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УДК [55:904]:316.64(477.64) 

Лариса Прохорова, Наталія Іщенко 

(Мелітополь) 

 

РОЛЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

У ФОРМУВАННІ ГЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Геологічні пам’ятки природи ‒ це унікальні геологічні об’єкти, які мають наукове, 

природне і естетичне значення. В даній статі ми мали спробу визначити роль та значення 

геологічних пам’яток природи для геологічної освіти населення. 

Ключові слова: геологічна пам’ятка природи, геологія, геологічна освіта, геологічний 

туризм. 

 

Geological monuments of nature are unique geological objects that have a scientific, natural 

and aesthetic value. In this article we tried to determine the role and significance of geological 

nature monuments for the geological education of the population. 

Key words: geological nature monument, geology, geological education, geological tourism. 

 

Геологія, як наука, постає однією з фундаментальних, що формує знання людини 

відносно історії планети Земля. Саме геологія надає нам знання щодо послідовного 

формування суходолу та океанів; гірських порід та мінералів; змін клімату та утворення 

різних форм рельєфу; розвиток і функціонування в часу та просторі літосфери, атмосфери, 

гідросфери та біосфери – тобто геологічний літопис Землі, відображений в геологічних 

утвореннях, різних за віком та походженням [7,с.177-179; 12,с.238-240].  

Формування комплексних геологічних знань має велике значення для уявлення процесів 

та явищ на планеті. Велике значення цим комплексним знанням потрібно приділяти ще з 

шкільних років, коли закладається система поглядів людини, його духовні та моральні 

цінності. Бо саме бережливе ставлення до природи, розуміння логічних наслідків того чи 

іншого людського діяння формує у свідомості школяра той набор цінностей, що мотивує 

його діяльність та відношення до світу у дорослому житті. Але, на жаль, базова шкільна 

програма не приділяє увагу геологічній освіті, не дає необхідних геологічних знань. Питання 

з геології локально висвітлені в програмах з природознавства, географії, частково біології, 

http://geoknigi.com/book_view.php?id=814
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частково економіки. Але це не достатньо для формування цілісної картини утворення світу, 

геологічного світогляду [8,с.110-211; 15,с.179-182]. 

З урахуванням складності деяких питань історичної, динамічної геології, мінералогії, 

літології є необхідність перенесення цих знань в більш цікавій, більш адаптованій формі до 

широкого кола людей, школярів, студентів не геологічних напрямів освіти, а саме у формі 

геологічного туризму. Донесення геологічної інформації у більш адаптованій формі для 

учасників екскурсій у природу надає можливість давати пояснення природним процесам і 

явищам, описувати найбільш цікаві геологічні об’єкти, формувати геолого-екологічне 

свідоме відношення до процесів, що відбувалися на Землі в минулому й відбуваються зараз 

[5,с.401-402; 14,с.208-211].  

Запорізька область у переліку своїх геологічних об’єктів, що можуть стати цінними для 

геологічного туризму, займає почесне місце. З точки зору ландшафтної цінності та 

геологічної значущості нами було визначено декілька найбільш цікавих геолого-

геоморфологічних об’єктів. 

Бельмак-Могила (Горіла) ‒ найвища точка Приазовської височини в межах Запорізької 

області, висота якої сягає 324 м над рівнем моря. Приазовська височина взагалі 

характеризується повсюдним оголенням кристалічних порід Українського щита ‒ 

магматитів, гранітів, і представлена скельними останцями, що мають вигляд куполоподібних 

пагорбів. Бельмак-Могила має геоморфологічну форму горбу-останця як результат 

денудаційних процесів кристалічних порід докембрію, та являє собою релікт 

пізньомезозойської поверхні вирівнювання (пенеплену). Геологічна цінність постає в 

наявності сірих плагіогранитів шевченківського комплексу та рожевих гранітів і магматитів 

анадольского комплексу [2,с.41; 13,с.183]. 

Кварцитові скелі або Вуха віслюка, як називають їх жителі місцевих сіл, являють собою 

один з естетичних ландшафтів Запорізького краю і вважається заповідною територією з 1972 

року. У середній течії річки Берда, продовж 200 м, над оточуючим рельєфом височіють 

вертикальні скелі, створені денудацією кристалічних порід центральноприазовської серії 

[11,с.262]. Вузькі виходи кварцитів у вигляді гребенів представлені породами від світло-

сірих до білих кольорів, тріщинуваті, слюдисті, плитчасті, що формують дивовижний та 

мальовничий краєвид місцевості [13,с.183]. 

Скеля Сова Пименова ‒ являє собою окремий гранітний моноблок, що входить до складу 

Бердянського гранітного масиву. Має включення ільменіту та рутилу, що надає цьому 

ерозійно-денудаційному останцю не лише геологічну мальовничість, але й петрологічне 

значення [11,с.264; 13,с.183]. 

Солодкий лиман ‒ це унікальне природне урочище правобережної заплави річки Берди в 

місці впадання у Азовське море. Урочище Солодкий лиман, з загальною площею у 25 га, з 

1972 року оголошено пам’яткою природи. До території урочища входить заплавна частина 

річки Берди з солонуватими та прісними озерами, що розташовані поруч. Урочище Солодкий 

лиман постає як унікальний гідро-геоморфологічний комплекс з солоністю від 4 до 6 мг/л та 

водою злегка сіруватого кольору. Такий колір обумовлено наявністю лікувальної грязі, 

високим ступенем вмісту хлориду натрію і великою кількістю сульфатів [11,с.263; 13,с.183]. 

Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Кам’яна могила над р. 

Молочна». Пам’ятку створено розпорядженням Ради міністрів Української РСР від 07.08.63 

року за № 1180-р. Рішенням Запорізького облвиконкому від 25.09.84 № 315 внесено зміни 

щодо площі пам’ятки природи. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного 

фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється 

особливий режим охорони, відтворення і використання. Пам’ятка природи загальною 

площею 15 гектарів розташована на відстані 1 км від с. Терпіння на території Мирненської 

селищної ради Мелітопольського району Запорізької області і перебуває у користуванні 

Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» [16].  

Основними завданнями пам’ятки природи «Кам’яна могила над р. Молочна» є: 
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‒ створення умов для збереження у природному стані рідкісних у науковому та 

естетичному відношенні геологічних утворень; 

‒ поширення екологічних знань серед населення регіону; 

‒ підтримання загального екологічного балансу у регіоні [16]. 

Дана геологічна пам’ятка природи є класичним прикладом для геологічного та 

краєзнавчого туризму шкільної та студентської молоді на території і об’єкти природно-

заповідного фонду України [4,с.15-18; 6,с.60-61; 9,с.61-62; 10, с.45-47]. 

Організація і проведення туристських геологічних походів та геологічного туризму дає 

змогу прищеплювати основи геологічних знань, формувати геологічний світогляд, 

проводити національне-патріотичне виховання молоді. Геологічний туризм має на меті 

також проведення краєзнавчих та екологічних досліджень свого рідного краю [3,с.44-47; 

5,с.401-402].  

Територія Запорізької області багата на геологічні та комплексні пам’ятки природи. Але 

незважаючи на потужний природно-географічний туристсько-ресурсний та значний 

рекреаційний потенціал (курорт Бердянськ) туристсько-екскурсійна діяльність фактично не 

розвинена. Натепер ситуація залишається незмінною. Такі невтишні висновки підкріплені 

відсутністю відповідної туристської інфраструктури – об’єктів розміщення та об’єктів 

харчування. В деяких селах відсутні продуктові магазини, медичні пункти. Тому геологічні 

об’єкти та пам’ятки залишаються недоступні для масового загалу туристів [4,с.15-18; 

11,с.262-265; 13,с.182-184]. 
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ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ  

ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

У статті автори на основі аналізу літературних джерел спробували представити 

результати вивчення геолого-екологічних умов формування та поширення донних відкладів в 

Українському секторі глибоководної зони Чорного моря. На сучасному етапі освоєння 

ресурсів зазначеного морського басейну найбільш актуальними залишаються питання, 

пов’язані з геоекологічним вивченням, а також збір, облік та ув’язка в єдину систему 

інформації. Азово-Чорноморський басейн – один із найбільш перспективних регіонів світу та 

має в своїх надрах значні мінеральні ресурси. 

Ключові слова: донні відклади, полоїди, геолого-екологічні умови, Чорне море, 

інформаційна система. 
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