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Передмова 
 

Пропоноване видання укладене згідно з програмою спец-
курсу, який читають студентам геологічного факультету в останній 
рік навчання. Головна мета цього спецкурсу – висвітлення основ 
методики геологічного знімання четвертинного покриву і головних 
принципів складання карт четвертинних відкладів, а також 
закріплення та поглиблення знань, одержаних під час слухання 
курсів «Геологія четвертинних відкладів», «Структурна геологія та 
геологічне картування».  

Студенти водночас ознайомляться з найважливішими рисами 
геологічної будови четвертинного покриву, схемою його 
районування в межах території України та з регіональною схемою 
стратиграфічного поділу четвертинних відкладів і особливостями 
їхнього формаційного складу. 

Під час укладання методичних вказівок використано 
матеріали численних літературних джерел. Його методологічною 
основою є відомі настанови щодо проведення геологічного 
знімання, передусім «Методическое руководство по изучению и 
геологической съёмке четвертичных отложений» (Л. : Недра, 1987), 
укладене колективом авторитетних геологів-четвертинників, 
зокрема співробітників науково-дослідних геологічних інститутів, 
досвідчених геологів-знімальників, працівників виробничих 
організацій. 

У виданні висвітлено тільки певні найважливіші аспекти 
відповідної тематики, викладені в узагальненій і доволі стислій 
формі. Його призначення – насамперед полегшити студентам засво-
єння матеріалу спецкурсу. Водночас наведено детальну інформацію 
про методично-літературну базу сучасної методики геологічного 
знімання та картування четвертинного покриву, що мала би 
стимулювати студентів хоча б побіжно ознайомитися з іншими, 
значно складнішими для сприйняття, додатковими джерелами 
інформації. 

Коротко схарактеризовано головні методи дослідження 
четвертинних відкладів, у тому числі геологічні, геоморфологічні, 
кліматостратиграфічні, фізико-хімічні, геофізичні та інші; висвіт-
лено особливості польових досліджень четвертинних відкладів; 
викладено засади розпізнавання генези четвертинних відкладів на 
фотознімках, зроблених з космічних орбітальних станцій, і на аеро-
фотознімках.  
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Методичні вказівки також містять найважливіші відомості з 
палеонтології четвертинного періоду, на підставі яких визначають 
вік відкладів, здійснюють стратиграфічний поділ і кореляцію роз-
різів, а саме: дані про видовий склад різновікових фауністичних 
комплексів антропогену та стислу характеристику деяких видів 
ссавців, представників цих комплексів.  

Також зроблено короткий нарис еволюції флори 
четвертинного періоду. В окремому розділі висвітлено засади 
застосування даних археології як допоміжного методу для 
стратиграфічного поділу розрізів четвертинних відкладів. 
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Розділ 1 
Концептуальні засади геологічного картографування 

четвертинних відкладів і документи, 
 що їх регламентують 

 
Геологічним зніманням називають процес дослідження геоло-

гічної будови, насамперед з’ясування віку і походження, а також 
літологічного (петрографічного) складу та особливостей геоло-
гічної структури поверхневих шарів певних ділянок земної кори, 
кінцевою метою якого є складання геологічних карт  відповідного 
масштабу. Засади вітчизняної методології геологічного знімання 
четвертинних відкладів були сформовані ще у 30–40 роках ХХ ст. 
Вони розроблені й апробовані державною геологічною службою 
колишнього СРСР, що було зумовлене тогочасною інтенсифікацією 
геологічних досліджень з огляду на реалізацію урядового плану 
індустріалізації країни. У цей період особливої актуальності набули 
передусім інженерно-геологічні дослідження четвертинних відкла-
дів як природної основи для будівництва різноманітних споруд, а 
також легкодоступного джерела будівельних матеріалів і певних 
видів мінеральної сировини. Як узагальнення нагромадженого в ті 
роки практичного досвіду 1940 р. видано «Краткую инструкцию по 
геологической съемке четвертичных отложений», яку досить успіш-
но використовували під час подальшого геологічного знімання і яка 
сприяла уніфікації досліджень четвертинного покриву в межах 
країни. 

У 50-х роках в СРСР видано ще дві книги, що висвітлювали 
методику дослідження та картування четвертинних відкладів: 
«Методическое руководство по изучению и геологической съемке 
четвертичных отложений» (1954–1955) і «Краткое полевое руко-
водство по комплексной геологической съемке четвертичных отло-
жений» (1957). У 1971 р. ВСЕГЕІ опубліковано методичний посіб-
ник «Организация и производство работ по геологической съемке 
четвертичных отложений в масштабах 1: 200 000 и 1: 100 000», 
складений за прототипом інструкцій і методичних рекомендацій 
щодо проведення геологічного знімання, чинних на той час. У  
1973 р. побачив світ шостий випуск серії «Методические указания 
по геологической съемке масштаба 1:50 000», у якому, зокрема, 
висвітлено методику знімання четвертинних відкладів і супутніх 
геоморфологічних досліджень. Близьке за змістом до вже названих 
методичних посібників є «Руководство по изучению новейших 
отложений» (1976), у якому наведено рекомендації щодо застосу-
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вання різноманітних методів дослідження четвертинних відкладів 
під час вирішення актуальних проблем стратиграфії та палеогео-
графії плейстоцену.  

У геологічних організаціях СРСР застосовували два прин-
ципово різні підходи до знімання четвертинних відкладів, а саме: 
- в одних випадках їхнє знімання виконували за легендою геоло-
гічної карти, їх зображали тільки на тих ділянках планшету, де 
потужність четвертинного покриву настільки значна, що унемож-
ливлює картування старших, дочетвертинних структур; 
- в інших випадках знімання четвертинних відкладів виконували 
за спеціально розробленою стратиграфо-генетичною легендою, і 
тоді їх зображали вже на всій площі поширення. У цьому разі 
походження (генетичний тип) відкладів відображали певними 
кольорами, їхній вік – відтінками (інтенсивністю) цих кольорів, а 
літологічний склад – штриховими умовними позначеннями. Сут-
тєво, що такі карти містять значно більше інформації про четвер-
тинний покрив, ніж звичайні геологічні карти. 

Оскільки дані, одержані шляхом буріння свердловин, і 
матеріали регіональних геофізичних досліджень дають змогу з 
високим ступенем достовірності відображати на геологічних картах 
геологічні тіла, поховані під потужним четвертинним покривом, то 
протягом останніх десятиліть під час геологічного картування 
практикували майже цілковите вилучення четвертинних відкладів зі 
звичайних геологічних карт. Водночас фахівці дійшли висновку, що 
оптимальним варіантом є складання двох карт, які доповнюють 
одна одну: карти дочетвертинних відкладів і карти четвертинних 
відкладів. Саме тому 1978 р. Міністерство геології видало поста-
нову, яка зобов’язувала під час геологічного картування ретельно 
досліджувати четвертинний покрив незалежно від типу геологічної 
будови району, потужності покриву четвертинних відкладів і 
їхнього територіального поширення та, відповідно, складати дві вже 
згадані карти. Отже, геологічне картування четвертинних відкладів 
стало обов’язковим складовим елементом державного геологічного 
знімання. Нині системні польові дослідження четвертинних 
відкладів виконують відповідно до вимог чинних відомчих 
інструкцій і методичних посібників щодо проведення геологічного 
знімання. Найдетальніше викладена методика польових досліджень 
і камеральної обробки польових матеріалів під час геологічного 
знімання четвертинних відкладів у методичних посібниках «Орга-
низация и производство работ по геологической съемке четвер-
тичных отложений в масштабах 1:200 000 и 1:100 000» (1971) та 
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«Методическое руководство по изучению и геологической съёмке 
четвертичных отложений» (1987). 

Головним завданням під час картування четвертинного 
покриву є з’ясування генези всіх відкладів, що його утворюють, а 
відтак – окреслення територіального поширення відкладів певного 
генетичного типу та положення їхніх меж. Головні польові дослі-
дження четвертинних відкладів полягають у пошуках і обстеженні 
їхніх відслонень. Для складання карт дрібного масштабу зазвичай 
застосовують метод перетину геологічних меж, у цьому разі 
маршрути закладають насамперед уздовж найбільших річкових 
долин району. Згодом доповнюють дані спостережень, виконаних у 
днищах річкових долин, прокладаючи додаткові картувальні 
маршрути вздовж вододілів. 

Під час знімання великого масштабу застосовують метод 
простежування меж (оконтурювання) геологічних тіл. Насамперед 
обирають і ретельно досліджують ту ділянку (або ділянки) району, 
де є найповніший розріз четвертинних відкладів. За результатами 
цих попередніх досліджень складають робочу стратиграфічну 
схему, яку згодом уточнюють і деталізують.  

Додатковими джерелами достовірної  геологічної інформації 
під час знімання четвертинних відкладів є шурфи, канави та бурові 
свердловини. Суттєво підвищує достовірність карт четвертинних 
відкладів також використання матеріалів дистанційного зондування 
земної поверхні (аерофотознімків). 

Принципи і методика складання карт четвертинних відкладів 
мають певні особливості, зумовлені специфікою утворень четвер-
тинної системи, адже батрологічний принцип, який переважно 
застосовують у разі складання звичайних геологічних карт, для карт 
четвертинних відкладів є менш ефективним, а в переважній біль-
шості випадків – просто неприйнятним. 

Специфіка геологічного знімання четвертинних відкладів 
зумовлена передусім своєрідністю форм і типів їхнього залягання, а 
також певними особливостями структури їхніх розрізів. Розрізи, у 
яких вони представлені досить потужними верствами, що 
нашаровані у віковій послідовності, поширені лише в тих районах, 
де протягом плейстоцену відбувалося достатньо тривале тектонічне 
опускання. 

Найпоширенішим є притулене залягання відкладів, за якого 
доволі часто давніші відклади залягають на вищому гіпсо-
метричному рівні, ніж молодші. У рельєфі річкових долин приту-
лене залягання алювіальних відкладів представлене комплексами 
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різновікових терас, а на морських і озерних узбережжях – відпо-
відно, морськими та озерними терасами. Можливе також притулене 
залягання молодих озерних, болотних, еолових та інших відкладів 
на межиріччях і на верхніх терасах, а трохи давніших відкладів – 
також у цоколях терас, під молодим алювієм, під озерними та 
морськими відкладами. 

Для льодовикових, флювіогляціальних, вулканогенних і еоло-
вих відкладів типовим є лускувато-покривне залягання. У випадках 
послідовного зменшення території поширення кожного пізнішого 
льодовикового покриву «луски» льодовикових і флювіогляціальних 
відкладів покривали відклади попереднього етапу не повністю, а 
частково. Тому найповніші розрізи всієї льодовикової товщі 
зазвичай формувались у зоні останнього зледеніння, на знижених 
ділянках дольодовикового рельєфу, де їх доцільно досліджувати 
свердловинами. 

В областях поступового загасання вулканічних процесів 
досить типовим є лускувате залягання різновікових покривів лав і 
туфів. У пустелях, унаслідок змін напрямків і послаблення з плином 
геологічного часу панівних вітрів, формуються луски різновікових 
еолових відкладів. 

За умов домінування притуленого та лускуватого залягання 
відкладів повні (безперервні) розрізи, що відповідають тривалим 
відтинкам плейстоцену, формувалися винятково зрідка. Тому 
уявлення про геологічну будову всієї товщі четвертинних відкладів 
формують із фрагментів, з певної кількості порівняно малопотуж-
них розрізів льодовикових і міжльодовикових відкладів, річкових, 
озерних і морських терас, що в разі складання зведеного розрізу 
потребує їхнього зіставлення та ретельної ув’язки. Під час скла-
дання зведених розрізів алювіальних товщ, що ґрунтується на 
дослідженнях терас різного віку, треба брати до уваги їхню 
неминучу неповноту, зумовлену етапами ерозійного врізання річок і 
досить тривалими перервами процесу нагромадження відкладів. Ці 
особливості залягання четвертинних відкладів, а також мінливість 
їхньої потужності й фаціального складу значно утруднюють 
дослідження розрізів, їхню вікову кореляцію та складання місцевих 
і регіональних стратиграфічних схем. Тому стратиграфічні колонки 
складають лише для тих районів, де внаслідок тривалого проги-
нання поширене нормальне послідовне нашарування горизонтів. В 
інших випадках складають схеми зіставлення розрізів четвертин-
ного покриву, в яких зазначають інтервали як нормального, так і 
притуленого та лускуватого залягань. На цих схемах відображають 
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зв’язок певних стратиграфо-генетичних підрозділів товщ четвер-
тинних відкладів з тими чи іншими формами сучасного рельєфу. 
Зазвичай такі схеми складають у довільному масштабі. 

Надзвичайно важливими й ефективними під час знімання та 
картографування четвертинних відкладів є геоморфологічні методи 
досліджень. Інколи аналіз особливостей будови рельєфу дає змогу 
швидко і безпомилково визначити генезу четвертинних відкладів, а 
іноді навіть їхній вік ще на стадії польових досліджень.  

Часто аналіз морфологічних особливостей деяких форм 
рельєфу допомагає розпізнати геологічну будову (внутрішню 
структуру й текстуру, а деколи навіть літологічний склад) четвер-
тинних відкладів, що їх утворюють.  

Наприклад, такі льодовикові форми рельєфу, як ози, ками, 
зандрові та моренні рівнини, крайові морени тощо, мають своєрідну 
морфологію та специфічну внутрішню будову. Гіпсометричне 
положення річкових терас надійно характеризує їхній відносний 
вік. Іноді непрямою ознакою різного віку форм однакового генезису 
є різний ступінь їхньої збереженості. Генетична класифікація 
еолових відкладів також ґрунтується передусім на морфологічних 
особливостях форм їхнього рельєфу. Підставою для визначення 
стадійності розвитку рельєфу – виділення етапів врізання річкових 
долин і розчленування, або ж денудаційного й акумулятивного 
вирівнювання, – можуть бути виявлені в ході досліджень сталі 
закономірні сполучення субгоризонтальних поверхонь і схилів, що 
зумовлюють ярусність рельєфу бортів річкових долин, плато й гір. 
Через це в тих районах, де переважають акумулятивні форми 
рельєфу четвертинного віку, а саме – в областях льодовикової та 
флювіогляціальної акумуляції, у річкових долинах, на узбережжі 
озер і морів, на еолових рівнинах, геоморфологічні методи 
застосовують як головні. 

Зазвичай геоморфологічні спостереження проводять у 
комплексі з аналізом морфоструктури території й аналізом неотек-
тонічних рухів у її межах. У тих районах, де четвертинні відклади є 
об’єктом спеціальних досліджень, неотектонічні дислокації (дефор-
мації) можна виявити шляхом детальних досліджень поздовжнього 
та поперечного профілів річкових терас, морфології заплав, 
потужності й складу четвертинного покриву, гіпсометричного поло-
ження контакту руслової та заплавної фацій алювію, а також мор-
фології всіх елементів долинних комплексів.  

У разі простої будови рельєфу результати  геоморфологічних 
досліджень відображають на карті четвертинних відкладів, а для 
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територій з особливо складним рельєфом – складають ще й 
геоморфологічну карту. 
 

Розділ 2 
Методи досліджень четвертинних відкладів 

 
Об’єктом досліджень четвертинної геології є майже винят-

ково континентальні відклади, які нагромаджувались у доволі 
мінливому середовищі, за умов розчленованого рельєфу, активних 
проявів новітніх тектонічних рухів, значних евстатичних коливань 
рівня Світового океану та глобальних змін клімату. Протягом 
четвертинного періоду подібні умови періодично виникали також у 
прибережних зонах морського шельфу в періоди їхнього осушення 
внаслідок зниження гіпсометричного рівня поверхні Світового 
океану. З огляду на різноманіття і складність взаємодії численних 
чинників, що зумовлюють нагромадження четвертинних відкладів, 
їх необхідно всебічно, комплексно досліджувати. Головними зав-
даннями цих досліджень є такі: 
- з’ясування походження четвертинних відкладів, умов, у яких 
вони нагромаджувалися, та форм і типів їхнього залягання; 
- стратиграфічний поділ відкладів і кореляція їхніх розрізів; 
- палеогеографічні реконструкції умов нагромадження осадів на 
відповідних етапах. 

Дослідження за цими трьома напрямками (генетичні, страти-
графічні та палеогеографічні) виконують у тісному взаємозв’язку, а 
методи, які застосовують у цьому разі, часто дають змогу вирі-
шувати всі три завдання водночас. У багатьох випадках дослі- 
джують також новітні тектонічні (неотектонічні) рухи, які суттєво 
впливали і впливають на формування четвертинного покриву. 

Усі методи, які застосовують для дослідження четвертинних 
відкладів, умовно поділяють на дві групи: методи головні та 
методи допоміжні. До головних належать геологічні, у тому числі 
й палеонтологічні, а також геоморфологічні та кліматологічні 
методи досліджень, які мають особливо важливе значення для 
стратиграфічного поділу розрізів антропогену, а до допоміжних – 
геофізичні, радіологічні, археологічні та ін. 

 
2.1. Загальні геологічні методи дослідження 

 
Під час дослідження четвертинних відкладів застосовують 

загалом ті ж самі традиційні геологічні методи, що й у разі 
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вивчення давніших  відкладів, проте, з огляду на певні особливості 
четвертинного періоду та четвертинних відкладів, ці методи 
набувають певної специфічності. 
 

Власне геологічні методи 
 

1. Метод розпізнання походження (визначення генетичного типу) 
відкладів полягає, насамперед, у з’ясуванні способу та умов 
нагромадження тих чи інших відкладів, Крім того, намагаються 
також визначити й умови формування окремих геологічних тіл, 
утворених цими відкладами. Метод поєднує кілька загальних 
геологічних методів; зазвичай його використовують у поєднанні 
з геоморфологічними та палеонтологічними методами. 
 

2. Метод дослідження послідовності нашарування застосовують 
для обстеження відслонень, а також розрізів похованих товщ у 
западинах і прогинах. 

 
3. Текстурно-стратологічний метод передбачає дослідження ха-

рактеру шаруватості відкладів, визначення типу їхньої шару-
ватості (паралельна, скісна, хвиляста) і динамічних текстур – 
наслідків пластичних деформацій шарів порід. В основних мо-
ренах досліджують їхні текстури, сланцюватість, динамічне роз-
лінзування, закономірності просторової орієнтації видовжених 
уламків порід (валунів і ріні), а також лінзоподібні включення 
корінних порід. 

 
4. Структурні методи застосовують для вивчення складок, 

лускуватих насувів і зсувів, які виникають унаслідок гляціо-
дислокацій, зумовлених напиранням льодовика, а також склад-
частих і розривних дислокацій, що виникають і у разі осування 
схилів і навколокарстових провальних форм рельєфу. 

 
5. Тектонічні методи полягають у сукупному дослідженні ха-

рактеру мінливості потужностей і фацій четвертинних відкладів 
у неотектонічних прогинах. 
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Літолого-петрографічні методи 
 

Гранулометричний аналіз (визначення у пухких відкладах 
співвідношення вмісту уламків порід і мінералів різного розміру за 
їхніми фракціями) охоплює: 
- візуальний метод (оцінка «на око», розкачування глин і 
суглинків); 
- ситовий аналіз (просіювання пухких уламкових порід крізь 
калібровані сита); 
- гідравлічні методи (послідовне осадження тонких фракцій 
завислого у воді теригенного матеріалу шляхом тривалого відсто-
ювання в посудинах); 
- оптичні й електронно-оптичні методи. 

Петрографічний аналіз передбачає визначення порід, улам-
ками яких представлені ті чи інші відклади. На стадії польових 
досліджень петрографічний склад уламкового матеріалу здебіль-
шого визначають лише візуально, макроскопічно та за допомогою 
лупи. Остаточне, достеменне визначення петрографічного складу 
уламків виконують уже на стадії камеральної обробки зразків у 
лабораторіях, шляхом перегляду під поляризаційним мікроскопом 
прозорих шліфів, що виготовлені з цих уламків. 

Крім того, визначають ступінь обточеності уламків порід і за 
допомогою шкали міграційної стійкості, яка відображає здатність 
тих чи інших порід зберігатись (протистояти дезінтеграції) у 
процесі переміщення їхніх уламків, наближено визначають віддалі 
перенесення уламкового матеріалу.  

Валунний метод є специфічним варіантом застосування 
петрографічного методу для шукання корінних родовищ деяких 
корисних копалин під час дослідження саме четвертинних від-
кладів. Він полягає у визначенні петрографічного складу валунних 
та інших фракцій уламкового матеріалу в моренах покривних 
льодовиків. У плейстоцені покривні льодовики виносили з Балтій-
ського щита на південь, на платформні рівнини Північної та Східної 
Європи брили та дрібніші уламки тих магматичних і метаморфічних 
порід, які були відслонені в корінному заляганні лише на 
Балтійському щиті, у тому числі гранітів рапаківі, нефелінових сіє-
нітів і шокшинських кварцитів тощо. Оконтурювання території, на 
якій поширені уламки (валуни) певної породи, дає змогу визначити 
напрямок (напрямки) розповзання льодовикового покриву від 
області його живлення. 
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Валунний метод застосовують також для з’ясування історії 
(стадійності) розвитку річкових долин і, зокрема,  аналізу явищ 
перехоплення річкових русел. Під час дослідження алювію гірських 
річок визначають петрографічний склад 100 гальок із кожної з 
досліджуваних фракцій уламкових порід і таким чином з’ясовують, 
звідки саме надходив уламковий матеріал на певних стадіях 
нагромадження алювію. 
 

Мінералогічні методи 
 

Мінералогічні методи використовують для визначення 
корінних джерел надходження уламкового матеріалу в четвертинні 
відклади, основних напрямів його перенесення, а інколи також для 
з’ясування умов перенесення та нагромадження. Визначають міне-
ралогічний склад уламкових порід, для чого насамперед відокрем-
люють магнітні мінерали, а немагнітні розділюють (сепарують у 
тяжких рідинах) за їхньою питомою щільністю на фракції: 
- легка фракція (d = 2,5–2,8 г/см3) – головні породотвірні (кварц, 
польові шпати, амфіболи, піроксени, карбонати) й акцесорні 
(рідкісні); 
- важка фракція (d = 3,0 г/см3) – рудні, епідот, рогова обманка, 
гранат, дистен (кіаніт). 

Мінеральний склад виділених фракцій визначають візуально 
за допомогою бінокулярного мікроскопа, а тонкодисперсних – за 
допомогою поляризаційного та електронного мікроскопів, методом 
забарвлення метиленовим голубим барвником.  

Як допоміжні методи для визначення мінералів викорис-
товують також термічний аналіз і рентгеноструктурний аналіз. 

Як варіант застосування комплексу мінералогічних методів 
при супутніх пошуках корисних копалин проводиться шліхове 
опробування й аналіз шліхів.  

 
2.2. Палеонтологічні методи 

 
Під час досліджень четвертинного покриву ці методи засто-

совують не тільки для стратиграфічного поділу розрізів, а й для 
з’ясування палеогеографічних, передусім кліматичних, умов, у яких 
нагромаджувалися відклади. Тому, крім визначення видового скла-
ду, завданням палеонтологічних досліджень викопної фауни та фло-
ри, є ще й з’ясування умов їхнього існування. 
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Палеофауністичні методи. У разі дослідження четвертинних 
відкладів на суходолі, де домінують континентальні утворення, 
вирішальне значення має визначення решток ссавців. Крім того, 
велике значення мають наземні, прісноводні та морські молюски. 
Для відкладів дна морів і океанів надзвичайно важливими є планк-
тонні та бентосні форамініфери і нанопланктон. 

Викопні рештки великих ссавців – кістки, зуби, роги – трапля-
ються порівняно зрідка. Особливо цінні знахідки тих скелетів, що 
зберегли всі або майже всі складові елементи. Дуже інформатив-
ними є також верстви та лінзи, що містять велику кількість кісток 
тварин – так звані кістконосні горизонти. Найчастіше масові 
скупчення кісток дрібних ссавців (гризунів) трапляються в алювії 
великих річок, інколи у відкладах озер. Поодинокі кістки, а деколи 
навіть цілі кістяки тварин трапляються також у делювії, у лесах, 
торфовищах, в асфальтових і кирових лінзах. Скупчення кісток 
знаходять також і на місцях стоянок первісної людини, зокрема в 
печерах. Матеріал для палеонтологічних визначень шукають 
шляхом ретельного промивання на спеціальних ситах відкладів 
саме того шару, у якому містяться кістки. Однак треба враховувати, 
що в алювіальних відкладах кістконосні верстви часто містять 
перевідкладені рештки, які потрапили у молодші відклади зі значно 
старших унаслідок розмивання річкових берегів.  

Вік морських шельфових відкладів можна визначити за 
рештками молюсків, а океанських донних відкладів – за рештками 
планктонних і бентосних форамініфер та нанопланктону. 
 

Палеофлористичні методи 
 

1. Спорово-пилковий (палінологічний) метод. За особливостями 
морфології та структури викопних спор і пилку, похованих у 
певних верствах відкладів, визначають родовий, а іноді й видо-
вий склад тогочасної флори. Відсоткове співвідношення у 
відкладах пилку різних рослин характеризує їхній так званий 
спорово-пилковий спектр, який відображає тип рослинного по-
криву на час утворення цього шару відкладів, зокрема співвід-
ношення у відкладах решток тепло- та холодолюбних форм 
характеризує кліматичні умови епохи їх формування. Найбільше 
спор і пилку містять торфи, сапропеліти та горизонти похованих 
ґрунтів. 
Перевага цього методу полягає в тому, що спори та пилок 
зберігаються значно ліпше, ніж насіння, плоди, листя і стебла. 
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Його головним недоліком є загалом низька достовірність 
реконструкцій, зумовлена тим, що пилок і спори можуть багато-
разово перевідкладатись (тобто потрапляти з давніших верств у 
молодші), або ж бути занесені вітрами здалеку, з іншої кліма-
тичної зони. 
 

2. Палеокарпологічний метод передбачає дослідження викопних 
плодів і насіння рослин, зокрема шишок, похованих у відкладах 
торфовищ. Зразки торфу для такого аналізу відбирають по-
шарово і промивають у проточній воді, на ситах; знайдені 
макроскопічні рештки дають змогу визначити видовий склад 
флори відповідного етапу нагромадження відкладів. Визначенню 
підлягають також викопні рештки деревини. Застосування 
палеокарпологічного методу забезпечує доволі високу достовір-
ність реконструкцій, оскільки всі рештки, що підлягають аналізу, 
переважно автохтонні. 

Діатомовий метод застосовують для стратиграфічного поділу 
морських і озерних відкладів. Він полягає у визначенні кількісних 
змін видового складу решток діатомових водоростей у верствах 
різного віку. Ці зміни відображають зміни клімату і солоності вод 
басейну під час нагромадження осадів. 

 
2.3. Геоморфологічні методи 

 
Ця група методів має особливо важливе значення для з’ясу-

вання генези та картування четвертинних відкладів. Роль геомор-
фологічних методів у цьому випадку є значно важливішою, ніж під 
час дослідження дочетвертинних утворень. Провідну роль відіграє 
діагностика походження акумулятивних форм рельєфу та виявлення 
їхніх зв’язків із денудаційним рельєфом. 
 
1. Методи визначення генези відкладів. За формами акумуля-

тивного рельєфу добре розпізнаються алювіальні, пролювіальні, 
еолові, льодовикові та флювіогляціальні відклади, а також усі 
генетичні типи відкладів на акумулятивних ділянках та в 
підніжжі схилів. 
 

2. Метод корелятивності відкладів і форм денудаційного рельєфу. 
Зазвичай положення четвертинних відкладів у рельєфі або ж 
пов’язаність цих відкладів із певними формами (чи елементами 
форм) рельєфу свідчить про їхнє походження: алювій нагро-
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маджується в ерозійних долинах, пролювій – у гирлових части-
нах ярів і долин, озерні відклади – у зниженнях (западинах, 
улоговинах); тіла осувів завжди розташовані біля стінок відриву, 
обвальні відклади – біля підніжжя уступів і урвищ. 

 
3. Методи визначення відносного віку відкладів. Відносний вік 

алювіальних, озерних і морських відкладів, що сформували серії 
врізаних терас, визначають за їхнім висотним (гіпсометричним) 
положенням. В інших випадках відносний вік четвертинних 
відкладів можна також з’ясувати за ступенем збереженості утво-
рених ними акумулятивних форм рельєфу, – відносний ступінь 
ерозійного розчленування ярами найстарших за віком терас 
завжди найвищий. Вік крайових морен льодовиків  визначають 
за їхнім розташуванням щодо області живлення – найдавніші 
морени є найвіддаленішими від неї. 

 
4. Методи кореляції віку відкладів полягають у виявленні комплек-

сів одновікових акумулятивних форм рельєфу різного походжен-
ня – річкових і морських терас, крайових морен, поверхні яких 
плавно сполучені, при цьому одні відклади замінюються іншими 
у латеральному напрямку. Саме в такий спосіб, простежуючи 
зональність генетичних типів одновікових відкладів четвертин-
ного покриву і їх поступових переходів на терасах (морських – 
алювіальних – флювіогляціальних – льодовикових) від гирла до 
витоків р. Волги, було виконано вікову кореляцію льодовикових 
відкладів Руської рівнини з морськими відкладами Каспійського 
басейну. За цим же принципом проводять вікову кореляцію 
відкладів та інших генетичних типів – схилових (осипів, 
делювію), флювіогляціальних і озерних відкладів, що нагрома-
джувалися на значній відстані одні від одних, або в ізольованих 
западинах рельєфу. 

 
5. Методи аналізу денудаційних форм рельєфу застосовують пере-

важно для палеогеографічних реконструкцій, а іноді для вирі-
шення завдань стратиграфії. Наприклад, наявність «баранячих 
лобів», «кучерявих» скель, льодовикового полірування та інших 
ознак льодовикової денудації свідчить про існування тут у 
минулі геологічні епохи повзучого льодовикового покриву. 
Послідовна зміна елементів ерозійних і трогових форм у рельєфі 
бортів гірських долин є ознакою того, що впродовж їхнього 
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формування відбувалося періодичне чергування холодних 
(льодовикових) і теплих (міжльодовикових) епох. 

 
2.4. Кліматостратиграфічні методи 

 
1. Палеопедологічний метод передбачає дослідження горизонтів 

похованих ґрунтів, які свідчать про періоди панування теплого 
клімату, сприятливі для розвитку рослинності. Поховані ґрунти 
мають надзвичайно важливе значення для стратиграфічної коре-
ляції; шляхом простежування їх на великі відстані виконують 
кореляцію віддалених розрізів лесових товщ. Розпізнавання 
типів ґрунтів дає змогу реконструювати кліматичні та фізико-
географічні умови, в яких вони утворились. 
 

2. Палеокріологічний метод полягає у виявленні в розрізах ознак 
розвитку багатолітньої (віковічної) мерзлоти, що свідчать про 
різкі похолодання клімату в періоди утворення відповідних 
нашарувань. Такими ознаками є різноманітні кріогенні дефор-
мації верств – морозобійні тріщини, полігональні (текстурні) 
ґрунти, горби випирання, льодові жили і поклади, структурно-
комірчасті ґрунти, кам’яні смуги і бордюри, а також сліди 
соліфлюкції. Специфічним типом структурних ґрунтів є так звані 
«кипуни», або «киплячі» ґрунти, – шари похованого ґрунту, що 
залягають на незначній глибині (перші метри) і містять сліди 
вертикального конвекційного переміщення речовини. «Кипуни» 
виникають у товщах промерзлих порід унаслідок субверти-
кальної циркуляції в них талих вод, зумовленої суттєвою 
відмінністю температур на поверхні ґрунту й на глибині, під 
шаром багатолітньої мерзлоти. 

 
3. Палеотемпературний метод (ізотопний) ґрунтується на визна-

ченні співвідношення вмісту ізотопів О16 і О18 у черепашках 
морських форамініфер та у верствах глетчерного льоду 
континентальних льодовиків. Співвідношення цих ізотопів 
залежить від температури середовища, у якому відбувалося 
нагромадження відкладів, а відтак – від тогочасних кліматичних 
умов. 
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2.5. Геофізичні методи  
 

За допомогою геофізичних методів можна: 
- визначити загальну потужність четвертинних відкладів; 
- з’ясувати морфологію поверхні їхнього ложа (дочетвертинного 
рельєфу); 
- виконати літолого-стратиграфічний поділ відкладів у розрізах; 
- досліджувати розрізи в районах поширення багатолітньої 
(віковічної) мерзлоти; 
- наближено визначити вік відкладів. 

Методами електророзвідки (електропрофілювання, верти-
кальне електричне зондування) та сейсморозвідки досить ефективно 
можна виконати перші два завдання, оскільки на контакті четвер-
тинних і дочетвертинних відкладів відбувається стрибкоподібна 
зміна електричного опору і швидкості проходження пружних хвиль. 
Найчастіше застосовують електророзвідку, бо сейсмічні досліджен-
ня набагато дорожчі, а апаратура для їхнього проведення дуже 
громіздка.  

Гравітаційне зондування дає лише наближені відомості про 
потужність пухких відкладів і про великі нерівності поверхні фун-
даменту. Для досліджень багатолітньої мерзлоти найчастіше засто-
совують електророзвідку, рідше – сейсморозвідку й еманаційне 
знімання. 

Під час дослідження потужності четвертинних відкладів на 
дні акваторій (у морях, озерах, річках) застосовують звукову лока-
цію, сейсмоакустичне профілювання та радіохвильовий метод. 

Метод визначення віку порід за їхньою палеонамагніченістю 
ґрунтується на двох природних явищах: 

а) на властивості ефузивних, а також деяких теригенних 
осадових порід намагнічуватись у процесі їхнього утворення під 
дією магнітного поля Землі та протягом тривалого часу зберігати 
так звану залишкову намагніченість згідно з тією просторовою 
орієнтацією магнітного поля Землі, яка існувала на час їхнього 
утворення, а отже, відображує (фіксує) тогочасну орієнтацію зем-
ного магнітного поля. Магнітне поле Землі зумовлює певну просто-
рову орієнтацію кристалів феромагнітних мінералів (магнетиту, 
ільменіту, титаномагнетиту, гематиту, піротину та деяких інших) у 
магматичних породах у момент їхньої кристалізації з розплавів або 
ж у разі осадження із розчинів під час утворення осадових порід чи 
просто під час переходу із завислого стану в осад. Найбільшу за-
лишкову намагніченість мають ультраосновні й основні магматич-
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ні породи – перидотити, серпентиніти, базальти, габро, а також 
червоноколірні континентальні пісковики; 

б) на явищі періодичних інверсій (змін на протилежну) 
полярності магнітного поля Землі. Впродовж геологічної історії 
розвитку Землі відбувалася міграція її магнітних полюсів і 
неодноразові зміни орієнтації магнітного поля аж до зміни його 
полярності на протилежну; просторова ж орієнтація вектора 
залишкової намагніченості порід різного віку збігається з тією 
просторовою орієнтацією магнітного поля планети, яка існувала на 
час їхнього утворення. 

Земля має потужне магнітне поле, наявність якого, найвіро-
гідніше, зумовлена складом її ядра. Вважають, що склад земного 
ядра близький до складу залізних метеоритів (хондритів), тобто 
воно складається з заліза із незначною домішкою нікелю. Загалом 
же форма магнітного поля нашої планети наближена до тієї, яку мав 
би магнітний диполь, розташований у її ядрі, з нахилом 11,5° до осі 
обертання, і зміщений убік від геометричного центру геоїда на  
436 км в напрямку Тихого Океану. Оскільки вісь цього «диполя» 
має нахил стосовно осі обертання, то магнітні полюси перебувають 
на певній відстані від  полюсів географічних. У 2012 році: північний 
магнітний полюс у Північному льодовитому океані (86º пн. ш. 
147º з.д.), а південний магнітний полюс – у антарктичному морі 
д’Юрвіля (64º пд. ш., 137° сх. д.). Магнітні полюси постійно мігру-
ють, у 2009 р. швидкість переміщення північного полюса становила 
64 км за рік. 

У результаті тривалих досліджень палеомагнітних харак-
теристик порід земної кори з’ясовано, що впродовж фанерозою 
неодноразово відбувалася інверсія магнітних полюсів Землі. 
Частота інверсій і тривалість інтервалів між ними були різними в 
різні періоди. Великі інтервали тривалістю до кількох сотень тисяч 
років, протягом яких магнітне поле Землі зберігало переважно одну 
полярність, називають геомагнітними епохами. Їх нумерують, почи-
наючи від сучасної епохи, полярність якої прийнята за нормальну 
(тобто звична для нас), пряму або додатну. Тому всі палеомагнітні 
епохи з непарними номерами є періодами існування прямої поляр-
ності, а епохи, що мають парні номери, –  періодами існування зво-
ротної, або від’ємної полярності. Останні чотири епохи одержали 
власні назви за іменами видатних дослідників: 
1. епоха Брюнес (+) 730 тис. років; 
2. епоха Матуяма (–) 1,7 млн років, нижня вікова межа – 2,43 млн 

років; 
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3. епоха Ґаусс (+) 900 тис. років, нижня вікова межа – 3,33 млн 
років; 

4. епоха Ґілберт (–) 1,2 млн років, нижня вікова межа – 4,53 млн 
років. 

Ще донедавна дослідники вважали, що остання інверсія 
геомагнітного поля відбулася на межі епох Матуяма – Брюнес, 
тобто близько 730 тис. років тому, що зумовлювало порівняно малу 
зацікавленість палеомагнітологів відкладами плейстоцену. Проте у 
80-х роках ХХ ст. з’ясовано, що деякі відклади плейстоцену також 
мають зворотну, або ж аномальну за напрямком вектора палео-
намагніченість. Зворотна намагніченість цих порід зумовлена 
наявністю т. зв. епізодів зворотної полярності, тобто порівняно 
короткочасними інверсіями магнітного поля Землі, а  аномальна – 
геомагнітними екскурсами, тобто короткочасними відхиленнями 
геомагнітних полюсів на достатньо велику відстань від їхнього 
звичного положення. Як епізоди, так і екскурси завершувалися 
поверненням магнітних полюсів у їхнє початкове положення. 
Найважливіші палеомагнітні епізоди історії магнітного поля Землі 
впродовж плейстоцену також мають власні назви: 

епізод Лашамп (Laschamp) (–) 20–30 тис. років; 
епізод Блек (Black) (–) 110–114 тис. років; 
епізод Харамільо (Jaramillo) (+) 890–950 тис. років; 
епізод без назви (+) – 1,61–1,63 млн років; 
епізод Ґіллса (Gills) (+) – 1,64–1,79 млн років; 
епізод Олдувей (Oldouway) (+) 1,95–1,98 (1,67–1,87) млн 
років. 
За результатами численних визначень залишкової намагніче-

ності скельних порід різного віку і різних регіонів, створено палео-
магнітну шкалу (шкалу Алана Кокса). У ній виділено палеомагнітні 
епохи протилежної полярності магнітного поля Землі, а також 
епізоди (періоди порівняно короткочасних змін полярності на 
протилежну) та екскурси магнітного поля (короткочасні відхилення 
положення магнітних полюсів від звичного положення). Особливо 
детально розроблена шкала А. Кокса для пліоцену й антропогену. 
Вік меж підрозділів палеомагнітної шкали визначений радіологіч-
ними методами, і тепер ці межі вважають достатньо надійними 
віковими реперами для стратиграфічного поділу та кореляції 
розрізів за палеомагнітними показниками. 

Об’єктами палеомагнітних досліджень можуть бути морські, 
озерні, алювіальні, лесово-ґрунтові та пролювіальні відклади й 
ефузивні породи. Однак для палеомагнітних визначень придатні 
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лише ті породи, що мають достатньо високий вміст феромагнітних 
мінералів – носіїв залишкової намагніченості, та породи, які не 
зазнали вторинних змін. Найкращі результати дають визначення, 
зроблені на зразках ефузивних порід, глин, алевритів, лесів. Для 
цього методу вапняки непридатні. 

Польові роботи полягають у відбиранні орієнтованих зразків 
порід, тобто первинне просторове положення цих зразків (азимут 
простягання кожного зразка) визначають за допомогою гірничого 
компаса та фіксують на етикетці й у реєстрі. Згодом у лабораторії за 
допомогою спеціального устаткування визначають азимут вектора 
палеонамагніченості цих порід. 
 

2.6. Радіологічні методи 
 

Радіовуглецевий метод полягає у визначенні вмісту радіо-
активного ізотопу С14 у викопній органічній речовині (деревині, 
торфі, органічних рештках, кістках, тканинах, ґрунтах і мушлях 
молюсків). За співвідношенням вмісту С14 у сучасних організмах і в 
досліджуваному зразку з’ясовують геологічний вік зразка. У зраз-
ках порід, яким понад 45–55 тис. років, вміст радіоактивного ізо-
топу вуглецю С14 настільки мізерний, що не підлягає визначенню, 
тому цей метод придатний лише для визначення віку відкладів 
голоцену і верхнього плейстоцену. 

Найкращим матеріалом для визначення віку відкладів за 
допомогою радіовуглецевого методу є викопне вугілля, після нього 
послідовно – деревина, торф і кістки тварин. Можливе також 
використання стулок молюсків, однак вони не забезпечують 
високого  ступеня достовірності результатів. Загалом для надійного 
результату треба мати не менше як 5 г вуглецю. Якщо матеріал, 
який відбирають для аналізу, має високий вміст вуглецю, то цілком 
достатньо буде проби масою приблизно 30 г, а з відкладів, що 
мають низький вміст вуглецю, необхідно відбирати проби масою не 
менше 100 г. У всіх випадках відібраного матеріалу має вистачати 
також для виконання повторного (контрольного) аналізу. Проби 
слід відбирати за межами зони проникнення коріння сучасних 
рослин та інших імовірних джерел забруднення і, якщо це можливо, 
зі свіжого (тобто щойно розкритого) відслонення. Відбирають 
проби лише чистими інструментами, у гумових рукавичках. Під час 
відбирання на аналіз проб зі свердловин вибирають уламки керну 
найбільшого діаметра та мінімальної потужності (товщини). 
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Усі зразки висушують за температури до 85 °С і до виконання 
визначень зберігають у подвійних пластикових пакетах. Етикетку 
вкладають між внутрішнім і зовнішнім пакетами. 

Метод «неврівноваженого» урану ґрунтується на визначенні 
нестачі або надлишку у відкладах (породах) радіоактивних ізотопів 
урану (U234),  протоактинію (Ра231), торію (Th232) і іонію (Th230), 
супроти рівноважної кількості їхнього материнського елемента. 
Максимальна межа датування за допомогою цього методу стано-
вить 2,0–2,5 млн років, однак висока достовірність результатів 
забезпечена лише для інтервалу від 20–30 до 600 тис. років, тобто 
для значного відтинку плейстоцену, де радіовуглецевий метод є 
непридатним. Має значення також і походження матеріалу проб. 
Метод «неврівноваженого» урану дає достатньо надійні дані у 
результаті дослідження решток коралів, натомість за черепашками 
молюсків одержують дані, достовірність яких невисока. 

Калій-аргоновий метод застосовують для визначення віку 
лише тих вулканічних порід, що містять калій. Використання цього 
методу для відкладів четвертинної системи також обмежене віком 
порід, оскільки зіставлення вмісту ізотопів аргону та калію можливе 
лише в тих породах, вік яких не менше 100–250 тис. років, тобто він 
придатний для визначення віку відкладів середнього плейстоцену і 
старших за них.  

Метод треків полягає у вимірюванні під мікроскопом 
довжини треків – слідів пробігу протонів, які утворюються під час 
розпаду радіоактивних елементів (U і Th), що містяться у мінералах 
вулканічних порід. Метод має широкий віковий діапазон і дає 
досить надійні результати. 

 
2.7. Інші фізико-хімічні та фізичні методи визначення віку 

відкладів 
 

З усіх цих методів найчастіше застосовують термолюмінес-
центний, що ґрунтується на властивості деяких мінералів, зокрема 
кварцу, світитись у разі нагрівання до температури 100–400 °С. 
Мінерали світяться внаслідок вивільнення накопиченої у їхній 
кристалічній ґратці так званої світлосуми (певної кількості енергії) 
природного радіоактивного випромінення. Після нагрівання зразка 
та вимірювання його природної термолюмінесценції у ньому 
повторно збуджують люмінесценцію, але вже радіоактивним 
опроміненням від штучного джерела. Підбиранням дози збуджу-
вального опромінення так, щоб інтенсивності збудженої та 
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природної люмінесценцій були однаковими, визначають природну 
радіоактивність зразка. Вік зразка з’ясовують за швидкістю нагро-
мадження світлосуми. За допомогою цього методу визначають вік 
лесів, викопних ґрунтів і морен, що утворилися в інтервалі від 25–
30 тис. до 1 млн років тому. 

Варвохронологічний метод, який застосовують для визна-
чення тривалості існування прильодовикових озер, а відтак і трива-
лості нагромадження в цих озерах осадів, розроблений наприкінці 
ХІХ ст. шведським геологом Де-Геєром. Він полягає у підрахунку 
кількості сезонних верств т. зв. стрічкових глин у розрізах відкладів 
прильодовикових озер, де влітку, під час інтенсивного танення 
льодовиків, відкладався порівняно грубий (піщанистий) добре 
промитий матеріал, шари якого мають ясний колір, а взимку – 
тонкозернистий (глини з домішками намулу), шари яких значно 
темніші. Кількість пар таких сезонних шарів відображає тривалість 
нагромадження всієї товщі. 

Однак за допомогою варвохронологічного методу неможливо 
було визначити геологічний вік цих озерних відкладів. Тому Де-
Геєр у процесі досліджень льодовиково-озерних відкладів на Скан-
динавському півострові удосконалив варвохронологічний метод і 
розробив на його засадах принципово новий метод конексії. Суть 
цього методу полягає у складанні діаграм мінливості потужностей 
верств стрічкових глин у розрізах відкладів різних озер і в аналізі 
закономірностей змін цих потужностей. Потужність річних (сезон-
них) верств стрічкових глин становить від кількох міліметрів до 
кількох сантиметрів і суттєво залежить навіть від незначних змін 
клімату на великих територіях. Наприклад, чим теплішим було літо, 
тим інтенсивніше танув льодовий покрив і, відповідно, збільшу-
валося надходження в озера піщанистого матеріалу з внутрішньої 
морени. 

На діаграмах конексії у перебільшеному масштабі зобража-
ють товщину всіх сезонних верств, унаслідок чого «екстремальні» 
потужності шарів виразно виявляються. Так розпізнають і надійно 
корелюють одновікові верстви у розрізах відкладів різних озер, 
геологічний вік яких збігається лише частково. Із застосуванням 
методу конексії Де-Геєр на підставі складених ним діаграм 
розробив геохронологічну шкалу, яка охоплює відтинок часу 15–18 
тис. років, тобто не лише голоцен, а й верхи пізнього плейстоцену. 
За точку відліку було взято 1794 р., коли, згідно із записом у 
муніципальних документах, було спущено воду одного з озер Шве-
ції, і відтоді в ньому припинилося нагромадження товщі стрічкових 
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глин. Де-Геєр, дослідивши розрізи відкладів десятків інших 
прильодовикових озер, що були на території Швеції у плейстоцені, 
визначив геологічній вік кожного з них. Так за допомогою цього 
методу детально досліджено палеогеографію відступу останнього 
плейстоценового льодовикового покриву у Скандинавії та уточнено 
вік верхньої межі останньої (доголоценової) льодовикової епохи. 
Згодом дані Де-Геєра перевірені та підтверджені визначеннями віку 
пізньоплейстоценових і голоценових відкладів регіону радіовугле-
цевим методом. 

Дендрохронологічний метод визначення віку відкладів поля-
гає у підрахунку річних кілець на поперечних зрізах стовбурів су-
часних і викопних дерев. Його застосування обмежене ще меншим 
часовим інтервалом – лише до 8 тисяч років. 
 

2.8. Археологічні методи 
 

Археологічні методи ґрунтуються на вивченні решток мате-
ріальної культури людини, головно знарядь праці, що збереглись у 
викопному стані. За ступенем наукової значущості всі археологічні 
об’єкти і знахідки поділяють на три категорії: найінформатив-
нішими серед них є могили та стоянки (місця поселень) первісної 
людини, менш важливими є знахідки поодиноких знарядь праці 
первісної людини, і найменшу наукову цінність мають пере-
відкладені знаряддя, тобто знайдені у відкладах значно молодших, 
ніж самі знаряддя. Найрідше знаходять рештки майстерень, де виго-
товлялися знаряддя, та рештки (кістяки) первісної людини. 

Достатньо надійні результати можна одержати, досліджуючи 
лише ті рештки, вік яких не перевищує 150 тис. років. З огляду на 
численність стоянок давньої людини, особливо у верхньочетвер-
тинних відкладах, археологічні методи можна застосовувати для 
внутрішньорегіональної стратиграфічної кореляції відкладів (див. 
розд. 8). 

Дослідження археологічних об’єктів (стоянок, поховань 
тощо), виявлених під час геологічного знімання, є прерогативою 
винятково відповідних державних археологічних служб. Самочинне 
проведення археологічних розкопок, зокрема й під час геологічних 
досліджень, категорично заборонене законом. 
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Розділ 3 
Особливості польових досліджень четвертинних відкладів 

 
3.1. Дослідження й опис відслонень 

 
Як і під час геологічного знімання дочетвертинних відкладів, 

головними (опорними) пунктами в разі польових досліджень 
четвертинних відкладів є їхні відслонення: природні – в уступах 
терас річкових долин, на берегах озер  і морів, у привершинних 
уступах на крутих схилах тощо, а також штучні – уступи кар’єрів, 
стінки канав і шурфів. Дослідження відслонень дають змогу зібрати 
найповнішу інформацію про геологічну будову четвертинного 
покриву району, детально вивчити й описати всі елементи й 
особливості розрізу, а також відібрати зразки, у тому числі зразки-
моноліти з непорушеною первинною структурою. 

Мала і часто дуже мінлива потужність верств четвертинних 
відкладів потребує надзвичайно детального дослідження й опису 
їхніх розрізів. Інколи дослідження навіть малопотужних (2–4 м), але 
добре стратифікованих розрізів дає важливі дані, зокрема, відомості 
про умови нагромадження відкладів упродовж достатньо тривалих 
відтинків плейстоцену. 

Опис відслонень рекомендують складати в такій послідов-
ності: 
- порядковий номер пункту спостереження та його координати, 
визначені за допомогою приладу GPS; 
- детальна «прив’язка» відслонення на місцевості, насамперед від-
стань до найближчих топографічних орієнтирів (перехресть, розга-
лужень чи поворотів доріг, гирл річок і струмків тощо) або відстань 
до об’єктів чи споруд, що можуть правити за орієнтири (поодинокі 
будівлі, комунікаційні траси, лінії передавання електричного стру-
му та ін.); 
- геоморфологічна «прив’язка» відслонення, тобто опис його 
положення у рельєфі; 
- тип і розміри відслонення (протяжність і висота його стінки), 
азимут його простягання; 
- загальна характеристика товщі відслонених відкладів. 

Після цього обстежують і послідовно описують відклади 
кожного з шарів, зазначаючи таке: 
- назву породи, з якої складається шар, визначену візуально; 
- колір породи (чи відкладів) із зазначенням відтінків забарвлення; 
- гранулометричний (фракційний) склад; 
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- петрографічний (мінеральний) склад; 
- тип внутрішньої структури і текстури шару (наявність прошарків, 
характер ритмічності, типи скісної шаруватості, ступінь сортування 
зерен у шарах із зазначенням потужності верств і пачок, елементи 
їхнього залягання, ступінь обточеності піщинок і грануляції глин, 
наявність котунів; 
- у шарах ріні визначають відсотковий вміст уламків різних порід, 
ступінь їхньої обточеності й закономірності просторової орієнтації 
видовжених уламків; 
- сингенетичні й епігенетичні текстури осувного, соліфлюкційного, 
кріогенного, льодовикового й іншого походження із зарисовками 
особливостей їхньої морфології та описом породного складу 
елементів; 
- сингенетичні й епігенетичні мінеральні агрегати і включення; 
- рештки викопної фауни та флори; 
- тип контактів шару зі суміжними шарами та морфологія його 
підошви і покрівлі; 
- потужність шару; 
- висновки щодо умов нагромадження відкладів шару, їхнього віку 
та кореляції зі сусідніми відслоненнями. 

Текст опису кожного розрізу ілюструють стратиграфічною 
колонкою, у якій для кожного виділеного шару у відповідних 
графах (зліва направо) зазначають: 

- порядковий номер; 
- стратиграфічний індекс; 
- глибину залягання; 
- потужність; 
- літологічний склад (за допомогою умовних позначень); 
- стислу характеристику літологічного складу; 
- номери зразків, відібраних для аналізу із зазначенням місць 

відбору. 
Колонки викреслюють, обираючи такий масштаб, що 

забезпечує виразне відображення морфології та особливостей внут-
рішньої будови кожного шару. 

 
3.2. Геоморфологічні спостереження 

 
Невід’ємною і надзвичайно важливою складовою польових 

досліджень четвертинного покриву є польові геоморфологічні спо-
стереження. Зазвичай їх проводять у ході знімально-карто-
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графічних маршрутів, а в районах із особливо складним рельєфом 
ведуть ще й додаткові геоморфологічні спостереження. 

Головним об’єктом геоморфологічних досліджень є виразно 
виявлені у рельєфі форми різноманітного походження й віку, водо-
дільні гребені та плоскі поверхні вододілів, схили і долини, давні 
поверхні вирівнювання, тераси. Під час маршрутних обстежень 
місцевості також докладно описують прояви процесів звітрювання і 
денудації. Особливо ретельно обстежують і наносять на карту всі 
специфічні форми рельєфу, що виникли внаслідок розвитку екзо-
генних геологічних процесів – карсту, осування, селів, обвалів, оси-
пання уламків на схилах, давніх зледенінь тощо. У цьому разі 
складають як геологічну, так і геоморфологічну та морфометричну 
характеристики ділянок місцевості, на яких поширені такі форми, а 
також оцінюють сучасну інтенсивність їхнього розвитку з 
урахуванням техногенних чинників.  

 
3.3. Гірничі роботи (розчистки, канави, шурфи) 

 
Якщо відслонення частково перекриті молодими осипами чи 

осувами, що утруднюють або унеможливлюють детальне дослі-
дження, то їх доводиться розчищати. Для цього обирають ті ділянки 
відслонень, на яких потужність осипів чи осувів мінімальна, та 
риють там горизонтальні східчасті траншеї. Інколи для одержання 
повного розрізу товщі або для простеження фаціальної мінливості 
відкладів окремих горизонтів чи шарів на одному відслоненні 
роблять кілька розчисток. За умов особливо складної геологічної 
будови рекомендують проводити фронтальні розчистки, які  хоча і є 
надзвичайно трудомісткими, однак дають змогу простежити будову 
розрізу в усіх його деталях, зафіксувати фаціальні переходи й особ-
ливості структури і текстури окремих горизонтів. 
 

3.4. Дослідження за допомогою буріння свердловин 
 

У разі картування четвертинних відкладів у погано відслоне-
них і т. зв. закритих районах у межах низовин їхні польові дослі-
дження виконують насамперед за допомогою буріння свердловин. 
Цей спосіб дає змогу з достатньо високим ступенем достовірності 
визначати потужність четвертинного покриву та глибину залягання 
поверхні корінних (дочетвертинних) порід. Однак часто 
дослідження свердловинами власне шаруватої структури розрізів 
четвертинного покриву значно утруднені насамперед через пухкість 
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(незцементованість або слабку зцементованість) самих відкладів, а 
також через їхню насиченість ґрунтовими водами. Доволі часто у 
процесі буріння свердловини суттєво порушується первинна 
структура відкладів, а шари особливо пухких порід іноді навіть 
можуть бути пропущені (не представлені відповідними зразками 
керну, а відтак і не зафіксовані в описі). Через це інколи дані 
буріння можуть давати спотворену інформацію про потужність і 
будову окремих горизонтів розрізу. Проте, незважаючи на ці недо-
ліки, буріння свердловин все ж таки є доволі ефективним, а відтак – 
украй необхідним способом дослідження. 

Для забезпечення високої достовірності відомостей, одержа-
них у результаті бурових робіт, необхідно описувати підняті зі 
свердловин зразки порід (керн) безпосередньо на свердловині, 
відразу ж після підіймання бурового інструменту. Виконання цієї 
складної та відповідальної роботи бажано доручати лише досвід-
ченим фахівцям-геологам, які добре знають особливості будови 
четвертинного покриву району. 

 
Розділ 4 

Використання під час складання карт четвертинного покриву 
матеріалів дистанційного зондування земної поверхні 

 
4.1. Методи розпізнавання генези відкладів  

на космознімках 
Велике поле огляду на фотознімках, зроблених з космосу 

(генералізація плану зображення), дає змогу аналізувати зафіксовані 
на них геологічні об’єкти із застосуванням принципу «від загаль-
ного до поодиноких випадків». Для розпізнавання на космічних 
знімках генези (визначення генетичного типу) четвертинних відкла-
дів використовують  так звані дешифрувальні ознаки, які поділяють 
на прямі та непрямі. 

Прямі дешифрувальні ознаки: 
- колір і тональність забарвлення (насиченість) фотозображення 
об’єктів; 
- візерунок фотозображення об’єктів; 
- форма (конфігурація обрисів) об’єктів; 
- розміри об’єктів; 
- взаємне положення об’єктів. 

Непрямі дешифрувальні ознаки: 
- положення відкладів у рельєфі; 
- положення відкладів у певних елементах гідрографічної мережі; 
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- характер рослинного покриву, розвинутого на певних відкладах. 
Загалом ділянкам поширення будь-яких четвертинних відкла-

дів притаманне ясне тональне забарвлення фотозображення, тоді як 
ділянки, на яких відслонені корінні породи, мають значно темніше 
(темно-сіре до чорного) забарвлення. Емпірично виявлено існуван-
ня такої залежності: чим більша потужність четвертинних відкла-
дів, тим ясніше забарвлення поля їхнього поширення на космічних 
знімках. Іноді за насиченістю забарвлення можна розпізнати генети-
чний тип і навіть літологічний склад відкладів. Наприклад, у зонах 
аридного та семіаридного клімату заплавний алювій, з огляду на 
його зволоженість і розвиток на ньому буйної мезофітної рослин-
ності (тобто такої, що розвивається за умов середнього ступеня зво-
ложеності ґрунтів), має вигляд порівняно темніших звивистих ліній 
і смуг на тлі яснішої поверхні навколишніх степів або пустель. 
Заплавний алювій, на якому утворилися солончаки, такири або 
піщані наноси, зазвичай має строкате забарвлення. Також досить 
виразно, хоча й менш контрастно проявлені річкові долини, у 
вигляді вузьких смуг темно-сірого фототону на тлі сірого тону 
поверхні саван, степів, тундри й орних земель сільськогосподар-
ських угідь у лісових зонах. Ґрунтовий покрив цих угідь у заплавах 
річок має переважно темно-сірий фототон, а тераси з деградова-
ними ґрунтами і розрідженою ксерофітною рослинністю (тобто 
такою, що може розвиватися за умов посушливого клімату) – сірий. 
У відкладах руслового алювію за фототоном добре вирізняються 
свіжі намивні піщані коси, що на знімках мають вигляд ясних 
лінзоподібних плям.  

Хемогенний елювій солончаків вирізняється аномально-ясним 
фототоном (пухкі солончаки), а в інших випадках, навпаки, – дуже 
темним фототоном із ясною облямівкою.  

Еолові піски різного складу і походження, особливо їхні 
скупчення, що розташовані посеред рівнин кам’янистих і глинистих 
пустель, добре вирізняються за ясним фототоном. Зазвичай еоло-
вим піскам властивий сірий помірної щільності фототон із накла-
деними поверх нього темнішими і світлішими смугами. Кварцові та 
гіпсові піски, не вкриті рослинністю, вирізняються на панхрома-
тичних знімках трохи яснішим, сірим фототоном. Такий самий 
ясний фототон притаманний слабко закріпленим рослинністю 
піскам, що є похідними від руслового алювію, а також еоловим 
піскам у поєднанні зі солончаками і такирами. Еолові піски, гене-
тично пов’язані з елювіальними відкладами, так звані закріплені 
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піски, а також піски у поєднанні з останцями корінних порід, також 
мають ясно-сірий або сірий тон. 

Однак досить часто фототон зображення безпосередньо не 
залежить від генетичного типу та літологічного складу відкладів. 
Наприклад, інколи порівняно темний фототон четвертинних від-
кладів може бути зумовлений їхньою підвищеною зволоженістю і 
розвитком на них гідрофільної рослинності, в інших випадках – 
темним кольором материнських (корінних) порід. У деяких районах 
областей аридного клімату (Мадагаскар, Західна Африка, Аравій-
ський півострів) внаслідок утворення на поверхні уламків порід т. 
зв. пустельної засмаги інтенсивність (насиченість) фототону зобра-
ження деяких відкладів безпосередньо залежить від їхнього віку: 
чим давніші алювіальні та делювіальні відклади, тим темніший 
їхній фототон. 

Іншою важливою прямою дешифрувальною ознакою є 
візерунок фотозображення об’єктів. Зокрема, для алювіальних і 
пролювіальних дельтових відкладів характерний тонкоструме-
невий віялоподібний візерунок, зумовлений чергуванням проток, 
руслових меандр, останців обтікання та «гривоподібних» підвищень 
поміж руслами. Делювіально-пролювіальні шлейфи переважно 
мають паралельно-струменевий візерунок фотозображення, зумов-
лений наявністю улоговин стоку, розташованих зазвичай упоперек 
простяганню похилої передгірської рівнини. На космічних фото-
знімках степових зон добре вирізняються відклади безводних (пере-
сохлих) русел тимчасових потоків, балок і ярів, які мають вигляд 
темних ліній, що створюють дендритоподібний або перистий 
візерунок. На тлі темноколірних корінних порід (наприклад, у 
Ахаґґарі, в Аравійський пустелі) ерозійна мережа, навпаки, вияв-
ляється у вигляді складно розгалужених ліній порівняно ясного 
фототону. 

Не менш важливою дешифрувальною ознакою є форма (кон-
фігурація обрисів) геологічних тіл. Легко розпізнати розгалужені 
«нитки» та «стрічки» заплавного і руслового алювію, смуги терас, 
«лопаті» дельт у межах суходолу, клиноподібні контури конусів 
винесення, утворених алювіально-пролювіальними відкладами. У 
відкладах передгірних пролювіальних конусів винесення та про-
лювіальних шлейфів деяких областей (Ферганська долина, Сакра-
менто), за характерними обрисами чітко розрізнені їхні фації – від 
грубоуламкових у верхній (пригирловій) частині конуса до 
мулисто-глинистих у його нижній (рівнинній) частині. 
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Колювіальні відклади (дерупцій і дисперсій) переважно мають 
вигляд видовжених овальних плям сірого або ясно-сірого фототону. 
На високоякісних знімках іноді навіть можна розпізнати тіла осу- 
вів – за поєднанням крутого схилу стінки відриву з гомогенною 
текстурою блоку, що осунувся і також має характерну овальну 
форму у плані. 

Головним індикатором генезису четвертинних відкладів є 
рельєф. Розпізнавання форм рельєфу в межах охопленої знімком 
території значно полегшує розпізнавання генетичних типів і фацій 
четвертинних відкладів, суттєво підвищує його достовірність. Тому 
попередньо виконують геоморфологічне дешифрування зображен-
ня, за результатами якого складають схематичну геологічну карту 
місцевості. Добре розпізнати на космічних знімках реліктові 
гляціальні мезоформи рельєфу: трогові долини, кари і цирки, 
кінцеві морени, а на сучасних льодовиках – також і серединні 
морени. 

Морські відклади розпізнають за береговими формами 
рельєфу. Чітко простежуються ясні, вузькі смуги піщаних і галеч-
никових пляжів, на яких немає рослинного покриву. Морські 
берегові вали мають вигляд менш контрастних паралельних смуг, 
що простягаються вздовж берега. Підводні вали і бари та мілини 
порівняно ясного фототону, їхні обриси й загальна просторова 
орієнтація узгоджуються з панівними напрямками руху хвиль і при-
бережних течій. Давні підводні русла та каньйони простежують у 
вигляді темніших від основного тла смуг, розташованих зазвичай 
майже перпендикулярно до берегової лінії. 

За співвідношенням з іншими формами рельєфу добре розпіз-
нають еолові піски. Пасмово-улоговинні піски утворюють мережу 
пасом з горбистими, слабко закріпленими формами, які локалі-
зуються в місцях сполучення пасом. На знімках, на тлі порівняно 
слабко виявленої мережі пасом добре розрізняють ясні плями 
пагорбів округлої форми. 

Характер рослинності. Відклади, що утворилися внаслідок 
сходження лавин і селів на вкритих лісом схилах, легко розрізнити 
за ясно-сірими смугами, де рослинність або знищена повністю 
(«просіки»), або ж порушена. 

Техногенні відклади, у тому числі терикони та звалища сміт-
тя на околицях великих міст ідентифікуються теж доволі легко. 

У разі дешифрування космічних фотознімків дуже важливо 
розпізнати й відрізнити природні лінеаменти, що фіксують текто-
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нічні порушення, від прямолінійних техногенних споруд – трас 
залізничних і шосейних доріг, насипів, дамб, каналів. 

Лінеаменти (термін запропонований В.-Х. Хоббсом) – це 
прямолінійні елементи, виразно виявлені у рельєфі земної поверхні: 
гірські пасма, майже прямі берегові лінії континентів, відтинки 
річкових долин, а також і деякі геологічні структури, зокрема, 
протяжні зони великих розривних порушень. Розрізняють плане-
тарні та локальні лінеаменти. Типовим прикладом планетарного 
лінеамента є Східноафриканська зона глибинних розломів. Уздовж 
деяких планетарних лінеаментів розташовані сучасні вулкани. 
Локальні лінеаменти збігаються з річковими долинами й іншими 
порівняно дрібними елементами рельєфу земної поверхні. Плане-
тарні лінеаменти утворюють дві системи: 
- ортогональну, до якої належать лінеаменти субмеридіонального 

та субширотного простягання; 
- діагональну, яка об’єднує лінеаменти, що простягаються у на-

прямках північний захід – південний схід і північний схід – пів-
денний захід. Більшість лінеаментів діагональної системи мають 
певні сталі напрямки простягання, а саме: за румбами 30, 45, 60 
та 65º. В Арктиці й Антарктиді лінеаменти мають меридіональне 
та широтне простягання, внаслідок чого утворюють там кільцеві 
й радіальні системи. 

 
4.2. Методи розпізнавання генези відкладів  

на аерофотознімках 
 

Дешифрування аерофотознімків великого та середнього мас-
штабів є одним із найефективніших методів вивчення і картогра-
фування четвертинних відкладів. На початковому етапі виконують 
попереднє дешифрування, за результатами якого складають про-
гнозну карту четвертинних відкладів. 

На другому етапі перевіряють на місцевості достовірність 
нанесених на карту у процесі дешифрування контурів (меж поши-
рення) наявних тут генетичних типів відкладів і вивчають їхні 
геологічні розрізи. У полі також з’ясовують дешифрувальні ознаки 
виявлених генетичних типів і підтипів відкладів та їхніх вікових 
груп. 

На третьому етапі виконують камеральну обробку польових 
матеріалів, уточнюють генезис і вік четвертинних відкладів, після 
чого остаточно дешифрують знімки та складають карту четвер-
тинних відкладів. 
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Для розпізнавання четвертинних відкладів на аерофото-
знімках також застосовують прямі й непрямі дешифрувальні ознаки, 
які дають змогу розрізняти відклади різного генезису та віку. До 
прямих ознак належать такі: 
1. геоморфологічні ознаки, які дають змогу з’ясувати зв’язок рель-

єфу з корелятивними до нього четвертинними відкладами. 
Аналіз мезоформ і мікроформ рельєфу допомагає розпізнавати 
генезис, а також літологічний склад відкладів. Наприклад, 
глинисті кори звітрювання розпізнають за наявністю на схилах 
характерних вимоїн і м’яко окреслених пасом, що їх розме-
жовують, делювіальні відклади – за наявністю делів тощо; 

2. форма об’єктів, яка зазвичай залежить від походження 
відкладів; 

3. фототон і колір відкладів, за якими інколи можна розпізнати 
їхній літологічний та гранулометричний склад; 

4. за візерунком фотозображення у річкових долинах розрізняють 
русловий і заплавний алювій, у областях розвитку льодовиків – 
різні типи морен і флювіогляціальних відкладів, а в пустельних 
районах – комплекси різноманітних акумулятивних форм, утво-
рених еоловими пісками. 

Непрямою дешифрувальною ознакою може бути і видовий 
ботанічний склад рослинного покриву місцевості. Наприклад, сосни 
ростуть переважно на піщаних відкладах, а ялини та листяні поро-
ди – на суглинистих і глинистих. 

Постійність і надійність більшості дешифрувальних ознак 
ґрунтуються на загальних закономірностях перебігу різноманітних 
фізико-хімічних та геологічних процесів, які виявляються за певних 
природних умов. Однак практичний досвід засвідчує, що в різних за 
характером рельєфу та геологічною будовою районах такі ознаки 
навіть для однотипних генетичних відкладів часто суттєво відрізня-
ються (наприклад, елювій, що утворився на масивах інтрузивних 
порід, істотно відрізняється від того елювію, що сформувався на 
осадових породах; морени гірських льодовикових долин суттєво 
відрізняються від морен рівнинних покривних льодовиків). Тому в 
разі складання зведених і оглядових карт необхідно визначити чіткі 
дешифрувальні ознаки, підібрати еталонні знімки для всіх наявних 
генетичних типів і підтипів та вікових підрозділів четвертинних 
відкладів, поширених у межах різних за геологічними й фізико-
географічними умовами територій. Оскільки під час складання карт 
четвертинного покриву головним об’єктом картографування є тіла, 
утворені відкладами певних генетичних типів, то ми розглянемо  
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найважливіші дешифрувальні ознаки основних типів відкладів, які 
дають змогу здебільшого також розпізнавати їхні вік, потужність і 
літологічний склад. 

Елювіальні відклади як у горах, так і на рівнинах пов’язані з 
горизонтальними та слабко похилими плоскими поверхнями 
різного походження, найчастіше вододільними. Саме їхня гео-
морфологічна позиція є найстабільнішою дешифрувальною озна-
кою. Поширений у північних районах, у горах Середньої Азії та 
Сибіру кріоелювій, який там представлений брилами і щебенем, 
добре розпізнати за характерним візерунком фотозображення, що 
його створюють кам’яні багатокутники, кільця та “медальйони”. 
Гранулометричний і літологічний склад елювію інколи вдається 
розпізнати за непрямими ознаками: наприклад, структурний елювій, 
представлений дрібною жорствою, піщанистими і глинистими від-
кладами, дешифрують за фототоном зображення, який відповідає 
особливостям рослинного покриву, пов’язаного з тими чи іншими 
літологічними відмінами порід. Зокрема, соснові ліси, які ростуть 
переважно на піщанистому елювії, на знімках мають вигляд масивів 
рівномірної крупної зернистості. Глинистий елювій, розвинутий на 
аргілітах, відрізняється своєрідним нерівномірним дрібнозернистим 
візерунком фотозображення, на якому масиви чорних крапочок 
(крони дерев) чергуються з білими плямами заболочених ділянок. 
Характерною рисою піщано-глинистого елювію є прояв у ньому 
частково збережених елементів структури корінних порід, по яких 
він розвинувся (дрібної складчастості, шаруватості, гофрованості, 
елементів шаруватості, тріщинуватості тощо). 

Відклади гравітаційного ряду  розпізнають переважно також 
за їхнім положенням у рельєфі, – їхніми головними дешифру-
вальними ознаками є крутість схилів і наявність поруч відслонень 
корінних порід. 

Обвальний колювій створює горбистий, позбавлений рослин-
ності рельєф біля підніжжя крутих (із нахилом поверхні понад 35º) 
схилів. Його розпізнаванню сприяють зазвичай виразно проявлені 
лінеаменти уступів відриву обвальної маси породи (порід). Осипний 
колювій утворює смуги та конуси ясного фототону,  вершини яких 
завжди орієнтовані до верху схилу, контури їхніх бічних меж майже 
прямолінійні, а нижньої межі – переважно фестончасті. Важливою 
супутньою дешифрувальною ознакою осипних схилів є лінії жо-
лобоподібних ерозійних борозен, що простягаються поперек їхніх 
денудаційних ділянок. 
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Десерпцій, що вкриває суцільним плащоподібним покривом 
порівняно пологі схили, розпізнають за ясною тональністю зоб-
раження. 

Тіла осувів на знімках мають вигляд східчастих терас на 
схилах із нахилом поверхні до 12–15º, а тіла давніх осувів утво-
рюють дрібногорбистий рельєф. 

Соліфлюкційні відклади, представлені глинами, суглинками, 
супісками з домішками щебеню, жорстви і брил, також мають 
специфічні дешифрувальні ознаки. Відклади швидкої соліфлюкції 
утворюють на схилах системи дрібних вузьких натічних терас, а 
відклади повільної соліфлюкції – поодинокі соліфлюкційні тераси, 
вали, «язики» та своєрідні хвилясті «гофровані» (зморщені) 
поверхні схилів. Відносний вік гравітаційних відкладів зазвичай 
визначають за їхнім положенням щодо алювіальних відкладів 
ерозійних терас різного віку. 

Делювіальні відклади переважно розпізнають за виразною 
смугастістю їхнього фотозображення, що збігається з напрямком 
найбільшого нахилу поверхні схилу, та за наявними на поверхні 
делювіальних шлейфів протяжними водозбірними пониженнями – 
делями. 

Пролювіальні відклади легко розпізнати за віялоподібною 
формою конусів винесення та континентальних дельт, а також за 
паралельно-струменевим або дендритоподібним візерунком фото-
зображення їхньої поверхні. 

Дешифрувальними ознаками алювіальних відкладів є їхня 
пов’язаність із днищами річкових долин і наявність терас із ха-
рактерними мезо- та мікроформами флювіального рельєфу. У разі 
дешифрування розрізняють сучасний русловий алювій (острови, 
коси), алювій низької заплави з розвиненими у ньому віялами 
русел, що мігрують, і алювій високої заплави з озерами-старицями. 
У межах низьких заплав домінують трав’янистий покрив і 
чагарники, а на високих заплавах – лісова рослинність, яка зумов-
лює значно темнішу тональність цих ділянок місцевості. Над-
заплавні тераси розпізнають за їх порівняно вищим гіпсометрич-
ним положенням і особливостями мікрорельєфу їхньої поверхні.  

Давній алювій, що просторово не пов’язаний зі сучасними 
річковими долинами, розпізнають за тональністю фотозображення 
та за характерними обрисами його тіл, що відображають конфігу-
рацію давніх річкових долин. 

Льодовиковим відкладам притамані різні дешифрувальні 
ознаки у горах і на рівнинах. Найвиразніше виділяються льодови-
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кові утворення в областях розвитку сучасного і пізньоплейсто-
ценового зледенінь. Наявність ерозійних льодовикових форм – 
цирків, трогів, карів – дає змогу визначити положення льодовико-
вих відкладів, пов’язаних із ними. На фотознімках зазвичай добре 
простежуються поздовжні пасма берегових морен, які простяга-
ються вздовж трогових долин, і поперечні вали кінцевих морен. Для 
основних морен типовими є своєрідні мікролінеаменти, що відо-
бражають положення насувних лусок, утворених у процесі пе-
реміщення льоду по внутрішніх тріщинах сколювання у крайових 
частинах льодовиків у завершальну фазу їхньої активізації. На 
фотознімках вони мають вигляд серій асиметричних пасом, прокси-
мальні схили яких нахилені у бік, протилежний до напрямку руху 
льодовика. Подекуди у зниженнях між грядами формуються аси-
метричні долини невеликих річок і струмків, часто з вервечко-
подібними контурами та ланцюжками дрібних проточних озер, 
видовжених за простяганням пасом. Крім поперечних мікролінеа-
ментів, простежують також лінеаменти поздовжні – поєднання 
пасом, рівчаків і невеликих видовжених озер, що простягаються 
уздовж трогових долин і збігаються з борознами та флютингами. 

Основні морени, що відклалися в областях поширення покрив-
них льодовиків, можна розпізнати за характерним «лускуватим» або 
«ребристим» рельєфом, який відображає динамічну структуру вже 
зниклого льодового покриву. Інколи на фотознімках виявляється, 
неначе «просвічує», ребристий рельєф поверхні основної морени, 
похованої під покривом морени абляційної. 

Характерна дешифрувальна ознака самих абляційних морен – 
переважно відсутність будь-якої упорядкованості розташування 
мезо- і мікроформ рельєфу. Однак інколи абляційну морену можна 
розпізнати за своєрідним «ґратчастим» рельєфом їхньої поверхні, 
утвореним системами поздовжніх і поперечних пасом, що пере-
тинаються майже під прямим кутом. Ці пасма складені уламковим 
матеріалом, що його відкладали талі води в системах тріщин у 
масиві «мертвого» льоду. 

Кінцеві морени в областях покривного зледеніння розпізна-
ють за характерним пасмово-горбистим рельєфом місцевості, який 
насичений численними озерами, розміщеними на різних гіпсомет-
ричних рівнях. У межах крайових моренних поясів спостерігають 
певну зональність розташування льодовикових форм рельєфу: до 
валоподібних кінцевих моренних пасом із зовнішнього боку 
прилягають слабко похилі зандрові рівнини, розчленовані сучасною 
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річковою мережею, а з внутрішнього – комплекси горбисто-морен-
ного рельєфу з численними озерами та болотистими западинами. 

Області льодовикової екзарації добре розпізнають за типо-
вими комплексами форм льодовиково-денудаційного рельєфу – 
«кучерявих» скель, «баранячих лобів», друмлинів, а також сельг і 
ванн виорювання, зазвичай заповнених невеликими озерами. 

Флювіогляціальні відклади виявляють переважно за сукуп-
ністю геоморфологічних ознак. Наприклад, піщанисті флювіо-
гляціальні відклади утворюють численні озові пасма, розмежовані 
улоговинами, у днищах яких утворилися вервечкоподібні лан-
цюжки видовжених озер. Скупчення численних округлих куполо-
подібних, інколи плосковерхих пагорбів, розмежованих улогови-
нами, часто заповненими озерами, розпізнають як ками. Інколи 
масиви камів поєднані з камовими терасами. 

Зандрові відклади (зандрові поля) зазвичай мають вигляд 
широких шлейфів, розташованих із зовнішнього боку кінцевих 
морен. Оскільки зандри складені переважно пісками, їм притаманна 
ясна тональність і рівний візерунок фотозображення, що цілковито 
відрізняється від візерунку фотозображення моренних суглинків і 
супісків на суміжних ділянках. Однак дешифрування зандрів 
утруднюється великою різноманітністю їхньої конфігурації у плані, 
що зумовлено особливостями рельєфу місцевості: на плоских 
рівнинних ділянках зандрові поля часто мають форму еліпса або ж 
півмісяця; у горбистих районах обриси зандрів є значно різноманіт-
ніші – від видовжених за  давніми річковими долинами до широких 
смуг, що простягаються вздовж межі поширення льодовикового 
покриву. Інколи зандри мають дуже химерну форму, ускладнену 
лопатеподібними виступами. 

Озерно-льодовикові відклади (стрічкові глини, суглинки і су-
піски) розпізнають насамперед за їхнім положенням у давніх озер-
них улоговинах і водночас за однорідною тональністю фото-
зображення, зумовленою рівнинним або слабкохвилястим рельєфом 
їхньої поверхні. 

Озерні та морські відклади дешифрують насамперед за бере-
говими лініями сучасних і давніх басейнів, уздовж яких просте-
жуються терасові уступи, коси, берегові вали та дюни. Їхнє взаємне 
розташування та ступінь збереженості іноді дають змогу визначити 
також відносний вік відкладів. 

Еолові відклади розпізнають за ясною тональністю фото-
зображення та за специфічним морфоскульптурним мезорельєфом. 
Незакріплені (рухомі) піски утворюють комплекси численних 
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акумулятивних форм – барханів, пасом, дюн, що мають майже 
однакові розміри й одноманітне розташування, узгоджене з 
напрямком панівних вітрів. Еолові відклади, що закріплені рослин-
ністю, дешифрують за наявністю горбисто-комірчастого рельєфу 
або параболічних дюн і водночас за порівняно темною тональністю 
їхнього фотозображення. 

Болота і торфовища добре розпізнавати за наявністю 
пасмово-мочарних комплексів, дрібних озер та нелісової рослин-
ності. Верхові болота дешифрують за їх пов’язаністю з порівняно 
слабко дренованими вододілами і зниженими ділянками місцевості 
та за рівною ясною тональністю фотозображення, яку нерідко пору-
шує крапчастий візерунок пригнобленої рослинності у соснових 
масивах-перелісках.  

Серед низовинних боліт особливо добре розпізнавати осокові 
болота за їхнім положенням у рельєфі та за однорідним темним 
тлом фотозображення. 

 
Комплексність (просторовий зв’язок) поширення відкладів 

певних генетичних типів 
 

Зазвичай відклади певних генетичних типів просторово 
пов’язані одні з одними, тобто нагромаджуються одні поруч з 
іншими, наприклад: 
- флювіогляціальні відклади (флювіогляціальні дельти, зандри) 
біля пасом крайових морен покривних льодовиків; 
- кінцеві морени гірських льодовиків поступово переходять у 
соліфлюкційні відклади, що сформувалися з моренного матеріалу; 
- ози і флювіоками залягають на основній (або на абляційній) 
морені покривного льодовика; 
- плями елювіальних відкладів облямовуються делювіальними 
шлейфами; 
- серед еолових пісків утворюються плями хемогенного елювію – 
солончаки; 
- конуси і шлейфи пролювіальних відкладів облямовуються 
лесоподібними суглинками або карбонатними чи загіпсованими 
глинами мілководних застійних водоймищ. 
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Розділ 5 
Методи та схеми стратиграфічного поділу  

четвертинних відкладів 
 

Стратиграфічний поділ і вікова кореляція відкладів четвер-
тинної системи суттєво утруднені з відомих причин, що зумов-
люють низьку ефективність, а інколи й цілковиту непридатність 
традиційних методів. Наприклад, за фауною  форамініфер усі мор-
ські (океанські) відклади четвертинного віку належать до єдиної 
біостратиграфічної зони. Для поділу континентальних відкладів 
четвертинної системи можна використати викопні фауністичні 
рештки видів лише тих нечисленних родин ссавців, представники 
яких розвивалися достатньо швидко. Найефективнішим серед відо-
мих методів стратиграфічного поділу відкладів виявився клімато-
стратиграфічний, який і нині є головним методом сучасної стра-
тиграфії антропогену. Відтак сучасна методика поділу четвертин-
них відкладів полягає у з’ясуванні насамперед відмінностей тих 
кліматичних умов, у яких відбувалося їхнє нагромадження. 

Загалом кліматостратиграфічний поділ і кореляція розрізів 
четвертинних відкладів ґрунтуються на періодичності чергування 
протягом плейстоцену холодних і теплих епох, що відобразилось у 
розрізах як перешаровування льодовикових відкладів з відкладами 
міжльодовиковими. Палеокліматичні реконструкції виконують на 
підставі інтерпретації даних передусім про літологічний склад і 
умови нагромадження тих верств, які послідовно нашаровуються 
або ж заміщують одна одну в розрізі. Аналізують також зміни в 
минулі епохи характеру розвитку процесів звітрювання скельних 
порід і формування рельєфу. 

Не менш важливе значення для палеокліматичних рекон-
струкцій мають і палеонтологічні, насамперед палеофлористичні 
методи, головним чином палінологічні та карпологічні дослідження 
(визначення видового складу флори, відповідно, за викопними 
спорами та пилком і за викопними плодами й насінням). Оскільки 
рослинність дуже чутлива до найменших змін клімату, тобто від-
разу ж реагує на коливання температури і вологості суттєвими 
змінами видового складу та щільності рослинного покриву, то 
аналіз викопних флористичних решток у відкладах дає змогу насам-
перед розрізняти теплі періоди, що були найсприятливішими для її 
розвитку, т. зв. кліматичні оптимуми, і періоди холодні. У деяких 
випадках вдається з’ясувати навіть такі подробиці розвитку процесу 
змін клімату як послідовність чергування менш контрастних та 
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відносно короткочасних потеплінь і похолодань на тлі головних 
епох четвертинного періоду. 

Для палеокліматичних реконструкцій певне значення мають 
також палеофауністичні методи, передусім розпізнавання холодо-
любних і теплолюбних видів серед решток викопної фауни. Однак 
глобальні похолодання призводили до суттєвого збіднення видово-
го складу фауни в північних широтах на суходолі: одні теплолюбні 
види повністю вимирали, інші масово мігрували на південь, де було 
тепліше. Крім того, нерідко досить складно з’ясувати безпосередній 
зв’язок між рештками викопної фауни та кліматичними умовами 
нагромадження тих відкладів, у яких вони містяться, адже багато 
видів наземних ссавців дуже добре пристосовані до значних пере-
падів температури й вологості повітря, а відтак є витривалими до 
різких змін клімату. Достатньо надійні дані про палеокліматичні 
умови формування лесових горизонтів дають рештки наземних 
молюсків. У морських прибережних відкладах надійні відомості 
про кліматичні умови нагромадження шарів осадів дають зміни в 
них біоценозів донної фауни молюсків, пов’язані з крупними змі-
щеннями зон їхнього існування. У розрізах глибоководних океансь-
ких відкладів досить виразно простежують і зміни фауни тепло- та 
холодолюбних форамініфер. Дуже ефективним засобом клімато-
стратиграфічного поділу морських відкладів є порівняно новий 
прогресивний радіологічний метод визначення палеотемператур 
вод седиментаційних басейнів за співвідношенням вмісту ізотопів 
кисню О16 і О18 у мушлях планктонних форамініфер. Усі ж інші 
методи досліджень використовують лише як допоміжні. 

 
5.1. Загальна та регіональна стратиграфічні шкали плейстоцену 

 
Ще 1932 р. на ІІ Міжнародній конференції з вивчення четвер-

тинного періоду, що відбулась у Ленінграді (тепер Санкт-Петер-
бург), було прийнято рішення про поділ четвертинного періоду на 
чотири підрозділи: 
- еоплейстоцен – підрозділ, що на той час об’єднував епохи дунай-
ського, ґюнцського і міндельського зледенінь; 
- мезоплейстоцен – підрозділ, який об’єднував епоху потепління 
після міндельського зледеніння й епоху ріського зледеніння; 
- неоплейстоцен – підрозділ, що об’єднував епоху потепління 
після ріського зледеніння, й епоху вюрмського зледеніння; 
- голоцен – сучасна тепла епоха. 
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У стратиграфічній шкалі антропогену ці підрозділи спочатку 
одержали ранг відділів – відповідно, нижній, середній, верхній і 
сучасний, однак з огляду на їхню явну невідповідність за обсягом 
відділам інших систем фанерозою та інший (кліматостратиграфіч-
ний) принцип їхнього виділення, для них запровадили спеціальну 
індексацію – римськими цифрами (QI, QII, QIII  та QIV). Згодом, у 
1963 р. Міжвідомчий стратиграфічний комітет (МСК) СРСР при-
йняв рішення не застосовувати до підрозділів четвертинної системи 
термінів «відділи» і «яруси». Водночас виявилося, що таке розчле-
нування є занадто грубим, недостатнім для вирішення конкретних 
практичних завдань четвертинної геології. Із запровадженням 
кліматостратиграфічного методу в геохронологічній шкалі антро-
погену почали виділяти так звані кліматоліти: кріохрони (періоди 
поширення покривних зледенінь) і термохрони (періоди майже 
повного зникнення льодовикових покривів на рівнинах). Відпо-
відно, відклади холодних епох виділяють як кріомери, а відклади 
теплих – як термомери. Згодом почали фіксувати ще менш тривалі 
фази похолодання – так звані стадії (періоди тимчасового наступу 
покривних льодовиків) та інтерстадіали (періоди відносних потеп-
лінь між стадіями, коли льодові покриви тимчасово відступали), а 
також осциляції (періоди короткочасних кліматичних коливань, які 
зумовлювали лише незначні переміщення фронту льодовикового 
покриву щодо певного проміжного, достатньо тривалого його 
положення). 

У 1982 р. для означення підрозділів стратиграфічної шкали 
антропогену запроваджено спеціальні ряди термінів. У загальній 
шкалі були виділені: 
- розділи (за часом – етапи) – плейстоцен і голоцен; 
- ланки (за часом – пори), які відповідають складним кліматичним 
ритмам, що об’єднують теплу та холодну епохи (нижній, середній і 
верхній плейстоцен); 
- ступені, які відповідають окремим фазам кліматичного ритму 
(зледенінням або міжльодовиковим епохам), а також великим ста-
діям та інтерстадіалам; 
- стадіали, які відповідають дрібним стадіям змін клімату 
тривалістю до 10 тис. років; 
- рівні та шари,  які відповідають інтервалам геологічного часу 
тривалістю до 5 тис. років. 

За головний підрозділ регіональних стратиграфічних шкал 
прийнято кліматостратиграфічний горизонт (льодовиковий або 
міжльодовиковий), який відповідає ступеню загальної шкали. 
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Суміжні горизонти, що сформувались у подібних кліматичних 
умовах, інколи об’єднують у надгоризонт. Практикують також 
виділення місцевих підгоризонтів і шарів різного рангу. 

Усі найбільші підрозділи шкали (розділи, ланки, надгори-
зонти), а також деякі горизонти і навіть шари, мають власну біо-
стратиграфічну характеристику, виражену провінційними зонами – 
лонами. 

У першій половині ХХ ст. вік межі  між неогеном і антро-
погеном ототожнювали з початком найдавнішого дунайського зле-
деніння, яке розпочалося, як уважали на той час, близько 800 тис. 
років тому. З огляду на появу нових даних про час початку дунай-
ського зледеніння та про інше, значно давніше глобальне по-
холодання клімату планети, на XVІІІ сесії Міжнародного геоло-
гічного конгресу в Лондоні 1948 р. запропоновано нижню вікову 
межу четвертинної системи суттєво опустити. Цю нову межу між 
неогеновою і четвертинною системами рекомендували проводити 
по підошві морських відкладів калабрійського ярусу в південній 
Італії на підставі появи у них фауни холодолюбних арктичних 
молюсків (Arctica islandica, Hyalinea baltica) та форамініфер Globo-
rotalia truncatulinoides, які змінили неогенову форму Globorotalia 
tosaensis.  

Віковим аналогом морських відкладів калабрійського ярусу в 
молодих континентальних відкладах Південної Європи було 
визнано відклади вілафранкського ярусу. Однак цю пропозицію не 
відразу сприйняли геологи різних країн, вона породила тривалі 
суперечки між дослідниками. Тому практичне впровадження цієї 
межі виявилося досить складною проблемою і затягнулося на 
десятиліття. Прихильники зниження межі почали залучати цю 
дискусійну нижню частину розрізу до четвертинної системи, нази-
ваючи еоплейстоценом вже саме її, а противники й надалі залучали 
її до неогену. 

За сучасною міжнародною схемою поділу вік межі між 
четвертинною і неогеновою системами становить 1,8 млн років. У 
морських відкладах цю межу проводять по уточненій підошві 
відкладів калабрійського ярусу (саме так її проводити пропонував 
Ч. Ляйєль ще у ХІХ ст.), а у континентальних – по підошві верх-
нього під’ярусу вілафранкського ярусу. На півдні європейської те-
риторії колишнього СРСР цю межу тепер проводять по підошві 
відкладів апшеронського ярусу в Каспійському басейні, а на іншій, 
більшій частині території, – за появою у верствах решток представ-
ників одеського фауністичного комплексу. У палеомагнітній шкалі 
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ця межа потрапляє в епізод нормальної намагніченості Олдувей, що 
тривав близько 200 тис. років (1,67–1,87 млн років тому). 

 
5.2. Стратиграфічний поділ четвертинних  

відкладів Східної Європи 
 

Еоплейстоцен (1,8 млн – 780 тис. років). Виділено п’ять 
кліматостратиграфічних горизонтів, у тому числі: 
- для нижньої ланки (1,8 млн – 1,35 млн років): 
- домашкинський льодовиковий горизонт; 
- бошерницький міжльодовиковий горизонт; 
- для верхньої ланки (1,35 млн – 780 тис. років) 
- жеваховський льодовиковий горизонт; 
- ногайський міжльодовиковий горизонт; 
- морозівський льодовиковий горизонт. 

Нижній плейстоцен (нижня ланка, 780–380 тис. років). На 
підставі вивчення решток молюсків і гризунів, а також за палео-
кліматичними ознаками тут виділені чотири кліматострати-
графічних горизонти. Три з них об’єднані у дністерський надгори-
зонт: 
- нижній – михайлівський міжльодовиковий горизонт; 
- середній – платівський льодовиковий горизонт; 
- верхній –  колкотовський міжльодовиковий горизонт. 

Четвертий, наймолодший серед них – окський льодовиковий 
горизонт – корелюється з міндельським зледенінням Альп. 

Стратиграфічний поділ відкладів середнього і верхнього 
плейстоцену виконано вже винятково за палеокліматичними озна-
ками. 

Середній плейстоцен (середня ланка, 380–130 тис. років) 
об’єднує чотири кліматостратиграфічні горизонти: 
- нижній – лихвинський міжльодовиковий горизонт; 
- дніпровський льодовиковий горизонт корелює з ріським зледе-
нінням Альп; 
- одинцовський міжльодовиковий горизонт; 
- верхній – московський льодовиковий горизонт. 

Верхній плейстоцен (верхня ланка, 130–10 тис. років) 
об’єднує чотири кліматостратиграфічні горизонти: 
- нижній – микулинський міжльодовиковий горизонт; 
- валдайський надгоризонт, корелює з вюрмським зледенінням 
Альп, об’єднує три горизонти: 
- нижній – калінінський льодовиковий горизонт; 
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- середній – молого-шекснинський міжльодовиковий горизонт; 
- верхній – осташківський льодовиковий горизонт. 

Голоцен (10 тис. років) відповідає сучасній теплій (після-
льодовиковій) епосі. 
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Таблиця 5.1 
 

Схема стратиграфічного поділу відкладів четвертинної системи 
Східної Європи 
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5.3. Районування четвертинного покриву території України 
 

За генетичним складом відкладів четвертинного покриву всю 
територію України (суходіл і акваторії) поділяють насамперед на 
краї.  

Край – це регіон, у межах якого четвертинний покрив пред-
ставлений відкладами якоїсь певної геологічної формації четвер-
тинного віку, тобто великого комплексу четвертинних відкладів, що 
сформувався у певних палеогеографічних умовах та має індивіду-
альні особливості літологічного складу. У межах України виділено 
п’ять країв (рис. 5.1), а правильніше, частини п’яти країв, які 
поширюються за межі України. Це регіони поширення відкладів 
лесової формації, рівнинно-льодовикової формації (4) та морської 
теригенної формації, а також гірських формацій Східних Карпат і 
Гірського Криму. Більшість із цих країв розподілено на області. В 
межах лесового краю виділені: 

 

 
Рис. 5.1. Карта-схема районування четвертинного покриву  

на території України: 
 

1 – межі країв; 2 – межі областей; 3 – номери областей 
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- область поширення льодовикового покриву в епоху дніпров-
ського зледеніння (Київська і Черкаська області) (5); 
- північно-західна лесова область (Львівська, Тернопільська, 
Хмельницька і Чернівецька області) (6); 
- північна лесова область позальодовикової зони (Вінницька, 
Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька і Харківська області) 
(7); 
- південна лесова область позальодовикової зони (Одеська, Хер-
сонська, Донецька, Миколаївська і Луганська області) (8). 

На території поширення відкладів морської теригенної 
формації виділено чотири області: 
- область північно-західного шельфу Чорного моря (10); 
- область Керченської протоки і південного узбережжя Чорного 
моря (11); 
- область Азовського моря (12); 
- область глибоководної улоговини Чорного моря (13). 

У Карпатах розрізняють: область власне Карпат (1); область 
Закарпатської низовини (2); область Прикарпатської височини (3). 

На Українському Поліссі (4) (південна частина території 
поширення моренних і зандрових відкладів) та у Гірському Криму 
(9) області не виділяють. 

Області поділяються на підобласті. 
 
5.4. Стратиграфічний поділ і кліматостратиграфічні горизонти  

четвертинних відкладів України 
 

Згідно з регіональною шкалою, що була затверджена Укра-
їнською міжвідомчою стратиграфічною комісією 1992 р., четвер-
тинна система має три розділи (табл. 5.2): 
- еоплейстоцен (Е) (1,8–0,79 млн років), що відповідає нижньому 
плейстоцену міжнародної шкали; 
- неоплейстоцен (Р) (790–11 тис. років), що відповідає середньому 
і верхньому плейстоцену міжнародної шкали; 
- голоцен (Н) (11 тис. років до теперішнього часу). 

Ще на початку 30-х років ХХ ст. четвертинний континен-
тальний покрив більшої частини території України був досліджений 
і стратифікований значно детальніше, ніж у інших прилеглих 
регіонах, – у його розрізі було виділено 12 стратиграфічних гори-
зонтів (В. Крокос та ін.). У сучасній схемі стратиграфічного поділу 
четвертинних відкладів України фігурують уже 20 регіональних 
стратиграфічних підрозділів-горизонтів: в еоплейстоцені – п’ять, у 
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неоплейстоцені – чотирнадцять (чотири у нижньому, шість у 
середньому і чотири у верхньому), в голоцені – один. 

Еоплейстоцен: 
- нижня ланка (Е1) (1,8–1,3 млн років) відповідає холодній епосі 
дунайського зледеніння, з нею пов’язаний одеський фауністичний 
комплекс. Тут виділено два кліматостратиграфічних горизонти: 
нижній – березанський (br) і верхній крижанівський (kr); 
- верхня ланка (Е2) (1,3–0,79 млн років) відповідає епосі потепління 
клімату між дунайським і ґюнцським зледеніннями Альп, та епосі 
самого ґюнцського зледеніння, з нею пов’язаний таманський 
фауністичний комплекс. Верхня ланка об’єднує три кліматострати-
графічних горизонти: іллічівський (il), широкинський (sh)(ґ) і 
приазовський (pr)(л). 

Неоплейстоцен: 
- нижня ланка (Р1) (790–430 тис. років) відповідає епосі потепління 
клімату між ґюнцським і міндельським зледеніннями Альп, та епосі 
самого міндельського зледеніння, з нею пов’язаний тираспольський 
фауністичний комплекс. Ланка об’єднує чотири кліматостратигра-
фічні горизонти:, мартоноський (mr)(ґ), сульський (sl)(л), лубен-
ський (lb)(ґ), тилігульський (tl)(л); 
- середня ланка (Р2) (440–130 тис. років) відповідає епосі потепління 
клімату між міндельським і ріським зледеніннями Альп та ріській 
льодовиковій епосі. Об’єднує шість кліматостратиграфічних гори-
зонтів: завадівський (zv) (ґ), орельський(or) (л), потягайлівський (pt) 
(ґ), дніпровський (dn)(л), кайдацький (kd)(ґ) і тясминський (ts)(л); 
- верхня ланка (Р3) (130–11 тис. років) відповідає епосі потепління 
клімату між ріським і вюрмським зледеніннями Альп та вюрмській 
льодовиковій епосі, об’єднує чотири кліматостратиграфічні гори-
зонти: прилуцький (pl)(ґ), удайський (ud)(л), витачівський (vt)(ґ) і 
бузький (bg)(л). 

Голоцен (H) (сучасна ланка) – голоценовий горизонт (h). 
Деякі розбіжності абсолютного віку меж (інтервалів), що 

відповідають у наведених регіональних шкалах одним і тим самим 
епохам альпійських зледенінь, зумовлені певним відставанням 
проявів глобальних зледенінь у південних широтах і, відповідно, 
певним відставанням прояву глобальних потеплінь у північних 
широтах суходолу. 
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Таблиця 5.2 
  

Сучасна стратиграфічна схема четвертинних відкладів України 
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Розділ 6  
Фауністичні комплекси антропогену 

 
Палеонтологічне обґрунтування стратиграфії континенталь-

них відкладів антропогену полягає у виділенні так званих фауніс-
тичних комплексів ссавців.  

В антропогені внаслідок періодичних різких змін клімату 
ссавці еволюціонували надзвичайно швидко. Похолодання призвело 
насамперед до суттєвих змін флори у Північній півкулі. Якщо в 
міоцені за умов м’якого теплого клімату на суходолі панувала 
субтропічна вічнозелена рослинність, то в антропогені її змінила у 
середніх широтах листопадна, у високих – хвойна, а ще далі на 
північ – тундрова флора. Через це докорінно змінились умови жив-
лення тварин, передусім тих, які споживали виключно рослинну 
їжу, а саме – копитних, хоботних, гризунів, що спричинило мігра-
цію одних видів і вимирання інших, а отже, загалом збіднення фау-
ни. Практично всі тварини були змушені пристосовуватися до 
нового клімату. Еволюція ссавців за умов пристосування їх до 
жорсткішої рослинної їжі розпочиналася зі зміни зубів, – збіль-
шення їхньої жуйної поверхні й ускладнення візерунка емалі. 
Відбувалися також зміни інших органів, унаслідок чого поступово 
з’являлися нові види тварин. 

Склад співтовариств фауни змінювався також і через безпосе-
редній вплив кліматичних умов. Унаслідок зміщення кліматичних 
зон відбувалася масова міграція тварин, а відтак змішування різних 
екологічних угруповань фауни. 

У пліоцені фауна Євразії, Північної Америки й Африки була 
загалом субтропічною. Її називають гіпаріоновою (за назвою трипа-
лих низькорослих коней – гіпаріонів, предків сучасних коней). 
Окрім гіпаріонів, до цієї фауни належали також мастодонти, 
антилопи, жирафи, шаблезубі тигри, давні слони, носороги, 
еласмотерії, однопалі коні, олені, гризуни – бобри-трогонтерії та 
коренезубі польові миші. У пізньому пліоцені виділені два фауніс-
тичні комплекси: молдавський (старше 2500 тис. років) та хапров-
ський (2500–1800 тис. років). 

В еоплейстоцені виділені одеський (1800–1000 тис. років) і 
таманський (1000–800 тис. років) фауністичні комплекси, склад 
яких значно бідніший порівняно з комплексами пізнього пліоцену. 
Їхніми представниками були слони (Archidiscodon meridionalis), які 
значно еволюціонували порівняно з пліоценовими, польові миші, 
лемінги (Lagurodon arancae). Водночас з’явилися характерні роди 
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вже суто четвертинної фауни – Microtus (некореневозубі польові 
миші), Bison (бізони) і Bos (бики). 

Близько 800 тис. років тому виникла фауна тираспільського 
комплексу, що характеризує епоху раннього неоплейстоцену. Її 
типовими представниками були трогонтерієвий слон, або слон 
Вюста (Archidiscodon trogontherii (-wusti), етруський носоріг 
(Dicerorhinus etruscus, пізній підвид), мосбахський кінь (Equus 
mosbachensis), бізон Шетензака (Bison schoetensacki), широколобий 
лось (Praealces latifrons), олень (Praemegaceros verticornis), 
некореневозуба польова миша (Microtus ratticepoides), лемінг (La-
gurus transiens) та ін. Цей комплекс фауни був поширений у долині 
Дністра, в околицях м. Тирасполь, а його аналоги – у Західній 
Європі, Сибіру та Середній Азії. 

На початку середнього плейстоцену сформувався сингіль-
ський комплекс (380–280 тис. років). Типовими представниками 
були давній лісовий слон (Palaeoloxodon antiquus), носоріг Мерка 
(Dicerorhinus kirchbergensis), сибірський еласмотерій (Elasmo-
therium sybiricum), кінь, велетенський олень (Megalocerоs sp.), 
волзький бик, польові миші (Microtus gregalis, Microtus rattice-
poides). 

Наприкінці першої половини середнього плейстоцену  
утворився хозарський комплекс (280–225 тис. років). Його типові 
представники – хозарський мамонт (Mammuthus chosaricus), воло-
хатий носоріг (Coelodonta antiquitatis), сибірський еласмотерій 
(Elasmotherium sybiricum), хозарський кінь (Equus chosaricus), 
верблюд Кноблоха (Camelus knoblochi), довгорогий бізон (Bison 
priscus longicornis), сайга, полівка (Arvicola chosaricа), лемінг. 

Наприкінці середнього плейстоцену (225 тис. років тому) 
виник мамонтовий комплекс, типовими представниками якого були 
мамонт (Mammuthus primigenius) і багато інших сучасних видів 
ссавців. Його характерна риса – періодичне поєднання  степової, 
лісової та тундрової фауни. Мамонтовий комплекс поділяють на 
три підкомплекси: 
- ранньомамонтовий підкомплекс (заключний етап середнього 
плейстоцену), його характеризують значне зміщення тундрових 
видів фауни на південь і мішаний тип фауни. До нього належать 
ранній підвид мамонта (Mammuthus primigenius), волохатий носоріг 
(Coelodonta antiquitatis), ранній підвид сучасного коня (Equus 
caballus), північний олень (Rangifer tarandus), вівцебик (Ovibos 
pallantis), короткорогий бізон (Bison priscus); 
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- середній мамонтовий (перша половина пізнього плейстоцену) 
відрізняється переважанням видів лісостепової фауни – типовий 
мамонт, давній лісовий слон (Palaeoloxodon antiquus), носоріг, 
бізон, сайга (Saiga tatarica), байбак, миша-полівка (Arvicola 
terrestris); 
- верхній мамонтовий (друга половина пізнього плейстоцену) – 
знову з’явилися тундрові види, ареал розселення яких поширювався 
далеко на південь, аж до Криму. До нього належать пізній підвид 
мамонта (Mammuthus primigenius), що вже пристосовувався до умов 
тундри, волохатий носоріг (Coelodonta antiquitatis), давній кінь 
(Equus equus), короткорогий бізон (Bison priscus), вівцебик (Ovibos 
pallantis), північний олень (Rangifer tarandus), копитний лемінг 
(Dicrostonyx gulielmi), песець і багато інших. 

Співіснування екологічно відмінних видів цього комплексу 
підтверджене численними захороненнями їхніх решток на стоянках 
пізньопалеолітичної людини, через що його інколи ще називають 
пізньопалеолітичним. Однак, оскільки більша частина цього комп-
лексу фактично належить до епохи середнього палеоліту, то пра-
вильніше називати його мамонтовим. 

Сучасний фауністичний комплекс сформувався на початку 
голоценової епохи (11 тис. років тому) внаслідок цілковитого зник-
нення (вимирання) деяких видів (мамонт, волохатий носоріг), швид-
кої еволюції інших (бізон, вівцебик) і масової міграції тварин, 
зумовленої відступом останнього льодовикового покриву.  

Гіпаріони – (Hipparion) – викопні трипалі копитні тварини з 
родини коней, близькі до предків сучасних коней пліогіпіусів. Вва-
жають, що вони з’явились у пізньому міоцені в Північній Америці, 
а згодом через осушене дно Берінгової протоки проникли до Азії та 
з часом розселилися по всіх материках, крім Південної Америки й 
Австралії. Величезна кількість знайдених решток свідчить про 
велику чисельність їхньої популяції – деякі табуни об’єднували по 
кілька тисяч тварин. Відомі кілька видів гіпаріонів, що відрізня-
лися за своїми розмірами, – від невеликого осла до звичайного коня. 
Гіпаріони, ймовірно, населяли добре зволожені трав’янисті рівнини 
з невеликими масивами рідколісся (на зразок саван). Зменшені бічні 
пальці (2-й і 4-й), розсуваючись у боки, запобігали вгрузанню їхніх 
ніг у пухкий ґрунт. 

Вимерли гіпаріони у ранньому плейстоцені (в Африці дожили 
до початку середнього плейстоцену), не залишивши по собі на-
щадків. Натомість з’явились однопалі коні, які були ліпше присто-
совані до нових кліматичних умов. 
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Мастодонти (від грецьк. µαστός – сосок і όδούς – зуб) – 
викопні ссавці з групи хоботних; жили переважно в кайнозойську 
еру, вимерли в четвертинному періоді. Були заввишки від 1,5 до 
3,2 м (у холці). Розрізняють мастодонтів горбкуватозубих, у яких 
зуби складалися з окремих соскоподібних горбиків, і гребенезубих, 
у яких горбики зубів утворювали поперечні гребені. Зуби-різці у 
цих тварин мали вигляд бивнів. Найдавнішими представниками 
мастодонтів, рештки яких знайдено у відкладах нижнього олігоцену 
на території Єгипту, є палеомастодонт – представник гребенезубих 
мастодонтів, і фіомія – представник горбкуватозубих. Ці види, 
ймовірно, були нащадками найдавнішого представника хоботних – 
меритерія, рештки якого знайдено у відкладах верхнього еоцену й 
нижнього олігоцену в Єгипті. 

Унаслідок природної еволюції мастодонти зазнали суттєвих 
анатомічних змін, їхній скелет і, зокрема, череп стали значно 
масивнішими. У міоценових мастодонтів передня частина черепа 
видовжена, у пліоценових і пізніших – укорочена, а в деяких міоце-
нових (європейських і азійських) та пліоценових (американських) – 
своєрідно розширена (подібно до лопати). У пізніх форм масто-
донтів нижні бивні вкорочені аж до цілковитого зникнення, або ж 
плоскі (зверху донизу), водночас збільшена кількість гребенів та 
горбків на корінних зубах. Відомо також багато форм третинних 
мастодонтів, що належали до різних екологічних типів (від 
болотяних до лісових). Рештки міоценових і пліоценових масто-
донтів знайдені в Україні (зокрема, в Криму), у Молдові, на Кавказі, 
у Західному Сибіру та в Казахстані. У Європі й Азії мастодонти 
вимерли наприкінці пліоцену, в Африці – в середині четвертинного 
періоду, а в Америці дожили до початку голоцену. Від гребенезубих 
мастодонтів походять слони. 

Еласмотерії (Elasmotheriinae) – підродина викопних носоро-
гів, що жили в пліоцені та плейстоцені у Європі й Азії (рис. 6.1). 
Довжина їхнього корпуса досягала 4,5 м, висота (у холці) – близько 
2 м. Кінцівки трипалі. На кінці носових кісток, сильно загострених 
спереду, еласмотерії мали невеличкий ріг. Лобові кістки утворю-
вали між широко посадженими очними западинами досить велике 
куполоподібне підвищення, вкрите товстим шаром ороговілої 
шкіри, деякі мали на ньому ще й другий ріг. Еласмотерії мали 
тільки передкорінні та корінні зуби (по п’ять зубів у кожній 
половині щелепи), дуже високі, зі складними складками емалі. 
Зубів-різців та іклів вони не мали; водились, імовірно, у річкових 
долинах степових районів, де живилися порівняно жорсткою 
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рослинною їжею. У ранньому плейстоцені найпоширенішим був рід  
Elasmotheriumm sybiricum, решток якого особливо багато в Сибіру, 
на півдні європейської територій Росії та в Україні. 

Мамонти (Mammuthas primigenius) – вид слонів, відомий з 
кінця середнього плейстоцену в Європі, Північній Азії та у 
Північній Америці, повністю вимерлий на початку голоцену. За 
розмірами мамонти були не більшими від сучасних слонів, однак 
мали масивніший тулуб, коротші ноги і довші бивні, їхнє тіло 
вкривала довга шерсть. Мамонти живилися трав’яною рослинністю, 
їхні корінні зуби мали численні тонкі дентиново-емалеві пластинки 
і були добре пристосовані до пережовування грубого рослинного 
корму. В кульмінаційні періоди розвитку покривних зледенінь 
ареал розселення мамонтів поширювався далеко на південь, їхні 
рештки знаходять навіть у Криму. В Сибіру та на Алясці в різні 
роки знайдено близько 30 екземплярів, трупи яких збереглись у 
промерзлому ґрунті. Чи не найвідомішою такою знахідкою є 
Березовський мамонт (рис. 6.2), знайдений у 1901 р. учасниками 
експедиції Петербурзької академії наук у Східному Сибіру в алюві-
альних відкладах р. Березовки – притоки р. Колими. Бездоганний 
ступінь збереженості цього екземпляра дав змогу виконати його 
анатомічні, гістологічні та біохімічні дослідження. У 60-х роках ХХ 
ст. ще один екземпляр мамонта, що чудово зберігся у віковічній 
мерзлоті, було знайдено на Полярному Уралі. 
 

 
 

Рис. 6.1. Еласмотерій 
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Рис. 6.2. Березовський мамонт 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.3. Тур 
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Рис. 6.4. Вівцебик 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.5. Стадо вівцебиків 
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Тур, первісний бик (Bos primigenius) – вимерлий дикий бик 
(рис. 6.3). Відомі кілька його підвидів, що були поширені протягом 
четвертинного періоду в Східній півкулі (за винятком Австралії). 
Найдовше тури збереглись у Європі, останній екземпляр був убитий 
у Польщі 1623 р. Європейський тур був таким, як найбільші зі 
сучасних свійських биків, загалом чорної масті, але мав ясну смугу 
вздовж хребта, а також масивні, довгі, вигнуті вперед і догори роги. 
Тури водились у мішаних і листяних лісах, здебільшого в боло-
тистій місцевості та в зоні лісостепу. В епоху пізнього неоліту турів 
приручила людина, від різних їхніх підвидів походять сучасні 
свійські породи великої рогатої худоби. Найбільше схожа на тура за 
розмірами, будовою кістяка та формою рогів українська сіра по-
рода.  

Вівцебик, або мускусний бик (Ovibos moschatus) – парно-
копитна тварина родини порожньорогих (Bovidae) (рис. 6.4). Дов-
жина тіла середньостатистичного екземпляра – до 2,5 м, висота (у 
холці) – до 1,1 м, маса – до 270 кг. Тулуб масивний, укритий дуже 
густою та довгою шерстю темно-бурого кольору. Шия коротка і 
товста, ноги короткі, хвіст схований у вовні. Роги мають і самці, і 
самки; основа рогів дуже груба і майже цілком прикриває лоб; на 
поверхні рогів – виразні поперечні валики. Стадна полігамна 
тварина, зазвичай гуртується у невеликі (до 20–30 голів) стада (рис. 
6.5). Живиться різноманітною рослинною їжею, переважно 
лишайниками, мохами і трав’яними рослинами. 

У плейстоцені вид Ovibos pallantis був поширений у Північній 
і Середній Європі, а також в Азії (на південь аж до Монголії). Тепер 
вівцебики (Ovibos moschatus) водяться лише у Ґренландії та на 
островах Канадського Арктичного архіпелагу. 

 
Розділ 7 

Засади застосування методів флористичного аналізу 
 

Протягом четвертинного періоду еволюція флори була 
підпорядкована насамперед неодноразовим глобальним змінам 
клімату нашої планети. У неогені на півночі Євразійського ма-
терика простягався трансконтинентальний пояс широколистяних 
лісів, представлений так званою аркотретинною, або тургайською, 
флорою субтропічного типу, в складі якої переважала листопадна 
рослинність. У другій половині неогенового періоду (пліоцен) 
унаслідок загального похолодання клімату розпочалася диференці-
ація цього поясу. У його південній частині – у Європі й на Дале-
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кому Сході – почала формуватися сучасна неморальна флора 
широколистяних листопадних лісів, а у північній – бореальна, у 
складі якої істотно переважали хвойні породи. Поступово на півночі 
сформувався пояс тайги. У цей же час на півдні України та в 
Казахстані виникла зона трав’янистих рівнин (ландшафти подібні 
до саван). Вічнозелені рослини збереглися тільки у Південній 
Європі та на Кавказі. 

Наприкінці пліоцену (близько 2,5 млн років тому) у Європі 
сформувалася перша субарктична флора. У Сибіру в басейні р. 
Курейки (притока р. Єнісею) у відкладах пізнього пліоцену зна-
йдено рештки лісотундрової флори, типовими і головними 
представниками якої є сибірська модрина, полярна береза та куріп-
кова трава. Ймовірно, на той час неподалік на півночі була також і 
зона тундри. 

Майже всі сучасні види рослин існували вже у пліоцені та 
протягом четвертинного періоду зазнали тільки незначних 
філогенетичних змін. Однак протягом антропогенового періоду в 
середніх і високих широтах унаслідок безпосереднього впливу  змін 
клімату відбувалися неодноразові великі зміщення фітоценотичних 
зон. Саме це явище й зумовило надзвичайну ефективність вико-
ристання даних про склад палеофлори для палеогеографічних 
реконструкцій, а відтак для стратиграфічного поділу відкладів 
четвертинної системи. 

Важливою обставиною було також поступове вимирання 
реліктів тургайської флори, які ще зберігали певне значення на 
початку антропогенового періоду, а подекуди збереглися й досі. 
Унаслідок безповоротного зменшення кількості реліктових 
неогенових видів видовий склад четвертинної флори поступово 
наближався  до сучасного. 

У складі четвертинної флори розрізняють характерні 
фітоценози, що відповідають певним кліматичним зонам. Особли-
вості їхнього видового складу зумовлені насамперед температурою 
та вологістю середовища існування. На крайній півночі та вздовж 
фронту льодовиків могла розвиватися лише бідна на види тундрова 
флора, типовими представниками якої були полярна верба (Salix 
polaris), карликова береза (Betula nana), куріпкова трава (Dryas 
octopetala) та розмаїті мохи (арктичні плауни). За формою Dryas, 
яка домінувала в її складі, цю флору назвали дріасовою. 

З віддаленням від фронту льодовикового покриву на південь 
зону суто тундрової флори поступово змінювала зона пери-
гляціальної флори, типової для своєрідних ландшафтів тундростепу. 
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Тут, за умов холодного сухого клімату, поряд із представниками 
тундрової флори були також степові напівпустельні рослини – 
ефедра, кохія, терескен, полини, лебедові. Тундростепові ланд-
шафти чергувалися з тундро-лісостепами, де поряд із тундровими 
видами росли модрина, береза, сосна. На початкових стадіях 
холодних льодовикових епох, коли клімат ставав вологішим, у цій 
зоні переважали тундрові та лісові види, а впродовж другої, 
завершальної половини епох зледенінь, коли клімат ставав 
посушливим, панували ксерофіти – рослини напівпустель. 

Упродовж міжльодовикових епох у північних широтах 
існувала зона тундри, яку з півдня відразу змінювала зона лісо-
тундри, де разом із тундровою рослинністю співіснували модрина, 
береза і ялина. Ще далі на південь формувався широкий пояс тайги, 
де переважали сосна (Pinus), ялина (Picea), смерека (Abies), модрина 
(Larix), береза (Betula), а також росли осика (Populus tremola) і 
вільха (Alnus). У межах цієї зони в областях теплішого і вологішого 
клімату розвивалася темнохвойна тайга, де переважали ялина і 
смерека, а в областях порівняно посушливого клімату – сосна. У 
південній смузі зони тайги панувала береза та значно зростала 
кількість сосни і модрини. 

Пояс тайги у Європі на півдні поступово змінював пояс 
широколистяних лісів неморальної флори, типовими представ-
никами якої були горіх (Juglans), граб (Carpinus), ліщина (Corylus), 
бук (Fagus), дуб (Quercus), в’яз (Ulmus), клен (Acer), липа (Tilia), 
ясен (Fraxinus). 

Ще далі на південь, де клімат був посушливий, формувалися 
пояси трав’яних степів і напівпустель. 

Упродовж четвертинного періоду широтне положення всіх 
цих фітогеографічних зон неодноразово змінювалося. Під час 
наступу покривних льодовиків вони зміщувалися далеко на південь. 
Наприклад, під час найбільшого середньоплейстоценового (дніп-
ровського) зледеніння тундровий пояс був на півдні України. Пояси 
тайги та широколистяних лісів у Східній Європі в епохи зледенінь 
розпадались, а в міжльодовикові епохи знову відроджувались. 

Для флор міжльодовикових епох характерним є значне 
розширення поясу широколистяних лісів, унаслідок їхнього проник-
нення далеко на північ, а також буйний розвиток численних видів 
флори озерно-болотного типу. До них, зокрема, належать розмаїті 
види водяної папороті (Salvinia natans, Azolla fuliculoides), 
болотникові – рдест азійський (Potamogeton asiaticus), тілоріз 
звичайний (Stratiotes aloides), наяда (Najas marina), лататтєві 
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(Euryale ferox), а також альдрованда (Aldrovanda vesiculosa) з 
росянкових, і водяний горіх (Trapa natans) із родини рогуль-
никових. 

У відкладах теплих епох повсюди наявний пилок широко-
листяних дерев, причому кількісне співвідношення родового складу 
флори різних міжльодовикових епох значно відрізняється. Це 
зумовлено певними особливостями клімату кожної з епох. 

 
Розділ 8 

Засади застосування археологічних методів  
для стратиграфічного поділу четвертинних відкладів 

 
Однією з головних особливостей четвертинного періоду є 

поява і розвиток людини. Ця подія відобразилася також в історії 
геологічного розвитку земної кори (адже з’явились і набули 
глобальних масштабів техногенні геологічні процеси) та була на-
стільки важливою, що сам період одержав назву антропогенового 
періоду, або антропогену.  

Крім традиційних геологічних методів, для стратифікації 
розрізів і визначення віку четвертинних відкладів успішно засто-
совують і дані археологічних досліджень. Об’єктом дослідження 
археології є рештки матеріальної культури давньої людини, на-
самперед різноманітні вироби з каменю (здебільшого з кременю) – 
знаряддя праці та відходи процесів їхнього виготовлення: так звані 
відщепи та нуклеуси (ядрища). Найціннішу інформацію про вік 
відкладів дають дослідження стоянок первісної людини – місць 
тривалих чи навіть порівняно короткочасних її поселень. На 
стоянках сформувалися так звані культурні шари, що містять 
тогочасні побутові відходи: рештки кухонних вогнищ (шари 
деревного вугілля), кістки різноманітних тварин, іноді мушлі мо-
люсків, знаряддя праці, рештки різноманітних виробів і конструкцій 
житла. Деякі стоянки є багатошаровими, – у їхньому розрізі наявні 
кілька культурних шарів різного віку, що свідчать про неодноразове 
поселення людей у цій місцевості. У гірських країнах численні 
стоянки первісних людей знайдені в печерах; деякі  печери 
використовувались людиною як житло безперервно протягом 
десятків тисяч років. Якщо положення культурного шару певної 
стоянки виразно проявлене у розрізі чи у рельєфі, то на підставі 
археологічних даних можна досить точно визначити вік суміжних 
шарів четвертинних відкладів, що залягають під ним і над ним. 



61 

 

Величезну наукову цінність мають викопні рештки первісних 
людей, які дають змогу одержати уявлення про не відомі досі ланки 
еволюційного ланцюга, що його завершує сучасна людина (Homo 
sapiens). Однак поки що знайдено лише кілька порівняно добре 
збережених кістяків первісної людини, переважно знаходять лише 
фрагменти її скелета. 

За даними сучасної антропології, перші людиноподібні мавпи 
рамапітеки жили ще в міоцені (від 14 до 8 млн років тому), на 
півострові Гіндустан. Згодом, близько 5 млн років тому у Східній 
Африці з’явилися австралопітеки (південні мавпи), які вже 
пересувалися переважно на задніх кінцівках (ногах) і тому могли 
освоювати місцевості, позбавлені суцільного деревного покриву. 
Їхнім пізнім прогресивнішим формам, що існували 3,5–1,0 млн 
років тому, належать перші найпримітивніші знаряддя праці – 
розколоті ріняки. Приблизно 3 млн років тому, ймовірно, внаслідок 
еволюції австралопітеків з’явилися гомініди. Їхніх пізніх представ-
ників, які жили 1,8–1,6 млн років тому, деякі дослідники залучають 
до роду Homo (Homo habilis – людина вміла, тобто така, яка 
застосовувала примітивні, власноруч виготовлені знаряддя). Рештки 
цього виду первісної людини знайдені видатним археологом Л. Лікі 
в Африці на території Танзанії, в Олдувейській ущелині поблизу 
озера Танганьїка. Відповідно, знайдені тут знаряддя, виготовлені з 
ріняків, назвали олдувейською культурою, або у трохи ширшому  
розумінні ріневою (галечниковою) культурою. 

Саме знаряддя праці, виготовлені людиною, є найважливішою 
ознакою ступеня її розвитку. Перший етап розвитку людства, 
протягом якого первісна людина виготовляла знаряддя праці майже 
винятково з каменю, тривав близько 2 млн років, його назвали 
кам’яним віком. Кам’яний вік поділяють на археологічні епохи – 
археоліт, палеоліт, мезоліт і неоліт, кожна з яких відображає 
певний етап еволюційного процесу зростання ступеня майстерності 
обробки каменю людиною та досконалості виготовлених із нього 
знарядь праці.  

Епоха археоліту тривала щонайменше 1 млн років (від 2,2 до 
1,2 млн років тому), з нею пов’язаний розвиток ріневої культури. Її 
змінила доба раннього палеоліту, яка також тривала близько 1 млн 
років (від 1,2 млн років до 120 тис. років тому). Близько 1,2– 
1,1 млн років тому у Східній Африці з’явилися пітекантропи, – 
перші представники архантропів, тобто найдавніших людей. 
Пітекантропи розселилися значно ширше, ніж австралопітеки, їхні 
рештки знайдено також у Європі (в Угорщині), в Індонезії (на о. 
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Ява) та в інших місцях. Представниками пізніх архантропів є 
гейдельберзька людина (Німеччина), синантропи (Китай) і атлан-
тропи (Алжир). 

З архантропами пов’язані ранньопалеолітичні культури, яким 
властива так звана обтісувальна технологія обробки каменю. 
Найчастіше  використовували видовжену (завдовжки до 15–17 см) 
рінь, переважно уламки тих порід, які порівняно легко піддаються 
обробці. Камені-заготовки обробляли за допомогою спеціального 
інструмента – каменя-відбійника, цей процес полягав у відокрем-
ленні (стісуванні) невеликих пластин (відщепів) від потоншеного 
краю заготовки (рис. 8.1). Удари завдавали відбійником почергово, 
то з одного, то з протилежного боку, так, щоб утворився гострий 
край. Потовщений край заготовки зазвичай не обробляли, а інколи 
згладжували так, щоб його було зручніше тримати рукою. Так  
виготовляли одне з перших знарядь праці – ручне рубило, котре 
використовували як сокиру, переважно під час збирання плодів 
дерев. 

Культура ручних рубил, або ашельська культура, розвивалася 
дуже повільно. На її ранній стадії практикували виготовлення 
двосічних рубил, які вирізняються порівняно великими розмірами та 
примітивною формою (рис. 8.1). На пізній стадії (власне ашель) 
виготовляли вже односічні рубила. Була вдосконалена технологія 
обробки каменю, – внаслідок утворення численних дрібних сколів 
рубилам надавали досконалішої форми, водночас значно змен-
шилися розміри цих інструментів, вони стали зручнішими для 
користування. Наприкінці ашельської епохи як знаряддя праці 
почали використовувати також великі відщепи (абевільська та 
шельська культури). На той час первісні люди вже навчилися 
полювати на тварин і користувались у побуті вогнем. Відбувалося 
поступове становлення родової общини, згодом також виникли 
численніші співтовариства первісних людей – племена. Вироби 
ашельської культури знайдено у численних місцях Кавказу та 
Закавказзя, а також у Середній Азії та на півдні Руської рівнини. 

Протягом раннього палеоліту архантропи змушені були 
пристосовуватися до суворих кліматичних умов льодовикової 
епохи, відтак вони еволюціонували, а наприкінці цієї епохи, 
близько 250 тис. років тому, їх змінили палеоантропи. Кістки 
архантропа з морфологічними ознаками, перехідними до палешан-
тропа, знайдено на території Азербайджану, в Азихській печері. 
Майже на 100 тис. років пізніше, приблизно 160 тис. років тому, 
з’явилися пізні палеоантропи, які широко розселилися по всьому 



63 

 

Старому світу. До них, зокрема, належать неандертальці (вперше 
їхні рештки знайдено в долині р. Неандерталь, неподалік від міста 
Дюссельдорф у Німеччині). 

 

 
 

Рис. 8.1. Кам’яні знаряддя доби палеоліту: 
 

1 – відщеп; 2 – верхній бік (спинка) відщепу; 3 – принцип 
радіального  розколювання заготовки; 4 – призматичний нуклеус;  

5 – знаряддя з ріні (чопер); 6 – дископодібний нуклеус;  
7 – ашельське рубило; 8 – гостроконечник; 9 – бічне шкребло 

 
 



64 

 

Одну з найдавніших у Східній Європі стоянок неандер-
тальців, вік якої оцінюють приблизно у 30 тис. років, було відкрито 
українськими археологами на початку 70-х років ХХ ст. у Терно-
пільській обл., поблизу с. Великий Глибочок. Там під час розкопок 
знайдено крем’яні знаряддя праці та зброя, а також численні кістки 
викопних тварин (мамонта, волохатого носорога, північного оленя 
та ін.). 

Доба середнього палеоліту розпочалася близько 120 тис. 
років тому і тривала приблизно 80 тис. років. На цьому етапі роз-
виток людства значно прискорився. Головним промислом неандер-
тальців було мисливство, вони полювали на великих тварин, що 
потребувало колективної організації. Мисливство сприяло розвитку 
первісних форм людського співтовариства – родових общин, насам-
перед збільшенню чисельності їхнього складу. На той час неандер-
тальці освоїли трохи прогресивнішу технологію обробки каменю – 
відколювання, тобто кам’яні знаряддя виготовляли зі спеціально 
зроблених відщепів. Відщепи одержували шляхом обробки каменю-
заготовки, унаслідок чого від нього згодом залишалось ядрище, або 
так званий дископодібний нуклеус. Форму відщепів удосконалювали 
дрібними сколами, і в такий спосіб із них виготовляли найрізнома-
нітніші знаряддя – ручні рубила, наконечники списів і різноманітні 
шкребла, які застосовували для білування туш та обробки шкур 
тварин, а також для обробки деревини. В межах середнього 
палеоліту виділено три стадії розвитку мустьєрської культури: 
раннє, зріле і пізнє мустьє, які суттєво відрізняються за ступенем 
майстерності обробки каменю. 

Близько 40 тис. років тому розпочалася доба пізнього 
палеоліту, – відбулася порівняно швидка зміна палеоантропів на 
неоантропів. У цей час з’явилися перші представники сучасної 
людини (Homo sapiens), викопні форми яких, так звані кромань-
йонці, анатомічно вже були надзвичайно близькі до людини 
сучасної. Радикально змінився спосіб обробки каменю – відбулася 
перша в історії людства технічна революція. Замість відколювання 
кроманьйонці почали застосовувати прогресивнішу технологію 
обробки каменю – відтискання, для чого застосовували спеціальний 
інструмент – відтискач. Відтискач давав змогу виготовляти відще-
пи вже не шляхом завдавання ударів по каменю-заготовці, а спосо-
бом відтискання – сильного натискання каменем-відтискачем на 
край заготовки. Завдяки цьому стало можливим виготовлення 
особливо тонких і видовжених  відщепів, які мали пластинчасту 
форму та дуже гострі краї (ножеподібні пластини), а ядрище набу-



65 

 

вало форми гранчастої призми – утворювався т. зв. призматичний 
нуклеус – керівна археологічна форма для пізнього палеоліту. Крім 
того, первісні ремісники почали застосовувати віджимне ретушу-
вання виробів, що надавало знаряддям набагато досконалішої, 
зручної для користування форми. Значно урізноманітнився також 
асортимент знарядь – кам’яні ножі, різноманітні різці та шкребла, 
вістря списів і дротиків. У добу пізнього палеоліту з’явилися також 
вироби з кістки і рогу та перші мистецькі вироби – спочатку 
скульптура, а згодом і живопис. Характерною рисою пізнього 
палеоліту був перехід людей до осілого способу життя. Хоча 
тривало використання для житла печер, однак типовими ставали 
селища з напівземлянок. У пізньому палеоліті сформувався матрі-
архат – суспільний устрій, за якого родові общини очолювали 
жінки. Як і в попередні епохи кам’яного віку, головним заняттям 
людей було мисливство, водночас дедалі важливішим ставало 
рибальство. 

Епоха пізнього палеоліту в часі збігається з останнім гло-
бальним зледенінням, що розпочалося 40–35 тис. років тому і 
закінчилося близько 11 тис. років тому, на межі плейстоцену та 
голоцену; вона тривала приблизно 30 тис. років. Протягом цього 
відтинку історії людства існувало кілька археологічних культур, які 
послідовно змінювали одна одну. Їхні вікові межі, визначені 
радіовуглецевим методом, суттєво відрізняються у різних регіонах. 
Найвідоміші такі пізньопалеолітичні культури, що існували на 
території Франції: 
- оріньяцька – 33–27 тис. років тому; 
- граветська – 28–22 тис. років тому; 
- солютрейська – 23–19 тис. років тому; 
- мадленська – 18–10 тис. років тому. 

Відома величезна кількість пізньопалеолітичних стоянок 
первісної людини на території Східної Європи й Азії, і не лише на 
півдні, а також у середній смузі та на півночі. Близько 23 тис. років 
тому, під час останнього зледеніння, кроманьйонці з Азії по Берин-
говому суходолу проникли на Аляску, розпочалося заселення 
людиною Американського материка, а трохи пізніше – Австралії. 

Близько 10 тис. років тому розпочалась епоха мезоліту, якій 
притаманна вже вставна технологія виготовлення знарядь: у 
дерев’яній або кістяній основі знаряддя робили прорізи, в які 
вставляли дрібні (1–2 см) пластинки кременю (мікроліти), що 
утворювали лезо. В цей же час винайдено лук і стріли, були 
поширені різноманітні дрібні знаряддя з кістки і рогу (голки, гачки, 
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гарпуни). Інтенсивно розвивалося рибальство, люди почали приру-
чати тварин. З відступом льодовикових покровів люди швидко 
заселяли північні регіони. 

Перехід від мезоліту до неоліту – останньої епохи кам’яного 
віку – розтягнутий у часі, він відбувався  9–6 тис. років тому, в 
одних регіонах раніше, в інших трохи пізніше. Загалом початок 
неоліту фіксують за появою кераміки. Головними джерелами 
одержання продуктів харчування на той час ще були полювання та 
рибальство, однак уже зароджувалися скотарство і землеробство. 
Поява глиняного посуду, очевидно, була зумовлена потребою 
зберігати продукти тваринництва (молока та ін.) і землеробства 
(збіжжя).  

У пізньому неоліті люди вже опанували технологію свердлін-
ня та шліфування каменю. Серед виробів з каменю знову з’явилися 
знаряддя великих розмірів – молоти, сокири, які, однак, 
відрізнялися довершеністю форми, і, що найважливіше, вже мали 
спеціально зроблені отвори для держаків, які забезпечували їхню 
надійність. Надалі зберігався  матріархальний родовий устрій. 

Приблизно за 5000 років до н. е. розпочалася мідно-кам’яна 
епоха (енеоліт), з’явилися знаряддя, виготовлені з міді. Основою 
економіки найрозвиненіших і густонаселених регіонів і країн стало 
землеробство. Водночас тривав розвиток скотарства, яким, як і 
металургією, займалися виключно чоловіки. Унаслідок цього 
розпочався поступовий перехід від матріархального устрою до 
патріархального, за якого родові общини вже очолювали чоловіки. 
Родовий устрій поступово змінило класове суспільство. Наприкінці 
енеоліту виникли перші рабовласницькі держави. За 3000 років до 
н.е. у Стародавньому Єгипті, на Синайському півострові вже вели 
промислову розробку покладів мідних руд. Збереглися тогочасні 
геологічні плани цих копалень, зображені на папірусі, на яких 
накреслене положення і розміри рудних тіл (жил). 

Епоха бронзи розпочалася на межі четвертого і третього 
тисячоліть до н.е., коли було винайдено сплави металів, насамперед 
сплав міді й олова – бронзу. 

Приблизно за 2500 років до н.е. у Єгипті й Месопотамії та 
трохи пізніше, за 2000 років до н.е., у Середземноморському регі-
оні, Закавказзі й Індії люди навчилися видобувати з руд залізо. 
Відтак у ХІV–VІІ ст. до н.е. вже розпочалася епоха заліза (залізний 
вік), – етап пришвидшеного розвитку культури всього людства 
протягом трьох останніх тисячоліть. 
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Археологічні знахідки дають змогу достатньо точно визна-
чати вік відкладів, починаючи від верхнього палеоліту. Вік давні-
ших, домустьєрських культур археологи визначають переважно 
геологічними методами. Основні відомості щодо вікових меж 
головних етапів розвитку матеріальної культури людства та їхнє 
співвідношення з геохронологічною шкалою наведено у табл. 8.1. 
Треба враховувати, що в табл. 8.1 зазначено час найбільш ранніх 
проявів тих чи інших археологічних епох, однак зміна однієї епохи 
іншою в різних регіонах відбувалася неодночасно, іноді з відста-
ванням на тисячі й навіть на десятки тисяч років. Археологічні 
стадії розвитку культури людства, виділені у певних регіонах, поки 
що не мають загальноприйнятих назв. Тому наведено лише 
найбільш уживані назви стадій археологічних культур Західної 
Європи.
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Таблиця 8.1 
 

Етапи історичної еволюції людства та його матеріальної 
культури у співвідношенні з геологічним часом  
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Розділ 9 
Основні принципи складання карт четвертинного покриву 

 
За масштабом карти четвертинних відкладів поділяються на 

такі групи: 
а) оглядові – 1:1 500 000 і дрібнішого масштабу; 
б) дрібного масштабу – 1:1 000 000 і 1:500 000; 
в) середнього масштабу – 1:200 000 і 1:100 000;  
г) великого масштабу – 1:50 000 і 1:25 000; 
д) детальні – 1:10 000 і більшого масштабу. 
Оглядові карти, що охоплюють дуже великі території (регі-

они, області), складають шляхом генералізації певної кількості 
аркушів відповідних карт більших масштабів, відтак вони відобра-
жають лише загальні риси будови четвертинного покриву в цих 
регіонах. Зазвичай на них окреслюють поширення головних гене-
тичних типів і великих стратиграфічних підрозділів відкладів 
четвертинного віку, а також наносять деякі геоморфологічні та 
палеогеографічні дані. Їхню легенду наводять у вигляді таблиць 
(матриць). 

Карти дрібного, середнього, великого масштабів і детальні 
(їх також називають картами знімальних масштабів) відрізняються, 
насамперед, детальністю й точністю положення зображених 
об’єктів. Стратиграфічний поділ розрізів для них виконують значно 
детальніше, крім основних і мішаних генетичних типів відкладів, на 
них зображають також і генетичні підтипи та фації відкладів, 
відображають їхній літологічний склад не тільки в легенді, а й на 
планшеті. Такі карти дають змогу з’ясувати зв’язок наявних у 
четвертинному покриві корисних копалин із певними страти-
графічними, генетичними і літологічними комплексами відкладів, 
намітити перспективні ділянки для детальних розшукових і 
розшуково-розвідувальних робіт, а також для проведення інже-
нерно-геологічних робіт і вирішення інших практичних завдань. 

Карти четвертинних відкладів, як і звичайні геологічні карти, 
складають на топографічній основі того ж масштабу. Складаючи 
карти четвертинного покриву, обов’язково треба враховувати 
континентальне походження відкладів і їхню специфічність у цьому 
районі, насамперед, особливості форм їхнього залягання (вклиню-
вання, притулене та лінзоподібне залягання), а також їхній зв’язок 
зі сучасними формами рельєфу. Оскільки наймолодші акумулятивні 
форми рельєфу досить часто складені власне лише четвертинними 
відкладами, то надзвичайно ефективними під час картографування 
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четвертинного покриву є геоморфологічні методи – деякі геологічні 
межі проводять за геоморфологічними ознаками, узгоджуючи їхнє 
положення на карті четвертинних відкладів із даними геоморфоло-
гічної карти місцевості.  

Для складання карт четвертинних відкладів застосовують 
стратиграфо-генетичний принцип, згідно з яким на картах четвер-
тинних відкладів відображують тіла відкладів різноманітних гене-
тичних типів, які позначають відповідними кольорами, а їхній 
геологічний вік – відтінками тих самих кольорів (чим старший вік 
утворень, тим темніший відтінок використовують для їх позна-
чення) та індексами з літер. Дочетвертинні відклади, незалежно від 
їхнього віку, позначають темно-фіолетовим кольором, а вік вказу-
ють за допомогою відповідного індексу. 

 
9.1. Стратиграфо-генетична легенда карт четвертинних 

відкладів і її умовні позначення 
 

Існують так звані багатошарові карти четвертинних відкладів. 
Їх складають для тих районів, у яких потужність чохла четвертин-
них відкладів значна, а його нижні горизонти (старші за віком 
четвертинні утворення) не відслонені. Ці поховані відклади (площі 
їхнього поширення) зображають на картах за допомогою пара-
лельних кольорових смуг, які наносять поверх (на тло) кольорів 
поверхневих відкладів. Колір смуг відповідає генетичному типу та 
віку порід, похованих під молодшими. 

Плащоподібні покриви утворені лесами, еоловими відкладами 
та покривними суглинками, що залягають поверх четвертинних 
відкладів іншого генезису, позначають штрихуванням відповідного 
кольору, яке наносять на тлі кольорів похованих під ними давніших 
відкладів. 

Умовні позначення до карт четвертинних відкладів подаються 
як звичайно, а для дрібномасштабних карт також і у вигляді таблиці 
(матриці). У цьому випадку генетичні типи відкладів розташо-
вуються послідовно, починаючи від льодовикових, у горизонталь-
них рядках таблиці; вікові підрозділи утворюють вертикальні ряди, 
від давніших (ліворуч) до наймолодших (праворуч). Кольорові 
прямокутники – позначення конкретних відкладів розміщають у тих 
комірках таблиці, що відповідають їх ґенезі та віку. Нижче (або 
праворуч) від таблиці розміщують літологічні, геоморфологічні та 
інші позначення. 

 



71 

 

9.2. Правила позначення відкладів відповідними індексами 
 

Згідно з правилами оформлення карт четвертинних відкладів, 
яких дотримувались у геологічній службі СРСР, для позначення 
віку четвертинних утворень не використовували індекси-літери, за 
винятком нерозчленованих товщ, у яких об’єднані четвертинні та 
дочетвертинні відклади (наприклад, N-QI).  

Вік позначали тільки римською цифрою розміру прописної 
літери. Оскільки тоді було прийняте розчленування четвертинної 
системи на чотири підрозділи, то на звичайних геологічних картах 
четвертинні відклади позначали індексами, які складалися з літери 
Q і римських цифр: нижньочетвертинні відклади – QI, середньо-
четвертинні – QII, верхньочетвертинні – QIII , сучасні –  QIV. 

Відповідно до чинної регіональної стратиграфічної схеми 
поділу четвертинних відкладів України, ці відклади тепер позна-
чаються великими латинськими літерами: еоплейстоценові – Е, 
неоплейстоценові – Р, голоценові – Н. Однак на картах масштабів 
1:50 000 і 1:25 000 індекси з літер не ставлять, а вік відкладів 
позначають тільки римськими цифрами. Праворуч від цифрового 
індексу ставлять індекси-літери дрібніших стратиграфічних 
підрозділів: 

а) індекси регіональних горизонтів і надгоризонтів пишуть 
малими прямими латинськими літерами; 

б) індекси підгоризонтів, серій, світ, шарів пишуть малими 
курсивними латинськими літерами. 

Генетичний тип відкладів позначають відповідною латин-
ською або грецькою (вулканогенні) літерою, з якої розпочинається 
його назва, цю літеру ставлять ліворуч від цифрового індексу. 
Наприклад: gIIdn – льодовикові відклади дніпровського горизонту 
середнього неоплейстоцену.  

У разі поєднання в одному геологічному тілі двох генетичних 
типів відкладів індекс складається з двох відповідних літер. Напри-
клад: елювіально-делювіальні – ed, делювіально-колювіальні – dс, 
пролювіально-делювіальні – pd, алювіально-делювіальні – аd. 
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Таблиця 9.1 
 

Позначення генетичних типів на картах 
четвертинних відкладів 

 

Генетичні типи відкладів 
(основні та мішані) 

Індекс 
Колір, яким їх позначають 

на картах 

Індекс 
за 

Жванією 

Елювіальні е Фіолетовий 15-А-VI 
Елювіально-делювіальні еd Оранжевий 7-А-VI 
Колювіальні c Карміновий 42-А-VI 
Соліфлюкційні s Червонувато-фіолетовий 33-А-VI 
Колювіально-
соліфлюкційні 

cs Малиновий 42-Д-І 

Делювіальні d Яскраво-оранжевий 47-А-VI 
Делювіально-
колювіальні 

dc Рожевувато-оранжевий 37-А-VI 

Делювіально-
соліфлюкційні 

ds Рожевий 21-Е-І 

Пролювіальні p Оливковий 18-А-VI 
Пролювіально-
делювіальні 

pd Палевий І-А-VI 

Пролювіально-
алювіальні 

pa 2-й жовтий та 1-й зелений 8-Г-V 

Алювіальні a 2-й зелений 8-А-VI 
Алювіально-делювіальні ad 2-й жовтий 4-Е-І 
Алювіально-морські am Сірувато-зелений+2-й 

синій 
43-Д-VI 

Алювіально-озерні al Блакитно-зелений 32-Е-І 
Озерні l Синьо-блакитний 13-А-VI 
Озерно-болотяні lh 2-й сірий+блакитний 25-Б-VI 
Льодовикові g 2-й коричневий 27-Е-І 
Флювіогляціальні f 1-й блідо-зелений 29-Е-І 
Льодовиково-озерні lg Сірувато-зелений 35-А-VI 
Льодовиково-морські gm 1-й сірий та 2-й 

фіолетовий 
25-Д-V 

Еолові v 1-й жовтий 4-А-V 
Хемогенні ch Сіро-фіолетовий+1-й 

палевий 
36-Д-VI 

Біогенні b 2-й сірий + 1-й зелений 25-В-ІV 
Вулканічні β Темно-зелений 43-А-V 
Грязьово-вулканічні π 2-й коричневий+1-й сірий 25-Е-V 
Техногенні t 2-й жовтий і 3-й жовтий 5-Е-VI 
Морські m 2-й синій 43-Д-І 
Дочетвертинні  Темно-фіолетовий 45-Е-І 
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9.3. Обов’язкові додатки до карт четвертинних відкладів 
Геологічні розрізи. Геологічні розрізи (профілі) є невід’ємним 

атрибутом карти четвертинних відкладів. Зазвичай складають два 
розрізи, положення яких обирають за тими ж самими критеріями, 
що і для розрізів до звичайних геологічних карт.  

Щоб розрізи якомога детальніше відображали взаємне поло-
ження виділених стратиграфічних горизонтів та їхніх генетичних і 
структурних компонентів, їхні лінії треба задавати впоперек до 
головних елементів рельєфу. Обов’язково використовують усі 
наявні дані (геологічну документацію), одержані під час прохо-
дження канав та шурфів і буріння свердловин; у цьому разі 
допускають складання т. зв. ламаних розрізів, тобто розрізів, азиму-
тальний напрямок яких на локальних відтинках значно відхиляється 
від їхнього генерального азимутального напрямку. 

Розрізи до карт четвертинних відкладів складають майже так 
само, як і розрізи до звичайних геологічних карт. Оскільки ж поту-
жність стратиграфічних комплексів (горизонтів, шарів і лінз) у 
четвертинному покриві зазвичай невелика, то вертикальний мас-
штаб для розрізів обирають у 20–40 разів більший, ніж масштаб 
самої карти (горизонтальний).  

У тих випадках, коли потужність верств та інших геологічних 
тіл, які необхідно відобразити на розрізі, дуже мала, допускають 
навіть 80–100-кратну різницю вертикального і горизонтального 
масштабів. Недоліком таких розрізів є велике спотворення (значне 
збільшення) справжніх кутів нахилу поверхонь нашарування. 

Схеми зіставлення четвертинних відкладів. Для тих районів, 
де четвертинні відклади мають достатньо витриманий розріз знач-
ної потужності, до карти четвертинних відкладів додається страти-
графічна колонка, складена за загальними правилами. Вона трохи 
відрізняється від стратиграфічних колонок, які додають до звичай-
них геологічних карт, насамперед своєю шапкою. 

Однак найчастіше для більшості районів відобразити вікову 
послідовність новітніх континентальних відкладів у формі колонки 
неможливо через складність і різноманітність їхніх співвідношень. 
У цих випадках замість стратиграфічної колонки складають ідеалі-
зовані схеми будови розрізів четвертинного покриву, на яких 
відображають загальні взаємовідношення усіх закартованих страти-
графічних та генетичних підрозділів і їхній зв’язок з елементами 
рельєфу.  

Такі схеми зіставлення складають у вигляді профілю, лінія 
якого проходить через усі ключові елементи рельєфу району, у 
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певному вертикальному (залежно від потужностей відкладів) та 
довільному горизонтальному масштабах. На схемах, як і на картах, 
відповідними індексами вказують вік стратиграфо-генетичних 
підрозділів, а штриховими позначеннями – їхній літологічний 
склад. 
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