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Вступ. Стаття підпорядкована пробле-

мі використання геологічних пам’яток при-
роди (ГПП) в наукових цілях, яка тісно 
пов’язана з загальною проблемою їх ви-
вчення, використання і збереження (як і на-
вколишнього середовища в цілому) оскільки 
раціональне використання ГПП сприяє їх охо-
роні.  

Вихідні передумови. Розробка означе-
ної теми спирається на досвід і досягнення 
фахівців по вивченню ГПП як за кордоном, 
так і в нашій країні [1-3].  

Ціллю статті є сприяння практичному 
використанню ГПП Харківщини в наукових 
дослідженнях, науковому туризмі і створен-
ні геологічної експозиції спеціальних науко-
вих і краєзнавчих музеїв. Необхідність такої 
інформації зумовлена практичними потре-
бами використання і збереження геологічної 
спадщини регіону. 

Виклад основного матеріалу. Вико-
ристання ГПП Харківщини для наукових 
досліджень відбувалося здавна. Саме ці 
об’єкти, як найбільш інформативні, дали 
матеріали для розробки різнопланових про-
блем геології регіону. Це стосується його 
палеонтологічних, стратиграфічних, літоло-
гічних, тектонічних, геоморфологічних, па-
леогеографічних, гідрогеологічних і ін. до-
сліджень. При чому збереження ГПП дозво-
ляє неодноразово звертатися до вивчення їх 
певних компонентів в зв’язку з появою но-
вих наукових концепцій і методів дослі-
дження. Наприклад, середньоюрська 
"кам’янська флора" околиць м. Ізюм, широ-
ко відома в науковому світі з 1911 р. [4], в 
подальшому була піддана довивченню у 50-
ті роки минулого століття [5]; залишки юр-

ських молюсків і брахіопод, які вперше були 
описані наприкінці XIX і на початку XX 
століття [6 і ін.], також потім вивчалися знов 
[7, 8 та ін.]. 

ГПП Харківщини як об’єкти наукових 
екскурсій мають певні традиції використан-
ня. Яскравим епізодом були екскурсії, що 
проводилися під керівництвом академіка 
Всеукраїнської академії наук С.Л. Рудниць-
кого. Вони характеризувалися комплексніс-
тю геологічних і географічних спостере-
жень. Такою була, зокрема, наукова екскур-
сія на Донецький кряж (1928, [9]), яка охо-
пила значну частину Харківської області і 
включала, зокрема, дослідження геологіч-
них об’єктів околиць м. Зміїв.  

Зазначимо, що роботи Г. Томаса і О.О. 
Борисяка початку минулого століття були 
широко відомі в Європі, про що свідчить 
капітальний труд [10]. Вони визвали певний 
інтерес до геологічних об’єктів нашої дер-
жави, а в подальшому сприяли відвідуванню 
ГПП іноземними фахівцями разом з вітчиз-
няними вченими. Так, наприкінці минулого і 
початку нашого століття геологи Бельгії, 
Німеччини, Франції проводили спостере-
ження на об’єктах Ізюмсько-Кам’янського і 
деяких інших вузлів ГПП [11].  

В теперішній час на Харківщині є ве-
ликі можливості для розвитку наукового ту-
ризму. За змістом геотури можуть бути зага-
льногеологічними в межах окремих частин 
регіону, або тематичними - присвяченими 
певним проблемам геології. Всі геотури ма-
ють передумовою ознайомлення з експози-
цією зала геології Харківщини Музею при-
роди ХНУ, яка створена на базі ГПП області. 
В якості найбільш змістовних можна пропо-
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нувати такі загальногеологічні і більш спе-
ціалізовані тематичні геотури. 

I. Геологічна будова північно-східної 
частини Харківщини. Геотур дає можливість 
ознайомлення з верхньою крейдою і кайно-
зоєм Воронезької антеклізи в межах Харкі-
вщини. Опорними об’єктами геотуру є від-
слонення кампанського і маастрихтського 
ярусів Вовчанського і Дворічанського вуз-
лів, а також межигірського і обухівського 
регіоярусів Харківського вузла ГПП. Марш-
рут: м. Харків, м. Вовчанськ, с. Зибине Вов-
чанського району, с. Бочкове того ж району, 
смт. Дворічна, с. Кам’янка Дворічанського 
району, с. Шестакове Вовчанського району, 
м. Харків [12]. 

II. Геологічна будова південно-східної 
частини Харківщини (східної частини Дніп-
ровського грабена). Опорними об’єктами 
геотуру є відслонення карбону, пермі, мезо-
зою і кайнозою в межах Зміївського, Балак-
лійсько-Савинського, Ізюмсько-
Кам’янського і Курульського вузлів ГПП 
[13, 14]. Маршрут: м. Харків, с. Пашкове Бар-
вінківського району, с. Курулька того ж райо-
ну, с. Кам’янка Ізюмського району, м. Ізюм, 
с. Залиман Балаклійського району, с. Коро-
пове Зміївського району, м. Харків. 

III. Палеозой Харківщини (східної ча-
стини Дніпровського грабена). Опорними 
об’єктами геотуру є відслонення карбону і пермі 
в межах Петрівсько-Протопопівського, Велико-
комишуваського, Курульського і Червонооскіль-
ського вузлів ГПП [15]. Маршрут: м. Харків, с. 
Петрівське Балаклійського району, с. Велика 
Комишуваха Барвінківського району, с. Ку-
рулька того ж району, с. Червоний Оскіл 
Ізюмського району, м. Харків. 

IV. Мезозой Харківщини (східної час-
тини Дніпровського грабена). Опорними 
об’єктами геотуру є відслонення тріасу, 
юри і крейди в межах Балаклійсько-
Савинського і Ізюмсько-Кам’янського ву-
злів ГПП [14, 16]. Маршрут: м. Харків, м. 
Ізюм, с. Кам’янка Ізюмського району, с. 
Яремівка того ж району, с. Мілова Балак-
лійського району, м. Харків. 

V. Палеоген Харківщини (східної час-
тини Дніпровського грабена). Опорними 
об’єктами геотуру є відслонення бучацько-
го, київського, межигірського, обухівського і 
берекського регіоярусів в межах Харківсько-

го, Зміївського і Балаклійсько-Савинського 
вузлів ГПП [13, 16]. Маршрут: м. Харків, с. 
Залиман Балаклійського району, с. Мілова 
того ж району, с. Коропове Зміївського ра-
йону, м. Харків. 

VI. Геологічна будова Червонооскіль-
ського купола (східна частина Дніпровсько-
го грабена). Опорними об’єктами геотуру є 
ГПП Червонооскільського вузла з відсло-
неннями карбону, тріасу, юри, крейди і кай-
нозою [15]. Маршрут: м. Харків, м. Ізюм, с. 
Червоний Оскіл Ізюмського району, м. Хар-
ків. 

VII. Геологічна будова Кам’янської ан-
тикліналі (східна частина Дніпровського 
грабена). Опорними об’єктами геотуру є 
класичні відслонення тріасу, юри і крейди 
Ізюмсько-Кам’янського вузла ГПП [14, 17]. 
Маршрут: м. Харків, м. Ізюм, с. Кам’янка 
Ізюмського району, м. Харків. 

В обсязі цих геотурів можуть бути роз-
глянуті і поглиблені різні аспекти геології 
регіону - палеонтологічний, стратиграфіч-
ний, мінералогічний і т. д. за типами гідних 
уваги об’єктів ГПП Харківщини. 

В цих маршрутах задіяні ГПП, що є 
відслоненнями: 1 - кайнозою в кар’єрі цеге-
льного заводу № 15 (зараз - завод кераміч-
них труб) у м. Харків, 2 - кайнозою в 
кар’єрах поблизу с. Черкаська Лозова Дер-
гачівького району, 3 - кайнозою в ярі Кру-
тий Лог в с. Руські Тишки Харківського ра-
йону, 4 - кайнозою на правому борті до-
лини р. Харків у м. Харків, 5 - кайнозою в 
кар’єрі цегельного заводу № 3 поблизу с. 
Шестакове Вовчанського району, 6 - верхньої 
крейди поблизу с. Зибене того ж району, 7 - 
верхньої крейди поблизу с. Бочкове того ж ра-
йону, 8 - кайнозою поблизу с. Коропове Змі-
ївського району в урочищі Козача гора, 9 - 
верхньої крейди і кайнозою поблизу с. Мі-
лова Балаклійського району, 10 - верхньої 
крейди поблизу с. Кам’янка Дворічансько-
го району, 11 - кайнозою поблизу с. Зали-
ман Балаклійського району, 12 - верхнього 
карбону поблизу с. Петрівське того ж райо-
ну (балка Копані), 13 - середнього і верх-
нього карбону цієї ж місцевості (балка Ор-
лова), 14 - верхнього карбону в с. Велика 
Комишуваха Барвінківського району, 15 - 
юрської і крейдової систем на горі Кре-
мінець в м. Ізюм, 16 - середньої і верхньої 
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юри в с. Кам’янка Ізюмського району (пони-
ззя балки Греківська, Великі Кам'янські від-
слонення), 17 - верхнього тріасу і юри на 
південно-західній околиці того ж села (бал-
ка Протопівська), 18 - верхньої юри поблизу 
того ж села (урочище Перекоп), 19 - верх-
нього тріасу і нижньої юри поблизу с. Суха 
Кам’янка Ізюмського району, 20 - сеноману 
поблизу с. Яремівка того ж району, 21 - вер-
хньої крейди поблизу с. Червоний Оскіл то-
го ж району, 22 - середньої юри в тій же мі-
сцевості, 23 - араукаритової світи поблизу 
центру с. Червоний Оскіл, 24 - нижньої пе-
рмі на південно-східній околиці с. Курулька 
Барвінківського району, 25 - верхнього кар-
бону поблизу с. Пашкове того ж району 
[12-16]. 

Використання ГПП Харківщини до-
зволяє зібрати найбільш повний і якісний 
матеріал для створення експозиції науко-
вих музеїв, а також краєзнавчих районних і 
шкільних музеїв, обладнання шкільних ка-
бінетів географії і вузівських кабінетів гео-
логії і географії. Це стосується комплектації 
палеонтологічних, стратиграфічних, мінера-
логічних, петрографічних колекцій, колек-
цій корисних копалин, а також виготовлення 
наочних експонатів. Нами приводився склад 
графічних матеріалів і колекцій такої експо-
зиції, що характеризує природу Харківщини 
[18]. Саме на базі ГПП регіону була створе-
на експозиція залу геології Харківщини в 
Музеї природи Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна. Вони були 
використані для характеристики тієї части-
ни геологічного розрізу, яка безпосередньо 
відслонена в межах області. Так, 
кам’яновугільна система представлена зраз-
ками гірських порід з ГПП с. Червоний 
Оскіл, пермська система - Курульського ку-
пола, тріасова система - Протопівської бал-
ки поблизу с. Кам’янка Ізюмського району, 
юрська система - з численних об’єктів Ізю-
мщини (Протопівська і Сухокам’янська бал-
ки, південно-східна околиця м. Ізюм, Великі 
Кам’янські відслонення, гора Кремінець, 
вапнякові кар’єри сіл Мала Комишуваха, 
Заводи і ін.), крейдова система - гори Кре-
мінець, с. Яремівка Ізюмського району, с. 
Мілова Балаклійського району, а також чис-
ленних об’єктів правобережжя рік Вовча і 

Оскіл в Вовчанському, Дворічанському і 
Куп’янському районах. Кайнозой представ-
лений зразками з ГПП переважно Зміївсько-
го, Балаклійського, Нововодолазького і Хар-
ківського районів. З метою обґрунтування 
віку вказаних стратонів демонструється па-
леонтологічна колекція, зібрана в зазначе-
них ГПП. Особливий науковий інтерес 
представляють численні залишки пізньоюр-
ських коралів, молюсків, голкошкірих і бра-
хіопод. З палеоботанічних об’єктів най-
більш значні і відомі залишки пізньотріасо-
вих ("гаражівська флора" околиць с. Велика 
Комишуваха) і середньоюрських рослин 
("кам’янська флора" ГПП поблизу м. Ізюм). 
Експозицію прикрашають дві великі діора-
ми з предметним переднім планом з відпо-
відних гірських порід, що характеризують 
визначні ГПП регіону - Великі Кам’янські 
відслонення і кар’єр цементної сировини в 
с. Мілова. Саме завдяки використанню ГПП 
розглянута експозиція дає досить повне 
уявлення про геологічну будову області як 
частини великого і своєрідного північно-
східного регіону України, розташованого в 
східній частині Дніпровсько-Донецької за-
падини і південній частині Воронезької ан-
теклізи.  

Таким чином, ГПП Харківщини мають 
велике наукове значення, бо містять дуже 
важливі геологічні компоненти, збереження 
яких дозволяє неодноразово звертатися до їх 
дослідження; вони є оптимальними для 
створення експозицій наукових і освітніх 
музеїв щодо геології області і являються 
цінними об’єктами наукового туризму, які 
привертають до себе увагу як вітчизняних 
так і іноземних фахівців. Науковий ресурс 
ГПП Харківщини далеко не вичерпаний. 
Вони мають забезпечити подальше прове-
дення наукових геотурів і зростання дослід-
ницької діяльності в регіоні. Їх наукове ви-
користання сприятиме популяризації і збе-
реженню геологічної спадщини Харківщи-
ни.  

Подальші розвідки пов’язані з вияв-
ленням і вивченням наукової значущості но-
вих ГПП з метою їх раціонального викорис-
тання і збереження. Найбільш перспектив-
ною територією для цього є південно-східна 
частина Харківщини. 
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