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ПЕРЕДМОВА
Перша навчальна геологічна практика студентів геологічних інститутів та факультетів
університетів проводиться з метою закріплення теоретичних знань, набутих студентами в курсі
загальної геології, шляхом безпосереднього ознайомлення з результатами як сучасних, так і
минулих геологічних процесів, особливостями будови різних геструктрних елементів земної кори
в межах платформних та складчастих областей.
Головними завданнями практики є:дослідження результатів діяльності ендогенних та
екзогенних процесів (як сучасних, так і тих, що діяли у минулому), ознайомлення із методикою
ведення польової документації, надання навичок опису геологічних об’єктів і явищ, визначення та
опис дислокаційних форм залягання гірських порі, отримання навичок роботи із гірничим
компасом, орієнтування на місцевості тощо. У ході практики студенти досліджуватимуть
різногенетичні відклади крейдяної, палеогенової, неогенової та четвертинної систем морського,
озерного та річкового походження; паралельну та косу шаруватість осадових товщ, згідне та
незгідне залягання шарів, інтрузивні утворення, асоціації метаморфічних порід, тектонічні
складчасті та розривні порушення; результати геологічної діяльності людини. У плані проведення
практики передбачено відвідування гірничовидобувних підприємств. Перебуваючи в маршруті,
кожний студент самостійно веде записи в польовій книжці, визначає структуру, текстуру та склад
гірських порід, заміряє елементи залягання шарів гірських порід та їхніх інших орієнтованих
текстурних ознак, відбирає й оформляє зракзки викопної фауни, флори і гірських порід,
замальовує і фотографує природні об’єкти. Після завершення кожного маршруту студенти, разом з
керівниками практики, проводять попередні камеральні роботи, а саме: упорядковують польові
щоденники, узагальнюють спостереження, готують до транспортування кам’яний матеріал,
оформляють необхідні графічні додатки. Крім того, проведення практики дозволяє ознайомити
студентів з умовами побуту геологів під час польових досліджень.
Відповідно з рішенням Вченої Ради геологічного факультету практика студентів першого
курсу з 1960 по 1992 роки являла собою тривалу геологічну екскурсію, під час якої студенти мали
змогу познайомитись з особливостями будови основних геоструктурних елементів земної кори в
межах України. Впродовж практики студенти відвідували кар’єри, шахти, гірничі виробки, а
також численні штучні та природні геологічні відслонення, досліджували прояви сучасних та
давніх геологічних процесів. В період з 2012 по 2014 роки зусиллями керівництва факультету та
викладачів кафедри загальної та історичної геології маршрут був відроджений, а практика
відбувалась у два етапи: перший - польовий виїздний марштрут від Києва до Мукачева, а другий на базі Канівського природного заповідника. У даному посібнику пропонуються методичні
рекомендації щодо проведення Першої навчальної геологічної практики на базі Канівського
природного заповідника.
В організаційному відношенні студенти під час практики об’єднуються в бригади по 5-6
чоловік, кожен член бригади веде польовий щоденник, виконує зарисовки і фотографування
геологічних об’єктів, бере участьу складанні геологічних колекцій.Завершальним етапом практики
є захист звіту з усіма необхідними ілюстраціями та графічними додатками.
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1.ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАНІВСЬКОГО
ПРИДНІПРОВ‘Я ТА АНАЛІЗ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
1.1. Фізико-географічна характеристика району.
Канівський заповідних, де розміщена база Першої навчальної геологічної практики,
знаходиться в районі Канівських дислокацій в межах Середнього Придніпров’я (рис.1). Район
характеризується гіпсометричною припіднятістю і, відповідно, досить густою розчленованістю
рельєфу; тому в літературних джерелах часто називається Канівськими горами. На цій території
можна спостерігати як різноманітні процеси денудації, що спричиняються різними видами
екзогенних чинників, так і накопичення досить потужних відкладів різних генетичних типів
континентальнихосадків.
Абсолютні висоти найвищих ділянок рельєфу становлять 255 м, найнижчі дорівнюють 8085 м.Найбільш висока точка району (Мар'їна гора), розташована за 4 км на південь від м. Канів,
досягає відмітки 255 м. Ширина дислокованого району не перевищує 8-9км. В найбільш вузькій
ділянці (північніше с. Бучак) смуга Канівських дислокацій звужується до 3 км.
Формування клімату залежить влітку відатлантичних, а взимку і в перехідні періоди -від
арктичних повітряних мас. Абсолютний мінімум температури – -320С, а абсолютний максимум –
+400С. Середньорічна кількість опадів 505 мм. Для Канівщини характерні грози зі зливами.
Найбільша річка району практики – Дніпро, яка в районі с. Трахтемирів змінює свій
напрямок від субмеридіонального на південно-східний.
Борта ярів і круті схили пагорбів правого берега Дніпра заросли густим листяним лісом, до
складу якого входять дуб, ясен, граб, липа, кленові. В межах заплав поширені луки з вільховими
лісами, борова тераса заросла головним чином сосною. На поверхнях пагорбів розвинена
трав'яниста рослинність і чагарники.
Велике різноманіття природних умов зумовлює багатство флори та фауни заповідника.
Науковцями тут зареєстровано 995 видів судинних рослин, 170 – лишайників, 138 – мохоподібних,
1261 – грибів та грибоподібних організмів, 53 – ссавців, 234 — птахів, 8 – плазунів, 11 –
земноводних, 38 – риб. Фауна безхребетних тварин вивчена значно гірше, детальні дослідження
проведені лише по окремих групах. За попередніми оцінками в заповіднику зустрічається понад 10
тисяч видів.

Рис. 1.Канівські дислокації
Важливу рольКанівський заповідник також відіграє в охороні рідкісних видів та екосистем.
На його території відмічена значна кількість видів, занесених до третього видання Червоної книги
України: 27 - судинних рослин, 9 - грибів, 16 - ссавців, 38 - птахів, З - плазунів. У заповіднику
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охороняється цілий ряд рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України: фрагменти
звичайнодубових лісів із домінуванням у травостої скополії карніолійської, формації латаття
білого, ковили дніпровської, водяного горіху плаваючого та ін. Деякі біотопи, що охороняються в
заповіднику, занесені до Додатку 1 Бернської конвенції.
Канівська височина простягається з півночі на південь від с.Трахтемирів до с.Хмільна у
вигляді дуги, обмеженої з півночі та зі сходу долиною р. Дніпро, з півдня та заходу– долинами
рр.Рось та Росава. До цих долин Канівські дислокації спускаються крутими, часто урвистими
уступами. Із заходу дислокації не мають чіткої орографічної межі, західна границя району
проведена за геологічною будовою.Рельєф має гляціально-тектонічний, напірно-льодовиковий
структурно-генетичний тип пліоцен-голоценового формування. В будові височини беруть участь
дислоковані породи різного віку (юрські, крейдові, палеогеновіта четвертинні відклади).
У районі Канівських дислокацій за орографічними характеристиками виділяються чотири
ділянки [Іванников О.В., 1966]. Перша охоплює територію на півночі району від с. Трахтемирова
до с. Бучака, друга, менша за площею, від Бучака майже до с. Бобриці. Обидві розташовані на
північ від дуже розвинутої яружно-балочної системи, що починається в околицях с. Чернишів і
відкривається в околицях Бобриці в Дніпровську долину. Третя ділянка займає центральну
частину району - між згаданою Бобринецькою яружно-балочною системою і наскрізною сухою
долиною, яка проходить між селами Степанці та Ситники. Четверта ділянка - південна; вона
обмежена долинами Росі, Росави і наскрізною долиною. Усі ці ділянки на топографічній карті
добре помітні за розташуванням на них найвищої гіпсометричної поверхні (рис.2).

Рис. 2. Схема району Канівських дислокацій
У морфологічному відношенні район Канівських дислокацій характеризується яскраво
вираженою асиметрією. Тут лінія пануючих висот, яка відповідає найвищому гіпсометричному
рівню і проходить ближче до Дніпра, не збігається зі зміщеною далі на захід лінією вододілу.
Явище асиметрії рельєфу зобов'язане своїм походженням епейрогенічним рухам, яких зазнавала і
зазнає територія Канівських дислокацій.
Таким чином, основні морфологічні та орографічні характеристики Канівського району мають
досить складну диференційовану будову і підлягають обов’язковому детальному вивченню під час
Першої навчальної геологічної практики, оскільки вони є яскравим виразом неоднорідності та
нерівномірного впливу сучасних геологічних процесів, а також проявом складної геологічної
будови цього регіону.
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1.2. Геоморфологічна будова Канівського Придніпров'я
Рельєф - це сукупність геометричних форм земної поверхні, що утворюються в результаті
складної взаємодії земної кори з водною, повітряною та біологічними оболонками. Рельєф
виступає одночасно продуктом геологічного розвитку і компонентом (складовою частиною)
ландшафту. Саме таке положення рельєфу як об'єкта дослідження геоморфології визначає необхідність його вивчення в тісному зв'язку з геологічними об'єктами. Це обумовлює обов'язкове
проведення геоморфологічного аналізу досліджуваної території впродовж періоду практики.
Основними завданнями геоморфологічних досліджень є встановлення морфографічних та
морфометричних характеристик рельєфу, його генезису, віку та історії розвитку. Тому рельєф у
межах Канівських дислокацій буде досліджуватися за трьома основними підходами:
морфологічним, морфометричним та історико-генетичним.
Як відомо, за класичними твердженнями геоморфології, рельєф формується в результаті
взаємодії ендогенних та екзогенних процесів. Однак існує низка факторів, що суттєво випивають
на формування рельєфу, визначаючи характер рельєфоутворювальних процесів, ступінь їх
інтенсивності та просторову локалізацію. Дослідження цих факторів у процесі практики, а саме
речовинного складу порід, характеру геологічних структур, тектонічних рухів тощо допоможе з
найбільшим ступенем детальності вивчити особливості рельєфу та рельєфоутворювальних
процесів у межах Канівського попігону. Одним з головних аспектів, досліджених студентами, має
бути зв'язок рельєфу та геологічних структур.
Основними факторами рельєфоутворення в межах Канівського Придніпров'я були: серед
ендогенних факторів - диференційовані тектонічні рухи, серед екзогенних слід підкреслити дію
процесів вивітрювання, флювіальних процесів (дію тимчасових та постійних водних потоків),
гравітаційних процесів, гляціальних та флювіогляціальних і суфозійних процесів. Значний вплив
на формування рельєфу мають техногенні фактори.
Оскільки в результаті провідної дії ендогенних процесів формуються великі форми рельєфу морфоструктури, охарактеризуємо поширення цих форм у межах досліджуваного регіону.
За морфоструктурними ознаками Канівське Придніпров'я розташовано в межах:
1. Руської рівнини-платформи, яка розглядається як геотектура на зіткненні двох морфоструктур
першого порядку: Придніпровської височини – антеклізи та Придніпровської низовини –
западини, що є прямим відображенням у рельєфі структур Українського щита та ДніпровськоДонецької западини.
2. Остерсько-Золотоніської морфоструктури, що належить до морфоструктур другого порядку. У
рельєфі їй відповідає однойменне валоподібне підняття.
3.Прямих морфоструктур третього порядку - горстів (Трахтемирів-Бучацького, Канівського,
Мошногірського); грабенів (Трощинського, Ольшанського, Переяславсько-Черкаської западини).
У рельєфі їм відповідають підняття та западини.
У межах Канівської та Трахтемирів-Бучацької морфоструктур, відображених у рельєфі як
Канівські гори, спостерігаються підкреслені ерозійними процесами поздовжньо витягнуті пасма
горбів та западин, які відповідають лускуватим структурам – насувам, антикліналям, синкліналям,
монокліналям та можуть бути визначені як морфоструктури четвертого порядку.
Якщо проводити геоморфологічне районування за морфогенетичним принципом, то в межах
Канівського полігону слід виділити такі типи рельєфу (рис. 3):
1. Пластова ранньоантропогенова рівнина знаходиться в межах північно-східної частини
Українського щита, займаючи вододіли річок Дніпро-Росава, Росава-Рось, Рось-Вільшанка.
Утворилася вона на місці первинної морської олігоценової рівнини внаслідок континентальної
акумуляції в неоген-антропогеновий час. Абсопютні відмітки рівнини - 180-200 м, потужність
континентапьних відкладів - 60-70 м. Отже, сумарна амплітуда неотектонічних підняттів
становить 120-140 м. Виділений тип рельєфу характеризується похило-хвилястою поверхнею зі
слабким нахилом на південь. Найбільше розчленування (до 80-100 м) має рельєф на ділянках,
прилеглих до долини Дніпра. У межах вододілів рівнинність порушується численними яружнобалковими системами та прохідними долинами.
Похилі схили вододілів пластової рівнини (2-7°) переходять у круті та урвисті схили річкових
та яружно-балкових долин, розвинуті двоповерхові зсувні тераси. На схилах вододілів переважає
делювіальний змив, за рахунок якого в нижній частині утворюється малопотужний делювіальний
шлейф.
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Рис. 3. Схематична геоморфологічна карта Канівського району [Палієнко Е.Т. та ін., 1977]
1 - пластова ранньоантрологенова рівнина ("плато") з покривними верствами лесового
льодовикового комплексу 2 - дислокована горбиста рівнина середньоантропогенового віку
(дислоковане "плато"); 3 - низькогірний середньоантропогеноиий репьєф дислокованої IV
надзаплавної тераси Дніпра. 4 - алювіальна голоценова рівнина (заплава); 5 - акумулятивна
верхньоантрогенова
І
надзаплавна
тераса
Дніпра;
6
ерозійно-акумулятивна
верхньоантропогенова II надзаплавна тераса Дніпра: 7 - еразійно-акумулятивна
середньоантропогенова III надзаплавна тераса Дніпра; 8 - ерозійно-акумулятивна нижньосередньо-антропогенова IV надзаплавна (моренна) тераса; 9 - конуси виносу ярів та псевдотераси
конусів виносу; 10 - флювіогляціальна середньоантропогенова (реліктова) долина; 11 верхньоантропогенова прохідна долина давнього Трубіжу.
2. Дислокована горбиста рівнина середньоантропогенового віку (дислоковане "плато")
морфоструктурно розташована в межах Трощинського блока-грабена і гіпсометрично є відносно
занурена (на 30-40 м) низина серед низького горбистого рельєфу, що обмежує її з півночі та
півдня. Поверхня горбистої рівнини характеризується згладженістю форм, які, як правило,
являють собою ерозійно ускладнені дуже похилі тектонічні порушення. Яружно-балкова мережа в
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межах дислокованої горбистої рівнини має менше розчленування і характеризується
переважанням балок над ярами.
3. Низькогірний різкорозчленований горбистий середньоантропогеновий рельєф дислокованої IV
надзаплавної тераси Дніпра. Цей район знаходиться в межах Трахтемирів-Бучацького та
Канівського блоків-горстів. Саме цей район має найбільший інтерес з геоморфологічного погляду,
оскільки це і є власне Канівські гори, або Канівські дислокації. Вони витягнуті вздовж долини
Дніпра від с. Трахтемирова до с. Хмільного. Низькогір'я обмежене долинами Дніпра, Росі та
Росави, а на заході – прохідною долиною, що слабко виражена в сучасному рельєфі й має з
низькогір'ям однакові абсолютні відмітки (200-220 м над рівнем моря).
4. Ерозійно-акумулятивний рельєф долини Дніпра має чітко виражений асиметричний
поперечний профіль - низовинне терасове лівобережжя та крутий правий корінний схил,
пристосований до дислокованого району. Саме цю відмінність студенти можуть спостерігати під
час проходження польових маршрутів у межах полігону практики (з Мар‘їної гори, Гори з
берізками, Тарасової гори та ін). Долина закладена в межах схилу Українського щита, а її
напрямок узгоджується з давніми розломами. Абсолютні позначки врізу води в Дніпрі біля Канева
становлять близько 80 м.
Досліджена ділянка долини Дніпра приурочена до Переяславсько-Черкаської депресії, яка
вимальовується ізолініями підошви антропогенових відкладів. Ця частина має незвичайну для
Дніпра будову через аномальне перезаглиблення ложа долини, абсолютні відмітки якого
становлять менше 50 м, у той час як максимальна абсолютна позначка найвищої IV надзаплавної
тераси на лівобережжі +142 м. Отже, глибина врізу тут становить 200 м.
Перезаглиблена ділянка долини Дніпра спостерігається між м Переяславом-Хмельницьким та
м. Черкасами, глибина її біля м. Канева - 120-130 м. Тут ерозійне ложе Дніпра лежить на
абсолютних відмітках до -58 м, у той час як нижче і вище за течією за межами перезаглиблення
воно не занурюється глибше як на +40 м.
Перезаглиблена ділянка виповнена відкладами шевченківської світи та водно-льодовиковими
утвореннями дніпровського часу, які перекриті алювіальними відкладами III, II, І надзаплавних
терас та заплави.
Походження перезаглибленої ділянки долини Дніпра пояснюється різними причинами. За
тектонічною гіпотезою зростання потужності антропогенових відкладів і перезаглиблення
пояснюється приуроченістю цієї ділянки до тектонічної Переяславсько-Черкаської депресії або до
розломного порушення; перезаглиблення є долиноподібною улоговиною льодовикового
виорювання та розмиву. Найбільш ймовірним є те, що процес перезаглиблення відбувався
внаслідок спільної дії тектонічних підняттів і розмиву аналогічно закладанню епігенетичних
долин.
У поперечному розрізі денної поверхні та в геологічній будові долини Дніпра виділяють
надзаплавні тераси (за різними джерелами – від 4 до 6), низьку й високу заплавні. За даними Е.Т.
Палієнка, у рельєфі чітко фіксуються такі елементи річкової долини Дніпра у районі Канівського
Придніпров’я:
IV надзаплавна тераса, або моренна, розвинута на лівобережжі у вигляді хвилястої рівнини,
уступ якої збігається з простяганням північно-східного борту Остер-Золотоніського підняття.
На правобережжі ця тераса виявленана ділянках між сс. Трахтемирів - Бучак, Костянець Хмільна, де вона дислокована, а також у межах долини правої притоки Дніпра - р. Росави.
На лівобережжі абсолютні позначки IV надзаплавної тераси в середньому становлять 125130 м, іноді досягаючи 142 м. Перевищення її над II надзаплавною терасою - 15-25 м, що в рельєфі
позначається чітким уступом, розташованим на значній віддалі від Канівських дислокацій.
Загальна ширина тераси виходить за межі району і дорівнює 50 км.
У геоморфологічному відношенні тераса являє собою акумулятивну рівнину з досить
одноманітною поверхнею, надзвичайно слабко розвинутою балковою мережею та великою
кількістю степових блюдець. Вік IV надзаплавної тераси визначається часом формування її
алювію.
III надзаплавна тераса розташована на схід від району Канівських дислокацій на
лівобережжі долини Дніпра. Вона відома в літературі під назвою "дволесової". Абсолютні
позначки тераси в середньому дорівнюють 115- 120 м. Найвищих позначок (152 м) поверхня
тераси досягає в 2,5 км на північний захід від с. Хоцьків. Цей район відомий під назвою
Хоцьківського горба. Над рівнем Дніпра тераса підвищується на 30-40 м, а в районі найвищих
позначок - до 72 м. Поверхня тераси має одноманітний, злегка похилений, слабкоеродований
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характер, з великою кількістю просадочних блюдець. Середня потужність алювію III
надзаплавної тераси - 20-30 м, а в районі перезаглиблення долини - 80 м. Час утворення тераси
визначається віком алювіальної товщі як середньоантропогеновий.
II надзаплавна тераса відома в літературі під назвою "однолесової’, розташована на обох
бортах долини. Безпосередньо біля Канівського заповідника найкраще спостерігати II
надзаплавну терасу в межах Трощинського грабена на схід від с Бобриці, де вона накладена на
ерозійну поверхню дислокованих порід, а на лівобережжі - на південь від с. Бубнівська Слобідка, а
також дорогою від заповідника на Мошногір'я біля сс. Кумейки, Березняки, Мошни, Байбузи,
Білозір'я в межах Вільшанського грабена. Поверхня II надзаплавної тераси підвищується над
рівнем Дніпра на 15-20 м і має абсолютні позначки 95-100 м, інколи 110-115 м. Біля границь другої
надзаплавної тераси з першою позначки тераси підвищені за рахунок еолових пісків. II
надзаплавна тераса складена верхньоантропогеновими алювіальними відкладами.
І надзаплавна тераса, відома під назвою "борової”, поширена по всій долині Дніпра у вигляді
широких пасом уздовж долини та островів серед заплави, що поросли сосновими лісами. Вона
підвищується над заплавою в середньому на 8-15 м, при наявності окремих висот з абсолютними
позначками до 120 м. Поверхня тераси являє собою низовинну горбисту рівнину з широко
розповсюдженим дюнним та кучугурним рельєфом. Зустрічаються дюни заввишки до 20 м (с.
Келеберда). Дюни та кучугури вкриті майже повсюдно лісом. На безлісих ділянках піски рухливі. У
геологічному відношенні тераса складена верхньочетвертинними алювіальними пісками. Верхня
частина алювіальних пісків перероблена еоловими процесами.
Заплавна тераса розповсюджена скрізь по долинах річок. Лише біля крутого правого берега
Дніпра вона виражена вузькою смугою псевдотераси конусів виносу та делювіальним шлейфом.
На заплавній терасі Дніпра виділяються центральний тальвег заплави, де розташовано русло
ріки, прируслові вали заввишки 3-5 м, стариці, ділянки високої заплави.
1.3. Прояв сучасних екзогенних процесів
В межах Канівського Придніпров'я широко проявленіпроцеси вивітрювання, сучасні
гравітаційні, водно-ерозійні, водно-акумулятивні, суфозійні та інші процеси. Крім того, значний
вплив на їх інтенсивність здійснює і господарська діяльність людини. В результаті дії всіх цих
чинників утворились і продовжують розвиватись різноманітні форми рельєфу.
1.3.1. Процеси вивітрювання
Процеси вивітрювання гірських порід (фізичного й хімічного) – явище важливе з погляду
формування поверхні землі й певних видів корисних копалин як результатів безпосереднього
вивітрювання та переробки вивітрилих порід іншими геологічними процесами (родовищ каоліну
та бокситів, заліза, ільменіту, нікелевих та марганцевих руд, будівельних матеріалів – глини, піску,
жорстви, щебеню тощо).
Залежно від кліматичних умов, складу та умов залягання гірських порід виділяють
декілька типі кір вивітрювання. В умовах помірно теплого клімату та помірної вологості,
характерних для сучасної України, формуються кори вивітрювання, складені глинистим
матеріалом (переважно каолінітом та гідрослюдами). На гранітних кар’єрах (Богуславському та
Малосмілянському) у межах верхнього (поверхневого) шару чітко спостерігається зміна з
глибиною (на різних об’єктах – у різному ступені, від 50-80 см до декількох метрів) структури,
складу й кольору порід, їх тріщинуватості, насиченості гумусом тощо. Це сучасна кора
вивітрювання. Особливо яскраві прояви фізичного вивітрювання – десквамація та тріщинуватість
– спостерігається в згаданих кар’єрах.
1.3.2. Гравітаційні процеси
Майже на всіх відслоненнях студенти мають можливість вивчати яскраві прояви схилових
процесів – від площинного змиву до численних зсувів, обвалів, селів. У 2001 р. новий зсув грунту
відбувся в яру Маланчин потік. Крім цього зсуву, в межах району практики фіксується багато
старих зсувів з усіма класичними проявами від «п’яного лісу» до зсувних терас тощо.
Зазначимо, що найбільш важливими причинами, які зумовлюють розвиток зсувів у
Середньому Придніпров’ї, є такі: 1) орографічні умови схилів (різкі коливання висот поверхні від
80 до 100 м на невеликих відстанях, різкі підвищення над рівнем ріки); 2) особливості геологічної
будови (розвиток на схилах лесів та лесових порід, наявність водотривких підстеляючи шарів
моренних суглинків і товщ бурих глин, а також мергелів київської серії (рис. 4), а в Канівському
районі – юрських глин, які залягають вище базису ерозії, мають ухил у бік Дніпра і при
зволожуванні є поверхнею, що сприяє сповзанню блоків, що залягають вище цих товщ); 3)
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наявність досить витриманих водоносних горизонтів у відкладах антропогену й палеогену; 4)
зливовий характер атмосферних опадів та їх значна кількість у весняно-осінні періоди й зрошення;
5) фізичні властивості порід правобережжя Дніпра; 6) режим рівня Дніпра, інтенсивне підмивання
водами його берегів (корінних схилів), підвищення основ схилів, що послаблює їх вертикальну
стійкість (рис. 5).
У Канівському районі формуються зсуви, сформовані у однорідному середовищі та
пов‘язані із зміщенням лесоподібних товщ та пісків і пісковиків палеоцену по глинах юрського
віку у результаті їх перезволоження. Найвагомішими причинами, що зумовлюють прояв зсувних
явищ у межах цього району, є геоморфологічні (високі показники густини горизонтального та

Рис. 4. Процеси обвалювання та зсування по мергелях київської світи
(півд. околиця с. Гребені Київської області).
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Рис. 5. Зсувні схили у межах берегів Канівського водосховища
(с. Гребені Київської області)
глибини вертикального розчленування, значні ухили земної поверхні), наявність у розрізі
водонепроникних відкладів (юрських глин), наявність витриманих водоносних горизонтів,
зливовий характер атмосферних опадів, інтенсивні ерозійні процеси, що спричинюють інтенсивне
руйнування прибережних схилів.
Як наслідок дії цих факторів виникають інтенсивні зсувні процеси, результати прояву яких
спостерігаються і сьогодні. Прикладом сучасної діїфакторів і процесів зсування може слугувати
великий зсув у межах яру Меланчин потік у Канівському природному заповіднику, що виник у
червні 2001 р. і призвів до порушення динамічної рівноваги схилу в цьому яру. Цей процес мав
негативні наслідки, оскільки виникла загроза знищення частини заповідного лісу, а також
історично відомого “Тарасового шляху”. У результаті зсування відбулося сповзання значної
ділянки акумулятивної тераси, яка мала ширину 70 м і довжину близько 79 м і знаходилася в
межах правого крутого схилу лівого відгалуження яру. Його русло має значну глибину (до 10 м) і
сформовано тимчасовим водним потоком, що на даний час штучно підпружений завдяки
існуванню насипу. На даній ділянці водний потік виповнив штучне озеро глибиною до 3 м.
Створену дренажну систему було занесено мулом під час злив. Зсув має складне походження і
структурно обумовлений. Його ложе являє собою своєрідний “напівцирк”, обмежений з двох
заокруглених боків скидами, зміщувачі в яких – лістричні поверхні, вертикальні вгорі й
виположені вниз за схилом. Вертикальне зміщення в тиловій зоні – до 4,5 м, при горизонтальному
переміщенні – до 6 м. Фронтальна частина зсуву складена окремими островоподібними тілами, що
поступово руйнуються за рахунок водно-гравітаційних процесів. Південно-східне обмеження ложа
зсуву значно відрізняється від вище охарактеризованих стінок, являючи собою вертикальну
площину зміщувача лівостороннього зсуву, який в нижній частині переходить у зсуво-підкид.
Очевидно, що зміщення вздовж цієї поверхні здійснювалося в умовах стиснення, про що свідчить
досить потужна зона зім‘яття.
Найвірогіднішою причиною процесів зсування в тілі стабілізованої закріпленої рослинністю
акумулятивної нахиленої тераси можна вважати надмірне зволоження цокольної частини при
порушенні дренажної системи за рахунок штучного підвищення місцевого базису ерозії рівнем
штучного водосховища. Відрив тіла зсуву був спричинений надмірним надходженням води по зоні
порушення задернованого покриву стежкою. Отже, крім природних причин, що зумовили
формування описаного зсуву, слід особливо вказати на антропогенні чинники його утворення.
Велике зацікавлення викликає періодичне повторення екзотектонічної активізації у вигляді
глиняного діапіризму по лінії: пригирлова частина Костянецького яру – середня частина
Меланчиного потоку – середня частина Малого Пекарського яру (відслонення “Ластівчин хвіст” –
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середня частина Великого Пекарського яру (відслонення “Купол”) – Глядів яр. Уздовж цієї лінії
досить часто спостерігаються зсуви-завали, які практично знищують геологічні відслонення.
Таким чином, зсувні процеси Середнього Придніпров‘я мають відмінності щодо чинників
формування та структури зсувних тіл у зв‘язку із різними літолого-стратиграфічними,
тектонічними та гідрогеологічними умовами. Зсуви, сформовані у межах цього регіону, є
прикладом структурних зсувів, сформованих у квазіоднрідному середовищі з багатошаровою
будовою.
Крім зсувів, на правобережжі Дніпра від Києва до Черкас можна спостерігати широкий
розвиток балок, ярів, а вздовж водосховищ – обвалів.
1.3.3. Результати діяльності сучасних та давніх тимчасових та постійних водотоків.
Результати дії водно-ерозійних та водно-акумулятивних процесів вивчаються на
відслоненнях в ярах та на березі Дніпра, де зустрічається яружний та річковий алювій.
Найяскравіше представлена яружно-балкова система. Це– типові врізані долини з крутими
схилами, ускладненими зсувами, з великою глибиною врізу. Сильне піднесення дислокацій над
місцевим базисом ерозії – рівнем Дніпра, їх літологічні особливості, складні гідрогеологічні
умови– є основними факторами сильного розвитку яружної сітки. Глибина врізу ярів досягає
100 м. По дну ярів течуть невеликі струмки. В ході практики досліджуються алювіальні та
пролювіальні відклади, водно-ерозійні та водно-акумулятивні форми рельєфу, створені
постійними та тимчасовими потоками.
1.3.4. Результати діяльності моря.
На території практики студенти можуть спостерігати абразійну та акумулятивну діяльність
Канівського «моря» безпосередньо біля брами заповідника. Звичайно, ці прояви відмінні від
діяльності справжнього моря за масштабами, однак можуть бути яскравим прикладом морських
прибережних процесів.
Результати діяльності давніх морів спостерігаються на території Канівського полігону в
багатьох відслоненнях в ярах (Костянецький, Глядів, Меланчин потік та ін.) та кар’єрах. Море на
теренах практики існувало в юрі, на початку пізньої крейди, майже весь палеоцен та в еоцені.
Необхідно підкреслити особливості відкладів, які дозволяють визначати їх морське походження
(генезис), звернути увагу на характер викопних решток у породах морського генезису.
1.3.5. Діяльність льодовиків та флювіогляціальні процеси
Результати діяльності льодовиків досліджуються в Богуславському кар’єрі Костянця.
Типові «баранячі лоби», флювіогляціальні та моренні відклади, поширені на полігоні практики,
дадуть багато ілюстративного матеріалу для висвітлення цього процесу. Їх вивчення дозволить
добре закріпити раніше набуті знання. Моренні та флювіогляціальні відклади також широко
розповсюджені в геологічних розрізах Києва на схилах Дніпра.
В ярах Канівщини іноді можна
помітити серед горизонтів лесів та викопних грунтів прошарки більш грубих шаруватих добре
промитих різнозернистих пісків, гравію і гальки. Шаруватість у цих відкладах часто діагональна.
Такі прошарки відслонені, зокрема, у Великому та Малому Пекарських та інших ярах.
Характеристика моренних, флювіогляціальних та лесових відкладів надається у розділі
«Стритиграфія».
1.3.6. Діяльність підземних вод
Підземні води впливають на властивості грунтів, виконують певну геологічну роботу,
утворюють відклади тощо. Вони використовуються для водопостачання і для бальнеологічних
цілей. Їх вивчення надзвичайно важливе для розвитку різних галузей народного господарства. З
них вилучають корисні розчинені речовини, нерідко вони перешкоджають проведенню гірничих
робіт, господарському використанню заболочених територій тощо. Цей неповний перелік
практичних питань свідчить про те, що підземні води є важливим об’єктом при геологічних
дослідженнях.
Гідрологічні дослідження, проведені у межах Канівських дислокацій, дозволяють виділити
два комплекси водоносних горизонтів. Нижній водоносний комплекс дислокованих осадочних
порід обє'днує наступні водоносні горизонти:
1) під'юрських пістряво-картатих товщ девон-тріасу;
2) відкладів крейди;
3) канівсько-бучацького регіоярусу.
Водоносний горизонт пістряво-картатої товщі добре ізольований від усіх вищезалягаючих
водоносних горизонтів і не має з ними ніякого зв’язку. Ізолятором в даному випадку виступає
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потужна товща юрських глин, що перекриває дані відклади. Води цього горизонту напірні,
знаходяться на глибині 112-135 м.
Крейдові відклади залягають нижче рівня Дніпра майже на 35 м. До них приуроченний
водоносний горизонт, який розташований на глибинах більше 40 м, а в свердловині біля підніжжя
Шевченківської гори знаходиться на глибині 42,2 м. Води цього горизонту також напірні, дебіт
свердловини становить 6.0-10.0 м3/год.
Водоносний горизонт в пісках канівсько-бучацького регіоярусу є найбільш потужним і
поширеним серед палеогенових відкладів.
Верхній водоносний комплекс дислокованих осадових порід об’єднує наступні водоносні
горизонти:
1) відкладів крейди;
2) канівсько-бучацького регіоярусу;
3) ранньочетвертинного алювію.
Основною особливістю порід цтого комплексу є те, що вони сильно дислоковані і тому не
мають потужних шарів, а умови залягання підземних вод, що приурочені до цих шарів та їх
властивості перебувають у цілковитої залежності від характеру дислокацій. У живленні цих
водоносних горизонтів основна роль належить атмосферним водам. Вихід на денну поверхню вод
водоносного горизонту крейди верхнього водоносного комплексу можна спостерігати в
Холодному ярі та Меланчиному потоці.
До проявів діяльності підземних вод можна також віднести явище суфозії, яке
спостерігається на терасованому схилі правого борту яру Меланчин потік.
Крім того, при наявності часу і потреби можна проводити гідрогеологічні спостереження,
які полягають у вивченні природних і штучних виходів підземних вод та всіх проявів їх
діяльності. Задача практиканта при цьому полягає у: 1) реєстрації й описі виходів підземних вод їх
діяльності; 2) з’ясування приуроченості водоносних горизонтів до тих чи інших гірських порід та
виявленні ступеня насиченості водою різних порід і якості підземних вод; 3) встановленні
головних водоносних верств і непроникних для води порід (водоупорів).
При описі джерела (водопункту) до польової книжки занотовуються такі дані: 1) Номер
джерела, його назва та місцезнаходження; 2) Висота над рівнем найближчої водойми (ріки, озера
чи моря); 3) Докладна характеристика положення джерела відносно елементів рельєфу і рельєфі у
місці його виходу; 4) Умови виходу води (із корінних чи четвертинних відкладів, вихід пластових
чи тріщин них вод, висхідне чи низсхідне джерело); 5) Склад водоносної верстви чи водо упору, їх
положення, тріщинуватість, вік; 6) Каптаж джерела, його форма, розміри, матеріал. Важливо,
встановити положення каптажного обладнання відносно водоносних верств, тріщин тощо. Якщо
відомо, записують ким і коли був споруджений каптаж, визначають його стан.
Дослідження джерела полягає в замірі дебіту й визначенні фізичних властивостей
джерельної води. Дебіт невеликих джерел найзручніше вимірюється об’ємним способом (за
допомогою мірного посуду й секундоміра), дебіт великих джерел – за допомогою гідрометричної
вертушки, поплавками. За дебітом джерела поділяють на малі – менше 1 л/с, середні – від 1 до 10
л/с, великі – більше 10 л/с.
Фізичні властивості води (прозорість, колір, запах, смак, температура) визначаються
безпосередньо біля джерела.
Якісне визначення прозорості досягається в пробірці, або в скляному циліндрі. Ступінь
прозорості отримуємо, дивлячись зверху. За ступенем прозорості води поділяють на: прозорі,
слабкоопалесціюючі, опалесцюючі, злегка мутні, мутні, дуже мутні. Кількісне визначення
мутності відбувається в циліндрі висотою не менше 30 см з плоским дном. Визначають найбільшу
висоту водяного стовпа за якої можливе читання тексту, покладеного під дно циліндра. Ця висота
(у сантиметрах) і визначає прозорість води.
Колір визначається якісно вода без кольору, жовтувата, голубувата, бура тощо. Якщо вода
мутна, її спочатку треба профільтрувати.
Запах води визначається двома способами: 1) заповнюють водою на 2/4 чисту пляшку,
закривають корком, збовтують, відкривають корок і відразу нюхають:
2) налиту в посуд воду спочатку підігрівають до 50-650, потім струшують і нюхають.
Інтенсивність запаху визначають за п’ятибальною системою: без запаху, дуже слабкий, помірний,
виразний, дуже сильний. До цього додається якість запаху: хлорний, землистий, болотяний,
затхлий, сірководневий тощо.
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Смак води визначають у тому разі, коли відоме їх походження та є впевненість про
відсутність забруднюючих речовин та у санітарній чистоті.
1.3.7. Діяльність вітру
На території, що межує з полігоном та безпосреденьо на території заповідника, прояви
діяльності вітру не мають значного поширення. Але місцями можна спостерігати повалені вітром
під час буревіїв дерева. На піщаному березі Канівського водосховища можуть утворюватися знаки
брижі, подібні до тих, що характерні для пустель. На лівому березі на терасах збереглися давні
дюни (с. Келеберда), які сьогодні порослі лісом. Давні дюни спостерігаються також на правому
березі, там де дорожнє полотно, прорізає їх на ділянці в районі м. Обухова та на інших ділянках
траси.
1.4. Стратиграфія
Породи кристалічного фундаменту в межах Канівського полігону практики не виходять на
денну поверхню, тому для ознайомлення із процесами метаморфізму і магматизму та відповідно
породами метаморфічного і магматичного походження студенти їздять у виїзний маршрут
(Додаток 1, маршрут 7) до смт Стеблів і м. Корсунь-Шевченківський.
Під час проходження інших маршрутів студенти спостерігають у відслоненнях вихід на
денну поверхню порід осадового чохла – відклади юри (ічнянська світа), крейди (бурімська світа,
смілянські верстви (“верстви Виржиківського”)), палеогену (канівська та бучацька серії) та
четвертинні утворення.
Мезозойська ератема
Юрська система (J)
Відклади юрської системи з розмивом залягають на породах тріасової системи і
кристалічного фундаменту та незгідно перекриваються крейдовими, палеогеновими, неогеновими
та четвертинними утвореннями. У складі юрської системи виділені середній (байоський, батський
та келовейський яруси) і верхній (оксфордський та кімериджський яруси) відділи. У відслоненнях
можна спостерігати тільки породи келовейського ярусу.
Келовейський ярус
Ічнянський горизонт
Ічнянська світа (J2ič)
Ічнянська світа (J2ič)на території досліджень поширена в північній частині правобережжя і
по всьому лівому березі Дніпра. Відсутня в улоговині льодовикового виорювання та розмиву в
районі сс. Ліплява, Келеберда, Прохорівка та південніше. В районі Канівських дислокацій породи
світи приймають участь в утворенні численних лускуватих структур, що залягають на різних
абсолютних відмітках. Згідно залягає на глинах ніжинської світи і без ознак перерви
перекривається іваницькою світою, а в місцях її відсутності– крейдовими утвореннями та
четвертинними відкладами.
Ічнянська світа складена алевритами глинистими, темно-сірого та сірого кольорів, вапнистими,
піщанистими, слюдистими та глинами алевритистими, темно-сірими, коричневуватими, піщанистими,
вапнистими, слюдистими, з великою кількістю фауни та прошарками вапняків.
Під мікроскопом вапняк піщаний органогенно-детритовий. Основна глинисто-карбонатна маса
містить органічні рештки, представлені численними (10-15 %) спікулами губок, заміщених
кальцитом розміром від 0,3 до 1 мм. Також спостерігаються залишки майже повністю розчинених
форамініфер (до 5 %), сітчасті карбонатні утворення моховаток чи діатомей. Уламкові алевритопсамітові зерна розміром до 0,2 мм, кутасті, кородовані (25-30 %). Представлені переважно
кварцом. Пірит – помітна кількість розсіяних у породі утворень і мікроагрегатних скупчень
розміром до 0,16 мм[Держ.геол. карта України, 2012].
Мінерали важкої фракції– пірит, сидерит, циркон, анатаз, лейкоксен, чорні рудні мінерали, а
також рутил, титаніт, гранат, сфалерит, амфібол, слюда, колофан. Легка фракція складена в
основному кварцом, глинисто-слюдистими агрегатами, опалом, детритом, карбонатом, вуглистими
зернами, слюдою, польовим шпатом, а також присутній халцедон, уламки пісковику.
Накопичення ічнянської світи відбувалося в умовах прибережної зони мілководного
морського басейну.
Вік ічнянської світи визначається її положенням у розрізі та добре охарактеризований
палеонтологічно. Світа містить багату фауну молюсків (у вигляді черепашок, ядер та відбитків) та
рясний детрит.
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Крейдова система (К)
Відклади крейдової системи в межах полігону практикизалягають зі стратиграфічною
незгідністю на відкладах юри і перекриваються палеоген-неогеновими, а в деяких місцях –
четвертинними відкладами.
Під час проходження практики спостерігаються і описуються відклади нижнього (аптський
та альбський яруси) і верхнього (сеноманський та туронський яруси) відділів.
Аптський-альбський яруси
Іршанський горизонт
Смілянські верстви (K1sm)
Смілянські верстви (K1sm) представлені континентальними піщано-каолінітовими
утвореннями, що виповнюють древні долини-депресії переважно у кристалічному фундаменті та,
меншою мірою, успадковані долини в докрейдовому осадовому чохлі. Поширені вони в районі
смт.Стеблів, сс. Сахнівка, Межиріч та ін. і розкриті свердловинами біля сс. Дубіївка та
Новоселівка.
Смілянські відклади залягають переважно на кристалічному фундаменті та корі
вивітрювання і, в цілому, повторюють конфігурацію Звенигородсько-Канівської депресії,
підстелюються тут юрськими глинами. Перекриваються відкладами нижньої і верхньої крейди,
палеогену, неогену та четвертинними.
Потужність верств не витримана по площі і контролюється, з однієї сторони, рельєфом
кристалічного фундаменту, а з іншої, – глибинами та площами пізніших розмивів.
Представлені смілянські відклади каолінистими пісками і вторинними каолінами, які по
розрізу і по простяганню переходять одні в другі.
Фрагментарно біля м. Канева, під пісками бурімської світи присутні гравелітисті
каолінисті кварцові піски, які були виділені як верстви Виржиківського. Дані відклади за своїм
стратиграфічним положенням у розрізі та літологічним складом можуть розглядатися як
фаціальний та віковий аналог смілянських верств. Представляють собою косошаруваті гравелисті
піски білого і вохристо-іржавого кольору, що вміщують до 30-40% каоліну, який часто утворює
окремі гнізда.У важкій фракції переважають марказит, ільменіт, лейкоксен і циркон, постійно
зустрічаються одиничні зерна силіманіту, дистену, ставроліту та ін.
Потужність шару Виржиківського 0,5-2,0 м. Відслонюється шар Виржиківського в гирлі яру
Меланчин потік, в лівому борту біля криниці.
Утворення даних відкладів відбувалося в умовах водного середовища, про що свідчить
перешарування каолінів і пісків та пошарове збагачення каолінітових пісків ільменітом. На
окремих ділянках очевидно існували болотні умови, за рахунок чого вторинні каоліни збагачені
вуглистими рослинними рештками. Джерелом кластичного матеріалу, який характеризується
низьким сортуванням та необкатаністю, були навколишні докембрійські породи.
Альбський-сеноманський яруси
Бурімський горизонт
Бурімська світа (K1-2br)
Породи бурімської світи (K1-2br) трансгресивно залягають на розмитій поверхні юрських
відкладів та на континентальних утвореннях нижньої крейди, а в місцях їх відсутності – на
кристалічних породах фундаменту та їх корі вивітрювання.
Перекривається товщею крейди та мергелів сеноману, а в місцях її розмиву –
палеогеновими, неогеновими та четвертинними відкладами. В районі Канівських дислокацій
бурімські відкладиприймають участь у будові дислокованих утворень. Середня потужність
відкладів 15 м.
Представлена світа дрібнозернистими пісками з прошарками пісковиків. Інколи відмічається
їх перешарування. Піски сіро-зелені, зеленувато-сірі до сірих, дрібнозернисті, у підошві
різнозернисті, глауконіт-кварцові, різною мірою глинисті та алевритисті, неясношаруваті, іноді
вапнисті. Пісковики світло-сірі, рідко зеленувато-сірі, дрібнозернисті, кварцові, глауконіт-кварцові,
кременисті, щільні, масивні, іноді слабковапнисті. Потужність прошарків пісковиків та їх
положення в розрізі непостійні.
Під мікроскопом– пісковик сірий дрібно – та середньозернистий, алевритистий,
глауконітовий, спонголітовий з кременистим (опаловим), базальним та контактово-поровим
цементом. Уламкові зерна розміром 0,08 та від 0,1 до 0,2 мм (60-70 %) – кутасті, кородовані; від 0,5
до 1 мм (2 %) – різною мірою обкатані. Представлені переважно кварцом, меншою мірою польовими
шпатами – кородованими по тріщинам спайності, лусочками мусковіту, альбітом, ортоклазом.
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Халцедон – волокнисто-променисті агрегати на окремих ділянках виповнюють простір між
уламковими зернами, заповнюють прожилки; опал– має різкий рельєф, буруватий колір,
спостерігається навколо уламкових зерен, ділянками цементує їх.Помітна кількість спікул губок
розміром від 0,3 до 0,6 мм. Глауконіт – до 10 % – мікроагрегатні утворення трав’янисто-зеленого
кольору переважно неправильної і ізометричної форми, розмір – від 0,08 до 0,3 мм. Крім того,
глауконіт виповнює пори, тріщини та порожнини навколо і в середині уламкових зерен. Пірит –
незначна кількість розсіяних у породі утворень і мікроагрегатних скупчень розміром до 0,3 мм. З
акцесорних мінералів спостерігаються рогова обманка, циркон. Важка фракція представлена
піритом, чорними рудними мінералами, колофаном, цирконом, лейкоксеном, гранатом, анатазом.
В незначних кількостях присутні епідот, амфібол, рутил, фосфат, дистен, титаніт, гідрогетит,
турмалін та глауконіт. В легкій фракції присутні кварц, глауконіт, польовий шпат, глинистослюдисті агрегати, в незначних кількостях – опал та халцедон.
Вік бурімської світи визначається її стратиграфічним положенням та палеонтологічними
визначеннями форамініфер та молюсків;це свідчить про формування бурімських відкладів в
морському басейні, що існував протягом пізньоальбського – сеноманського віків. Внаслідок
однотиповості умов осадконакопичення в альб-сеноманському морі утворювалися літологічно
одноманітна теригенно-піщаниста товща порід. На початкусеноманського віку морська трансгресія
досягла свого максимуму.
Кайнозойська ератема
Палеогенова система (Р)
Палеоценовий відділ
Палеогенові відклади в межах полігону практики представлені піщаними осадками
морського типу, спостерігати які студенти мають змогу під час маршруту в Костянецький яр та с.
Григорівку. Представленідані відклади канівською серією нижнього еоцену і бучацькою серією
середнього еоцену, які є найбільш поширеними по площі.
Залягають палеогенові відклади трансгресивно на розмитій поверхні крейди, юри або
докембрію.Перекриваються утвореннями міоцену та четвертинної системи.
Проф. С.А. Мороз виділяв глядівську світи палеоцену (аналог бурімської світи), стратотип
якої було вcтановлено та описано співробітниками кафедри загальної та історичної геології у
Глядовому ярі на околиці с. Хмільна.. Глядівська світа за своєю природою є своєрідною
олістостромною товщею. У її палеогеновому піщаному «матриксі» в нижній частині розрізу
скупчені зруйновані пласти сеноманських пісковиків та брили й уламки шампанської писальної
крейди. Ці олістоліти утворилися під впливом тектонічних рухів ларамійської фази
тектоорогенезу і глиняного діапіризму середньоюрської товщі, що подекуди фіксуються у
середній частині світи. Верхня частина розрізу останньої представлена одноманітними
алевритовими пісками, в покрівлі яких часто-густо присутні лінзи (потужність 0,5-8,0 м)
«глауконітової крейди» і виповнені сліди біотурбацій.
За думкою С.А.Мороза на більш молодий вік відкладів може вказувати комплекс решток
макрофауни (зуби ламноїдних акул, спікули губок, молюски двостулкові та черевоногі) і листяної
флори і аналіз спорово-пилкових спектрів, у складі яких поряд з давніми формами,
перевідкладеними з утворень мезозою, присутні більш молоді види, здебільшого характерні для
палеогену.
Висновок про палеоценовий вік глядівської світи певним чином узгоджується з
матеріалами щодо вивчення мікрофітофосилій – властивого нанопланктону та диноцист.
Представлені дані свідчать про дискусійність визначення віку альб-сеноманcьких та
палеогенових відкладів Канівського Придніпров’я.
Еоценовий відділ
Канівський регіоярус
Канівська серія (Р2kn)
Глибина залягання канівської серії змінюється у великих межах– в основному вона залягає
нижче базису ерозії і встановлена лише за даними буріння. Виходи на денну поверхню можна
спостерігати лише на правому березі р.Дніпро від с. Трахтемирів до устя р. Рось в районі
Канівських дислокацій.
Залягає канівська серія трансгресивно на розмитій поверхні бурімської світи, на півночі та
північному сході – породах палеоцену та меншою мірою на юрських відкладах, а також на
утвореннях кристалічного фундаменту, перекривається бучацькою серією, іноді четвертинними
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відкладами.
В районі Канівських дислокацій нормальне залягання відкладів канівської серії порушено
гляціодислокаціями. Тут канівська серія залягає на різновікових відкладах, починаючи від юрських
(в районі сіл Трахтемирівта Григорівка), на пісках бурімської світи (в центральній частині, біля
м. Канів, сс. Пекарі, Хмільна), на писальній крейді товщі крейди та мергелів (в південній частині,
біля с. Кононча). Залягає канівська серія в цьому районі часто з крутим, до вертикального (ХутірХмільна), і навіть перевернутим падінням. Так, у верхів’ях Костянецького яру канівська серія
залягає на пісках бурімської світи, які лежать на юрських глинах, а останні підстеляються
четвертинними утвореннями.
За літологічними особливостями канівська серія була розділена Г. А. Радкевичем (1896,
1900 рр.) на чотири горизонти:“a”, “b”, “c” і “d” (знизу-вверх). За польовими спостереженнями
горизонти Г. А. Радкевича характеризуються наступним складом.
Горизонт “a” – піски брудно-зелені, вуглисті, глинисті, дрібнозернисті, нерівномірнозернисті, кварц-глауконітові, з мусковітом та кутастими зернами кварцу. У верхніх частинах
горизонту зустрічаються зростки кременистого пісковику, в нижніх – прошарки крупнозернистого
піску.
Горизонт “b” – піски світлі, сірувато-зеленуваті, дрібнозернисті, кварц-глауконітові, з
кутастими зернами кварцу. У верхній частині горизонту майже завжди присутній шар темносірого, зливного, кременистого, кварц-глауконітового пісковику.
Горизонт “c” – піски вохристо-бурі, вохристо-жовті чи бурувато-коричневі з зеленуватим
відтінком, сильно глинисті, нерівномірно зернисті, переважно крупнозернисті з різнообкатаними
зернами кварцу, зі значним вмістом глауконіту.
Горизонт “d” – піски зелені, сірувато-зелені, світло-зелені до трав’янисто-зелених, глинисті,
нерівномірно зернисті, кварц-глауконітові, з дрібними стяжіннями та прошарками кременистого
зливного пісковику.
Здебільшого, в розрізах і відслоненнях, чіткої межи між цими горизонтами не
спостерігається. В окремих розрізах деякі горизонти відсутні. Найбільш повний розріз серії
спостерігається в межах Канівських дислокацій, у відслоненнях в районі с. Трахтемирів, де
представлені усі чотири горизонти.
По мірі віддалення від району Канівських дислокацій, головним чином у південно-західному
напрямку, канівська серія представлена майже одноманітними глауконіт-кварцовими пісками, в
підошві яких зустрічаються малопотужні прошарки вуглистих піщанистих глин та різнозернистих
пісків.
Канівська серія складена морськими фаціями помірних глибин та прибережно-морською.
Під мікроскопом пісковик крупнозернистий з поодинокими включеннями дрібногравійних
уламків з кременистим (опал) аморфним поровим цементом. Уламковий матеріал (до 80 %)
представлений переважно обкатаними та напівобкатаними зернами кварцу (присутні фрагменти
кутастих уламків обкатаних зерен).
Легку фракцію канівських пісків складають кварц, польовий шпат, глауконіт, глинистослюдисті агрегати озалізнені. У важкій фракції присутні чорні рудні мінерали, лейкоксен, дистен,
турмалін, рутил, анатаз, епідот, слюди, гранат, циркон.
Палеонтологічно канівська серія охарактеризована бідно. Вік канівських відкладів
визначається їх стратиграфічним положенням та результатами палінологічних досліджень.
При проведенні палеонтологічних досліджень канівської серії Т. В. Шевченко виділила
комплекс диноцист і зелені водорості, які характерні для раннього еоцену.
Таким чином, за палеонтологічними і геолого-літологічними даними вік канівської серії
визначається як ранньоеоценовий.
Бучацький регіоярус
Бучацька серія (Р2bč)
Серія залягає трансгресивно на розмитій поверхні канівської серії, кристалічному
фундаменті та, меншою мірою, на відкладах крейдової та юрської Потужність бучацької серії
змінюється від 1-2 до 30-40 метрів.
Перекриваються бучацькі відклади палеогеновими, неогеновими та четвертинними
породами. У відслоненнях зустрічаються, в основному, в межах Канівських та Мошногірських
дислокацій, де вони припідняті до відміток понад 200 м.
У будові бучацької серії беруть участь морські та, меншою мірою, континентальні відклади.
Морська макрофація представлена фаціями помірних глибин та прибережно-морською,
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континентальна макрофація – озерно-болотною фацією.
Серед морських осадків найпоширеніша прибережно-морська фація, складена пісками
кварцовими, меншою мірою пісками та алевритами кварцовими з глауконітом, слабо вуглистими,
глинистими та пісковиками. Піски прибережно-морської фації кварцові, рідше глауконіт-кварцові,
сірі та темно-сірі, різнозернисті – від дрібно- до середньозернистих. Піски різною мірою глинисті
та вуглисті. У кварцових пісках майже завжди спостерігаються домішки глауконіту, нерівномірно
розподіленого по розрізу.
Пісковики, що залягають у пісках у вигляді лінзоподібних прошарків зазвичай, приурочені
до середньої частини розрізу. Вони кварцові від світло- до темно-сірих, крупно- та
середньозернисті на кременистому, глинисто-кременистому та глинистому цементі. Потужність їх
не перевищує 1 м.
Алеврити характеризуються більш темним забарвленням і приурочені до нижньої частини
розрізу. Вони сильно піщанисті, вуглисті, часто слюдисті, з нечіткою хвилястою, косою та
горизонтальною шаруватістю.
Фація помірних глибин поширена в межах північної частини дислокацій. Вона
трансгресивно перекриває прибережно-морські утворення. Складена вона пісками глауконіткварцовими, різнозернистими – від тонко- до середньозернистих, з малопотужними прошарками
пісковиків на глинистому цементі, іноді з включенням дисперсної вуглистої речовини.
Легка фракція пісків бучацької серії містить кварц, вуглисті зерна, польові шпати, глауконіт
та глинисто-слюдисті мінерали. До складу важкої фракції входять чорні рудні мінерали, пірит,
циркон, лейкоксен, дистен, гранати, ставроліт, рутил, анатаз, епідот, турмалін, глауконіт та
колофан.
Вік бучацької серії визначається як середньоеоценовий.
Четвертинна система
Характерною особливістю четвертинних відкладів є їхня мала потужність, відсутність
цементації і майже повсюдна поширеність. Під час проходження практики студенти можуть
спостерігати формування сучасних генетичних типів четвертинних відкладів таких як алювіальні,
озерно-болотні, еолові, елювіальні, біогенні та техногенні.
Більш давні (плейстоценові) четвертинні відклади у районі проходження практики
представлені елювіальними, еоловими, еолово-делювіальними, делювіально-еоловими, алювіальними
відкладами, а також моренними та флювіогляціальнимиутвореннями. Формування цих відкладів
іфдбувалось в умовах чергування кліматичних епох (теплих і холодних), що відобразилось на їх
складі та умовах залягання.
Залягають четвертинні відклади переважно на неогенових та палеогенових утвореннях і лише
в долинах річок місцями перекривають крейдові та кристалічні породи. Потужність коливається
від 0,1 (в долинах річок і ярів) до 120 м (в улоговинах виорювання).
Канівське Придніпров‘я згідно зі схемою районування четвертинних відкладів розташоване в
межах Лесової області, де виділено дві підобласті: Північно-східна гляціальна та Дніпровська
лесово-алювіальна.
Підобласть Північно-східна гляціальна займає більшу частину правобережжя Дніпра. В межах
підобласті виділені райони Прильодовиковий та Льодовиковий. Льодовиковий район складається з
наступних підрайонів: Ржищівська середньовисотна сильно розчленована акумулятивно-ерозійна
рівнина з легкосуглинистим четвертинним покривом з поверхні, Канівська та Мошногірська
структурно-денудаційні височини, в будові яких переважають дислоковані дочетвертинні та
моренні і водно-льодовикові відклади, перекриті лесоподібними суглинками, Росинська воднольодовикова прохідна долина, Корсунь-Шевченківська середньорозчленована акумулятивноерозійна рівнина, в будові якої переважають озерно-, водно-льодовикові та моренні відклади,
перекриті лесоподібними суглинками з прошаркамигрунтів. Підобласть Дніпровська лесовоалювіальна займає все лівобережжя та незначну частину правобережжя Дніпра.
Плейстоценові алювіальні відклади складають давні річкові тераси, зокрема шосту-восьму
надзаплавні тераси долини Пра-Росі, поховану шосту терасу р. Дніпро в межах лівобережжя,
четверту-третю надзаплавних тераси долин рр. Рось (в районі сс. Біївці, Нехворощ, Виграїв,
Стеблів, Гарбузин, Сахнівка та м. Корсунь-Шевченківський), Росава, Вільшанка та давньої
прохідної долині між рр. Рось та Росава. Також вони зафіксовані в межах четвертої, третьої
(трубізький ступінь /a3PIIItb/), третьої (трубізької) – другої (вільшанської) нерозчленованих терас
рр. Дніпро та Вільшанка,другої-першої надзаплавних терас – (вільшанський та деснянський
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ступені /a2-1PIIIvl-ds/) долин рр. Рось та Росава, та фрагментарно на правому березі р. Дніпро,
першої (деснянської - деснянський ступінь /a1PIIIds/) надзаплавної тераси, займаючипри цьому
найбільші ділянки у долині Дніпра і фрагментарно в долині р. Супій. Алювіальні відклади
представлені переважно пісками кварцовими та польовошпат-кварцовими, різнозернистими,
сірувато-жовтими, світло-сірими, з прошарками супісків, суглинків, іноді з залишками рослин,
місцями з косою шаруватістю. Неоплейстоценові алювіальні відклади закартовані в межах
численних лусок Канівських дислокацій. Представлені пісками сірими, бурувато-сірими,
різнозернистими, переважно дрібнозернистими, польовошпат-кварцовими.
У процесі проходження польових маршрутів студенти мають змогу спостерігати відклади
максимального дніпровського зледеніння в межах України, що належать до дніпровського
кліматоліту середнього неоплейстоцену. Він представленийводно-льодовиковими і озернольодовиковими підморенними, льодовиковими, водно-льодовиковими і озерно-льодовиковими
надморенними, а також еолово-делювіальним відкладами.
Водно-льодовикові підморенні відклади /fPIIdni/ заповнюють водно-льодовикові прохідні
долини та річкові долини додніпровського віку. Представлені різнозернистими, переважно
середньозернистими пісками кварцовими, польовошпат-кварцовими, сірими, світло-сірими,
жовтувато-сірими, білими, іноді з зеленуватим відтінком, слабо глинистими, нерідко з галькою
кристалічних порід. Місцями серед пісків зустрічаються прошарки тонко піщанистих суглинків і
супісків сірих і зеленувато-сірих, потужністю 0,2-0,6 м.
Озерно-льодовикові підморенні відклади /lgPIIdni/ поширені в межах Північно-східної
гляціальної підобласті та в районі Моренних терас в Дніпровській лесово-алювіальній підобласті.
Залягають плащеподібно, місцями еродовані льодовиком або розмиті його талими водами.
Потужності коливаються від 3,3 до 20,8 м. Складені суглинками, рідше супісками блакитно-сірими,
жовтуватими, зеленувато-сірими, плямистими, іноді лесоподібними, пористими, часто
запісоченими, з лінзами та прошарками піску. Характерна тонка горизонтальна шаруватість,
ділянками вапнистість.
Льодовикові відклади – морена /gPIIdn/ плащеподібно залягає на дислокованих
дочетвертинних
та
водно-льодовикових
відкладах.
Перекриваються
середньоверхньонеоплейстоценовими субаеральними утвореннями, меншою мірою – надморенними
субаквальними відкладами дніпровського льодовика. Абсолютні відмітки підошви коливаються в
межах від 98 до 184 м, потужність в середньому становить 4-6 м, максимальна – 21,9 м.
Представлені суглинками жовто-бурими, жовтувато-сірими, бурими з червоним відтінком, часто
з вохристими плямами озалізнення, часто піщаними, сильно піщаними до піску, дуже щільними,
грубими, з карбонатними стяжіннями, зі значним вмістом гальки, гравію та валунів осадових та
кристалічних порід розміром від 0,1 до 5-6 см. Гранулометричний склад суглинків доволі
витриманий, в їх складі майже в однакових долях (23,7-33,8 %)присутні частки розміром 0,250,07 мм, 0,07-0,01 мм і <0,01 мм. Вміст часток розміром більше 0,25 мм не перевищує 4 %.
Водно-льодовикові надморенні відклади /fPIIdns/ розповсюджені переважно в районах
Безморенних терас, Шевченівській улоговині виорювання та Росинській водно-льодовиковій
прохідній долині. Приурочені до водно-льодовикових прохідних долин або до понижених ділянок
моренного рельєфу.
Озерно-льодовикові надморенні відклади /lgPIIdns/ залягають безпосередньо на морені, рідше
на надморенних пісках. Представлені переважно суглинками, іноді супісками зеленувато-сірими,
сірими, з вохристими плямами та розводами озалізнення, середніми, слюдистими, вапнистими,
іноді з прошарками і лінзами різнозернистого піску.
Елювіальні відклади плейстоценового віку представлені шарами викопних ґрунтів як
черноземовидними, так і суглинками.
Суцільним
чохлом
значну
частину
територіїпрактики
покривають
неоплейстоценовіеолово-делювіальнівідклади /vdPIIIbk/бузького кліматоліту. Потужності
відкладів коливаються в межах 0,5 – 9,45 м, в районі Канівських дислокацій видима потужність
нерідко перевищує 30 м. Переважно це легкі лесовидні суглинки палево-жовті, світло-палеві, іноді
з сіруватим відтінком, пилуваті, карбонатні, з дрібною пунктацією гідроокисів заліза та мангану
[Держ. геол. карта України. М: 1:200 000. Аркуш М-36-ХХ – Київ, 2012.].
У складі нерозчленованих утворень верхньонеоплейстоценового розділу – голоценового
відділу виділені еолові та пролювіальні відклади.
Еолові відклади /vPIIIpc-H/ поширені в долинах рр. Дніпро, Рось та Росава. Складені пісками
кварцовими, польовошпат-кварцовими, переважно світло-сірими, місцями жовтувато-сірими,
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дрібно-тонкозернистими, пухкими, сипучими, хвилясто шаруватими, іноді з домішкою
суглинистого матеріалу. Потужність еолових відкладів становить 1-12 м.
Пролювіальні відклади /рPIII-H/ закартовані вздовж південної та східної частин району
Канівських дислокацій, а також на півночі підрайону Ржищівської височини. Вони розвинені в
гирлах ярів та балок (конуси виносів). Являють собою перемішані та перевідкладені породи
четвертинного та дочетвертинного віку.Складені суглинками, пісками, глинами, невідсортованими
гальками кристалічних порід. Потужність їх не перевищує 7 м.
Голоценові відклади представлені різноманітними літолого-генетичними типами:
алювіальними, озерно-болотними, біогенними, еоловими, елювіальними та техногенними.
Алювіальні відклади /aH/ складають заплави та русла річок, балок та ярів. Потужність
коливається від 1,0-6 м в балках та невеличких річках до 12 м в долині Дніпра. Представлені
пісками кварцовими і польовошпат-кварцовими, різнозернистими, іноді з галькою та гравієм
різною мірою обкатаними, сірого, світло-сірого, бурувато-жовтого кольорів, часто замуленими;
супісками та суглинками руслових, заплавних, старичних фацій.
Озерно-болотні відклади /lbH/ приурочені до численних замкнених заболочених западин.
Поширені в межах заплави, а також третьої, третьої-другої надзаплавних терас Дніпра.
Представлені суглинками сірими, світло-сірими, блакитно-сірими та зеленувато-сірими,
середніми, іноді мулами з домішками слабо розкладених решток болотної рослинності та
черепашками прісноводних молюсків. Потужність становить 1,0-3,0, іноді до 6 м.
Біогенні відклади /bH/ закартовані в межах долини болота Ірдинь, складають окремі ділянки
заплав рр. Рось, Росава та в лівобережній частині заплави Дніпра. Представлені торфом темнокоричневого та темно-бурого кольору, мулистим, який вміщує велику кількість різною мірою
розкладених решток болотної рослинності, з тонкими прошарками мулистих суглинків і супісків
темно-сірих, сизувато-сірих. Потужність відкладів коливається від 0,5 до 6 м.
Еолові відклади /vH/ розповсюджені в заплавах рр. Дніпро та Вільшанка. Потужність
невелика, коливається в межах 2-5 м в кучугурах, до 8-10 м- в дюнних формах. Представлені
перевіяними пісками жовто-сірими, кварцовими, тонко-дрібнозернистими, сипучими.
Елювіальні відклади /eH/ представлені сучасними ґрунтовими утвореннями, які суцільним
чохлом перекривають більш древні відклади. Відсутні лише на ділянках розвитку сучасних
еолових пісків та на крутих стінках ярів. Генетичний тип і літологічний склад грунтів залежать від
їх положення в рельєфі та складу порід, по яких відбувалося ґрунтоутворення. Найбільш поширені
чорноземи, опідзолені суглинисті та супіщані грунти лучні, чорноземно-лучні. В межах
заболочених низин і в долинах річок значно поширені торфо-болотні грунти та торфовища.
Потужність сучасних грунтів становить 0,1-2,0 м.
Техногенні відклади /tH/ поширені в межах населених пунктів в місцях проведення
будівельних робіт (насипні дороги, дамби), іригаційних споруд (меліоративні мережі,
водосховища), кар’єрів, промислових підприємств (відстійники, полігони промислових відходів).

1.5. Тектоніка
У регіональному плані Канівські дислокації приурочені до зчленування Українського щита
та Дніпрово-Донецької западини. Вони розміщуються на схилі щита, де глибини залягання
кристалічного фундаменту складають 300-360 м. По відношенню до структур кристалічного
фундаменту район дислокацій майже повністю знаходиться у межах південної частини
Первомайсько-Трахтемирівської розломної зони, а по відношенню до структур осадового чохла –
у межах осьової частини південної ділянки Остерсько-Золотоніського підняття. Осадовий чохол
Канівського дислокованого району розділяється на 2 частини: нижню, складену утвореннями
тріасу та нижньої юри в майже непорушеному заляганні (у верхній частині іноді слабко
порушеному), та верхню – дислоковану.
Канівські дислокації простягаються від Дніпровської луски на півночі до Мошногірських
висот на півдні майже на 70 км уздовж Дніпра. Поперечними пониженнями дислокації
розчленовуються на три окремих підняття: північне – Трахтемирів-Бучацьке, центральне –
Канівське і південне – Мошногірське.
Для розуміння природи Канівських дислокацій велике значення має врахування
тектонічних особливостей суміжних структур Українського Щита та Дніпрово-Донецької
западини. Український Щит є найпівденнішим виступом докембрійського фундаменту СхідноЄвропейської платформи. На щиті поширені дві групи складчастих структур: більш древні
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витягнуті в загальному напрямку кристалічного масиву,а молодші мають субмеридіональний
напрямок.
За даними польових досліджень, в Білоцерківському районі виявлені мігматити та
аплітопегматоїдні граніти серед біотитових гнейсів, прорваних гранітними інтрузіями (м.
Богуслав), між річками Росавою і Россю – біотитові парагнейси і південніше Росі – рапаківі. Таке
поєднання генетичних типів метаморфічних і магматичних порід і їхнє поширення вздовж
північно-східного краю щита дозволяє припустити наявність аналогічних співвідношень порід і в
області Канівських дислокацій.
Кристалічні породи допалеозойського структурного поверху залягають на значних
глибинах і являють собою глибоко пенепленізовану, складчасто-інтрузивну докембрійську
споруду, ускладнену розривними порушеннями. Поверхня фундаменту поступово занурюється
убік Дніпрово-Донецької западини від абсолютних відміток +120 м в межах Українського щита до
-2300 – -2500 м на північний схід від району Канівських дислокацій. Занурення ускладнюється
рядом розривних тектонічних порушень різного віку, що розбивають кристалічні породи на окремі
блоки. Серед розломів варто виділити глибинні Ядлівсько-Трахтемирівський та ПереяславХмельницький (рис. 6).

Рис. 6. Тектонічна схема Канівського Придніпров'я (склав Ю.А. Куделя з використанням
матеріалів В.А. Голубєва та О.М. Цимбал):
1 – Український щит; 2 – породи гнейсової серії; 3 – породи кіровоградсько-житомирської серії; 4
– породи коростенського комплексу; 5 – північно-східний схил УЩ (межа проведена по ізогіпсі –
500 м поверхні кристалічних порід); 6 – Дніпровсько-Донецька западина; 7 – межа Остерсько22

Золотоніського підняття; 8 – межа Гнилицького підняття; 9 – вісь Остерсько-Золотоніського
підняття; 10 – вісь підняття, що ускладнює східне крило Остерсько-Золотоніського валу; 11 –
контур Переяславсько-Черкаської западини (по нульовій ізогіпсі підошви антропогенових
відкладів); 12 – Канівські й Мощногірські дислокації; 13 – дрібна складчастість у відкладах
київської світи; 14 – розривні порушення (встановлені або гіпотетичні); 15 – розривні порушення
Канівських дислокацій.
Палеозойський структурний поверх представлений відкладами карбону та пермі, які
розташовані за межами району дислокацій. Найменші глибини залягання палеозойських порід
приурочені до осьової частини Остерсько-Золотоніського підняття при загальному
моноклінальному заляганні.
Блокова будова кристалічного фундаменту відбита в структурних особливостях осадової
товщі у вигляді склепіннєподібного Остерсько-Золотоніського підняття, в чергуванні горстів
(Канівський, Трахтемирів-Бучацький) та грабенів (Трощинський, Переяслав-Черкаська депресія).
Ці структури виникли внаслідок тектонічних рухів окремих блоків.
Крила південної частини Остерсько-Золотоніського підняття ускладнені антиклінальними
підвищеннями, утвореними внаслідок блокових переміщень фундаменту та пластичного
перерозподілу гірських порід із склепіння підняття вбік його крил. На західному крилі такою
структурою є Канівські дислокації, які представляють собою антиклінальне підвищення,
розташоване у межах Трахтемирів-Бучацького і Канівського горстів та Трощинського грабена.
Впроцесі розвитку земної кори в районі Канівських дислокацій в докембрійському
фундаменті виникли окремі блоки. Ці блоки зазнавали піднімань і опускань упродовж палеозою,
мезозою і кайнозою, що відбилося на формуванні геологічних структур. Чергування піднятих і
опущених ділянок є закономірним (рис.7). Причина цих явищ –у первинних особливостях будови

Рис. 7. Схематичний меридіональний розріз району Канівських дислокацій (Славін В.І.).
докембрійського фундаменту: найдавніша метаморфічна товща зазнала складкоутворення,
ускладненого розломними порушеннями і інтрузіями. Ці найдавніші порушення зумовили
іподальші розломи фундаменту.
Мезозойський структурний поверх представлений відкладами тріасу, юри та крейди, які
незгідно залягають на давніших відкладах та розповсюджені на більшій частині території, крім
підвищених ділянок УЩ.
В кайнозої почалась нова епоха у формуванні тектонічних особливостей району –
неотектонічний етап розвитку.
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Палеогеновий етап відзначався поступовим підняттям усієї території, що викликало
незгідне накладання кайнозойського поверху на мезозойський (різка стратиграфічна та кутова
незгідність).
На неотектонічному етапі відбувалися коливальні тектонічні рухи, що охопили всю
територію. Почався континентальний період формування рельєфу. Трахтемирів-Бучацький та
Канівський блоки остаточно виділяються як горсти, Трощинський та Переяслав-Черкаський блоки
– як грабени. Останній був опущений у передльодовиковий етап, утворивши Переяслав-Черкаську
депресію, виповнену потужною товщею антропогенових відкладів. На неотектонічному етапі
сформувалася структура – Канівська смуга дислокацій, яка своїм корінням охопила відклади
мезозойської та кайнозойської систем і за структурним положенням та тектонічними
особливостями може бути виділена в окремий накладений поверх (алохтон).
Район Канівських дислокацій утворює систему дрібної складчастості на фоні загального
підняття, яке ускладнює західний схил Остерсько-Золотоніської структури. Дрібну складчастість
цього району можна віднести до структурних порушень. Основним типом дислокаційних форм
усього району є складки-підкиди, зібрані в серії лускуватої структури. Найбільша кількість
складок зафіксована між м. Каневом та с. Яблунів. Дуже часто складки-підкиди переходять у
насуви, які утворюють поверхню алохтона. Ця найпростіша структура шар'яжу характерна для
крайньої форми, лежачої складки, в ядрі якої містяться глинисті породи юри, часто видавлені в
розташовані вище породи сеноману. Потужність відкладів у дислокаціях складає 80-100 м, зрідка
150-200 м. Кути падіння різноманітні – від пологих до вертикальних. Складчастість має ознаки
діапіризму, що підтверджується не лише великою різницею в кутах падіння, але й збільшенням
потужності юрських відкладів у склепіннях складок. Слід відмітити, що діапіризм досить
поширений серед Канівських дислокацій, але діапіри лише ускладнюють структури, що складають
дислокації.
При деталізації будови Канівських дислокацій виділяється ряд відмінних одна від одної
ділянок зі своїми характерними особливостями.
Північна ділянка (від північної окраїни дислокацій і до с. Григорівка). В дислокаціях на цій
ділянці беруть участь головним чином утворення юри, канева та бучака, лише на окремих
ділянках – четвертинні відклади. Відклади крейди відсутні.
Насувно-лускувата структура простежується не лише в береговому урвищі, але й у глибині цієї
ділянки. Домінують насувно-лускуваті структури, ускладнені куполами юрських глин. В цілому
витримується північно-східне та майже східне падіння лусок.
Ділянка в районі с. Григорівка. Тут в будові дислокованої товщі беруть участь глини та пісковики
юри, канева, бучака (з трахтемирівськими пісковиками) та четвертинні відклади. Характерна
особливість ділянки – наявність окремих куполоподібних останцевих підвищень, броньованих
дуже стійкими трахтемирівськими пісковиками.Падіння лусок північно-східне.
Ділянка в районі с. Бучак характеризується чітко вираженим пасмовим рельєфом з північнозахідним орієнтуванням. Абсолютні відмітки поверхні пасм, підвищуючись з південного сходу на
північний захід, сягають 180-210 м.Відносні висоти пасм досягають 30-40 м. Протяжність всієї цієї
зони – біля 3,4 км.
Ділянка «слабко дислокованого плато» в районі сс. Бобриця– Грищенці. В дислокаціях, окрім
утворень, характерних для вже описаних ділянок, фіксуються в моноклінальному заляганні
відклади новопетрівської, берецької, межигірської, обухівської та київської світ. Складається
враження, що ділянка є крупним відторженцем, переміщеним на невелику відстань і тому тут
збереглися нетипові для дислокацій молоді відклади палеогену і неогену.
Південна ділянка (від м. Канів і до південної окраїни дислокацій) В дислокаціях беруть участь
ічнянські та ніжинські глини, пісковики та піски бурімської світи, канівські та бучацькі піски і
пісковики, а також нижньонеоплейстоценові та середньонеоплейстоценові відклади. У будові цієї
ділянки окремо виділяється центральна її частина, яка в роботах деяких авторів описана як
“центральний ін’єктивний вал”.
Характерна морфологічна особливість цієї ділянки – наявність горбистих підвищень, утворених
підкинутими лусками пісковиків бучацької світи. Місцями горби перекриває червоно-бура
плитчаста морена потужністю до 6 м.
“Центральний ін’єктивний вал” є найбільш підвищеною частиною південної ділянки дислокацій і
має вигляд дугоподібної смуги шириною 1,5-3,0 км. Складається з пасм північного та північнозахідного простягання і горбів, абсолютні відмітки яких сягають 216-232 м. Характерним у
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структурі валу є широкий розвиток діапірів юрських глин (рис. 9, 10), а також –зворотнє південне
падіння шарів, які утворюють верхню частину дислокованої товщі.
Cучасної тектонічної будови Канівські дислокації набули впродовж четвертинного
періоду. В їх неотетконічному розвитку виділено п'ять стадій.
Протягом першої стадії головним чинником розвитку були тектонічні рухи, які мали
переважно висхідний характер. На тлі загального підняття території, на цій стадії було закладено
найдавніші долини.
Впродовж другої стадії тектонічної еволюції, що співпала з дніпровським зледенінням
(ранній та початок середнього неоплейстоцену), район Канівських дислокацій також зазнає
активних новітніх рухів, які супроводжувалися інтенсивною лінійною ерозією на периферії та
площинною денудацією в центральній частині підняття. У цей час починають проявлятися
гляціодислокації (формування ін'єктивного валу), чому сприяло попереднє підвищення території
та літологічні особливості стратиграфічного розрізу (рис. 8).

Рис. 8. Друга стадія неотектогенезуКанівських дислокацій (ранній та перша половина
середнього неоплейстоцену). Утворення ін’єктивного валу
(схема динамічних умов утворення дислокацій), (схема утворення Канівського блоку)
Третя стадія тектонічної еволюції Канівських дислокацій, яка мала місце в другій половині
середнього неоплейстоцену у післяльодовиковий час, характеризується інтенсивним проявом
глиняного діапіризму.
Четверта та п'ята стадії, що тривають від верхнього неоплейстоцену дотепер, пов'язані з
новітньою активізацією тектонічних рухів.
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Рис 9.Ядро діапіру, складене середньоюрськими відкладами, с. Студенець

Рис. 10.Дислокована товща середньоюрських відкладів, с. Монастирьок
1.6.Магматизм
З проявами магматизму під час проходження канівської частини практики студенти
знайомляться у виїзному маршруті 7 (Додаток 1). В кар’єрі Сівач та в природних відслоненнях
берегів р. Рось в м. Корсунь-Шевченківський на денну поверхню виходять граніти-рапаківі
корсунь-новомиргородського комплексу палеопротерозойського віку (γrPR1kn), а в смт Стеблів –
лейкократові граніти уманського комплексу (lγPR1um).
У відповідному підрозділі звіту необхідно надати загальну характеристику явищу магматизма,
його інтрузивного та ефузивного типів, навести дані про магматичні гірські породи які
спостерігались під час практики (по можливості форма інтрузивного тіла, мінеральний склад порід,
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їх текстурні і структурні особливості). Розділ ілюструється зарисовками та схемами за
необхідністю.
1.7. Корисні копалини.
Цей підрозділ присвячеий характеристиці мінеральних ресурсів, які використовуються в
народному господарстві чи потенційно можуть бути використані.
За існуючими класифікаціями корисні копалини поділяють на групи рудні (металічні),
нерудні (неметалічні), горючі (або каустобіоліти). Є й інші класифікації, де поділ корисних
копалин відбувається за їх походженням, або за використанням у тій чи іншій галузі виробництва.
За фізичним станом їх поділяють на тверді, рідкі та гази.
На території практики та на прилеглих територіях розвинені корисні копалини, які
пов’язані з певними геологічними структурами та стратиграфічними рівнями.
Найбільше поширення родовищ будівельної сировини: піски, глини, суглинки. На
території практики розробляють родовище будівельних пісків у Костянецькому яру, де корисними
компонентами є піски від давнього алювію до канівської світи.
На ділянках, де близько денної поверхні знаходяться кристалічні породи, їх (залежно від
властивостей) використовують як будівельні матеріали для доріг та фундаментів (бут, щебінь,
відсів), або оздоблювальне каміння (богуславські родовища гранітів), родовище лабрадориту (біля
с. Погербище), родовище гранітів типу рапаківі (біля Корсуня-Шевченківського).
До рідких корисних копалин відносять родовища питної води, яка є справжнім дефіцитом
у районі Канева, хоча водоносними є різні горизонти. водоносні горизонти зустрінуті в пісках та
пісковикових відкладах від четвертинних до сеноманських. У районах, де близько до поверхні
знаходяться кристалічні породи, водоносними є зони значної тріщинуватості відкритих розломів.

ІІ. МЕТОДИКА ПОЛЬОВИХ РОБІТ
Робота геолога у польових умовах полягає у дослідженні геологічних об’єктів та їх
документуванні. Об’єктами спостереження, у першу чергу, є відслонення. Документація та записи
про геологічні спостереження проводяться у польовому щоденнику. "Думка не записана – є
втраченою". Картинка земної поверхні мінлива – внаслідок діяльності людини, ерозії, заростання –
одні геологічні об’єкти зникають, інші з’являються, і треба встигнути зафіксувати безцінні дані
геологічної будови, поки вони не зникли назавжди. Тому польові спостереження є вкрай
важливими (навіть навчальної практики). Польовий щоденник ведеться максимально точно та
зрозуміло. На основі занотованих даних проводяться подальші дослідження, будуються геологічні
карти, розрізи, колонки, схеми тощо. Студенти, в кінцевому результаті, на основі записів у
польовому щоденнику пишуть «Звіт» по практиці. Втрата польової документації – безцільно
зроблена важка робота, інколи цілих експедицій, втрачений час, здоров’я та гроші, а на практиці –
втрачені вільний час та бали. Тому до польової геологічної документації пред’являються певні
правила ведення, котрі повинен виконувати кожен геолог. Існує багато варіантів оформлення
польових щоденників, в залежності від мети роботи або традицій. Наведені правила оформлення
рекомендуються для проведення польових навчальних практик, як найбільш оптимальні та
перевірені багаторічним досвідом [Лещух Р.Й. Навч.-метод. посіб. – Львів, 2004].
Щоденник геологічних спостережень – первинна геологічна документація. Усі
спостережені геологічні дані записуються у польовий щоденник безпосередньо на місці
спостереження. Не записано – не спостерігалось. Категорично забороняється дописувати у
польовий щоденник маршрут по пам’яті (точки спостереження, місця відбору зразків тощо). В
польових спостереженнях перш за все звертають увагу на ті геологічні особливості, котрі не
можуть бути спостережені у камеральних умовах або лабораторії, тобто крупні текстурноструктурні особливості будови порід, елементи залягання, характер границі тощо.
Записи ведуться тонким простим олівцем або ручкою. Головна вимога – написане не
повинно змиватися водою, або вигорати на сонці. Помилки не витираються ластиком, а акуратно
закреслюються. Всі слова пишуться повністю, допустимі тільки загально признані скорочення. В
записах не використовуються значки номера, градуса, кута, коса риска (№, º, ∕, /), тому що вони
або їх елементи схожі на числа нуль та один (0, 1) і записи можуть бути трактовані помилково.
Забороняється виривати листи з польвого щоденника та використовувати його для інших цілей,
окрім ведення польових спостережень [Божко Н.А.и др., – Москва, 2007; И.Ю. Бугрова. – СПб.,
2005.].
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Польовим щоденником для навчальних практик найкраще слугує зошит з цупкою
обкладинкою формату А5 (21*14,8см) з відповідною кількістю листків, необхідною для запису
спостережень (щонайменше 60 листів). Обкладинка та листи не повинні розмокати у воді.
Сторінки чисті або в клітинку, але лінії не яскраві, щоб не заважали сприймати малюнки. Слід
надати перевагу яскравій помітній обкладинці, бажана застібка та місце для олівця або ручки і
краще мати декілька запасних.
Кожна сторінка польового щоденника має наскрізну нумерацію, котра записана в нижній
частині сторінки, у вигляді числа з двома прочерками спереду та ззаду (-24-). На підприємствах
листи польвого щоденника прошиті цупкою шворочкою, кінці якої приклеєні до задньої
обкладинки стрічкою паперу, на котрому стоїть печатка організації з вказаною кількістю сторінок
Все це робиться для профілактики виривання листів, або виправлення номеру сторінки.
Перша сторінка польвого щоденника – титульна, друга – зміст, третя – прийняті у
польовому щоденнику умовні позначки та скорочення. Декілька наступних сторінок можна
відвести для довідкової інформації (схема району робіт, схема тектонічного районування,
геологічний розріз, стратиграфічна колонка тощо. Всі подальші сторінки відводяться для
документації основних об’єктів: маршрутів та точок спостережень (надалі – ТС). Польові записи
ведуться на правих сторінках щоденника; на лівих сторонках робляться замальовки, записуються
елементи залягання порід, відібрані зразки, додаткові спостереження тощо.
На титульному листі (сторінка -01-) польового щоденника вказується назва організації, що
веде роботи (у даному випадку навчальну практику); номер польового щоденника; вид робіт, що
виконується; прізвище, ім'я і по батькові автора записів; дати початку та закінчення польових
записів, фікмується надпис «прохання повернути щоденник в разі втрати» та адреса куди саме;
місце проведення практики або об’єктів дослідження; рік проведення робіт.Також можна вказати
кількість сторінок у польовому щоденнику, якщо це більше ніде не зазначено.
Зміст (сторінка -02-) слугує для полегшення пошуку опису геологічного об’єкту або точки
спостереження. Заповнюється після кожного маршруту. Вказуються: номер маршруту, дата
маршруту, номер точки спостереження, назва геологічних об’єктів, сторінка.
Корисно вказати прийняті польовому щоденнику умовні позначення та скорочення
(сторінка -03-). Загальновизначені скорочення не вказуються. Назви гірських порід, мінералів не
скорочуються і пишуться повністю.
Декілька подальших сторінок (від сторінки -04-) можна використати для довідкової
інформації, котра записується від руки до початку польового сезону, і може знадобитись в
маршрутах. Для першої навчальної практики це, наприклад: тектонічне районування України,
схематичний розріз через район робіт, класифікація порід (магматичних, осадових,
метаморфічних), стратиграфічна колонка, схематичний план району робіт з розташуванням
основних вершин, ярів, водотоків, населених пунктів та їх назвами, план опису відслонення або
іншу корисну в польових спостереженнях інформацію.
Опис кожного нового геологічного маршруту починається з нового розвороту на правій
сторінці. На початку маршрутного дня в польовому щоденнику вказується:
1. Номер маршруту, дата маршруту (день тижня, число, місяць, рік).
2. Час початку маршруту, погода.
3. Мета маршруту та шлях маршруту.
Під час ходу маршруту по порядку описуються всі точки спостереження за стандартною
схемою.
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Таблиця 1
Приклад оформлення титульної сторінки польового щоденника

МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут гелогії»

Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів

ПОЛЬОВИЙ ЩОДЕННИК

Студента(ки) І курсу, бригади 5
Потапенко Мирослави Олександрівни

розпочатий 07.07.2017.
закінчений 24.07.2017.

у випадку знаходження щоденника, прохання повернути за винагороду за адресою: м. Київ, вул.
Васильківська 90, ННІ «Інститут геології»
мобільний телефон: 095-322-22-33

Київ – 2017
-01-
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Таблиця 2
Приклад оформлення сторінки «Зміст» польового щоденника
Зміст
Умовні позначення
Схема тектонічного районування України
Стратиграфічна шкала
Маршрут 1. 07.07.14. ТС 1 с. Жежелів
ТС 2 с. Глухівці
09
Маршрут 2. 08.07.14. ТС 3 м. К.-Подільський, р.Смотрич

сторінка
03
04
05
07
11

-02Після завершення маршруту вказується час його закінчення та висновки.
Нумерація маршрутів наскрізна для кожного студента, і залежить від кількості маршрутів,
в котрі ходив сам студент. Якщо деякі маршрути пропущені (хворів, чергував), нумерація
маршрутів продовжується по порядку.
Метою маршрутів першої навчальної гелогічної практики є ознайомлення з геологічною
будовою району, набуття навичок проведення польових спостережень та ведення і оформлення
польової документації. Шлях: по порядку записуються місця, по яким планується провести
маршрут.
Нумерація точок спостереження (скорочено ТС) геологічних об’єктів – унікальна і не
повторюється. Зважаючи, що на першій практиці бригада являє собою одну маршрутну групу
(студенти ходять разом в одні й ті самі маршрути) всередині бригади один геологічний об’єкт має
один і той же номер точки спостереження. Номери точок спостереження одного об’єкта різних
бригад можуть не збігатись.
Опис точки спостереження ведеться безпосередньо на місці спостереження (біля
відслонення). Спочатку вказується місце розташування об’єкта, так звана прив'язка:
адміністративна, географічна, топографічна, азимутальна тощо, щоб потім за даним описом його
можна було легко відшукати. Визначаються географічні координати (за даними GPS).Далі
вказуються загальні відомості про відслонення: його тип (штучне чи природне), його характер
(закопуша, промоїна, стінка кар’єру, обрив річки тощо), розмір, орієнтування, загальні назви та
колір порід що виходять на денну поверхню (наприклад: осадова теригенно-карбонатна товща
сірого кольору, або рожеві кристалічні породи гранітного складу).
Далі описується всі різновиди порід як правило знизу вгору (назва, колір, окремість,
міцність, текстура, структура, мінеральний склад, включення, зміни, потужність тощо). Окрема
увага приділяється опису контактів порід, поверхонь нашарування та приконтактових змін.
Обовязково вказуються характер залягання порід (горизонтальне, моноклінальне, складчасте) за
необхідності вказуються елементи залягання геологічних поверхонь (азимут простягання, азимут
падіння, кут падіння).
Для покращення сприйняття інформації та пошуку опису точки спостереження у
польовому щоденнику рекомендується номер точки спостереження виділити жирним шрифтом,
підкреслити або обвести прямокутником та написати його біля самого краю сторінки, а власне
опис – розпочинати відступивши приблизно 1-1,5 см від краю сторінки (таб. 3). Це полегшує
пошуки опису необхідної точки спостереження у польовому щоденнику. Проводити додаткові
поля на правій або лівій сторінці щоденника першої практики вважається недоцільним. Геологічні
спостереження ведуть не тільки на точці спостереження, а й по ходу маршруту. Після закінчення
маршруту вказується час і робляться висновки.
Крім того, опис точки спостереження може супроводжуватись замальовками. На лівій
сторінці, навпроти опису точки спостереження схематично або в об’ємі, з використанням умовних
позначок відображають зовнішній вигляд, морфологію та геологічну будову об’єкту
спостереження. Весь крап, який використовується при виконанні малюнку, виноситься в умовні
позначки. На кожному малюнку повинний бути зазначений розмір об'єкта - масштабною лінійкою
або стрілками, показане орієнтування щодо сторін світу, зазначено план це або розріз та показані
місця відбору зразків. Малюнки нумерують наскрізною нумерацією. До однієї очки
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спостереження може бути декілька малюнків, котрі характеризують різні властивості об’єкту.
Якщо точка спостереження супроводжується малюнком, то в описі повинно бути посилання на
рисунок. Малюнки обов’язково супроводжуються коротким та зрозумілим підписом, вказується
його номер, номер точки спостереження, назва об’єкта, його розташування, породи тощо. (Рис 1
до ТС 3. Розріз ритмічного перешарування пісковиків, алевролітів та аргілітів в кар’єрі
с.Сколе.)
На лівій сторінці або безпосередньо на малюнку дублюються записані в описі елементи
залягання порід (Аз.пад. 270, кут 60). Так значення вимірів буде зручніше шукати. Не вказується
символи градусів та кута. Якщо на відслоненні відбираються зразки, то в тексті їх номер
вказується в дужках після опису даної породи, а на ліву сторінку, навпроти опису породи,
виноситься номер зразка і назва породи. Знову ж таки, це робиться для зручності пошуку опису
зразка у польвому щоденнику. Нумерація зразків робиться, виходячи з нумерації точок
спостережень, не використовується знак дробу. Не зайвим буває зробити фотографію об’єкта, яка
буде використана у звіті. Номер фотографії вказується у тексті та дублюється на лівій сторінці, у
супроводі підпису про те, що на ній зображено. При фотозйомці обов’язково потрібно зазначити
розмір об’єкта, зафіксувавши разом з ним яку-небудь річ, фіксованого розміру. Це може бути
лінійка, гірничий компас, сірникова коробка, молоток. Можна користуватись заздалегідь
підготовленим шаблоном, де, окрім лінійки зображені стандартні кольори: червоний, синій,
зелений, жовтий для запобігання спотворення їх передачі при фотозйомці. Тоді у разі потреби,
фотографію можна буде легко відредагувати.
Також, на правій сторінці можна ставити різні позначки та примітки для себе, робити
нотатки, записувати незнайомі терміни та їх визначення.
При камеральній обробці матеріалу корисно ще раз проглянути записи у польовому
щоденнику, внести необхідні правки, доповнення, відредагувати малюнки, підсумувати роботу,
визначити зразки, зробити нотатки у чорновику для написання Звіту. Але, ні в якому разі не
заповнювати польовий щоденник по пам’яті. Польвий щоденник тому і польовий, що ведеться
тільки у "полі". У разі закінчення щоденника раніше польових робіт, заводять новий за номером
"2", написавши на першому, після слів "ПОЛЬОВИЙ ЩОДЕННИК" цифру один ("1"). Датою
закінчення ставиться дата останнього маршруту, описаного у цьому щоденнику.
Який би спосіб введення польового щоденника, спосіб маркування зразків, умовні
позначки і т.п. не обрав студент, вони залишаються незмінними протягом польового сезону.
Відбір зразків є невід’ємною частиною польових робіт. Вони доповнюють опис у
польовому щоденнику. Відбираються зразки для підтвердження наявності описаних порід в точці
спостереження, більш точного визначенн у камеральних умовах та подальшого лабораторного
досліження.
Всі зразки відбираються тільки з корінних відслонень. Відбираються по одному з усіх
літологічних та петрографічних різновидів порід. Додаткові зразки це, наприклад: конкреції,
включення мінералів, викопні рештки тощо. В осадових породах відбір скам’янілостей
обов’язковий, звичайно, якщо вони присутні. Знайдені цікава мінералізація або викопні рештки
визначаються за допомогою власних знань, набутих під час занять, визначників, або за
консультацією викладача. Всі дані записуються у польовий щоденник. Розмір зразків породи
залежить від розміру зерен, щоб можна було побачити всі нюанси структурно-текстурної будови.
Для практики підходять розміри: 10*7*5см для крупнозернистих порід або порід з неоднорідною
текстурою, і не більше 7*5*3см для дрібнозернистих порід з однорідною текстурою.
По можливості береться один шматок зразку, якщо порода тріщинувата – декілька
найкрупніших шматочків. Обов’язково повинен бути свіжий злам, котрий робиться за допомогою
молотка, який найкраще характеризує будову породи. Якщо порода пухка – проба береться в
пакетик, найкраще – поліетиленовий із зіпером, або зроблений з цупкого паперу. Мінералогічні та
палеонтологічні рештки можуть бути-будь якого розміру.
Маркування зразка – надання зразку номеру з описом назви зразка та місця відбору в
щоденнику та каталозі. Зразок без номеру називається "неприв'язаним" або "собакітом", тому
номер на зразках пишеться щонайменше тричі. Зразок без номеру – не зразок і підлягає утилізації.
Багато гарних зразків незворотньо втратили свою геологічну цінність із-за втрати номера,
неправильного маркування, упаковки та пошкодження під час транспортування. У номері зразка
не використовують косу риску, при невдалому написанні вона схожа на цифру один,
рекомендується прочерк "-". Також не пишеться значок номера. Номер зразка унікальний, інший
зразок – інший номер. Кожен наступний зразок не повинен дублювати попередній, а нести певну
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додаткову інформацію про породу (особливості будови, особливості складу, вкраплення, викопні
рештки). Данні про зразок, місце його знаходження та його намер повинні бути записані на
етикетці, у польовому щоденнику та каталозі, що дозволяє зберегти геологічну інформацію.
У номері зразка вказується номер бригади, номер точки спостереженн та власне номер
зразка: "бригада".-"ТС".-"зразок". Наприклад: 5.-7.-1.
Де 5.- номер бригади, 7.- номер точки спостереження, 1.- номер зразка.
Обирається один спосіб написання номеру зразка, котрий не змінюється протягом
практики. Зразків на точці спостереження може бути декілька, тоді вони нумеруються наступним
чином:
5.-7.-1.Лабрадорит с. Головіно
5.-7.-2.Лабрадорит з вкраплениками ільменіту
На тверді зразки у правому нижньому кутку "лицьової" сторони приклеюється шматочок
білого пластира, на котрий заздалегідь нанесений номер зразка. Якщо зразок складається з
декількох шматків – маркуються всі, або найкрупніші. Якщо зразок пухкий або складається з
декількох дрібних шматків, або представлений погано зцементованою породою, і приклеїти номер
безпосередньо на зразок немає змоги, номер пишеться на пакетику, в котрий вкладається зразок.
Тверді зразки також вкладають в пакетик з номером.
Таблиця 4
Приклад шаблону етикетки
Обов’язково до кожного зразка
робиться етикетка, написана вручну, або за
допомогою шаблону, котрий заздалегідь
підготовлений в Excel та роздрукований на
лазерному принтері (щоб чорнила не
розмокли). На ній вказується: назва
організації, назва практики, номер бригади, рік
робіт і залишається місце для: номеру, назви
зразка і місця його відбору, які дописуються
вручну.

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
ННІ "Інститут геології"
Зразок
_____________________
Назва
______________________
Місце відбору___________________
Перша навчальна геологічна
практика 2017р

Бригада 5
Таблиця 5

Приклад заповненї етикетки
Етикетка складається декілька
Київський національний університет імені Тараса
разів номером всередину і вкладається
Шевченка
у пакетик зі зразком або загортається з
ННІ "Інститут геології"
ним у папір.
На папері ще раз пишеться
номер зразка, щоб за необхідності його
Зразок
5.-7.-1.
легко було знайти. Газетний папір
Назва
Лабрадорит
надійно
захистить
зразки
від
Місце відбору
с.Головіно
ушкодження при транспортуванні.
Якщо
транспортування
зразків
незначне, у папір загортати їх
Перша навчальна геологічна
необов’язково. Головне, щоб вони не
практика 2017р
Бригада 5
терлися один об одний і не
пошкодились. На точці спостереження
дані про всі відібрані зразки записуються в польовому щоденнику на правій сторінці навпроти
опису точки спостереження. Записується номер зразка та його первинна характеристика.
У камеральних умовах за допомогою визначників та консультацій викладачів зразки
визначаються більш точно і інформація записується у бригадний каталог. Рекомендується зробити
два окремих каталоги: один – для гірських порід та мінералів, інший – для викопних решток. Після
цього зразки складаються в картонну коробку, де вони і лежать до захисту звіту; на коробці
маркером потрібно написати номер бригади. Каталог у вигляді додатку включається у звіт. У
каталозі вказують порядковий номер, номер зразка, опис зразка максимально точний, вік зразка,
точне місце відбору (прив’язка).
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Таблиця 6
Приклад оформлення каталогу зразків
КАТАЛОГ ЗРАЗКІВ
мінералів, гірських порід та викопних решток
бригади №5
№
п/п
1

Номер
зразка
5.-1.-1.

2

5.-2.-1.

Брахіопода у мергелі київської світи

P2kv

кар’єр c.Пирогово,
Київська обл.

5.-3.-1

Пісковик середньозернистий глауконіткварцовий кременистий

К1a

яр. Меланчин потік
Канівський заповідник

3

Опис зразка

Вік

Граніт-рапаківі коростенського
комплексу з ксенолітом гнейсу

γPPkr

Місце відбору
м. Коростень, долина
р.Уж

Гілочка араукарії у пісковику
4

5.-3.-2.

К1a
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яр. Меланчин потік
Канівський заповідник

Таблиця 3
Приклад оформлення геологічного спостережженя у польовому щоденнику
Маршрут 2. Пн. 10.07.2017.
Розпочато 9-00. Погода сонячна.
Маршрут: база практики – с. Зеленьки – база практики
Мета: відбиття геологічних границь порід верхнього структурного
поверху, вдосконалення навичок ведення польових спостережень.
ТС 4. Розташована на південно-східній околиці с.Зеленьки на лівому
уривчастому березі долини р.Чорнявка В корінному відслоненні
субширотного простягання висотою до 5м спостерігається
моноклінальна шарувата товща (див. рис.) осадових порід
сарматського та тортонського ярусів міоцену (N1t - N1s).
Опис відслонення знизу-вгору:
Нижня частина (1,5м) закрита осипами.
Шар 1. Пісковики тортонського віку (N1t). Колір від.........
.............................................................................................
Товща має моноклінальне залягання Аз пад 210 кут 10
Маршрут закінчено о13-30.
Висновок: описані виходи неогенових порід.....
Відібрано 15 зразків. Завдання маршруту виконано повністю
–11–

–10–
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ІІІ. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ
Звіт геологічної частини першої навчальної геологічної практики із застосуванням
топографічних методів (надалі Звіт) є заключним документом студентів, який показує їх
компетентність у навчанні та знанні предмету, тому до його підготовки і захисту потрібно
віднестися особливо серйозно та ретельно.
Для полегшення написання Звіту рекомендується завести зошит для нотаток, і ще в
камеральних умовах після кожного маршруту робити записи з польового щоденника для кожного
розділу Звіту.
Звіт пишеться за прийнятою формою після проведення польового сезону за аналізом всіх
точок спостереження описаних в польовому щоденнику під час практики а опрацюваних
літературних джерел.
Виконується бригадою на папері формату А4 у рукописному або надрукованому вигляді.
Звіт складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основних розділів, висновків, списку
використаних джерел і графічних додатків. Всі сторінки повинні бути пронумеровані.
Навчальна практика насамперед має на меті практичне засвоєння курсу загальної геології,
тому в геологічному звіті повинні аналізуватись екзогенні геологічні процеси як сучасні, так і
результати минулих, а також прояви ендогенних процесів. Виходячи з цього, пропонується
наступний план звіту:
Вступ.
I. Загальна геолого-геоморфологічна характеристика
ІI. Екзогенні геологічні процеси.
1. Вивітрювання.
2. Діяльність вітру.
3. Діяльність поверхневих текучих вод.
4. Діяльність льодовиків.
5. Діяльність моря.
ІІІ. Ендогенні геологічні процеси.
1. Магматизм.
2. Метаморфізм.
3. Тектонічні дислокації.
Висновки.
Список використаних джерел.
На титульному листі зазначається: назва документу, організація, тип робіт, виконавці
(першим зазначено прізвище бригадира, далі – у алфавітному порядку), керівник, рік робіт
(таб.7). У змісті вказується пункт розділу або підрозділу, назва розділу згідно порядку у Звіті, в
круглих дужках зазначається прізвище студента, що писав розділ, номер сторінки (таб.8).
Таблиця 7
Приклад оформлення титульної сторінки Звіту
МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченкf
ННІ "Інститут геологї"
ЗВІТ
з навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів
студентів І курсу бригади № 5
бригадир Мельник Віктор Михайлович
Знайкін Микола Федорович
Очагов Петро Семенович
Погорєлов Александр Ємельянович
Розломченко Сергій Григорович
Складкіна Раїса Романівна
керівник: проф. Огієнко О.С.
Київ – 2017
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Таблиця 8
Приклад оформлення змісту Звіту
Зміст
Сторінки
Вступ (Знайкін М.Ф.)……..………..…………………………………………..03
1. Ендогенні процеси………….………………………………………………..22
1.1.Тектоніка (Складкіна Р.Р.)…….………….……………………………..22
1.2. Магматизм (Очагов П.С., Погорєлов А.Є.)……………………………30
1.2.1. Ефузивний магматизм (Очагов П.С.)……………………….30
1.2.2. Інтрузивний магматизм (Погорєлов А.Є.)…………………..35
2. Екзогенні процеси…………………………………………………….55

У вступі вказується мета та завдання практики, спосіб досягнення мети, місце
проходження практики зі схемою маршрутів;склад бригади, хто яку роботу виконував, кількість
сторінок звіту; кількість додатків, малюнків, фотографій, маршрутів та точок спостереження,
відібраних зразків, по можливості загальна довжина маршрутів.
У основній частині характеризуються спостережені геологічні процеси. На початку
кожного основного розділу на основі літературнихі даних дається загальна характеристика
процесу, описуються його прояви, поширеність на території України та у світі, обов’язково з
указанням першоджерела інформації. Головні дані при написанні Звіту беруться з описів
маршрутів та точок спостереження у польовому щоденнику.
У висновках аналізують головні результати дії екзогенних та ендогенних процесів, дається
загальна характеристика польових та камеральних робіт, побуту; висловлюються власні враження,
зауваження та побажання. Вважається гарним тоном подякувати всім, хто допомагав на практиці
та в написанні Звіту, вказавши конкретно, яку поміч ви отримали.
Всі літературні джерела, котрі використовувалися при написанні Звіту, подаються у
вигляді нумерованого списку. Це можуть бути як друковані (підручники, книги, статті), так і
електронні видання. У книгах та підручниках зазначаються: автори та їх ініціали, назва,
видавництво, рік, кількість сторінок. У статтях: автори, назва статті, назва видання (наприклад
журналу або збірника), його номер, рік видання, кількість сторінок. Інтернет-видання: назва сайту
або ресурсу (вказавши, що це електронне джерело), назва видання, режим доступу, електронна
адреса. Список літератури складається за алфавітом, спочатку друковані англомовні джерела, далі
друковані кирилицею, потім електронні. Список літературних джерел нумерується підряд і в
тексті Звіту на кожнє вказане першоджерело повинне бути посилання у вигляді його порядкового
номера, записане у квадратних дужках [5]. Приклад оформлення джерела інформації:
5. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геология. М.: Изд-во МГУ, 1973. – 592с.
Різноманітну графічну інформація, котра супроводжує Звіт: схеми, розрізи, замальовки,
фотографії відслонень тощо, можна оформити двома способами. Найпростіше включити їх у текст
Звіту, розташувавши на правих сторінках навпроти тексту опису зображеного об’єкту або
безпосередньо у тексті. Також можна винести графічну інформацію у вигляді додатків – окремих
аркушів в кінці Звіту (тоді у правому верхньому кутку аркушу пишеться "Додаток 1".) У кожному
бригадному Звіті буде щонайменше один додаток – Каталог зразків. Посилання у тексті Звіту на
додатки обов’язкове.
Кожна графічна інформація будь то малюнок, фотографія, схема має наскрізний номер,
прив’язку та чітке пояснення зображеного (Рис.1. Відслонення глинистих сланців девонського
віку на правому березі р. Циганка, с Кривче. ТС 7). На кожний рисунок або додатоку тексті
повинне бути посилання у круглих дужках – (рис.1),або – (дотаток 1, рис. 2).
На графічних зображенняхповинен бути масштаб та напрямок на північ. На фотографіях,
за необхідності, щоб позначити зображений об’єкт, його наводять тушшю або поряд робиться
схематична розшифровка фотографії. При використанні умовних позначок, поруч з малюнком
робиться їх розшифровка.
Серед графіки повинна бути карта фактичного матеріалу з винесеними точками
спостережень, з’єднаних по порядку проходження маршруту прямими лініями, схема тектонічного
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районування району практики, схематичний геологічний розріз, стратиграфічна шкала, каталог
зразків гірських порід, мінералів, скам’янілостей, зібраних під час практики.
На захист, в призначений час, приходить бригада у повному складі із належним чином
оформленим бригадним Звітом. У кожного студента з собою повинен бути польовий щоденник.
Спільна геологічна колекція зразків, зібрана під час практики, приноситься у коробці. Після
перевірки правильності упаковки та маркування, зразки звільняються від упаковочного матеріалу,
викладаються на лоток, щоб номер було видно.
Викладачами оцінються правильність написання Звіту, ведення польового щоденника та
каталогу, якість відбору, упаковки, етикетування та пошкодженість зразків. За це виставляються
бали. Основні бали студент отримує під час опитування за матеріалами практики.
Після захисту викладачі відбирають для навчальних цілей потрібні зразки, інші зразки та
упаковочний матеріал утилізуються студентами. При наявності електронного варіанту Звіту та
цифрових фотографій практики, інформацію представляють на електронному носії: оптичному
диску або флешці.
Студенти всі робочі записи, польові щоденники та Звіт бригади запаковують, замотують
скотчем, зверху приклеюють папірець з назвою організації, назвою практики та місця робіт,
списком бригади, роком робіт у і у Києві віддають на зберігання викладачам.
"Перемагати потрібно так, щоб ні у кого не залишилось сумнівів в вашій перемозі".
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РЕКОМЕНДОВАНІ МАРШРУТИ

-

1. База практики-Мар'їна гора-яр Меланчин потік.
На Мар'їну гору студенти піднімаються вздовж яру Біляшівського. З точки спостереження,
розташованій на Мар'їній горі добре видно особливості рельєфу Канівських дислокацій. З Мар'їної
гори студенти спускаються в Меланчин потік. В верхів'ях яру спостерігається штучне обвалування
для запобігання розвитку яружної діяльності – приклад техногенної діяльності людини. В яру
студенти мають змогу спостерігати сучасні екзогенні процеси – площинний змив, процес
формування яру, пролювіальних терас тощо, а також різні типи генетичних відкладів.
Приблизно в 200 м вище урочища Містки на правому схилі лівого відвершку знаходиться зсув,
який утворився в 2001 році в результаті замулення дренажної системи, що в свою чергу призвело
до створення штучного озера глибиною приблизно 3м і як наслідок – порушилась динамічна
рівновага схилу.
Ширина зсуву - 80 м, довжина – 70 м. Стінка відриву у вигляді амфітеатру, тіло зсуву має
нерівну горбкувату поверхню, на якій знаходяться повалені дерева і «п’яний ліс». Стабілізація
зсуву відбулась в результаті утикання його тіла в протилежний борт яру.
У стінці відриву зсуву відслонюються:
в нижній частині схилу знаходяться бурі глини келовейського віку, (перезволоження яких
обумовило формування поверхні сковзання після утворення озера);
на глинах залягають піски зеленкувато-сірі глауконіт-кварцові, середньо-дрібнозернисті з
включенням пісковиків того ж складу.
Даний тип зсувів належить до зсувів складного походження, оскільки його амфітеатр з обох
боків обмежений скидовими порушеннями, амплітуда зміщення яких складає приблизно 4 м.
Тому, можно припустити, що однією з причин його формування стали тектонічні подвижки.
У хрестоподібній розвилці яру Меланчин Потік (49043'пн. ш.; 31029' сх. д.) спостерігається
ядро антиклінальної складки - відслонення «Стінка» (дод., рис.1), складене алевритистими
глинами келовейського ярусу середньої юри; на крилах відслонюються глауконіт-кварцові
зеленкувато-сірі піски з прошарками та стягненнями пісковиків. У відкладах келовею рясна фауна
головоногих та двостулкових молюсків, брахіопод.

Рис. 1. Відслонення «Стінка»
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Видима потужність біля 8 м.
У гирлі яру, в його лівому борті на південно-західній околиці с. Монастирок в копанці біля
колодязя спостерігаються виходи косошаруватих гравелистих пісків білого кольору з вохристоіржавими плямами, містятьдо 30-40% каоліну та гальку чорних кременів. Потужність 0,5-2,0 м. Ці
континентальні відклади мають власну назву – «шар Виржиківського».
2.База практики – с.Григорівка.
Під час цього маршруту студенти можуть ознайомитись з геологічною будовою, проявом
складчастої тектоніки, абразійною роботою моря (на прикладі Канівського водосховища) і зібрати
викопні рештки.

Рис. 2.Урочище «Ігнатенкова гора»
Відслонення розташоване на північ від східної окраїни с.Григорівка (на території ЛРП
«Трахтемирів», урочище Ігнатенкова гора (дод., рис. 2). Тут, в крутому березі водосховища в ядрі
антиклінальної складки на денну поверхню виходять глини і глинисті алеврити келовейського
ярусу з багатою фауною белемнітів. Видима потужність біля 12 метрів. Дана складчастість,
подібно до відслонення «Стінка», деякими авторами трактується як прояв діапіризму. Ядро
складки доходить майже до поверхні, перекриваючись тільки ґрунтово-рослинним шаром. В
місцях занурення біля урізу води на крилах складки келовейські глини перекриті породами
трахтемирівського горизонту бучацької серії середнього еоцену, які представлені білими
кварцовими пісками з прошарками пісковику щільного кварцитоподібного,у вивітрілому стані
цукроподібного (дод., рис. 3).
В результаті абразії і формування пляжу глиби пісковику накопичуються біля підніжжя
обриву.
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Рис. 3. Трахтемирівські пісковики.
В глинах і алевритах знаходиться знаходиться велика кількість викопних амонітів, белемнітів,
двостулкових молюсків, члеників кріноїдей. Викопні рештки вимиваються з келовейських порід
водами водосховища і у великій кількості фіксуються біля підніжжя відслонення, в зоні пляжу.
3. База практики – Костянецький яр
Під час маршруту студенти можуть ознайомитись з геологічним розрізом дислокованої тераси
Дніпра і відкладами льодовикового комплексу.
На західній окраїні м. Канів (с. Костянець), в урвивистих схилах Костянецького яру з верху
донизу по його головному руслу простежується декілька складок-насувів (до 6), а також
антиклінальна складка (діапір), ядро якої складене глинами келовейського ярусу
середньоюрського віку (J2k).Складки, а також крила діапіру представлені: відкладами бучацького,
канівського та сеноманського віку. Цей розріз повторюється в усіх складках. Вздовж яру
спостерігаються численні зсуви. В нижній частині яру знаходиться Костянецький кустарний
кар’єр, в стінці якого відслонюються піски зеленкувато-сірі глауконітові і кварц-глауконітові
канівської серії(Р2kn),на яких залягають піски кварцові, білі, з лінзами вуглистої глини та
прошарками зливних пісковиків, насиченими черепашками молюсків, бучацькїсерії(Р2bč) (дод.,
рис. 4).
На точці спостереження «За гаражами» студенти знайомляться з моренними відкладами,
які в районі Канівських гір залягають на дислокованих відкладах мезозою і кайнозою. Відклади
представлені нешаруватими валунними суглинками, супісками з домішкою гравійного матеріалу
без слідів сортування. Колір відкладів червоно-бурий, цегляно-червоний, вохряно-бурий,
бурий.Серед валунного матеріалу зустрічаються вивержені та метаморфічні породи. Розміри
уламкового матеріалу коливаються від 0.5-1 до 20-40см, іноді більше. Потужність моренних
відкладів в точці спостереження біля 10м.
Моренні відклади плащоподібно перекривають вододіли, IV надзаплавну терасу та воднольодовикові прохідні долини.
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Рис. 4. Костянецький кустарний кар’єр
4. База практики – хутір Хмільна
Точка спостереження знаходиться на західній околиці хутіра Хмільна (49°40' пн.ш.,
31°30' сх.д.), в пригирловій частині Глядова яра, в кустарному кар’єрі (дод., рис.5).

Рис. 5. Відслонення флювіогляціальних пісків, хутір Хмільна
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В північній стінці кар’єру відслонюються піски флювіогляціальні, білі, світло-жовті,
кварцові, дрібнозернисті (fgPIIdn), гравеліти із прошарками різнозернистих пісків і глинистого
матеріалу. Товща шарувата, косошарувата. Характерною ознакою є невитриманість по
простяганню і потужності.Видима потужність 5,0-7,0 м.
5.База практики – Тарасова гора.
Маршрут присвячений геологічній діяльності р. Дніпро. Точка спостереження знаходиться на
оглядовому майданчику Тарасової гори, біля однойменного історико-культурного музеюзаповідника.
З вершини гори добре простежуються широкі заплаваі надзаплавні тераси лівобережжя,
прослідковуєтьсядеформований рельєф ІV надзаплавної тераси правого берега.
Також можна спостерігати, як в районі с. Трахтемирівдолина Дніпра різко змінює свій
напрямок з північно-східного на широтний, оминаючи Канівські дислокації, нижче за течією
долина набуває меридіонального напрямку, а біля м. Канів повертає на південний схід.
Крім того, фіксуються прояви акумулятивної діяльності – у процесах формування пляжів, кіс,
островів і перекатів русла.
На сьогоднішній день Тарасова гора є повністю задернованою. Але попередніми
дослідженнями встановлено, що в геологічному відношенні вона є продовженням шар'яжу Гори з
берізками [Палієнко Е.Т. та ін., 1977]. У північній частині гори сеноманські верстви
перекривають нижньочетвертинні піски. Нижче підніжжя проходить вісь другорядної складкискиду, яка відслонюється в нижній частині яру Меланчин потік.
6.База практики – с. Келеберда
Точка спостереження знаходиться на південній околиці с. Келеберда навпроти історикокультурного заповідника Тарасова гора. Тут студенти мають змогу спостерігати сучасні еолові
процеси, які найбільше проявлені в межах заплави та борової тераси. Еоловий рельєф
представлений дюнами, висота яких в деяким місцях досягає 10-12 м (дод. 1, рис. 6). Поверхня
дюн вкрита знаками брижі. Складені дюни добре відсортованими косошаруватими
дрібнозернистими кварцовими пісками жовтуватого кольору. Для запобігання руху цього еолового
масивуна південний схід він був засаджений соснами близько 20 років тому. До того швидкість
руху складала 10-20 см на рік. На сьогоднішній день задернованість дюн складає 60-70%.

Рис. 6. Дюна на південній околиці с. Келеберда
42

7. База практики – смт Стеблів – м. Корсунь-Шевченківський – кар'єр Сивач.
З будовою і породами кристалічного фундаменту студенти знайомляться в найдовшому
маршруті практики. Перша точка спостереження цього маршруту знаходиться у смт Стеблів біля
греблі і насить назву Урочище Кам’яні Ворота (49°24'30" пн.ш, 30°06'48" сх.д.).
В урочищі на денну поверню виходять:
1. мігматити рожево-сірі, темно-сірі, середньозернисті, смугасті. Вони відносяться до
уманського комплексу палеопротерозойського віку (γmPR1um). У мігматитах спостерігаються
зони катаклазитів i мілонітів потужністю 0,1-12,0 м (дод, рис.7).

Рис. 7. УрочищеКам’яніворота, мігматит
2. лейкократові граніти богуславської фази з жильними тілами метасоматитів альбітмікроклінових уманського комплексу (lγPR1um) з ксенолітами гнейсів біотит-амфіболових та
амфіболітів росинсько-тікицької серії (дод., рис.8).

Рис.8. Виходи лейкократових гранітів уманського комплексу, смт Стеблів
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З оглядового майданчика ГЕС на урочище відкривається дуже мальовничий вид. Разом з
розташованими в урочищі та вище за течією на берегах водосховища скелями кристалічних порід
та водоспадом висотою 6,5-7,0 м, це утворення становить красиву та рідкісну для центральної
частини Українського щита геолого-ландшафтну пам’ятку.

Рис. 9. Урочище Кам’яні ворота
Друга точка спостереження даного маршруту знаходиться в м. Корсунь-Шевченківський
навпроти краєзнавчого музею біля мосту направому березі р. Рось.

Рис. 9. Каньйон річки Рось
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Тут, на обох берегах р. Рось та в її руслі, на денну поверхню виходять на відстані близько
2,0 км в скельних виходах та згладжених глибах граніти рапаківі темно-червоні, крупноовоїдні
корсунь-новомиргородського комплексу палеопротерозойського віку (γrPR1kn). Граніти місцями
вкриті бурою коркою озалізнення. Проявом біохімічного вивітрювання є мохи, лишайники та
місцями вищі рослини, яки ростуть на гранітах-рапаківі.
Крім того, на цій же точці спостереження студенти знайомляться з характерною
каньйоноподібною будовою русла р.Росі (дод., рис. 9).
Третя точка спостереження знаходиться на лівому березі р. Рось в 2,0 км на захід від
м. Корсунь-Шевченківський (49°25'00" пн.ш., 31°13'30" сх.д.) в кар’єрі Сівач (дод. 1, рис. 10). В

Рис. 10. Кар’єр Сивач
кар’єрі розміром 1800х600 м, глибиною до 100м на бутовий камінь розробляються граніти рапаківі
корсунь-новомиргородського комплексу палеопротерозойського віку (γrPR1kn). Граніти сірі,
зеленувато-сірі, крупноовоїдні, масивні, вміщуюча маса крупнозерниста, більш темна ніж овоїди,
складена біотитом, амфіболом, польовим шпатом і кварцом. В нижньому уступі кар’єру при
проведенні гірничих робіт було розкрите пегматитове тіло камерного типу з кварцовим
(моріоновим) ядром.
При в’їзді в кар’єр знаходиться гранітний останець у вигляді трьохгранної піраміди,
відомий як скеля Козак-камінь. Назва пов’язана з Корсунською битвою козацького війська
Богдана Хмельницького у 1648 році.
8. Для самостійних маршрутів можуть бути запропоновані Холодний і Мар'їн яри. Під час
цих маршрутів студенти знайомляться із проявами неотектоніки, сучасної діяльності тимчасових
та постійних потоків, гравітаційних процесів, акумулятивною діяльністю древніх морів.
Відпрацьовується дослідження та опис геологічних відслонень, замальовки та фотографування,
відбір зразків гірських порід, мінералів, скам’янілостей фауни та флори.
Мар'їн яр розташований за 2,0км на південний схід від м.Канів.
В верхів'ях Мар'їного яру, в його лівому схилі (сьогодні майже задернованому) можна
спостерігати луску-насув. У її верхній частині спостерігаються сеноманські піски з пісковиками,
які підстелюються келовейськими глинами (дод., рис. 11). Ці породи лежать на
нижньочетвертинних пісках, нижче них залягають піски канівської світи, а в тальвегу яру – знову
келовейські глини. В гирлі яру знаходиться відслонення в ниній частині якого залягають
келовейські глини, а на них сеноманські піски з пісковиками.
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Рис. 11. Фрагмент відслонення сеноманських пісковиків у Мар’їному яру
Гирло Холодного яру розташоване біля північної околиці села Пекарі у 800 м від головних
воріт садиби заповідника. На сьогоднішній день для спостереження доступні тільки пригирлова
частина і правий відвершок яру, в верхів'ях якого знаходиться основне відслонення, яке являє
собою три вертикальних стінки. У відслоненні на денну поверхню виходять глауконіт-кварцові
піски з численними діагенетичними стяжіннями і прошарками пісковику того ж складу з опаловим
та халцедоновим цементом. Розмір стяжінь від 2-3 до 70-80 см в діаметрі. У верхній частині
розрізу породи більш різноманітні, що імовірно пов’язано з мінливістю положення берегової лінії
в сеноманський час. Пісковики містять рештки двостулкових молюсків та брахіоподи, в гравелітах
–зуби акул, скатів. Загальна потужність складає приблизно 15-20 м.
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ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЗВІТУ
1. Назвати стратиграфічні підрозділі, породи яких відслонюються в районі проходження практики.
2. Які прояви процесів вивітрювання спостерігались?
3. Де ми бачили прояви гравітаційних процесів?
4. Чим зумовлений розвиток гравітаційних процесів в районі Канівських гір?
5. Чим представлена діяльність тимчасових потоків?
6. В чому проявляється діяльність постійних водних потоків?
7. Які бачили сучасні генетичні типи відкладів?
8. Що є показником морських умов осадко накопичення?
9. Чому, в одному випадку в морських умовах накопичуються піски, а в іншому глини?
10. Чим представлені лотдовикові відклади?
11. Назвати характерні ознаки морени.
12. В яких місцях спостерігались виходи на поверхню підземних вод?
13. В чому проявлена діяльність вітру?
14. Які континентальні відклади спостерігались?
15. Що таке дислокації?
16. Які теорії походження Канівських дислокацій існують?
17. Які породи (з тих що спостерігались) можуть бути корисними копалинами?
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Додаток І
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Додаток ІІ

Варіант геологічної будови Канівських дислокацій
(за В.А. Голубевим, 1978 рік)
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