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Немагнитный слабомагнитный среднемагнитный магнитный сильномэгнитный

Порошок фракций
Рисунок 5. Характер изменение радиоактивности продуктов разделения пробы черного песка по 

магнитной восприимчивости (показания приборов РКСБ-104 и СРП-68).
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ДЕЯКІ ФАКТИ ДО ІСТОРИЧНОГО НАРИСУ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

(кінець 19-середина 20 сторіччя)

Систематичне та цілеспрямоване 
дослідження геологічного середовища 
континентального схилу та континентальної 
окраїни Українського сектору Чорного моря 
було розпочато дослідженнями речовинного 
складу донних відкладів глибоководної зони 
басейну, що проводилися на межі XIX -  
XX сторіччя. Такі дослідження зокрема 
відбулися під час першої масштабної 
комплексної чорноморської експедиції у 
1890-1891 рр. під керівництвом

І.П. Шпіндлера. Ця експедиція була важлива 
не лише за результатами дослідження, а по 
формуванню кадрового складу майбутніх 
морських геологів та видатних вчених 
майбутнього в інших сферах пізнання -  
геолог академік Андрусов Н.І., гідрогеолог 
Врангель Ф.Ф., біолог Остроумов О.О., 
хіміки Моркв’яников В.В., Лебединцев В.В., 
гідролог Попруженко С.Г. т.і. Саме 
Н.І. Андрусов у 1889 році запропонував 
проект комплексних глибоководних робот у
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Чорному морі, а з його наукових досліджень 
та наукових праць вищезгаданої експедиції 
беруть початок основи геологічних 
досліджень дня басейну та речовинного 
складу глибоководних донних відкладів. 
Робота проводилася як на мілководді так і в 
глибоководній області акваторії Чорного 
моря, включаючи заміри глибин дна та відбір 
проб донних відкладів. За результатами 
цього дослідження було складено 
батометричну карту Чорного моря масштабу 
1:4 000 000, яка достатньо достовірно, хоча і 
в загальних рисах, відображає рельєф дна. З 
ім’ям Н.І. Андрусова пов’язані і перші 
достовірні відомості відносно речовинного 
(літологічного) складу донних відкладів та 
хімізму басейну [1]. Вченим було також 
зроблено перший стратиграфічний розподіл 
морських четвертинних відкладів та 
визначено 4 основних етапи в розвитку 
усього Чорноморського басейну:
Чаудинський, Евксинський, Тиренський та 
сучасний, а також визначена Післятиренська 
фаза опріснення, яка пізніше була названа 
Новоевксинською.

З початку XX сторіччя геологічні 
дослідження Чорного моря проводилися за 
ініціативою Шокальского Ю.М., Андрусова 
Н.І., Архангельского А.Д. та інших вчених з 
прилученням галузевих фахівців самого 
широкого кола. Завдяки загальним потужним 
зусиллям вчених- дослідників та прикладних 
фахівців була організована Чорноморська 
експедиція, яка не зупиняла свої 
багатовекторні дослідження протягом 
дванадцяти років. Внаслідок багаторічної 
праці цієї експедиції було отримано багато 
безцінного первинного фактичного матеріалу 
щодо речовинного складу, літології, тектоніці 
і стратиграфії дна, проаналізовано унікальні 
данні що стосуються геологічної будови 
континентальної окраїни та ложа моря, а 
також усього Чорноморського басейну. 
Результати обробки данних експедиції було 
викладено в багатьох наукових статтях та 
монографіях Н.І. Андрусова,
В.А.Снежинського, А.Д. Архангельского, 
Н.М. Страхова, Б.Л. Дичкова. Необхідно 
також згадати Зернова С.О., який 
досліджував відклади північно-західної 
частини Чорного моря та розповсюдження 
біоценозів вказаної частини басейну. Це дало 
йому змогу виділити, надати характеристику
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та сформувати схему розповсюдження зони 
пісків, черепашнику, мулистих берегів, 
мідієвих та фазеолінових мулів, заростей 
зостери, а також поля розвитку водоростей 
філофори, що було названо на його честь. По 
суті, це й були перші геолого-екологічні 
роботи здійснені на континентальній окраїні 
Чорного моря.

Протягом 1924 -1926 років Архангельский 
А.Д. та Страхов Н.М. глибоко вивчали 
речовинний склад як сучасних так і 
новоевкинських відкладень та на базі цих 
досліджень було зроблено перші 
фундаментальні висновки щодо історії 
розвитку Чорноморського басейну в 
четвертинний період. Необхідно відмітити, що 
виділив в чорноморських відкладах 
чаудинський, давньоевкинський,
узунларський, карангатський,
новоевксинський, давньочорноморский та 
сучасний горизонти вони підтвердили 
стратиграфічну схему плейстоцену та 
голоцену Андрусова Н.І. [2]. У глибоководних 
відкладах Архангельский А.Д. та 
Страхов Н.М. виділили три прошарки знизу 
доверху: новоевксинський,
давньочорноморський та сучасний. Ці 
дослідження вказували на тісний геологічний 
зв’язок утворення Чорноморської западини з 
системою скидів у середині неогену, а також 
геосинклінальний характер її утворення. 
Також було висловлено припущення щодо 
продовження геологічного поширення 
западини у наш час, що постає важливим 
компонентом геоекологічних умов басейну і 
відіграє особливу роль для формування 
речовинного складу морської геолого- 
екологічної системи (МГЕС), у його 
глибоководній частині також.

Історії геологічного розвитку Чорного 
моря та його окремих частин у довоєнний 
період були присвячені також роботи 
Дичкова Б.Л., Загоровського І.А. (1928), 
Виржиковського Р.Р. (1928), Маслова В.П. [3] 
та ін. Внаслідок цього були розвинуті 
уявлення щодо геосинклінального та 
грабеноподібного характеру формування 
Чорноморської глибоководної западини, 
щодо її зв’язку із Середземноморським 
басейном, щодо нової трансгресії моря у 
сучасний геологічний час та іще багато 
важливих питань геологічної історії
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Чорноморської котловини в останні 
тисячоліття.

К середині XX сторіччя (1928 -1936 рр.) 
підконтрольну площу Чорного моря охватили 
батиметричні дослідження, які проводилися 
під керівництвом Снежинського В. А. 
Особливу увагу протягом восьми років 
науковці приділяли детальному вивченню 
рельєфу континентального схилу, який був на 
той час менш за все досліджений, що 
пов’язано з високим рівнем складності 
будови [4]. У результаті цієї досконалої 
роботи було отримано найбільш повні описи 
та проміри рельєфу дня Чорного моря. Згідно 
цим первинним данним складено перша 
батиметрична карта масштабу 1:500000, на 
якій було нанесено ізобати 100, 200, 500, 
1000, 1500, 2000, 2100 и 2200 м. Також

проводилися забори проб донних відкладів та 
вивчався речовинний склад, глибоководних 
донних відкладів також.

Таким чином, до другої половини 
XX сторіччя наукові дослідження в акваторії 
Чорного моря набувають величезний розмах, 
різноплановість, а методи дослідження -  
різноманіття та глибину. В ціх масштабних 
багатовекторних роботах приймали участь 
колективи багатьох сформованих на той час 
професійних науково-дослідницьких
закладів, інститутів, учбових та виробничих 
організацій (Інститут океанології АН СРСР з 
1945 р., Інститут геологічних наук АН УРСР 
з 1947 р., Інститут мінеральних ресурсів та 
УкрНІГР Міністерства геології УРСР та інші) 
утворюючи міцний науковий потенціал для 
подальшого пізнання Чорного моря.
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Історія геологічного дослідження 
Приазовської металогенічної області 
розпочинається з кінця XVIII століття і 
пов'язана головним чином, з ім'ям 
І. Гольденштадта, В.Ф. Зуєва, П.С. Паласса. 
Ці дослідження носили маршрутний 
загальногеографічний характер з описом 
лише окремих районів по шляху 
проходження, але вченими було відзначено 
широкий розвиток кристалічних порід, 
представлених гнейсами і гранітами. Проте 
початок масштабних геологічних досліджень 
виявився затяжним і лише починаючи з 
XIX сторіччя геологічні дослідження в 
Приазов'ї стають більш цілеспрямованими, 
зважаючи на відсутність залізорудної бази на

півдні України. З першої половини
XIX сторіччя починається інтенсивне 
вивчення залізорудних родовищ Західного 
Приазов'я, якими займалися І.Н. Печаткін, 
брати Носови, С.А. Конткевич, І.А. Соколов. 
До кінця XIX сторіччя геологічні 
дослідження в Приазов'ї набувають 
системного характеру ньому особливо 
сприяло створення геологічних шкіл в 
Харківському, Київському, Одеському 
університетах. Значні роботи по вивченню 
залізисто-кремнистих формацій в Приазов'ї 
були проведені на початку 50-х років
XX століття Українським геологічним 
трестом і геологічною експедицією 
міністерства геології. Загальне керівництво
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