, сильвіну з домішкою 
галіту до 20-50%. 

 Мірабіліт (глауберова сіль) – осадова порода, що на 50% і більше, складається із 
мірабіліту 

 Полігаліт – осадові утворення, що складаються із полігаліту з домішкою галіту, 
сильвіну, кизериту, ангідриту, карналіту. 

 Сіль кам’яна (галітова порода) – осадова порода, що на 50% і більше, 
складається із галіту з домішкою різних галоїдних та сірчано-кислих мінералів, 
глинистих часток, органічних сполук та гідрооксидів заліза. 

 Сильвініт – осадова порода, що на 15-40% складається із сильвіну з домішкою 
галіту та калієвих сульфатів. 
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Карбонатні породи – групова назва осадових порід, які більше ніж на половину 
складені мінералами групи карбонатів (кальциту, арагоніту, анкериту, доломіту, 
магнезиту) у вигляді кристалічної маси, карбонатних  скелетних решток організмів або їх 
детриту з домішкою піщано-алевритового матеріалу, глинистих мінералів, гідрослюд, 
хлориту, фосфатів, сульфатів тощо. 
 

 Вапняк – осадова порода, складена понад 50% з карбонату кальцію у формі 
кальциту або арагоніту з домішкою інших карбонатів, піщано-алевритового 
матеріалу, глинистих мінералів, гідрослюд, хлориту, фосфатів, сульфатів тощо. 

 Долареніт – уламковий доломіт. Складається із уламків доломіту піщаної 
розмірності. 

 Доломіт – осадова порода, складена понад 50% з карбонату магнію у формі 
доломіту з домішкою інших карбонатів, сульфатів, піщано-алевритового матеріалу, 
глинистих мінералів, гідрослюд, хлориту, фосфатів тощо. 

 Калькареніт – механічно відкладена карбонатна порода, складена головним чином 
карбонатними уламками піщаної розмірності (0,064–1 мм), зцементованими 
кальцитом (уламковий вапняк). 

 Кальцилютит – вапняк, або вапняковий мул, що складений з дуже 
тонкозернистого мікритового (пелітоморфного) карбонату. 

 Кальцирудит (грубоуламковий вапняк) – механічно відкладена карбонатна 
порода, що складається головним чином карбонатними уламками псефітового 
розміру (>1 мм), зцементованими кальцитом.  

 Мармуризований вапняк – вапняк, що перекристалізований в умовах 
початкового метаморфізму із збереженням ознак осадового походження. 

 
 
Каустобіоліти – групова назва осадових порід, які більше ніж на половину складені з 
органічної речовини, що є продуктом переробки решток рослин та організмів під дією 
геологічних факторів. Розрізняють каустобіоліти нафтового ряду, вугільного ряду, 
каустозооліти, каустофітоліти. 
 

 Антрацит – викопне вугілля високого ступеня вуглефікації сірувато-чорного 
забарвлення з яскравим металоподібним блиском та електропровідністю. 

 Асфальти (природні) – групова класифікаційна назва бітумів, проміжних між 
мальтами та асфальтитами. Це високов’язкі напівтверді і тверді легкоплавкі  
бітуми. 

 Буре вугілля – горюче викопне утворення, що відноситься до гумітів і являє 
собою наступну за торфом стадію перетворення масових відкладів рослинних 
решток. Збагачені лігніном та гумусовими зєднаннями. Різновиди – землисте б.в., 
лігніт, гагат. 

 Горючі сланці – глинисті, вапняковисті, кременисті, тонкошаруваті, при 
вивітрюванні листуваті породи, що вміщують органічну речовину (кероген) в 
кількості від 10-15 до 60-80%. Мають здатність в тонких пластинах або в кусках 
запалюватися від сірника, виділяючи специфічний запах паленої гуми. 

 Камяне вугілля – викопне вугілля високого ступеня вуглефікації чорного кольору. 
Розрізняють генетичні групи вугілля – гумоліти, сапрогумоліти та сапропеліти. 
Складаються з інградієнтів: фюзену, вітрену, дюрену, кларену.  

 Сапропеліт – каустобіоліт вугільного ряду, що формується з нижчих рослин в 
умовах озерного або лагунного режиму. Запалюється від сірника, виділяючи 
специфічний запах паленої гуми. 
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 Торф – горюче викопне утворення, що відноситься до гумітів і являє собою 
скупчення решток рослинного матеріалу слабозміненого на першій стадії 
перетворення у вугілля. 

 
Кластогенно-уламкові породи – групова назва осадових гірських порід, які 
складаються переважно із уламків гірських порід і мінералів. 
 

 Алеврит – це кластогенно-уламковий незцементований осадок, який складається 
переважно із уламків мінералів розміром від 0,05 до 0,005 мм (за класифікацією 
Н.В.Логвиненка – від 0,1 до 0,01 мм). 

 Алевроліт – це кластогенно-уламкова зцементована осадова гірська порода, яка 
складається переважно із уламків гірських порід і мінералів розміром від 0,05 до 
0,005 мм (за класифікацією Н.В.Логвиненка – від 0,1 до 0,01 мм). 

 Ареніт – 1. Груповий термін, що застосовується для означення осадових порід, що 
складаються із частинок піщаної розмірності, незалежно від складу (ареніт, 
калькареніт, долареніт тощо). Термін еквівалентний  терміну «псаміт» (Grabau, 
1904). 2. Зцементований, добре відсортований пісковик, що в своєму складі має не 
більше 10% глинистого цементу (Gilbert, 1954) 

 Аркоз – пісковик, що містить менше 75% уламків кварцу та кварцитів і більше 
25% польових шпатів, що переважають над уламками гірських порід (Folk, 1968). 

 Брекчія – це зцементована осадова гірська порода, яка складається переважно із 
уламків гірських порід кутастої форми (щебінь та брили) завбільшки 1,0 см. 

 Вака – пісковик, що складається із суміши різних кутастих несортованих уламків 
мінералів і порід у глинистому або тонкому алевритистому матриксі, кількість 
якого перевищує 10% (Gilbert, 1954).  

 Гравеліт – це зцементована осадова гірська порода, яка складається переважно із 
уламків гірських порід овальної форми (гравію) розміром від 2,0 (1,0 мм) до 10 мм. 

 Граувака – грубозернистий. часто слабопористий пісковик з темним аргілітовим 
цементом, який вміщує слюдисті та хлоритові мінерали. Син.: апогрит, травмат. 

 Жорствит – це зцементована осадова гірська порода, яка складається переважно із 
уламків гірських порід кутастої форми (жорстви) розміром від 2,0 до 10 мм (за 
класифікацією Н.В.Логвиненка – від 1,0 до 10 мм). 

 Конгломерат – це зцементована осадова гірська порода, яка складається 
переважно із уламків гірських порід овальної форми (гальки та валунів) розміром 
понад 1,0 см. 

 Лахари – відклади грязьових потоків зі схилів вулканів, подібних до сельових, що 
складаються із матеріалу переважно вулканічного походження 

 Лес – це кластогенно-уламковий слабозцементований пористий (до 40-55%) 
відклад еолового походження, який складається із уламків мінералів алевритової 
(0,01-0,05 мм*) – 30-55% та глинистої (<0,005 мм*) – 5-30% розмірностей. Окрім 
теригенного алевриту в своєму складі має глинисті мінерали, слюди, вуглекислий 
кальцій, оксиди заліза, присутні вапняні конкреції та журавчики. На відміну від 
суглинків вскіпає при дії розбавленої HCl. 

 Мезоміктова порода – осадова порода, що складається з уламків порід і мінералів 
переважно (75-90%) двох типів 

 Мікститова (міктитова) порода – осадова порода, в якій склад формується 
компонентами різних гранулометричних фракцій кожна в кількостях від 10 до 50%. 

 Мономіктова порода – осадова порода, що складається з уламків однієї породи 
або одного мінералу (>90%). 

 32



 Морена – відклади, сформовані безпосередньо глетчерним льодом за  рахунок 
екзарації ложа при русі льодовика. Викопна морена представлена ущільненою 
валунною глиною (валунним суглинком) та моренним конгломератом  (тілітом). 

 Олігоміктова порода – осадова порода, що складається з уламків порід або 
мінералів переважно одного типу (75-90%). 

 Пісок – це сипкий незцементований осадок, або сипка незцементована осадова  
гірська порода, яка складається переважно із уламків гірських порід і мінералів 
розміром від 0,05 до 2,0 мм (за класифікацією Н.В.Логвиненка – від 0,1 до 1 мм). 

 Пісовик – це кластогенно-уламкова зцементована осадова гірська порода, яка 
складається переважно із уламків гірських порід і мінералів розміром від 0,05 до 
2,0 мм (за класифікацією Н.В.Логвиненка – від 0,1 до 1 мм). 

 Пеліт – сучасний осадок або сипка осадова порода будь-якого складу та 
походження, що складена частками розміром 0,01-0,001 мм**. Різн. альфітит, 
інфузоріоліт, мул, лес, пил, суглиноксиліколіт. 

 Поліміктова порода – осадова порода, що складається з уламків порід або 
мінералів різних типів. 

 Псефіти – це осадки або осадові гірські породи, які складаються переважно із 
уламків гірських порід і мінералів розміром завбільшки 2,0 мм (за класифікацією 
Н.В.Логвиненка – завбільшки 1,0 мм). 

 Суглинок – тонкоуламковий погано відсортований відклад, що складається з 70-
90% глинистих пелітових часток та 10-30% часток алевритової та псамітової 
розмірності. Син. саман, саманна глина. Різн. валунний, лесоподібний, 
мергелистий, жовта земля.  

 Супісок – піщана порода або осадок з домішкою алевритових (30-50%) та 
пелітових (0–25%) часток. 

 
 
Колоїдогенні породи – групова назва осадових гірських порід, які утворилися за  
рахунок осадження та розкристалізації колоїдів будь-якого складу із природних колоїдних 
розчинів 
 

 Аргіліт – тверда глиниста порода, що не розмокає у воді. Утворюється в результаті 
ущільнення, дегідратації і цементації глин при діагенезі й епігенезі.  

 Глина – полідисперсна осадова порода, що має більше 50% часток розміром 
менше 0,01 (0,005) мм та 25-30% частинок менше 0,001 мм, у складі яких суттєву 
роль мають глинисті мінерали пластинчастої форми з великою питомою 
поверхнею, що здатна утримувати воду. Це надає їй пластичність, що проявляється 
як у вологому стані, так і при зволоженні після усихання. Головними 
породоутворювальними є мінерали груп каолініту, гідрослюд і смектитів 
(монтморилониту). Вони визначають основні мінеральні типи глин. В якості 
суттєвої домішки в глинах можуть бути присутніми карбонати, кварц, опал, 
цеоліти, вуглефіковані рослинні рештки, органічна речовина. Сумарна кількість 
домішок алевритових і піщаних зерен кварцу, польових шпатів, слюдистих 
мінералів може становити до 50 %.  

 Глинистий сланець – тонкозерниста порода з досконалою пластинчатою 
сланцюватістю, без смугастості. Формується в результаті початкової стадії 
метаморфізму аргілітів, алевроаргілітів та інших тонкозернистих осадових порід. 
Складається з гідрослюд, хлориту, каолініту, іноді смектитів з домішкою кварцу, 
польових шпатів, вуглистої речовини тощо. 

 Філітоподібний сланець  метаморфізований глинистий сланець. Перехідна 
порода до філітів. Щільна, сланцювата, має темне забарвлення та шовковистий 
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відблиск по площинах сланцюватості. Макроскопічно від глинистих сланців 
відрізняється тільки наявністю шовковистого відблиску. 

 
 
Манганоліти (марганцеві породи) – групова назва осадових порід, що більше ніж 
на 50% складені оксидами, гідрооксидами та карбонатами марганцю. Вони сформовані 
сумішшю піролюзиту, псиломелану, манганіту та родохрозиту.  
 
 
Силіцити – групова назва осадових порід, які більше ніж на половину складені з 
аутигенного кремнезему у вигляді опалу, халцедону або кварцу. У якості 
найхарактерніших домішок є глинисті та гідрослюдисті мінерали (глауконіт), розсіяна 
органічна речовина, гідрооксиди заліза та марганцю, іноді алевритовий або піщаний 
уламковий матеріал. 
 

 Діатоміт – опалова осадова порода, що складається із решток кременистих скелетів 
діатомових водоростей, зцементованих безструктурним опалом. Для вулканічних 
районів характерна домішка попелового матеріалу. 

 Кременевий сланець – осадова кремениста тонкоплитчаста, часто листувата,  
тверда, щільна з раковистим оскольчастим зламом смугасто-сланцювата порода, 
складена криптокристалічним або мікрозернистим кварцом, іноді халцедоном та 
кварцом. Містить хлорит, органічну речовину, оксиди та гідрооксиди заліза та 
марганцю, глинисті мінерали, спікули губок, скелети радіолярій, вуглефікований 
рослинний детрит. 

 Кремінь – масивна щільна дуже міцна, сірого, жовтувато-сірого до чорного 
кольору кольору з раковистим зламом хемогенна осадова порода, що складена 
дуже тонким агрегатом кристалічного і аморфного аутигенного кремнезему. 
Формує фовна та конкреції, лінзи. прошарки, у вапняках, пісковиках, глинах. 

 Лідит – схожі на фтаніти породи, проте складені переважно волокнистим та 
радіально-променистим халцедоном та великою кількістю решток радіолярій 
доброї збереженості. Забарвлення може бути не тільки чорним, але й жовтим або 
червоним. 

 Опока – силіцитова біогенна осадова порода, що складається із безструктурного та 
мікроглобулярного опалу (СТ-опалу, халцедону) з підпорядкованою кількістю 
кременистих решток діатомових водоростей, радіолярій та спікул губок. Присутній 
глинистий та  карбонатний матеріал, а також глауконіт, рідше піщано-алевритовий 
матеріал. Різновид – гези (спікуловмісна опока), карбонатна опока (кременистий 
мергель). 

 Радіолярит – кремениста опал-халцедоново-кварцова порода, збагачена рештками 
радіолярій. Близька до яшми, з рештками радіолярій. 

 Спонголіт – силіцитова біогенна осадова порода, що складається із маси спікул 
губок (спонгій), зцементованих коломорфним опалом. Опал у результаті старіння 
колоїдів перетворюється у халцедон або кварц. Характерна домішка теригенних 
зерен кварцу та згустків глауконіту. 

 Трепел – високопориста опалова осадова порода, що складається із глобулярного 
та безструктурного опалу. Органогенні рештки, як правило, відсутні. 

 Фтаніт – щільні чорні кліважно-сланцюваті породи, що складені 
мікрокристалічним кварцом, в якому розсіяні перекристалізовані рештки 
радіолярій та спікул губок. Чорне забарвлення обумовлене розсіяною вуглистою 
речовиною.  
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 Яшма – тверда монолітна порода з раковистим зламом строкатого 
забарвлення.складається з маси халцедону та тонкокристалічного кварцу з 
рештками радіолярій , складених халцедоном та кварцом. 

 
 
Фероліти (залізисті осадові породи) – групова назва осадових порід, що більше 
ніж на 50% складені гідрооксидами заліза (лімонітом), залізистими хлоритами (п.ч. 
шамозитом), а також сидеритом та сульфідами заліза (п. ч. піритом та марказитом). Напр. 
бурі залізняки, шамозитові породи, сидеритові породи, сульфідні породи, залізисті 
кварцити. 
 
 
Фосфорити – групова назва осадових порід, що понад 50% складаються з фосфатів 
кальцію (колофану, осадових форм апатиту (гідроксил-, карбонат-, фтор-). У своєму 
складі має домішки піщано-алевритового матеріалу, глинистих мінералів, органічної 
речовини, глауконіту, кальциту, доломіту. Розрізняють пластові, зернисті, афанітові, 
ракушнякові, конкреційні фосфорити.  
 
 
 
 
8. РЕКОМЕНДОВАНА ПОСЛІДОВНІСТЬ МАКРОСКОПІЧНОГО 
    ОПИСУ ОСАДОВОЇ ПОРОДИ 

 
Номер зразка 
Місце відбору 
Назва породи # 
Забарвлення (за загальним переважаючим тоном, забарвленям формених породних 
компонентів (ФПК) та за їх розподілом в об’ємі породи). 
Текстура: внутрішньопластова та поверхонь напластування.  
Текстурні особливості: характер поверхні сколювання (гладкий; плаский; за шаруватістю 
або сланцюватістю, ступінчастий; нерівний; тонко-, дрібно-, грубобугристий); тип 
сколювання (за кліважною окремістю, какіритовий за мікротріщинуватістю; 
гострореберний; біоморфний) тощо; пористість (погана, відчутна, добра) за швидкістю 
просочування клаплі води в сек. Наявність тріщинуватості відкритої та мінералізованої, 
наявність площин сколювання з глинкою тертя або дзеркалами сковзання. 
Органолептичні параметри зразка (при відсутності яких-небудь властивостей вони в 
описі не згадуються): на запах (глинистий, затхлий, болотний, сірководневий, сірчаний, 
запах вуглеводнів, органіки, що розкладається, аміаку тощо), на смак (солоний, гірко-
солоний, гіркий, пекучій тощо), міцність на дотик (зцементований, крихкий, сипкий 
тощо), за вагою (легкий, тяжкий). 
Структурні особливості: за розміром, за формою, за взаємодією ФПК між собою. 
Склад породи (у %, від більшого до меншого) – ФПК (зерна теригенно-уламкового 
походження, попелові частки, перевідкладені конкреції, ооліти, окремі акцесорні та рудні 
мінерали тощо, біоморфні рештки, цільні черепашки або стулки молюсків, вуглиста 
речовина); аутигенні новоутворення – конкреційні, оолітові, сферолітові, коломорфні 
або натічні, жовна, зерна глауконіту тощо; цемент, мінерали рудні і нерудні, що 
виповнюють тріщини; вторинні мінерали. 
Опис кожного породного компонента: назва, забарвлення, розмір від – до в мм), склад, 
характер розподілу по породі, внутрішні структурно-текстурні характеристики, для 
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біоморфних решток – видова належність, характер взаємодії між ФПК та цементуючою 
масою.  
Опис цементу між ФПК: забарвлення, мінеральний склад, характер розподілу по породі, 
структурно-текстурні характеристики, характер взаємодії мінералів цементу із ФПК.  
Опис аутигенних новоутворень: назва, забарвлення, розмір, склад, характер розподілу 
по породі, макроскопічно помітні внутрішні структурно-текстурні характеристики. 
Опис мінералів, що виповнюють тріщини. 
Вторинні зміни: характер ознак фізико-хімічних перетворень, тектонічна деформація 
ФПК. 
Висновки по обгрунтуванню назви породи.  
Детальні петрографічні дослідження.## 

 
Примітки: 

#Формування повної назви породи. У повну назву породи, що визначена та описана, 
включається номенклатурна назва породи за загальною класифікацією осадових порід, 
вона доповнюється означеннями за забарвленням, особливостями складу та структурно-
текстурними параметрами. Наприклад:  
-пісковик грауваковий, середньозернистий, сіро-зелений, грубосмугасто-шаруватий на 
глинисто-слюдяному цементі; 
-аргіліт алевролітовий, сіро-зелений, тонкошаруватий;  
-вапняк нумулітовий, світло-бурий, доломітистий, грубоорганогенно-детритовий, 
шаруватий; 
-кременистий сланець, бурувато-сірий,  прихованокристалічний, тонкошаруватий.  

* * * 
 

##Мікропетрографічна деталізація виявлених ознак та додаткові макро- і 
мікроскопічні дослідження проводяться літологами-спеціалістами за домовленністю 
із замовником за додатковим кошторисом з договірними цінами в залежності від 
трудозатрат та кваліфікації виконавця. До них, як приклад, можуть бути віднесені:  
–визначення та обгрунтування джерел постачання, можливого механізму транспортування 
осадового матеріалу та способу осадження; 
–визначення фаціальної належності осадових утворень;  
–визначення фізико-географічних умов осадконакопичення, параметрів басейну 
осадкоутворення;  
–визначення умов та рівня седиментаційних і постседиментаційних перетворень; 
–характер та об’єм алотигенної та аутигенної рудоносності;  
–петрографічні дослідження колекторських властивостей порід та обчислення  їх 
параметрів тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36



 37

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ  
 
1. Безбородов Р.С. Краткий курс литологии. М., 1989. 
2. Геологический словарь. Т.1, 2.  М., 1972,1973. 
3. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород. М., 1984. 
4. Петрографический словарь/ Под ред. В.П. Петрова. М., 1981. 
5. Петтиджон Ф.Дж. Осадочные породы (Пер. с англ.). М., 1981. 
6. Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород.М., Гостоптехиздат, 1940. 
7. Справочник по литологии. М., 1983. 
8. Толковый словарь английских геологических терминов.Кн. 1, 2, 3. М., 1977, 1978, 1979.
9. Фролов В.Т. Литология . Кн.1, 2.М., 1992, 1993. 

10. Япаскурт О.В. Литология: учебник для студ. Высш.учеб. заведений.М., 2008. 
 Інтернет-ресурс: 

11. Павлов Г.Г., Гожик А.П. "Основи літології"  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/lib/ 
 


