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ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРІЗУ 
«КОЗАЧА ГОРА» (ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ): ОЛІГОЦЕН, ЗМІЇВСЬКА СВІТА. СТАТТЯ 1
LITHOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE «COSSACK MOUNT» 
GEOLOGICAL SECTION (KHARKIV AREA): OLIGOCENE, ZMIIV FORMATION. ARTICLE 1
Т. В. Шевченко
Tetiana V. Shevchenko
Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, 55 b O. Honchara Str., 01601, Kyiv, Ukraine (shetv@ukr.net)
Наводиться характеристика розрізу «Козача гора» в якості опорного і гіпостратотипового для зміївської світи олігоцену
Північної України. Узагальнюються матеріали з історії вивчення зміївських відкладів за двовіковий період, відмічаються
основні віхи в еволюції поглядів на стратиграфічне положення зміївської світи. Приділено увагу так званій «проблемі полтавського ярусу» в історичному її аспекті та її впливу на стратифікацію олігоценових відкладів району досліджень та Північної
України в цілому. Описуються літологічні особливості порід зміївської світи в розрізі «Козача гора», відмічаються фаціальні
взаємовідносини, надаються зображення основних літологічних різновидів, що складають розріз. Наводяться погляди
дослідників на генезис зміївських відкладів, який ще донедавна приймався за континентальний, алювіально-озерний,
озерний, прісноводний. На основі аналізу вивчених мікрофацій доводиться морське, не континентальне, походження усієї
послідовності зміївської світи в даному розрізі. Показаний розподіл паліноморф по розрізу, відмічені рівні вірогідного перевідкладення мікрофосилій. Доводиться унікальність опорного розрізу «Козача гора» як літологічного об’єкту, що дозволяє
вивчати події обміління та опріснення Субпаратетісу і Паратетісу у середньоолігоценовій час.
Ключові слова: опорний розріз; берецька світа; зміївська світа; сиваська світа; паліноморфи; Дніпровсько-Донецька
западина; Північна Україна.
The description of the «Cossack Mount» section as one of the basic and hypostratotypical for the Zmiiv Formation of the Oligocene
of Northern Ukraine is given. Materials on the history of the study of Zmiiv deposits for the two-century period are summarized.
The main milestones in the evolution of views on the stratigraphic position of the Zmiiv Formation are noted. Аttention is paid
to the so-called «problem of the Poltava Stage» in its historical aspect and its influence on the stratification of the Oligocene
sediments of the research area. The lithological features of rocks and facial relationships of this section are described. Іmages
of the main lithological varieties of rocks are given. Researchers’ views on the genesis of Zmiiv deposits are given (continental,
alluvial-lake, lake, freshwater). Based on the studied microfacies, the genesis of the Zmiiv Formation is marine, not continental.
The distribution of palynomorphs by section is shown, the levels of probable redeposition of microfossils are noted. The «Cossack
Mount» basic section is a unique lithological object that allows us to study the events of shallowing and desalination of Sub-
Paratethys and Paratethys during the Middle Oligocene.
Keywords: key section; Bereka Formation; Zmiiv Formation; Syvash Formation; palynomorphs; Dnieper-Donets depression;
Northern Ukraine.

ВСТУП
На території Харківської області, яка в геологічному відношенні відповідає північно-східному
району Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ),
розташована стратотипова місцевість відкладів
верхнього олігоцену (рис. 1–5). Дана територія
на предмет стратифікації осадового чохла неодноразово піддавалася геологічним дослідженням —
історія її вивчення налічує вже більше двох століть.
Безумовно відправною точкою усіх геологічних
пошукувань Північної України є стратиграфіч-

на схема М. О. Соколова (1893) з поділом нижньотретинних відкладів на чотири яруси (рис. 2).
Найбільш спірним за віком та обсягом в схемі
М. О. Соколова був полтавський ярус. Являючись
складним піщанистим комплексом порід, полтавський ярус майже не містить палеонтологічних
решток, тому датування та обсяг ярусу довгий
час було предметом палких наукових дискусій.
Сам М. О. Соколов піщано-глинисті породи всього
цього ярусу відносив до олігоцену, проте біль-
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Рис. 1. Основні геологічні структури Північної України та місцезнаходження вивченого розрізу. (КЯЗ — Конксько-
Ялинська западина; ДСС — Донецька складчаста споруда).
Fig. 1. Schematic map of Ukraine with main structural geological elements and location of the «Cossack mount»
section. (КЯЗ — Konka-Yalyn depression; ДСС — Folded Donets Basin).

62

ISSN 2522-9753 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІГН НАН УКРАЇНИ, ТОМ 13, 2020

mz

М.О. Соколов,
1893

новопетрівський
регіоярус

новопетрівська
світа
(вік - міоцен)

полтавська серія

полтавсьий надгоризонт

(1)

(3)
полтавська серія

mz

зм. підсв.

зміїв. (вік - ранній
зміїв.підсв. світа олігоцен)

межигірський берецький
регіоярус
регіоярус

zm

zm

сив. (вік - пізній
світа олігоцен)

В кружечках - поділ на стратони за сучасними уявленнями
(за роботами Зосимович, Шевченко, 2014, 2015):
sv

- сиваська світа

np3 - верхньоновопетрівська підсвіта

zm

- зміївська світа (зміїв. св., зм.св.);
зміївська підсвіта (зм. підсв., зміїв. підсв.)

np2 - середньоновопетрівська підсвіта

mz

- межигірська світа

np1 - нижньоновопетрівська підсвіта
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Fig. 2. The stratigraphic position of the Zmiiv Formation in the historical aspect.
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Таблиця. Регіональна стратиграфічна схема олігоценових відкладів Північної України в історичному аспекті
(за роботою (Зосимович, Шевченко, 2014)).
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шість дослідників до середини минулого століття
вік всього полтавського ярусу («полтавських»
пісків) приймала як міоценовий (рис. 2). В будові
полтавського ярусу в нижній частині завжди спостерігаються верстви або товща темноколірних
сланцюватих (зелених до чорних) глин. Дані глини
за поглядами тих часів уособлювали перерву між
харківським і полтавським ярусами М. О. Соколова
(Карякін, 1938 та ін.). М. М. Карловим ці базальні
шари полтавського ярусу були виділені у зміївську
світу і за віком зіставлялися з аквітаном на основі
флористичних даних Я. М. Коваля (Карлов, 1953;
Семенов, 1965).
У другій половині минулого століття на тлі розробок регіональних та місцевих схем для геологічного картування, накопиченням нових даних
та спроб більш детального датування полтавський
ярус М. О. Соколова був розчленований на більш
дрібні підрозділи в ранзі світ чи горизонтів (рис. 2,
табл.). Якщо приналежність верхньої частини
полтавського ярусу (=полтавська світа за схемою 1963 р., =новопетровська світа за схемою
1992 р. (Зосимович та ін., 1963; Зосимович,
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Полтавська серія
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схема (Бакинська
нарада, Баку, 1955)
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Верхній

Відділ
Підвідділ

Table. The history of creating Oligocene regional stratigraphic scheme of Northern Ukraine (by (Zosimovich,
Shevchenko, 2014)).

1981, 1992)) до міоцену не викликала сумнівів
у дослідників, то нижня частина ярусу (=зміївська та сиваська світи М. М. Карлова (1953),
=берецька світа за схемою 1963 (Зосимович
та ін., 1963)) за віком навпаки мала різночитання. Погана збереженість тих рідкісних молюсків у пісках сиваської/берецької світи (місцезнаходження біля с. Сиваш та Олексіївка)
привела до розбіжності у поглядах про вік цієї
малакофауни (олігоцен?/міоцен?). Частиною
дослідників взагалі заперечувалася наявність
верхньоолігоценових відкладів у Північній Україні
(Ремізов, 1960; Д. Є. Макаренко, Ю. І. Селін
у (Стратиграфическая…, 1987, розділ «Особые
мнения»)).
Дослідженнями В. Ю. Зосимовича як за малакофауною, так і за загально геологічним підґрунтям доводиться, що «нижньополтавський» ярус
(«морська полтава» М. О. Соколова = берецька
світа В. Ю. Зосимовича) є дійсно утворенням
морського середовища олігоценового часу
(Зосимович, 1992). В зв’язку з цим вивчення
нових розрізів, отримання даних за іншими гру-
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Опробування 2018 р.

25 номер зразка

Рис. 3. Відслонення «Козача гора»: загальний вигляд, опробування (2003 та 2018 рр.) та розподіл паліноморф
по розрізу.
Fig. 3. «Cossack mount» section: general view, sampling (2003 and 2018) and distribution of palynomorphs in
the section.
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Рис. 4. Відслонення «Козача гора»: глини зміївської світи.
Fig. 4. «Cossack mount» section: the сlays of the Zmiiv Formation.

пами викопних організмів є дуже актуальним
і корисним для подальшого «розплутування» так
званої «німої» «проблеми полтавського ярусу».
Ціллю даної статті є літологічний опис розрізу
«Козача гора», в якому є розкритою і доступною
до вивчення нижня частина полтавського ярусу
М. О. Соколова — зміївські відклади.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Слід зауважити, що в стратиграфічних схемах
різних років так звані зміївські відклади (глини) основи полтавського ярусу описувалися як зміївська
світа (Карлов, 1953, Зосимович, Шевченко, 2014,
2015), горизонт зміївських глин берецької світи
(Зосимович та ін., 1963), зміївський підгоризонт
берецького горизонту, зміївські верстви, зміївська
підсвіта берецької світи (Стратиграфическая…,
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1987; Стратиграфічна…, 1993). В даній роботі
розчленування олігоценових відкладів прийнято
за схемою (Зосимович, Шевченко, 2015), зміївські та сиваські відклади прийняті в ранзі світ.
Матеріалом для досліджень спочатку слугували
палінологічні мацерати зразків зміївської та сиваської світ, відібраних з розрізу «Козача гора»
В. Ю. Очаковським та С. Б. Сябряй у 2003 р.
Лабораторна обробка 32 зразків на палінологічний аналіз виконувалась спільно (за методикою В. П. Гричука). Спорово-пилкові матеріали,
короткий літологічний опис та розбивка розрізу
на інтервали опубліковані у (Очаковський, 2006)).
В квітні 2018 р. під час геологічної екскурсії
в рамках науково-практичної конференції «Новітні
проблеми геології» (м. Харків) мною для повторного палінологічного аналізу зміївських відкладів
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Рис. 5. Основні літологічні різновиди порід, що складають зміївську світу в розрізі «Козача гора». За масштабну лінійку виступає монета 10 коп.; розміри монети (діаметр та товщина) вказані на фотографіях зразка 10.
Велика стрілка на крайніх лівих фотографіях вказує, що даний зразок продовжується; букви «а», «б», «в» вказують на масштаб фотографування: а — загальний вигляд зразка, б — середнє збільшення, в — макрозйомка.
Зміївська світа: зразок 10 — пісок дрібнозернистий; зразок 11 — пісок середньозернистий з глауконітом; зразок 13 — глина; зразок 14 — глина запісочена з плямами ярозиту та рештками вуглефікованих рослин; зразок
16 — пісок середньозернистий з включенням пісковику озалізненого, ярозитизованого та загіпсованого.
Fig. 5. The main types of rocks of Zmiiv Formation of «Cossack Mount» section. A coin of 10 kopecks is taken
for a scale bar; the dimensions of the coin (diameter and thickness) are indicated in the photographs of sample
10. A large arrow in the leftmost photos indicates the continuation of the sample; the letters «а», «б», «в» denote
different photo scaling: a — general view of the sample, б — average magnification, в — macro photography.
Zmiiv Formation: sample 10 — fine-grained sand; sample 11 — medium-grained sand with glauconite; sample
13 — clay; sample 14 — sandy clay with yellow patches of jarosite and with carbonized plant remains; sample 16 —
medium-grained sand with ferruginous sandstone concretions with jarosite and gypsum.
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Рис. 5. Продовження. Зміївська світа: зразок 17 — глина; зразок 18 — глина з плямами ярозиту; зразок 19 —
глина піщаниста; зразок 21 — пісок та пісковик середньо-крупнозернистий, озалізнений; зразок 22 — пісок
середньо-крупнозернистий; зразок 24 — пісок середньозернистий. Сиваська світа: зразок 25 — алеврит.
Continuation of Fig. 5. Zmiiv Formation: sample 17 — clay; sample 18 — clay with yellow patches of jarosite; sample
19 — sandy clay; sample 21 — ferruginous medium-, coarse-grained sand and sandstone; sample 22 — medium-,
coarse-grained sand; sample 24 — medium-grained sand. Syvach Formation: sample 25 — aleurit.
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було відібрано 15 зразків та складено детальний
опис розрізу. Відмив зразків на палінологічний
аналіз проводився за методикою з використання
15‑мікронного сита.
РЕЗУЛЬТАТИ
Зміївська світа в північно-східному районі ДДЗ
має широке розповсюдження. За матеріалами попередніх геологічних зйомок (Зосимович,
1992 та ін.) та сучасних (Борисенко та ін., 2008)
вона дуже поширена на вододільних плато, залягає з чітким контактом на межигірській світі,
перекривається так само з чітким контактом
новопетрівською світою, або більш молодими
терасовими утвореннями. В районі дослідження
зміївська світа відслонюється вздовж правого
(крутого і високого) берега р. Сіверський Донець.
Підошва зміївської світи на території дослідження розташована на абсолютних відмітках від
+160 до +90 м. Світа має різну потужність. Біля
с. Гайдари вона дорівнює 4,0 м, біля с. Велика
Гомільша — 7,7 м.
Розріз «Козача гора»
на південь від с. Коропове (колишні Коробові
хутора) (49°35′21.5″N 36°20′50.6″E) Зміївського
району Харківської області; правий берег
р. Сіверський Донець, +132 м. Розріз є геологічною (природньою) пам’яткою, доступний для
відвідування та вивчення. На правому крутому
березі від урізу води вгору в загальному вигляді
відслонюються (рис. 3, 4):
Межигірська світа (видима пот ужність — 25 м) — безкарбонатні зеленувато-сірі
піски з глауконітом.
Зміївська світа (7,6 м) — безкарбонатна товща переверствування глин, пісків, пісковиків
та алевритів. Домінуючий породний елемент —
темноколірні глини.
Сиваська світа (2 м) — алеврити.
Основні літологічні різновиди порід, що складають розріз зміївської світи, представлені на рис. 5.
Для зручності за масштабну лінійку взята монета 10 коп. Товщина монети, її бокова насічка
виступають як одиниця виміру для оцінювання
зернистості порід.
Зміївська світа (знизу вверх):
1. Нижній контакт світи чіткий, підкреслений
зміною окраски порід з зеленувато-сірого
з плямами ярозиту на бурувато-коричнюватий.
Контактна зона (до 1 м) представлена пачкою
перешарування різнозернистих кварцевих
пісків (дрібно-, середньозернистих), корич-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

нюватих (рис. 5, зразок 10), світло-зелених
з глауконітом (рис. 5, зразок 11), світло-сірих,
сірих (рис. 5, зразок 12) та прошарків або лінз
глин плитчастих коричнюватих.
Вище залягає пачка шоколадних глин (0,5 м).
Глини щільні, плитчасті, на площинах нашарування присипки алевритового матеріалу, через
який глини розколюються на плитки (рис. 5,
зразки 13, 14). На площинах нашарування
відбитки вуглефікованих рослин (рис. 5, зразок
14), з рясними плямами ярозиту.
Пачка (2 м) глин бурувато-зелено-сірих (рис. 5,
зразки 17, 19), зеленувато-сірих, темно-сірих
до чорних, коричнюватих (рис. 5, зразок 18)
щільних, плитчастих, ярозитизованих, з присип
ками та прошарками піску кварцового з глауконітом дрібно-, середньозернистого, зі стяжіннями пісковику озалізненого, ярозитизованого
та загіпсованого (рис. 5, зразок 16).
Пачка (0,7 м) пісків вохристо-жовтих, озалізнених, різнозернистих від дрібно- до крупнозернистих, рихлих або зцементованих до крупних
брил пісковику (такого ж за складом та кольором) (рис. 5, зразок 21). У відслоненні брили
озалізненого пісковику випадають з розрізу
і розкидані по схилу гори. Озалізнення пісків
вторинне, відбулося за рахунок водоупорності
нищезалягаючих глин.
Пачка (0,8 м) пісків зеленувато-сірих, з розводами ярозиту, з ходами мулоїдів, за розмірністю подібних нищезалягаючим піскам
вохристо-жовтим (рис. 5, зразок 22), але
не порушених процесами озалізнення.
Пачка (2,6 м) глин зеленуватих, зеленувато-
сірих, алевритів, з прошарками та лінзами
сірих пісків дрібно-, середньозернистих (рис. 5,
зразок 24) та пісків дрібнозернистих, з ходами
мулоїдів, з ярозитовими розводами.
Вище залягають відклади сиваської світи (2 м).
В даному розрізі потужність сиваської світи
скорочена. На контакті з сиваською світою —
перешарування пісків сірих сипких, дрібноі середньозернистих, світло-сірих. Сиваська
світа представлена алевритами сірими або
пісками тонкозернистими, бескарбонатними
(рис. 5, зразок 25). Вище сиваської світи —
четвертинні відклади.

ОБГОВОРЕННЯ
За результатами вивчення мацератів зразків
зборів 2003 та 2018 рр. зміївська світа у своєму
складі містить рештки мікрофосилий: органікостін-
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ний мікропланктон, «палінофорамініфери», пилок
наземних рослин, кутикули, темноколірні фітокласти, аморфну органічну речовину, уламки дрібних
форамініфер, дрібні фрагменти (уламки) черепашок молюсків. Розподіл паліноморф показаний
на рис. 3; аналіз палінофацій, визначення віку
та кореляція відкладів за палінологічними даними
буде наведено у Статті 2.
Донедавна через загальне темне забарвлення
(вуглистість) відкладів, зокрема глин (рис. 4, 5),
і відсутність макроскопічних викопних решток
зміївська світа даного розрізу і світи в цілому
відносилась до утворень, пов’язаних з континентальними умовами осадконакопичення (Карлов,
1953, Ремізов, 1960 та ін.). В сучасних роботах
розріз «Козача гора» описаний як утворення
давніх озер (Еловичева, 2013), або як алювіально-
озерні піщано-глинисті фації чи озерні фації вугленосних глин (Борисенко та ін., 2008). За нашими
дослідженнями наявність цист динофлагелят (від
першого до останнього зразка) в розрізі вказує
на морську обстановку накопичення зміївської
світи. Тим не менш формування глин і пісків
зміївської світи відбувалося у відчутній близькості
до суходолу, що доводиться присутністю в них
великої кількості наземного рослинного дебрису.
Виявлені дрібні уламки (детрит?) черепашок
та дрібні форамініфери в середній частині глинистої товщі (зразки 14–16, рис. 5) потребують

більш уважного вивчення спеціалістами, оскільки
їх знахідки можуть свідчити як про сингенетичні
процеси накопичення, так і про процеси перевідкладення. Зміївські відклади певний час розглядалися як продукти «перемиву» нижчезалягаючих
(межигірських) порід (Карякін, 1938 та ін.), тому
детальне вивчення усієї мікрофації на сучасному
рівні може пролити світло на це питання.
ВИСНОВКИ
Розріз «Козача гора» в околицях м. Зміїв є унікальним і пропонується в якості гіпостратотипового
для зміївської світи олігоцену і опорного для вивчення морських прибережних фацій. Безумовною
перевагою розрізу є його добра відслоненість
і збереженість. Доведено, що зміївська світа
даного розрізу багата на органікостінний мікропланктон, що у поєднанні з детальним літологічним аналізом дозволить використовувати його
в якості опорного при кореляції розрізів олігоцену
Північної України, при розшифруванні синхронних
басейнових подій Субпаратетіса та Паратетіса.
Унікальна зміївська послідовність відбиває події
розпріснення та обміління палеобасейнів в середньоолігоценовий час, опис якої за органікостінним
мікропланктоном буде наведено у Статті 2.
Робота виконана в рамках фундаментальних
досліджень: за тематиками № 0118U003433
(1030) та № 0120U101289 (1230).
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА 
«КОЗАЧЬЯ ГОРА» (ХАРКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ): ОЛИГОЦЕН, ЗМИЕВСКАЯ СВИТА. СТАТЬЯ 1
Т. В. Шевченко
Приводится характеристика разреза «Казачья гора» в качестве опорно-регионального для олигоцена и гипостратотипического для змиевской свиты. Обобщены материалы по истории изучения змиевских отложений за двухвековой период,
отмечаются основные вехи в эволюции взглядов на стратиграфическое положение змиевской свиты. Уделено внимание
так называемой «проблеме полтавского яруса» в историческом аспекте и ее влиянию на стратификацию олигоценовых
отложений района исследований и Северной Украины в целом. Описываются литологические особенности пород змиевской свиты в разрезе «Казачья гора», отмечаются фациальные взаимоотношения. Подаются фотоизображения основных
литологических разновидностей осадков, которые слагают разрез. Приводятся взгляды исследователей на генезис змиевских отложений, который до недавнего времени принимался как континентальный, алювиально-озерный, пресноводный.
На основе анализа изученных микрофаций доказывается морское, не континентальное происхождение всей змиевской
последовательности в данном местонахождении. Отмечается распределение палиноморф по разрезу, указаны уровни
вероятного переотложения микрофоссилий. Обосновывается уникальность разреза «Казачья гора» как литологического
объекта для изучения событий обмеления опреснения Субпаратетиса и Паратетиса в среднеолигоценовое время.
Ключевые слова: опорный разрез; берекская свита; змиевская свита; сивашская свита; палиноморфы; Днепровско-
Донецкая впадина; Северная Украина.
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