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I. ВСТУП
Інтеграція України у світову та європейську спіль-

ноту неможлива без реформування освіти, оновлення 
системи національного виховання, головна мета й за-
вдання якого — утвердження ідеалів гуманізму, сво-
боди особистості, демократії, соціального і духовно-
го прогресу, пріоритету загальнолюдських і національ-
них цінностей. Одним із важливих напрямів національ-
ної системи виховання є формування гармонійних від-
носин дитини з природою, її екологічного світогля-
ду, готовності до активної природоохоронної діяльнос-
ті (залучення школярів до розробки екологічних сте-
жок, глибоке вивчення природи рідного краю, свого 
міста чи села, упорядкування природних джерел, бере-
гів річок та ставків, закладання шкільних садів, ство-
рення кімнат, музеїв природи, екології, участь в екс-
педиціях «Люби і знай свій рідний край», «Твоя краї-
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Запропоновані матеріали допоможуть учителям географії та керівникам гурткової роботи 
в проведенні шкільних геологічних екскурсій. Тут ви знайдете необхідні методичні рекомендації 
щодо проведення геологічних спостережень на різних етапах навчання, обробки отриманої ін-
формації та оформлення зібраних матеріалів.

на — Україна», акціях «Зелений світ», «Зелена плане-
та» тощо). 

Важливою складовою частиною знань про нашу 
планету є знання в галузі геології. Знати основи цієї 
науки потрібно кожній грамотній людині для того, щоб 
розуміти історію розвитку природи. Без цих знань не-
можливо зрозуміти процес формування минулих і су-
часних ландшафтів — найважливіших складових час-
тин географічної оболонки Землі. У школі при вивчен-
ні фізичної географії дають багато відомостей з геоло-
гії. Для школярів, які виявили інтерес до вивчення гео- 
логічних питань, організовують спеціальні факульта-
тивні заняття з геології або гуртки. Ці заняття є перед- 
умовою для майбутнього вибору професії та професій-
ної орієнтації учнів. Вивчення основ геології передба-
чає не тільки засвоєння теоретичних знань з цієї нау-
ки, а й оволодіння певними практичними навичками 
й уміннями. Оволодіння останніми найбільшою мірою 
здійснюється при вивченні геології в польових умо-
вах, у ході геологічних екскурсій. Екскурсії з геологіч-
ним змістом починають проводити вже в курсі при-
родознавства, а пізніше, у курсах фізичної географії, 
під час обов’язкових програмних екскурсій, вивчаючи 
ті чи ті геологічні особливості природних комплексів 
свого краю. Особливе місце геологічні екскурсії займа-
ють при вивченні факультативного курсу геології або 
в гуртках, де учні отримують цілісну систему навичок 
і вмінь польової геологічної роботи. Проведення їх ви-
магає від учителя й керівника гурткової роботи знань з 
організації та методики вивчення геологічних об’єктів.

Досвiд
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Основна мета публікації — допомогти вчителю в ор-
ганізації та проведенні досліджень природних і штуч-
них відслонень, веденні щоденника польових геологіч-
них досліджень, збиранні викопних палеогеографічних 
решток, їх визначенні та кваліфікації. 

Тільки безпосереднє спостереження учнями геоло-
гічних явищ у природі може забезпечити ефективне 
пізнання надр Землі.

II. ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ

Екскурсія є важливою формою навчально-виховної 
роботи в шкільній і позашкільній освіті, необхідною 
умовою викладання багатьох навчальних дисциплін. 
Без екскурсій неможливе вивчення природи. Тому осо-
бливе місце вони займають у процесі викладання наук 
про природу — природознавства, біології, географії.

Екскурсії мають велике пізнавальне й виховне зна-
чення. Вони розширюють, поглиблюють та узагальню-
ють знання учнів, отримані на уроках. Завдяки екскур-
сіям учні накопичують великий запас фактів, які не 
тільки конкретизують наявні знання, а й самі є джере-
лом нових знань. Раніше отримані знання про окремі 
об’єкти і явища набувають на екскурсіях більш широко-
го значення, створюючи уявлення про природу як єди-
не ціле, у якому всі частини тісно пов’язані між собою.

Екскурсії дають великі можливості для зближення 
навчання з життям. У ході їх учні знайомляться з до-
вкіллям, збирають матеріал для уроків і практичних за-
нять. При цьому, спостерігаючи природні об’єкти і яви-
ща, учні порівнюють їх, виділяють істотні риси й озна-
ки, установлюють між ними зв’язки. Тим самим підви-
щується інтерес учнів до пізнання природи та до інших 
різноманітних сторін людської діяльності. Крім цього, 
екскурсії сприяють вихованню любові до рідного краю, 
стають важливою ланкою в підготовці учнів до життя, 
до майбутньої практичної діяльності. Виконання прак-
тичних робіт на екскурсіях вчить школярів орієнтува-
тися на місцевості, спостерігати, порівнювати, знахо-
дити потрібні об’єкти, набувати навички самостійної 
роботи — навички майбутнього дослідника природи. 

Екскурсії сприяють естетичному вихованню підліт-
ків. Природа — джерело високих естетичних пережи-
вань. Вона пробуджує почуття прекрасного. Якщо лю-
дина не тільки спостерігає явища природи, а й розуміє 
їх, уміє пояснювати, її естетичне почуття розвивається, 
стає більш осмисленим і глибоким. Таким чином, екс-
курсії забезпечують виконання програми національно-
го виховання учнівської молоді, де основними вихов-
ними орієнтирами ціннісного ставлення до природи є:

• формування в особистості внутрішньої потреби 
знати, покращувати екологічний стан середовища;

• виховання відповідальності за збереження природи;
• зміцнення навичок науково-дослідницької, 

практично-моделювальної роботи з пізнання природи;
• формування розуміння необхідності гармонійного 

співіснування людини і природи, гуманного ставлення 
до навколишнього середовища;

• розвиток умінь та навичок розробки й упрова-
дження екологічних проектів.

Зазначені цілі та завдання навчання й виховання, що 
вирішуються у процесі проведення екскурсій, повною 
мірою стосуються й геологічних екскурсій. Такі екскур-
сії є складовою частиною навчання природознавства і 
географії в школі. Без них неможливе вивчення курсу 
геології в гуртках «Юні геологи» та «Географічне краєз-

навство» для учнів старших класів. Має рацію відомий 
учений-геолог С. Кузнецов, що «жодні фотографії, кар-
тини, жодні найкращі вправно виконані схеми не зможуть 
замінити природних відслонень або розрізів земної кори... 
Треба бачити пласти у натурі, треба рукою захопити з 
пласта жменю породи, треба молотком відбити камінь 
від скелі та уважно і довго розглядати все, що є в шмат-
ках земної кори, щоб відчути і зрозуміти минулі століт-
тя і події, що призвели до утворення цих пластів або скель. 
Треба самому бачити й відчувати відслонений пласт вап-
няку, переповненого залишками морських черепашок, щоб 
яскраво усвідомити у цьому пласті затверділе дно яко-
гось таємничого моря, яке розливалося колись тут, де те-
пер розкинувся привільний степ або дзюрчить тиха річка». 

Таким чином, геологічні екскурсії мають розкри-
ти перед учнями особливості геологічної будови сво-
го краю і навчити їх розуміти історію формування надр 
Землі. З цією метою на екскурсіях вивчають найваж-
ливіші геологічні «документи» земної кори — мінера-
ли, гірські породи, рештки організмів. Їх вивчають у 
природних виходах гірських порід на поверхню та в 
кар’єрах з видобування корисних копалин, на вулицях 
міст. Усе це нерідко дає цікавий матеріал у геологіч-
ному плані. На основі пізнання геологічних докумен-
тів гуртківці вчаться розуміти «кам’яну книгу приро-
ди», розкриваючи сторінку за сторінкою етапи форму-
вання земних надр свого краю.

Геологічні екскурсії є невід’ємною частиною на-
вчального процесу. Але ще не завжди їх проводять 
у школі на високому рівні. І на те є різні причини. 
Однією з основних є недостатня підготовленість учите-
ля в питаннях організації та методики проведення екс-
курсій. Доказом цього є, зокрема, заяви деяких учите-
лів про відсутність об’єктів для геологічного вивчення. 
Необхідно пам’ятати, що природних об’єктів, яких не 
можна було б використовувати для екскурсій, не існує. 
Цей матеріал має на меті допомогти вчителеві та керів-
нику гуртка у вирішенні питань організації, методики 
проведення та вибору об’єктів геологічних екскурсій у 
різних районах нашої Батьківщини.

Зміст і тематика геологічних екскурсій
У курсах природознавства й географії передбачено 

проведення екскурсій, які знайомлять учнів із різни-
ми геологічними явищами, формами рельєфу, з гео-
логічною будовою свого краю. Так, у курсі природо-
знавства учні знайомляться з течіями річок та напря-
мом вітру, з процесами вивітрювання, з місцевими гір-
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ськими породами й корисними копалинами. У почат-
ковому курсі фізичної географії на екскурсіях учні ви-
вчають і описують відслонення гірських порід, знайом-
ляться з формами рельєфу як наслідком різноманітних 
геологічних явищ, проводять елементарні гідрогеоло-
гічні спостереження (вивчають виходи підземних вод, 
їх характер, глибину залягання, температуру, залеж-
ність властивостей води від гірських порід і рельєфу). 
При комплексному вивченні природи свого краю учні 
описують різні форми рельєфу та наносять їх на план 
місцевості. Виявляючи на місцевості природні комп-
лекси і складаючи фізико-географічний профіль, учні 
глибше вивчають взаємозв’язок між геологічною будо-
вою і рельєфом, а також іншими компонентами при-
роди. Подальший розвиток практичної геологічної під-
готовки учнів можна здійснювати при вивченні фа-
культативного курсу геології та в позашкільних гурт-
ках. Тут уже геологічні екскурсії складають основу по-
льового практикуму, рекомендованого програмою кур-
су. Підсумком проведення польової практики є скла-
дання схематичної геологічної карти, колонки й геоло-
гічного профілю своєї місцевості. 

Методи проведення геологічних екскурсій
Головною умовою успішного проведення геологіч-

них екскурсій є методично правильна їх організація, 
що включає три основних етапи:

а) підготовчий, що полягає в підготовці вчителя та 
учнів; 

б) проведення самої екскурсії; 
в) обробка та використання екскурсійного матеріалу.
Зміст цих етапів детально розглядається в наступ-

них розділах.
Проведення екскурсії — найскладніший етап. За- 

лежно від ступеня підготовки учнів змінюються її ха-
рактер і методика. Екскурсію починають зі вступної бе-
сіди, у ході якої слід ввести учнів у коло основних пи-
тань, зорієнтувати їх на цілеспрямовані спостережен-
ня та виконання завдань. Розмову завершують розподі-
лом індивідуальних і групових завдань. Виконання за-
вдань здійснюється з різним ступенем самостійності, 
що залежить від віку й підготовки учнів. Так, з учня-
ми 4—6-го класів найчастіше організовують фронталь-
ну роботу, у процесі якої школярі проводять спосте-
реження під керівництвом учителя, оскільки вони ще 
не володіють навичками самостійної роботи, не мають 
достатнього запасу знань. Чим старші учні, тим шир-
ше слід використовувати дослідницький принцип у на-
вчанні, при якому школярі зі значною частиною само-
стійності, під керівництвом учителя вирішують постав-
лені перед ними завдання. Особливо потрібно прагнути 
до широкого впровадження цього принципу при про-
веденні гурткової роботи з курсу геології, що дає чіт-
ку систему знань з основ цієї науки. Найвищим рівнем 
використання дослідницького принципу в навчанні є 
такий, коли гуртківці доходять необхідних висновків 
шляхом самостійних спостережень. У цьому випадку їм 
називають лише тему їхньої роботи, і на заздалегідь об-
раних керівником гуртка об’єктах школярі вирішують 
поставлені перед ними завдання. Припустимо, їм треба 
з’ясувати основні форми залягання гірських порід сво-
єї місцевості. Вони самостійно замальовують та опису-
ють досліджувані об’єкти, з’ясовують, як залягають по-
роди у відслоненнях. Потім зі своїми висновками вони 
приходять на заняття гуртка, а в разі потреби керівник 
виправляє неточності, які могли бути в їхній роботі.  

З допомогою вчителя учні узагальнюють проведені спо-
стереження й роблять правильні висновки про форми 
залягання гірських порід. Звичайно, проведення такої 
роботи вимагає великого вміння у справі її організа-
ції та гарних знань у галузі геології. Досвід показує, що 
вивчення геологічних явищ, засноване на застосуванні 
самостійного, дослідницького підходу, сприяє глибшо-
му й міцнішому засвоєнню знань, використанню їх на 
практиці і спрямоване на активізацію всієї пізнаваль-
ної діяльності школярів. Таким чином, треба прагнути, 
щоб екскурсії не були спостереженням «із вікна ваго-
на», здалеку, а перетворювалися б на активне та, осо-
бливо, трудове вивчення явищ. 

Для успішного проведення екскурсії потрібно до-
тримуватися певних правил. До цих правил, складе-
них за рекомендаціями різних методичних посібників, 
можна віднести такі:

1. Вивчіть місце проведення екскурсії, виберіть тему 
і складіть план.

2. Займайтеся на екскурсії тільки тим, що конкрет-
но можна вивчити.

3. Активно керуйте екскурсією.
4. Увага учнів має бути зосереджена на спостере-

женнях і ваших поясненнях.
5. Залучайте учнів до активної та самостійної ро-

боти.
6. Уникайте зайвої термінології.
7. Заохочуйте запитання.
8. Загострюйте увагу на головних висновках.
9. Правильно покажіть об’єкти й навчіть учнів пра-

вильно їх оглядати.
10. Використовуйте несподівані ситуації і спостере-

ження. Їх буває багато, і вони дають безперечну ко-
ристь.

11. Уникайте занадто великих фізичних наванта-
жень.

12. Виділіть час для підбиття підсумків спостере-
жень. Намагайтеся при цьому залучити до обговорен-
ня всіх учнів.

13. Покажіть учням, як правильно вести польові за-
писи, щоб вони могли їх використовувати надалі при 
підготовці самостійних повідомлень та доповідей.

14. Вкажіть учням на зв’язок отриманих на екскур-
сії матеріалів з більш широкими питаннями навчаль-
ного курсу, відзначте важливість проведених спосте-
режень для потреб галузей економіки: промисловості, 
транспорту, будівництва.

Правильно організована екскурсія не повинна пе-
ревтомлювати школярів. Зазвичай екскурсії, рекомен-
довані програмою з природознавства і географії, роз-
раховані приблизно на 2 год. Але при проведенні по-
льової практики за факультативним курсом геології та, 
особливо, при організації геологічних походів екскурсії 
займають майже 6—8 год. Тому необхідно через кожні 
1—1,5 год робити перерву приблизно такої самої три-
валості. Після відпочинку екскурсія може бути продо-
вжена, але друга її частина повинна бути за часом ко-
ротша за першу.

Важливе значення має час проведення геологічних 
екскурсій. Він може бути вибраний залежно від місце-
вих погодних умов. Польові спостереження краще про-
водити у весняно-літній період до настання спеки й за-
кінчувати о 11—12 год. Кожна екскурсія завершується 
оформленням результатів роботи та обробкою зібрано-
го матеріалу. Для цього виділяють спеціальний урок, 
на якому вчитель показує правила оформлення мате-
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ріалу. Учитель навчає школярів користуватися своїми 
польовими записами, довідковою літературою, зібра-
ним матеріалом. За результатами проведених екскурсій 
учні оформляють відповідні стенди геологічного зміс-
ту в шкільному кабінеті географії; готують доповіді та 
повідомлення, з якими потім виступають на засіданнях 
гуртка або спеціально організованих навчальних семі-
нарах і конференціях.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ

В організації та проведенні геологічних екскурсій 
можна виділити три основних етапи: підготовчий, по-
льовий і камеральний. Якість проведення кожного рів-
ною мірою впливає на ефективність екскурсій.

Підготовчий етап — попереднє вивчення геоло-
гічних даних (за літературними, фондовими й карто-
графічними матеріалами) у районі майбутніх екскур-
сій, на основі якого намічають маршрут, визначають 
цілі та завдання екскурсій. Підготовчі роботи цього 
характеру виконує переважно вчитель, лише на окре-
мих етапах доцільно залучити до роботи школярів (ко-
піювання карт, систематизація фактичного матері-
алу тощо). Бажано на цьому етапі отримати кваліфі-
ковані консультації в місцевих геологічних організа-
ціях, а також ознайомитися з геологічними матеріала-
ми, що зберігаються в краєзнавчих і відомчих музеях. 
 У результаті підготовчих робіт складають схематич-
ну геологічну карту для району майбутніх екскурсій, 
конспект основних робіт, що містять дані про гео- 
логічну будову й корисні копалини району, а також 
про характер прояву сучасних геологічних процесів. 
Систематизують наявні дані про гірські виробки, від-
слонення, прояви корисних копалин і т. ін. Маючи такі 
відомості, неважко вибрати найраціональніший марш-
рут майбутньої екскурсії, який потрібно уточнити під 
час попередньої розмітки. Розмітку проводить учитель 
із залученням кількох школярів (3—5). У цей час уточ-
нюють деталі маршруту, стан основних об’єктів май-
бутніх досліджень, у разі потреби проводять попере-
днє вивчення розкриттів з метою уточнення геологіч-
ного віку порід, що виходять на денну поверхню, умов 
залягання корисних копалин, тектонічної будови ра-
йону тощо.

На загальних зборах учасників майбутньої екскурсії 
керівник знайомить їх з маршрутом, метою екскурсії, 
методикою досліджень (у тому числі методикою роботи 
з різними приладами), попередніми даними про геоло-
гічну будову й корисні копалини району, а також про-
водить інструктаж із техніки безпеки. Тоді ж формують 
ланки (по 5 осіб), кожна з яких отримує індивідуаль-
не завдання. Як індивідуальні завдання вчитель пропо-
нує збір і визначення палеонтологічних об’єктів, збір 
і подальше вивчення літологічних зразків та корисних 
копалин, ведення радіометричних спостережень, топо-
графічні роботи, тектонічні, гідрогеологічні, геоморфо-
логічні й інші дослідження. З метою навчання методи-
ки тих чи тих робіт з окремими ланками доцільно про-
вести додаткові заняття. 

На підготовчому етапі впорядковують наявне облад-
нання для виконання польових робіт, а також виготов-
ляють відсутні в школі нескладні прилади.

Польовий етап — безпосереднє вивчення геологіч-
них об’єктів (відслонень природних і штучних), їх опис 
та картування, відбір зразків на різні види аналізу, ра-
діометричні, геоморфологічні та інші спостереження. 

Методика виконання цих робіт описана в наступ-
них розділах.

Камеральний етап — обробка зібраних у процесі 
екскурсій матеріалів. На цьому етапі визначають па-
леонтологічні колекції, уточнюють літологію на осно-
ві вивчення зразків, складають геологічні карти, розрі-
зи до них і карти корисних копалин. Після завершення 
обробки матеріалів складають короткий звіт. Важливим 
елементом цього етапу є підготовка геологічних експо-
натів для географічного кабінету.

Забезпечення польовим устаткуванням
Успішне проведення геологічної екскурсії значною 

мірою залежить від забезпеченості відповідним облад-
нанням, спорядженням і матеріалами. Слід пам’ятати 
основний принцип оснащення експедицій — у полі по-
винно бути все необхідне, але нічого зайвого! Нижче 
подано перелік необхідних приладів, інструментів 
та іншого обладнання з розрахунку на ланку з 5 осіб 
(табл. 1).

Таблиця 1

№ Назва Кількість (одиниць)

1 Польова книжка (блокнот, зошит) 5

2 Геологічний молоток 3

3 Долото 1

4 Лопата штикова 1

5 Компас гірський 2

6 Лупа складана (*3, *5, *10) 3

7 Олівець простий 10

8 Авторучка кулькова 3

9 Транспортир шкільний 1

10 Рулетка (довжина 10—20 м) 1

11 Сумка польова 5

12 Рюкзак 2

13 Папір для обгортання 2 кг

14 Лінійка учнівська (30 см) 1

15 Фотоапарат і пристрій для нього 1 на 3 ланки

16 Бінокль польовий 1 на експедицію

17 Радіометр саморобний 1

18 Планшет для окомірної зйомки з 
компасом

1

Ми назвали тільки предмети, необхідні для успіш-
ного проведення польових досліджень. Якщо ж екскур-
сія багатоденна, то вона повинна бути забезпечена ще 
і найнеобхіднішими предметами побуту. Перелік цих 
предметів на одну ланку наводимо в табл. 2. 

Таблиця 2

№ Назва
Кількість 
(одиниць)

1 Намет двомісний 2

2 Спальник 5

3 Матрац надувний 4

4 Казанок військовий 2

5 Казанок туристський 2

6 Ліхтарик кишеньковий 2

7 Сокира туристська 1

8 Ніж, виделки 2—10

9 Похідна аптечка 1
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Переважна більшість предметів, перелічених у табл. 
1 та 2, є в школах або особистому користуванні учнів. 
Виняток становлять лише деякі спеціальні прилади. До 
них належать гірський компас і польовий радіометр. 
Однак учні старших класів, які володіють елементар-
ними навичками технічної творчості, можуть легко ви-
готовити ці прилади самі.

Саморобний гірський компас
Перед тим як приступати до виготовлення гірсько-

го компаса, встановимо, у чому полягає його відмін-
ність від звичайного туристського компаса. Цей ком-
пас добре знайомий учням. Він складається з корпусу, 
у центрі якого закріплена сталева голка, на якій віль-
но підвішена магнітна стрілка. Лімб прикріплений до 
внутрішньої стінки корпусу і має поділки від 0 до 360°, 
розташовані за ходом годинникової стрілки. Зверху 
компас закритий кришкою, яка обертається, з візир-
ним пристосуванням, що служить для визначення ази-
мута. Від звичайного компаса гірський компас відріз-
няється трьома особливостями: лімб його проградуйо-
ваний проти годинникової стрілки, є спеціальне при-
стосування (схил) для визначення кута падіння порід, 
основу компаса розміщено на прямокутній пластин-
ці, довга сторона якої зорієнтована паралельно Пд.-Пн. 
Володіючи елементарними навичками, можна звичай-
ний компас легко переробити на гірський таким чином.

З пластмаси випилюють дві пластинки 100 × 80 × 3 мм 
і 100 × 35 × 3 мм (рис. 1, А, Б). У пластинках просверд-
люють по 3 отвори діаметром 2 мм. У велику пластин-
ку, у місце, вказане на малюнку, гарячим паяльником 
вплавляється шматочок сталевого дроту діаметром 1 мм 
так, щоб він виступав над поверхнею пластинки при-
близно на 3 мм. Край меншої пластинки акуратно сто-
чують під кутом 30° і на пластмасу наносять сантиме-
трові поділки, як це показано на рис. 1. З цупкого па-
перу виготовляють шкалу для схилу (рис. 1, Г), яку при-
клеюють до великої основи так, щоб центром півко-
ла був впаяний у цю основу відрізок сталевого дро-
ту. З алюмінію або латуні виготовляють стрілку схилу 
(рис. 1, Д), що повинна вільно обертатися на сталевому 
штирі, а з відрізка алюмінієвої трубки (можна викорис-
товувати також трубку з пластмаси) — візир (рис. 1, В).
Після цього приступають до монтажу приладу, який 
виконують у такому порядку. 

По-перше, встановлюють на місце стрілку схилу. 
По-друге, пластмасові пластинки склеюють, як це по-
казано на рис. 1, Е. Потім відкривають верхню частину 
компаса і просвердлюють у його днищі три отвори ді-
аметром 2 мм (див. рис. 1, Е). Після цього компас крі-
плять до основи алюмінієвими заклепками.

Як ми вже зазначали раніше, у гірського компаса 
шкала градуйована проти годинникової стрілки. Для 
того щоб виправити цей «недолік» звичайного компа-
са, необхідно або виготовити новий лімб, або ж акурат-
но видалити значення градусів і надписати ці значення 
тушшю проти годинникової стрілки. Після цього вста-
новлюють верхню кришку компаса на своє місце і при-
кріплюють візирну трубку. Гірський компас готовий. 
Працює він анітрохи не гірше, ніж справжній. 

Геологічний молоток
Геологічний молоток — основний інструмент для 

роботи в польових умовах. Не даремно геологи при-
діляють велику увагу якості цього інструмента. Відомо 
багато конструкцій геологічних молотків. Найпоширені 

з них — молотки із загостреною передньою частиною 
(для роботи з твердими породами) і лопаткоподібні 
(для роботи зі слабко зцементованими породами). 

Молоток повинен бути виготовлений із загарто-
ваної сталі. Виготовлений з м’якої сталі молоток не 
тільки не міцний, а й небезпечний у роботі: при роз-
биванні твердих зразків він кришиться, уламки відлі-
тають і можуть бути причиною травм. Ручку молот-
ка виготовляють тільки з міцних сортів дерева (кизил, 
горіх, акація, клен американський та ін.). Молоток 
повинен бути щільно насаджений на ручку, не зіска-
кувати і не зміщуватися під час роботи. Останнім ча-
сом популярні геологічні молотки з короткою мета-
левою ручкою. Для зручності користування ручку по-
кривають гумою, пластмасою або шкірою (рис. 2). 
Молоток цього типу зручний тим, що він має зна-
чну міцність.

Рис. 2. Типи геологічних молотків

Основні правила техніки безпеки
Для успішного проведення геологічних екскурсій 

необхідно здійснити низку заходів, що сприяють суво-
рому дотриманню учнями правил техніки безпеки ве-
дення польових робіт. 

По-перше, необхідно організувати медичний огляд 
майбутніх учасників екскурсії. Склад екскурсійної гру-
пи комплектують, чітко дотримуючись рекомендацій 
лікаря. По-друге, керівник проводить докладний ін-
структаж гуртківців, під час якого знайомить їх з осно-
вними правилами поведінки і правилами техніки без-
пеки на екскурсії.

Рис. 1. Саморобний гірський компас
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Техніка безпеки на маршрутах
При виконанні маршрутів учні переміщуються ком-

пактною групою, що забезпечує постійну видимість і 
голосовий зв’язок між членами групи. При втраті види-
мості й голосового зв’язку викладач зобов’язаний зупи-
нити групу і дочекатись тих, хто відстав. Якщо маршрут 
проходить дорогою, колона школярів рухається по лі-
вому узбіччю (проти руху транспорту). У голові й хвості 
колони йдуть школярі із сигнальними прапорцями. Під 
час грози колона поділяється на окремі групи, які пе-
ребувають на значній відстані одна від одної. У цей час 
не можна ховатися під поодинокими деревами, перебу-
вати поблизу металевих конструкцій та інших об’єктів, 
що здіймаються над місцевістю. Під час проходження 
маршрутів суворо заборонено купатися. Купання може 
бути дозволено (під наглядом відповідальної особи), 
тільки після повернення з маршруту.

Техніка безпеки при роботі на відслоненнях
При роботі на відслоненнях (особливо стрімких) 

школярі розташовуються приблизно на одному рівні 
(рис. 3), щоб уникнути травми при раптовому обри-
ві брил. Робота під брилами, що звисають, заборонена. 
Для зручності роботи на відслоненні кожен учень мо-
лотком робить сходинки, що дозволяють займати стій-
ке положення. Не можна підніматися на відслонен-
ня по крутих осипах або використовувати як сходинки 
брили, що звисають. 

При роботі молотком із твердими породами необ-
хідно захищати очі від уламків породи, які відлітають 
при ударі. Для цього найкраще користуватися окуляра-
ми з тонкою металевою сіткою. 

Працюючи з пухкими породами, не слід викопувати 
ніші й перебувати там — порода може легко провали-
тися. Треба постійно стежити за справністю інструмен-
тів, що застосовуються при вивченні відслонень (моло-
ток, долото, лопата й ін.).

Рис. 3 Неправильно!                          Правильно!

Техніка безпеки при роботі в гірських районах
Проведення геологічних екскурсій у гірських райо-

нах особливо відповідальне. Тому необхідно ці екскур-
сії проводити з людьми, які добре знають місцеві умо-
ви. Підйом у гірській місцевості здійснюється спіль-
ною колоною, у голові якої рухаються найменш фізич-
но підготовлені школярі. Особливо обережними тре-
ба бути, переміщуючись по гірському льодовику, де 
слід боятися великих тріщин, гротів і ущелин, замас-
кованих снігом або льодовою кіркою. Необхідно бути 
дуже уважними при роботі в річкових долинах та уще-
линах — тут існує найбільша небезпека обриву каменів 
і брил, особливо після сильних дощів. 

Переправу вбрід через гірські річки (особливо в не-
знайомих місцях) здійснюють після ретельної підготов-

ки. Переправлятися можна тільки вдень. Переходити 
річки з кам’янистим дном можна тільки у взутті та з 
жердиною. Під час переправи особливу увагу необхід-
но приділяти учням, які не вміють плавати.

Техніка безпеки при роботі в карстових печерах
Особливої обережності слід дотримуватися при до-

слідженні печер. Необхідно мати карту печери, а та-
кож спеціальне обладнання (освітлювальні засоби, мо-
тузки тощо). Дослідження печер здійснюють невелики-
ми групами (5—7 осіб) під безпосереднім керівництвом 
викладача. Щоб уникнути обвалу, необхідно утримува-
тися від гучного крику, стуку, не чіпати каменів із по-
крівлі. Під час перебування групи в печері біля її вхо-
ду мусить перебувати черговий. Заборонено проходити 
маршрути в печерах відразу ж після сильних дощів, пе-
ресуватися по коридорах без запобіжної мотузки, об-
стежувати печерні озера й річки без плавзасобів і т. ін. 

Правила організації польового табору
При проведенні багатоденних маршрутів виникає 

потреба в організації тимчасових польових таборів. 
Табір не рекомендується розташовувати біля підніжжя 
крутих обривів, на дні ущелин і поблизу сухих русел рі-
чок. Намети міцно закріплюють кілочками та обкопу-
ють канавкою для стоку води під час дощу. Відстань 
між наметами має бути не менш ніж у півтора раза 
більшою від їхньої висоти, що передбачено правила-
ми пожежної безпеки. За відповідних умов намети кра-
ще розташувати по одній лінії входом з підвітряного 
боку. Багаття слід розташовувати не менш ніж за 50 м 
від наметів. Доцільно призначати відповідальних чер-
гових, які підтримують вогонь, а на ніч заливають ба-
гаття. Категорично заборонено, перебуваючи в наме-
тах, запалювати свічки та інші освітлювальні пристрої 
з відкритим вогнем. Можна користуватися тільки елек-
тричними ліхтариками.

У наметовому містечку слід суворо дотримуватися 
елементарних правил гігієни і санітарії. Місця для зва-
лища нечистот і сміття розташовують не менш ніж за 
100 м від табору. Після ліквідації табору сміття спалю-
ють і закопують. 

Керівник розробляє та оголошує гуртківцям розпо-
рядок дня в таборі і вимагає його неухильного вико-
нання. Самовільно покидати табір учням категорично 
забороняються. Бажано організувати чергування по та-
бору в нічний час.

IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ  
ПОЛЬОВИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для ознайомлення з геологічною будовою будь-якої 
місцевості  необхідно передусім розшукати й виявити 
виходи гірських порід на поверхню. Такі виходи ша-
рів гірських порід називають геологічними відслоненнями. 
Саме вони є основним об’єктом шкільних геологічних 
екскурсії і походів. Відслонення можуть бути природ-
ними і штучними. Природні відслонення зустрічаються 
всюди: у гористих місцевостях, на рівнинах або невели-
ких пагорбах, схилах річкових долин, плоскогір’ях і бе-
регах озер. Штучні відслонення створені діяльністю лю-
дини — це різні ями, котловани, канави, кар’єри і т. ін.

Вивчені відслонення гірських порід потрібно нано-
сити на топографічну карту, щоб надалі можна було 
скласти геологічну карту місцевості. Такий вид діяль-
ності є завершенням геологічних спостережень, перед-
бачених програмою гурткового курсу геології. Тому 
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перш ніж розпочати геологічне вивчення місцевості, 
бажано роздобути топографічну карту цього району або 
самостійно скласти окомірний план його. 

Топографічна карта.  
Складання окомірного плану і профілю місцевості
Топографічна карта повинна бути великомасштаб-

ною (наприклад, 1 : 100 000 або 1 : 50 000). Карти тако-
го масштабу показують мікроформи рельєфу, за ними 
легко орієнтуватися, вибирати найкращий шлях і, го-
ловне, знаходити місця, де можливі відслонення гір-
ських порід. Головне завдання, яке повинен поставити 
вчитель перед учнями при вивченні топографічної кар-
ти, — це вміння її читати. Необхідно навчитися за до-
помогою топографічної карти визначати маршрути пе-
редбачуваних геологічних екскурсій. 

За величиною закладення горизонталей на топо-
графічній карті легко визначити висоту будь-якої точ-
ки. Там, де горизонталі йдуть далеко одна від одної, — 
схили дуже пологі, місця рівнинні. Там, де горизонта-
лі згущені, лежать щільно одна до одної, — схили кру-
ті. Після невеликого тренування можна швидко оволо-
діти читанням топографічної карти і тоді, дивлячись на 
неї, легко визначати, де пологі чи круті схили, де річ-
кові долини чи вододіли. 

За топографічною картою необхідно заздалегідь ви-
брати місця ймовірних виходів гірських порід на по-
верхню. Це допоможе у виборі найбільш доцільних 
маршрутів геологічних екскурсій. Так, у рівнинних 
районах геологічні відслонення частіше зустрічають-
ся вздовж берегових обривів морів, озер, річок, ярів. 
Особливу увагу слід звернути на гирла річок, де є гли-
бокі урвища і можна побачити відслонення. Поодинокі 
пагорби серед низовин або в долинах також повинні 
бути намічені для вивчення, тому що тут зустрічаються 
виходи гірських порід, які дають цінний матеріал про 
геологічну будову місцевості. У горбисто-рівнинних ра-
йонах корінні породи іноді виступають на вершинах 
пагорбів у вигляді численних хребтів. Такі райони ха-
рактерні, зокрема, для Донбасу. У гірській місцевості 
маршрут вибирають уздовж крутих схилів гір, пагорбів. 
Сильні згущення горизонталей указують на можливість 
зустріти тут виходи гірських порід. Для вивчення кра-
ще вибирати вузькі й крутосхилі долини. 

Особливими знаками на карті показані прямовис-
ні скелі, великі насипи, місця штучних відслонень — 
кар’єри, виїмки залізниці, обвали. Уважно вивчіть з 
учнями зразки топографічних карт, щоб вони могли 
заздалегідь визначити місця ймовірних геологічних від-
слонень. І тільки після цього, склавши маршрут, мож-
на проводити заплановану геологічну екскурсію.

Найчастіше, починаючи геологічне вивчення місце-
вості, учитель і учні не мають топографічної карти. Що 
робити в цьому випадку? Добру пораду дає відомий ге-
олог С. Кузнецов. Він рекомендує взяти карту масшта-
бом до 1 :4 000 000 з будь-якого атласу, скопіювати на 
кальку район геологічних досліджень. При цьому нано-
сять лише потрібні населені пункти, розріджують річ-
кову мережу, обводять чорною тушшю контури форм 
рельєфу та ізогіпси з відповідним перерізом. Цю кальку 
знімають фотоапаратом, з негатива роблять відбитки зі 
збільшенням у два рази. Отримана карта цілком задо-
вольняє геолога-аматора. Для отримання схематичної 
карти місцевості необхідно заздалегідь зробити окомір-
ну зйомку. Учні навчаються прийомів окомірної зйом-
ки в шкільному курсі географії та на заняттях гуртка 

«Географічне краєзнавство», і їм під силу скласти план 
місцевості. Найчастіше зйомку здійснюють полярним 
способом або способом засічок. Полярний спосіб по-
лягає в тому, що, зорієнтувавши планшет на північ, 
спостерігач із центральної точки бере напрями на всі 
навколишні предмети, вимірюючи відстані до них кро-
ками або оцінюючи на око. 

При окомірній зйомці способом засічок стаємо на 
початкову точку 1, орієнтуємо планшет і проводимо 
напрямки 1—3, 1—4, 1—5, 1—6 та 1—2. Потім пере-
ходимо в точку 2, причому відстань до цієї точки від 
точки 1 вимірюємо кроками. Коли точка 2 нанесена 
на план, орієнтуємо планшет і проводимо напрямки 
2—3, 2—4, 2—5, 2—6. Перетин відповідних напрямків 
дає положення точок 3, 4, 5, 6 на плані.

Рельєф місцевості наносять наближено. Для визна-
чення висот місцевості використовують найпростіший 
прилад — екліметр. Горизонталі на плані проводять 
так. У вихідній точці зйомки ставлять будь-яку позна-
чку висоти (наприклад, 100 м) і наносять її на план. 
Потім з цієї точки, проводячи напрямки на основні орі-
єнтири, одночасно вимірюють кути нахилу й відстані 
до них. За допомогою графіка закладення висот визна-
чають перевищення всіх точок, починаючи від вихід-
ної. Користуватися графіком нескладно. На нижній го-
ризонтальній осі підписані відстані в метрах. Праворуч 
по вертикальній осі і зверху підписані похилі прямі, 
що відповідають вертикальним кутам у градусах і міну-
тах. Зліва до горизонтальних прямих підписані значен-
ня перевищень у метрах (з точністю до 0,1 м). Порядок 
виконання робіт пояснимо на прикладі. Припустимо, 
необхідно обчислити перевищення між двома точками, 
відстань між якими 40 м, а кут нахилу дорівнює 1°10'. 
Взявши за графіком точку, відповідну 40 м, і рухаю-
чись по перпендикуляру вгору до перетину з похилою 
лінією, яка відповідає 1°10', знаходимо на лівій верти-
кальній осі значення перевищення, що дорівнює при-
близно 0,8 м. 

Замірявши перевищення основних орієнтирів від 
вихідної точки, визначимо їх висоту й покажемо ці зна-
чення на плані. Потім проведемо горизонталі, вибрав-
ши висоту перерізу рельєфу. 

Закінчивши роботу на першій точці, переходять до 
наступної і проводять зйомку місцевості й рельєфу тим 
самим способом.

За допомогою екліметра визначають і приблиз-
ну висоту схилу. Спостерігач стає біля підніжжя схи-
лу і піднімає прилад на рівень очей. При цьому він на-
водить візир на який-небудь предмет, що знаходиться 
на схилі на цьому рівні. Початковий відлік екліметра 
або кутомір гірського компаса повинен знаходитися на 
0°. Потім спостерігач піднімається вгору, дійшовши до 
рівня зафіксованого предмета, знову наводить прилад 
на  який-небудь предмет на схилі тим самим способом. 
Висота схилу визначається за формулою:

Н схилу = зріст спостерігача – 15 см × кількість ви-
мірів.

Визначивши відстань між вимірами, можна отри-
мати дані для побудови профілю схилу, які використо-
вують для опису відслонень та визначення потужнос-
ті залягання шарів. Точність окомірної зйомки не може 
бути високою. У напрямках легко помилитися на 3—4°. 
Те саме у вимірюванні відстаней кроками. Допустимою 
помилкою при вимірюванні відстані кроками можна 
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вважати величину відхилення 2—2,5 % від загальної до-
вжини ходу, а при вимірюванні кутів — до 3°.

Відносну висоту відслонень або висоти окремих 
точок можна визначати і за допомогою барометра-
анероїда. Визначення висоти за його допомогою базу-
ється на тому, що атмосферний тиск залежить від ви-
соти місцевості над рівнем моря. На кожні 12 м висо-
ти тиск зменшується на 1 мм. Є таблиці, за якими лег-
ко визначити висоту даної точки або перевищення од-
нієї точки над іншою, знаючи величину атмосферного 
тиску. Якщо в учителя є можливість визначити висоту 
за допомогою чутливого барометра, радимо звернутися 
до відповідної літератури.

Вивчення та опис геологічних відслонень
Як уже зазначалося вище, екскурсії повинна пере-

дувати ретельна підготовка, під час якої аналізують на-
явні геологічні матеріали по району майбутніх дослі-
джень. На основі попередньої оцінки геологічних умов 
району керівник планує тему проведення екскурсії. 
Загальне уявлення про історію геологічного розвитку 
району можна отримати, уважно вивчаючи навіть дріб-
номасштабні геологічні карти. Під час польових дослі-
джень потрібно мати копії геологічних карт району ро-
біт, тому що вони дозволять встановити вік геологіч-
них утворень. У ході польових робіт дрібномасштаб-
ні геологічні карти уточнюють і доповнюють, у резуль-
таті чого з’являється можливість для складання більш 
великомасштабних карт. Ці уточнення й доповнення 
здійснюють у результаті детального вивчення геологіч-
них відслонень.

Документування відслонень ведеться в польовому 
щоденнику. Під час проведення геологічних екскур-
сій для польових щоденників можна використовувати 
блокнот кишенькового формату, що містить близько 

50 аркушів, розграфлених у клітинку. Сторінки блок-
нота нумерують. На титульному аркуші вказують назву 
гуртка або номер школи, номер польового щоденника, 
прізвище, ім’я та по батькові школяра, який веде по-
льовий щоденник, дату початку і закінчення екскурсії. 
Ліва сторона розвороту щоденника служить тільки для 
замальовок, права — для опису. На правій стороні що-
денника відкреслюють поля приблизно на 1/4 ширини 
сторінки, куди вносять додаткові дані, отримані в ре-
зультаті камеральної обробки матеріалів.

Польовий щоденник — основний документ геолога. 
Необхідно привчати гуртківців вести його акуратно, за-
писи робити простим олівцем. 

Опис відслонень починають із зазначення їхнього 
номера. Нумерація відслонень у щоденнику і на польо-
вій геологічній карті єдина. Далі вказують адресу від-
слонення — його більш точну географічну прив’язку. 
Слід уникати прив’язки відслонення до тимчасових 
об’єктів, що є на місцевості, використовуючи для цьо-
го переважно особливості гідромережі та рельєфу. 

Ретельно вивчіть відслонення, тільки після цього 
приступайте до записів. Вивчення відслонень осадових 
порід починають із виділення шарів різного літологіч-
ного складу, кожен із яких після ретельного вивчен-
ня описують у такій послідовності: назва породи, ко-
лір, величина і форма часточок, що складають породу, 
розподіл часток різного розміру по шару, характер зце-
ментованості, шаруватість, сингенетичні і епігенетичні 
прошарки в шарі, залишки рослин і тварин, їхня кіль-
кість, розподіл по шару, характер поховання, контакти 
з вищим і нижчим шаром, потужність, елементи заля-
гання. Не всі породи мають перелічені вище властивос-
ті. Якщо, наприклад, залишки рослин у шарі не зустрі-
чаються, немає сенсу записувати цей факт у польовий 
щоденник. Опис повинен супроводжуватися замальов-
ками відслонень і деталей будови пластів. На замальов-
ках необхідно вказувати місця відбору зразків (рис. 4). 

Опис відслонень супроводжують їх зразками. 
Зразки відбираються для різних цілей. По-перше, при-
наймні по одному зразку із шару відбирають для по-
дальших петрографічних досліджень. Розмір цих зраз-
ків може бути різним, найчастіше з твердих порід бе-

Відслонення №737. 
Полицький кар’єр
1. Ґрунтовий шар. 

М-0,5 м.
2. Пісковик 

зеленувато-сірий, 
крупнозернистий, 
з гравієм у основі, 
з косим великим, 

односпрямованим 
прошарком, 
відбитками 
великих (до 

20 см) фрагментів 
стовбурів рослин, 

з великими 
тріщинами, залягає 

з розмивом на 
підстильних 

породах.
3. Алевроліт 

дрібнозернистий, 
сірий, шаруватість 

горизонтальна, 
з багатьма 

відбитками рослин, 
похованими 

по площинах 
нашарування. 

Ступінь збереження 
залишків рослин 

високий.

Шар 1

Шар 1

Шар 2

Шар 3

Шар 4

Шар 5

Осадова порода

Місце відбору

Рис. 4. Зразок запису в польовий геологічний щоденник
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руть зразки діаметром близько 10 см. По-друге, з кож-
ного шару відбирають якнайповніший палеонтологіч-
ний матеріал, подальше вивчення якого дасть можли-
вість уточнити геологічний вік порід, а також допомо-
же розібратися в умовах їх утворення. Розмір зразків у 
даному випадку визначають за величиною палеонтоло-
гічних об’єктів. По-третє, слід ретельно тестувати всі 
тіла, що представляють інтерес як корисні копалини 
(необхідно взяти якомога більше кам’яного матеріалу, 
щоб його вистачило на різні види аналізу). 

Всі зразки позначають етикеткою і загортають в об-
гортковий папір. Кожен зразок повинен бути пронуме-
рований. Існує багато систем нумерації, але найзручні-
ше вказувати в номері зразка такі дані: номер відшару-
вання (номер шару), номер зразка в шарі. Така систе-
ма нумерації дозволяє швидко визначити, з якого від-
шарування та шару відібраний той чи той зразок. Слід 
пам’ятати, що зразок без етикетки — це зайвий вантаж 
у вашому рюкзаку. Де відібраний той чи той зразок, 
скоро забувається, а без такої інформації зразок втра-
чає будь-яку цінність. 

Вивчення форм залягання геологічних тіл
Осадові гірські породи залягають у земній корі у ви-

гляді тіл різної форми. Найчастіше зустрічаються плас-
тові тіла, які відкладаються спочатку більш-менш па-
ралельно поверхні Землі. Накопичення різних за своїм 
органічним складом пластових тіл здійснюється непе-
рервно. Крім пластового, відомо також лінзоподібне і 
клиноподібне залягання осадових порід, які також роз-
глядають як згідні, незважаючи на те що контури цих 
тіл утворюють лінії, не паралельні нашаруванню плас-
тових утворень.

Унаслідок тимчасових перерв у процесі утворення 
осадових порід можуть виникнути різного роду розбіж-
ності. Якщо в даному районі виявляються тектонічні 
зрушення, а після денудаційних процесів поновлюєть-
ся накопичення осадів, то виникає денудаційна куто-
ва розбіжність. Якщо ж тектонічні рухи в період при-
пинення осадів і денудації не проявилися, то утворю-
ється паралельна денудаційна розбіжність. При інтен-
сивному розвитку ерозійних процесів в області седи-
ментації можуть виникати геоморфологічні розбіжності. 
Відомі також випадки паралельного і розбіжного заля-
гання пластових тіл, що виникають у результаті інтен-
сивного розмиву раніше утворених пластів та подаль-
шого заповнення западин породами. Після заповнення 
западин у районі може тривати заповнення осадови-
ми породами. У цьому випадку виникають розбіжнос-
ті залягання пластових утворень. Відомі також випадки 
прихованих розбіжностей, погано помітних в однома-
нітних породах, що виникли до і після перерви в утво-
ренні осадових порід. 

Форми геологічних тіл і види розбіжностей  — пред-
мет пильної уваги в процесі шкільних геологічних екс-
курсій, тому що вони є відображенням геологічної іс-
торії району. Сьогодні виділяють багато форм заляган-
ня тіл вивержених порід. 

Ми наведемо лише коротку характеристику най-
більш поширених із них. Батоліти (рис. 5, 1) — ве-
личезні масиви вивержених порід, які проникли в на-
вколишні породи. Розміри батолітів — сотні або де-
сятки кілометрів у довжину і десятки в ширину. Дайки 
(рис. 5, 2) — інтрузивні тіла невеликої потужності, що 
перетинають осадову товщу в будь-якому напрямку і 
під будь-яким кутом. Аналогічні їм за формою пласто-

ві інтрузії (рис. 5, 4), які 
залягають, проте, згідно 
із нашаруванням. Досить 
часто зустрічаються лако-
літи (рис. 5, 3) — застигла 
під землею маса інтру-
зивних порід, що мають 
характерну короваєпо-
дібну форму. Вулканічна 
маса, вивержена на по-
верхню, залягає у вигляді 
лавових потоків (рис. 5, 5) 
та покриттів (рис. 5, 6).

Вивчення генезису осадових утворень
Вивчення форм залягання, речовинного складу, ша-

руватості й палеонтологічних залишків в осадових утво-
реннях дозволяє робити висновки про умови їх фор-
мування, тобто відновити фацію, до якої вони нале-
жать. Під фацією розуміють одночасно утворені шари 
гірських порід, що мають певні ознаки й містять у собі 
однотипні викопні рештки організмів. 

Гранулометричний склад осадових порід є свідчен-
ням динаміки середовища їх утворення. Так, напри-
клад, галька і гравій у ряду морських фацій виникає в 
прибережній частині басейну, де найбільш інтенсивно 
відчувається дія морських хвиль. Річкові руслові від-
клади, як правило, представлені більшими уламками, 
ніж заплавні, і т. ін. 

Гарним індикатором фацій є шаруватість. Виділяють 
два основних типи шаруватості — горизонтальну та 
косу. Горизонтальна шаруватість характерна для мор-
ських, озерних та деяких інших фацій, тоді як коса ша-
руватість зустрічається в алювіальних, дельтових, еоло-
вих та деяких типах морських утворень. Найбільш ха-
рактерні типи шаруватості зображені на рис. 6. 

А Б В Г

Ґ Д Е Є

Рис. 6. Типи шаруватих порід, які найчастіше зустрічаються:
А — тимчасових потоків; Б — алювіально-руслова; В — дельтова; 

Г — морська; Ґ — зони морських течій; Д — берегово-морська 
мілкопологовохвильова, загальна і переривчаста;  

Е — горизонтальна загальна і переривчаста, яка характерна для 
морських і озерних відслонень; Є — еолова.

Слід звертати також увагу на знаки хвиль на поверх-
ні нашарувань, що дозволяють встановити положення 
давніх берегових ліній та напрямок течії.

Прекрасними індикаторами середовища є викопні 
рештки рослин і тварин. Вивчення умов поховань ре-
шток організмів може дати багато інформації. Зазвичай 
виділяють два типи поховань: викопні рештки, похова-
ні на місці їх проживання (автохтонні поховання) або 
залишки, перенесені водними потоками чи вітром пе-
ред похованням (алохтонні поховання). Ступінь збере-
ження викопних решток є свідченням динаміки середо- 
вища, а в деяких випадках вказує на їх перенесення 

Рис. 5. Основні форми  
залягання вивержених порід
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перед похованням. 
Тому при вивчен-
ні поховань древніх 
рослин і тварин не-
обхідно відзначати, 
чи зустрічаються за-
лишки, наприклад, 
у вигляді цілих чере-
пашок, які зберегли-
ся, чи їх фрагмен-
тів тощо. Чим більш 
фрагментарний па-
леонтологічний ма-
теріал, тим довше 
він піддавався пере-
носу. Іноді вдаєть-
ся помітити, що по-

довжені залишки тварин розташовуються на пласких 
нашаруваннях порід і орієнтовані у певному напрям-
ку. Це дає можливість встановити напрям древніх те-
чій (рис. 7).

При вивченні поховань древніх рослин і тварин не-
обхідно звертати увагу на кількість решток, співвідно-
шення між рештками різних груп організмів, ступінь їх 
збереження, характер поширення різних груп у розрізі.

Оцінку кількості залишків решток проводять за їх-
ньою кількістю на одиницю об’єму породи. Наприклад, 
можна встановити, що у певному відслоненні у серед-
ньому на кубічний дециметр вапняку зустрічається три 
викопні черепашки. Однак у багатьох випадках така 
точна кількісна оцінка неможлива, особливо коли в 
шарі зустрічаються не цілі черепашки, а їх фрагменти. 
У даному випадку краще говорити про відносну оцін-
ку, вживаючи вирази 
«рясно», «дуже час-
то», «часто», «рідко», 
«дуже рідко».

Кількісні співвід-
ношення між залиш-
ками різних типів ор-
ганізмів при авто-
хтонному похованні 
може дати уявлення 
про структуру старо-
давніх спільнот рос-
лин і тварин. При ви-
вченні цього показни-
ка складають круго-
ві діаграми співвідно-
шення різних груп ви-
копних решток у по-
хованні (рис. 8). 

Геологічні екскурсії вулицями міста
Цікаві геологічні спостереження можна провести, 

не тільки вивчаючи виходи гірських порід у відслонен-
нях, а й провівши екскурсію вулицями міста чи села. 
Тут на кожному кроці можна побачити дивні речі і, як 
говорив академік А. Ферсман, «вивчити найважчі і най-
складніші питання нашої науки» (мається на увазі міне-
ралогія.). Які ж спостереження можуть провести шко-
лярі, що живуть у містах? «Подорожуючи» вулицями 
міст, можна спостерігати, з яких гірських порід побу-
довані фундаменти та облицювання будівель, як руйну-
ються гірські породи внаслідок вивітрювання і дії води, 
дізнатися про місцезнаходження районів видобування 

будівельних матеріалів, використаних у вашому міс-
ті чи селі. 

Екскурсію містом проводять так. Усіх учнів 
об’єднують у групи (по 5—6 осіб). Кожна група виру-
шає в «подорож» своїм маршрутом і збирає матеріали 
для відповідей на такі запитання: 

1. Які гірські породи використовують для будівни-
цтва у вашому місті? 

2. Звідки їх привозять (запитати у будівельників)? 
3. З якого матеріалу складені фундаменти будин-

ків, колони будівель, пам’ятники?
4. Зібрати (якщо це можливо) зразки різних гір-

ських порід, з яких побудовані будівлі. 
5. Провести спостереження за природним руйну-

ванням стін будинків і фундаментів.
6. Провести спостереження за дією потоків води 

на кам’яних плитах тротуарів, під стічними трубами. 
7. Провести спостереження на будівництві: приго-

тування вапна, використання цементу, гіпсу, різних 
сортів цегли тощо.

8. Які будівельні матеріали видобувають поблизу 
міста?

Відвідати кар’єр з видобування будівельних мате-
ріалів і зібрати в ньому зразки гірських порід і корис-
них копалин. 

Спостереження повинні супроводжуватися записа-
ми і замальовками.

Вивчення форм рельєфу  
та їх зв’язку з геологічною будовою

Сучасний рельєф сформувався в результаті трива-
лого і складного розвитку. Він є продуктом як минуло-
го розвитку території, так і її сучасного географічного 
ландшафту. У рельєфі надовго зберігаються сліди тих 
подій і явищ, у результаті яких він виник, — змін клі-
мату, трансгресій і регресій морів, рухів земної кори.  
У своїй господарській діяльності людині доводиться 
постійно мати справу з рельєфом: чи будує вона гре-
блю електростанції чи проводить меліорацію сільсько-
господарських земель. Аналіз рельєфу й історії його 
розвитку — ефективний метод пошуків корисних ко-
палин. Тектонічні структури, до яких нерідко приуро-
чені родовища корисних копалин у багатьох районах, 
відображають у формах земної поверхні, й аналіз ре-
льєфу допомагає виявити ці родовища. Таким чином, 
вивчення рельєфу допомагає зрозуміти будову земних 
надр і минуле тієї чи тієї місцевості. Звідси випли-
ває, наскільки важливим є вивчення рельєфу під час 
шкільних геологічних екскурсій. 

При проведенні екскурсій основним завданням 
вивчення рельєфу є збір матеріалів для всебічної його 
характеристики та виявлення умов його походження й 
розвитку. Такими матеріалами є: 

1) гіпсометрична характеристика рельєфу місце-
вості (абсолютні та відносні висоти);

2) просторові розміри форм рельєфу;
3) зовнішні обриси форм; 
4) зіставлення тих чи тих форм рельєфу з геологіч-

ною будовою та складом порід даної території; 
5) відношення одних форм до інших;
6) загальний характер рельєфу; 
7) районування досліджуваної території за особли-

востями рельєфу. 
Звичайно, таке вивчення рельєфу неможливо 

здійснити повною мірою на екскурсіях, передбаче-
них шкільною програмою з фізичної географії, і тому 

Напрям течії

Рис. 7. Орієнтоване залягання 
решток рослин на пласких 

нагромадженнях пластів
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Рис. 8. Діаграма кількісного 
співвідношення залишків 

організмів у похованні:
1 — пластинчастозяброві;  

2 — брахіоподи; 3 — корали;  
4 — голкошкірі; 5 — сумчасті
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більш детальне знайомство з рельєфом здійснюється в 
позашкільній роботі — на гурткових заняттях. 

Вивчення рельєфу починають насамперед з визна-
чення його основних форм і їхніх розмірів. Розміри 
форм рельєфу відображають особливості їхнього похо-
дження. Так, найбільші форми рельєфу (мега- і макро-
рельєф) утворилися в результаті панівного впливу ен-
догенних (внутрішніх) процесів. Форми мезо- та мікро-
рельєфу утворилися в основному під впливом екзоген-
них (поверхневих) чинників. З цими формами і будуть 
мати справу учні під час екскурсій. Тому необхідно, 
щоб вони навчилися розрізняти їхні найважливіші осо-
бливості, уміли правильно давати їм назви.

За розмірами виділяють такі форми рельєфу (табл. 3).

Описуючи форми рельєфу, слід розрізняти їх струк-
турні елементи — поверхні, лінії і точки (рис. 9). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 — долина; 2 — схил; 3 — вершина; 4 — сідловина; 5 — тераса; 
6 — брівка; 7 — підошва; 8 — тальвег; 9 — схил

Рис. 9. Елементи форм рельєфу

Найпоширенішими елементами рельєфу, які займа-
ють 90 % суходолу земної поверхні, є схили — поміт-
но похилі поверхні будь-якої форми рельєфу. За фор-
мою профілю розрізняють схили прості (прямі, випу-
клі, увігнуті) і складні (випукло-увігнуті, ступінчасті, 
хвилясті). Крім того, схили можуть мати різні кути на-
хилу, залежно від яких їх ділять на дуже пологі — з ку-
тами нахилу менш як 3°, пологі — від 3 до 5°, слабо по-
хилі — від 5 до 10°, похилі — від 10 до 15°, сильно по-
хилі — від 15 до 20°, круті — від 20 до 45° та обривис-
ті — з кутами нахилу понад 45°. Виділяють також гори-
зонтальні плоскі поверхні. 

Лінія перелому при переході поверхні від менш по-
хилої до більш похилої або обривчастої називається 

брівкою. Лінія, що з’єднує найнижчі точки на дні доли-
ни, балки, яру, називається тальвегом. Лінія, що роз-
діляє два однаково спрямованих схили або схил і го-
ризонтальну поверхню, називається підошвою. Найвищі 
точки рельєфу називають вершинними або просто вер-
шинами. Вони з’єднуються вододільними лініями, або 
хребтами. Найнижчі точки рельєфу називають донними 
точками. Знаючи найпростіші елементи рельєфу, мож-
на описати й зобразити будь-яку форму рельєфу, навіть 
якщо для неї важко підібрати назву. 

Від вивчення окремих елементів рельєфу переходять 
до з’ясування закономірностей їх поєднання та поши-
рення. Елементарні поверхні утворюють прості додатні 
і від’ємні форми рельєфу.

Крім простих форм, є складні і складені. Більш до-
кладно з ними можна познайомитися за підручниками 
геоморфології. Важливим у вивченні рельєфу є вимі-
рювання його елементів. При описі кожної форми вка-
зують її довжину, ширину, висоту або глибину. Крім 
того, вимірюють кути нахилу поверхонь, горизонталь-
ні і вертикальні відстані між основними елементами 
рельєфу, наводять абсолютну висоту описуваної фор-
ми. Ці дані отримують шляхом безпосереднього вимі-
рювання на місцевості: горизонтальні відстані вимірю-
ють кроками або рулеткою, для визначення відносних 
перевищень і кутів нахилу використовують екліметр чи 
барометр-анероїд. Останній може бути використаний і 
для визначення відносних і абсолютних відміток (див. 
розділ «Топографічна карта»). 

Загальну характеристику комплексів форм рельє-
фу, що спостерігаються на місцевості, дають на підста-
ві врахування додатніх і від’ємних форм, які їх склада-
ють. Існує така послідовність для опису комплексу спо-
стережуваних форм рельєфу: спочатку дають назву під-
леглих форм, а потім — тих, що переважають у даній 
місцевості. Наприклад, виділяють горбисто-долинний, 
западинно-балковий рельєф і т. ін.

Більшість форм мезо- і мікрорельєфу утворилася 
в результаті поверхневих процесів, і лише інколи це 
пов’язано з ендогенними процесами (наприклад, фор-
ми вулканічного рельєфу).

Для з’ясування чинників утворення спостережува-
них форм рельєфу, керівник проводить з учнями бесі-
ду, у ході якої вони з’ясовують їхні особливості, обго-
ворюють шляхи розвитку рельєфу території. Такі бесі-
ди проводять на підвищених місцях, звідки краще ро-
бити огляд навколишньої місцевості.

При вивченні форм рельєфу необхідно виділяти ті 
чи ті своєрідні особливості. Звичайно, у цьому матері-
алі неможливо охарактеризувати методи вивчення всіх 
зафіксованих форм рельєфу. Тому для докладнішого 
знайомства з ними необхідно використовувати спеці-

Таблиця 3

Форми рельєфу

Розміри рельєфу
Найбільші 

(мегарельєф)

Великі 

(макрорельєф)

Середні  

(мезорельєф)

Малі 

(мікрорельєф)

Горизонтальні Десятки й сотні 

тисяч квадратних 

кілометрів

Сотні й тисячі квадратних 

кілометрів

Сотні й тисячі 

квадратних метрів

Метри й сотні 

квадратних метрів

Вертикальні Сотні й тисячі метрів Сотні й тисячі метрів Метри й десятки 

метрів

Метри, інколи десятки 

метрів

Приклади форм 

рельєфу

Плоскогір’я, гірські 

країни, обширні 

височини та рівнини

Гірські хребти, вершини, 

окремі гори, великі долини, 

западини і т. ін.

Підвищення, карстові 

печери, тераси річок, 

урочища, балки

Невеликі кургани, 

неглибокі, розмиті яри 

і т. ін. 
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альні інструкції з геоморфології. При проведенні гео-
логічних екскурсій велике значення має вивчення річ-
кових долин. З ними насамперед пов’язані родовища 
розсипних корисних копалин, до них приурочені вихо-
ди відслонень корінних гірських порід. 

При дослідженні річкових долин звертають увагу на 
характер їх поперечного і поздовжнього перерізу; уста-
новлюють наявність і особливості надзаплавних терас 
(висота над рівнем річки, ширина і поширення, геоло-
гічна будова на різних ділянках); з’ясовують симетрич-
ність чи несиметричність поперечного профілю до-
лини; визначають загальний характер профілю схилів 
(опуклі, увігнуті, розчленовані тощо); виявляють наяв-
ність біля підошви схилів продуктів діяльності поверх-
невих вод (делювію), а також виходів підземних вод. 
Установлюють зв’язок між профілем схилу і складом 
гірських порід, описують характерні дрібні форми ре-
льєфу. Для вивчення діяльності атмосферних вод слід 
приділити увагу основним видам процесів ерозії, яку 
вони спричиняють (площинну і лінійну). Спочатку від-
значають наявність або відсутність площинної ерозії на 
схилах річкової долини, пагорбів, пасом. Її легко вия-
вити за кольором поверхневих горизонтів ґрунту, які 
світліші від навколишніх ділянок. Потім відзначають 
наявність або відсутність лінійної ерозії — балок, пер-
винних ярів. Біля підніжжя схилів накопичується улам-
ковий матеріал — делювій. Якщо він явно виражений, 
визначають його площу, механічний і петрографічний 
склад, ступінь сортування уламків. 

При вивченні ярів і балок необхідно робити зама-
льовки їх профілю в різних ділянках. Потрібно встано-
вити зв’язок змін профілю зі зміною порід, що скла-
дають схили, з віком різних частин цих форм рельєфу. 
Під час спостережень за розмивною діяльністю атмо- 
сферних вод і зростанням ярів необхідно звернути ува-
гу учнів на значення заходів боротьби з ерозією для гос-
подарства. У вигляді індивідуального завдання для них 
може бути запропонована робота з вивчення швидкості 
переміщення ґрунту на схилі та інтенсивності росту ярів. 

Для вимірювання швидкості переміщення матеріалу 
схилу необхідно зробити таке: ранньою весною на схи-
лі викопують яму й уздовж однієї з її стінок, спрямо-
ваних точно по падінню схилу, розміщують ряд кілоч-
ків довжиною в кілька сантиметрів так, щоб на поверх-
ні було видно тільки їхні кінці. Потім вимірюють поло-
ження кілочків щодо певних фіксованих точок (ними 
можуть бути інші кілочки, вбиті у дно ями, які досягли 
корінних порід). Стінку з кілочками покривають папе-
ром, після чого яму засипають. Глибокої осені яму від-
копують, ретельно стежачи за тим, щоб не пошкоди-
ти папір; потім папір знімають, оголюючи кінці кілоч-
ків. Повторні вимірювання відносно фіксованих точок 
дозволяють оцінити переміщення кілочків. Для визна-
чення інтенсивності росту яру необхідно кілочками по-
значити лінію, до якої дійшла вершина яру до танен-
ня снігу, і потім визначити просування її після танен-
ня снігу й сильних злив до глибокої осені. Величину 
просування її протягом теплої пори року і слід вва-
жати величиною приросту яру. Отримані дані про ін-
тенсивність росту ярів і швидкості їх розширення мо-
жуть мати важливе значення для місцевих господар-
ських організацій. Можна визначити і середній вік яру. 
Для цього потрібно його довжину поділити на його річ-
ний приріст. 

Крім природної ерозії, розрізняють прискорену еро-
зію. Прискорена ерозія може бути викликана природ-

ними причинами (зміною клімату, знищенням рослин-
ного покриву, пожежами тощо). Однак її основна при-
чина сьогодні — це господарська діяльність людини. 
Тому великого значення набуває вивчення зміни ре-
льєфу в результаті діяльності людини і виявлення не-
гативних наслідків цього впливу. Необхідно описува-
ти й вивчати різноманітні форми антропогенного ре-
льєфу, його розміри, характер і можливості поліпшен-
ня земель у цьому районі.

Одне з основних завдань при вивченні рельєфу — 
з’ясувати його походження. Якщо про походження 
форм рельєфу якоюсь мірою можна судити за їх ви-
сотним положенням і розмірами (хоча таке судження 
може бути неповним, а іноді й помилковим через мор-
фологічну схожість окремих форм рельєфу при різно-
му їх походженні), то розшифрувати історію рельєфу й 
установити його вік за зовнішніми обрисами неможли-
во. Для цього необхідно з’ясувати співвідношення ре-
льєфу з геологічними структурами, які не тільки відо-
бражають власну історію, а й фіксують розвиток рельє-
фу даної території. Тому вивченню цього питання при-
діляють головну увагу під час геологічних екскурсій. 

Вивчення рельєфу дозволяє встановити лінії поши-
рення гірських порід з метою нанесення їх на геоло-
гічну карту, яка складається. Гірські породи, як відо-
мо, різняться між собою опірністю атмосферним чин-
никам: одні руйнуються швидше, інші — повільніше. 
Більш стійкі до руйнування породи виступають на по-
верхню, а більш піддатливі — розмиті. Пагорби і хреб-
ти дуже часто бувають складені з більш твердих і стій-
ких порід, ніж ті, які складають низовини. Але так бу-
ває не завжди. У багатьох випадках це залежить від осо-
бливостей геологічної структури або розташування гір-
ських порід. Так, наприклад, пласти, що мають один 
і той самий склад, можуть у деяких місцях утворюва-
ти пагорби, а в інших — зниження місцевості. У цьому 
випадку положення пагорбів визначають синклінальні 
розташуванням складок, а на місці антикліналі стало-
ся розкладання і руйнування шарів, внаслідок чого тут 
утворилося зниження рельєфу. Залежно від складу гір-
ських порід по-різному розвиваються і схили. Схили, 
складені однорідними породами, зазвичай рівні на від-
міну від схилів, у яких чергуються пласти більш-менш 
щільних порід і які тому мають ступінчастий профіль. 
Опірність порід вивітрюванню визначає інтенсивність 
процесу зносу. Схили, складені нестійкими породами, 
розвиваються швидше і мають, як правило, опукло-
увігнутий профіль. Схили, вироблені у відносно більш 
стійких пластах, стійкіші і можуть мати чітко вираже-
ний уступ. Отже, навіть якщо гірські породи приховані 
під ґрунтом і рослинністю, вони все-таки будуть харак-
теризуватися рельєфом місцевості.

При описі відслонень гірських порід звертають ува-
гу на їхню приуроченість до певних елементів рельє-
фу. Це дозволяє в деяких випадках отримати уявлення 
про їхнє походження. Денудаційний рельєф, що виник 
у результаті руйнування та змиву порід, не збігається 
з геологічними структурами і зрізає шари гірських по-
рід. Акумулятивний рельєф утворюється при відкла-
денні продуктів вивітрювання. Він складений пухкими 
відкладами, і його поверхня відповідає нашаруванням 
гірських порід. На основі вивчення геологічної будо-
ви місцевості визначають вік рельєфу. При цьому слід 
мати на увазі такі положення:

1. Вік акумулятивної форми рельєфу відповідає віку 
відкладів, що становлять цю форму. Для визначення 
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віку елементів цього рельєфу визначають вік верхньо-
го горизонту відкладів, що залягає безпосередньо з по-
верхні. 

2. Денудаційний рельєф молодший від тих порід, 
які ним зрізаються, але давніший за породи, що заля-
гають на денудаційній поверхні. Якщо породи зім’яті у 
складки, то денудаційний рельєф молодший від геоло-
гічних структур. 

Плоский, рівнинний або мало горбистий рельєф 
вказує на переважне поширення осадових гірських по-
рід. Рельєф більш складний і розчленований, гористий 
вказує на порушення залягання порід або на чергуван-
ня м’яких і твердих порід. Горбкуваті або рівнинні міс-
цевості можуть вказати на пластові або розсипні родо-
вища, а низини — на гніздові поклади озерних, болот-
них або інших залізних руд. Гористі місцевості з вихо-
дами твердих порід найсприятливіші для пошуків руд-
них копалин.

Вивчаючи співвідношення форм рельєфу з геоло-
гічною будовою місцевості, необхідно пам’ятати, що 
поверхневий аналіз може призвести до грубих по-
милок. Так, нерідко недавні акумулятивні утворен-
ня (морени, осипи тощо) приймають за форми еро-
зії корінних порід. Тому необхідно ці форми новіт-
ньої акумуляції вивчати на основі їх походження і 
розподілу, намагаючись точніше встановити їх межі. 
Навіть уважне вивчення рельєфу лише вказує на гео- 
логічну будову місцевості, і має підтверджуватися без-
посереднім вивченням відслонень гірських порід.

Отримані при дослідженні дані фіксують не тіль-
ки описами, а й фотографіями та малюнками, а також 
складають схематичні карти і профілі рельєфу місце-
вості. Фотографії форм рельєфу доповнюють малюнка-
ми, які пояснюють їхні особливості (рис. 10).

Окрім малюнків, складених за фотографіями, ро-
блять і безпосередні замальовки під час екскурсій, що 
дозволяє виділити особливості, які не завжди мож-
на показати на фотографії. На підставі складеного в 
полі окомірного плану досліджуваної місцевості, фо-
тографій і замальовок складають карту розміщення 
основних форм рельєфу з їх характерними елемента-
ми. Доповненнями до карти можуть служити схематич-
ні профілі місцевості, на яких для наочності підкрес-
люють ті особливості, які важливі для пояснення похо-
дження досліджуваних форм рельєфу. Усі дані про ви-
вчення форм рельєфу заносять до польового щоденни-
ка, у якому ведуть записи геологічних спостережень та 
описують відслонення гірських порід.

Природоохоронні роботи під час геологічних екскурсій
Виховання в школярів дбайливого ставлення до 

природи сприяє формуванню кращих рис характеру, 
розвитку допитливості, патріотизму та почуття гордос-
ті за свою країну. У процесі геологічних екскурсій учні 
можуть виконати цілий комплекс робіт з охорони при-
роди: виявити геологічні об’єкти, що підлягають охо-
роні, провести спостереження за станом надр, вивчити 
швидкодійні руйнівні геологічні процеси і намітити за-
ходи з охорони території.

Завдання з природоохоронної роботи визначають у 
процесі підготовки до геологічних екскурсій. Для цьо-
го необхідно на основі літературних і картографічних 
джерел визначити, які об’єкти, що підлягають охоро-
ні, є в районі майбутніх геологічних екскурсій. Далі під 
час відвідування об’єкта оцінити його стан і в разі по-

треби намітити заходи для поліпшення його охорони. 
На основі знайомства з наявними геологічними матері-
алами в районі майбутніх робіт можна вже в підготов-
чий період визначити об’єкти, які представляють вели-
кий інтерес для пізнання геологічного минулого краю 
і, таким чином, після детального обстеження можуть 
бути рекомендовані як пам’ятки природи.

У підготовчий період необхідно також з’ясувати, 
які підприємства добувної промисловості знаходяться 
в районі майбутніх екскурсій, щоб у процесі безпосе-
реднього знайомства з ними визначити, якщо потріб-
но, які заходи з охорони природи слід виконати в ра-
йоні їхньої діяльності.

Під час геологічних екскурсій спостереження з охо-
рони природи фіксують у польових геологічних щоден-
никах. Іноді ці спостереження доручають вести ланці у 

1 — вододіл; 2 — ярок; 3 — промоїна; 4 — лісосмуга;  
5 — ярок; 6 — промоїна; 7 — схил

Рис. 10. Геоморфологічна інтерпретація рельєфу
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складі 3—5 осіб. Залежно від району проведення екс-
курсії завдання з охорони природи можуть бути різні.  
У зв’язку з цим ми назвемо лише основні напрямки 
спостережень школярів з охорони й раціонального ви-
користання природних ресурсів. 

Насамперед необхідно оцінити стан уже наявних 
у цьому районі геологічних пам’яток. Трапляються 
ще випадки, коли об’єкти, оголошені геологічними 
пам’ятками, стають місцем видобутку корисних копа-
лин (особливо для потреб місцевого будівництва), ви-
лучення цінних мінералів та гірських порід неоргані-
зованими туристами, розкрадання палеонтологічних 
пам’яток тощо. Як правило, це відбувається тому, що 

особи, які завдають шкоди пам’яткам природи, не зна-
ють, що цей об’єкт охороняє держава. У цьому ви-
падку необхідно звернутися до місцевих органів вла-
ди з пропозиціями щодо охорони пам’яток, провести 
роз’яснювальну роботу, використовуючи для цього міс-
цеві засоби масової інформації. Необхідно також звер-
нути увагу на наявність біля пам’ятки таблички, яка 
пояснює цінність об’єкта, що підлягає охороні, у разі 
потреби реставрувати чи заново оформити їх. 

Не менш важливим завданням геологічних екскур-
сій є виявлення пам’яток, що підлягають охороні. Такі 
пам’ятками можуть бути найповніші розрізи геологіч-
них утворень, що добре відображають історію форму-
вання цієї ділянки земної кори; найповніше представ-
лені поховання древніх рослин і тварин; відслонення, 
що містять скупчення цінних мінералів та гірських по-
рід; мінеральні джерела тощо. Усі ці об’єкти підляга-
ють ретельному вивченню та документуванню, для того 
щоб надалі можна було обґрунтувати їхній статус як 
пам’яток природи. 

На камеральному етапі матеріали з охорони при-
роди підлягають ретельній обробці, основні елемен-
ти якої зводяться до впорядкування польових записів, 
складання карт, на яких показані об’єкти, що підляга-
ють охороні, а також виготовлення стенда «Геологічні 
пам’ятки», змістом якого є опис об’єктів, досліджених 
у процесі екскурсій. На виявлені пам’ятки, що підляга-
ють охороні, складають заявки, які пред’являють у міс-
цеві відділення інспекції з охорони природи.
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