
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

НОВАК ТАРАС АНДРІЙОВИЧ 

 

УДК 911.2:551.4.034(477.8) 

ДИСЕРТАЦІЯ 

РЕЛЬЄФ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: 

ПРОБЛЕМИ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

 

11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 _______________ Т. А. Новак 

                    

 

Науковий керівник  

 

 

 

Львів – 2020 

Богуцький Андрій Боніфатійович, 

кандидат геолого-мінералогічних наук, 

професор 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Новак Т. А. Рельєф Волинської височини: проблеми просторової 

диференціації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія» – 

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

м. Київ, 2020. 

Волинська височина є геоморфологічно неоднорідною територією, 

окремим ділянкам якої притаманні риси рельєфу, що уподібнюють їх до 

сусідніх геоморфологічних регіонів і відрізняють від решти території 

височини. Під час проведення дисертаційних досліджень здійснена спроба 

виявлення просторових відмінностей геоморфологічної будови Волинської 

височини, встановлення їхнього походження та сучасних тенденцій розвитку, 

і деталізація геоморфологічного районування височини з урахуванням цих 

відмінностей. Підставами для висновків слугували результати численних 

досліджень, ключовими з яких стали детальний морфометричний аналіз 

території Волинської височини, застосування низки методів для оцінки 

впливу неотектонічної активності на рельєф досліджуваної території, 

дослідження будови річкових долин та реліктових форм рельєфу. 

Територія дослідження належить до південно-західної частини 

Східноєвропейської рівнини і має здебільшого чітко виражені орографічні 

межі. Північний уступ Волинської височини добре виражений на всій 

протяжності і відділяє Волинську височину від Поліської низовини. Його 

висота становить 30–40 м, зменшуючись на сході до 10–15 м. Висота 

південного уступу, який понижується до Малого Полісся, змінюється від 20–

30 м на сході до 40–50 м на заході і 100 м у межах центрально-східного 

відрізка, де він особливо добре виражений. На заході територію досліджень 

обмежує ділянка українсько-польського кордону. Проблемною ділянкою є 

східна межа височини, яку, з огляду на сукупність геологічних, тектонічних і 
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геоморфологічних чинників, проведено по долині р. Корчик.  

Волинській височині характерний слабкий загальний ухил території у 

північному напрямі. Більшості її території властивий пасмовий рельєф із 

середніми абсолютними висотами 235–245 м. Максимальні абсолютні висоти 

тут, за винятком Мізоцької і Повчанської височин, як правило, не 

перевищують 270–280 м. На території Повчанської височини є найвища 

точка Волинської височини (361,3 м), але найбільші середні значення 

абсолютної висоти властиві Мізоцькій височині (290–300 м).  

Морфометричний аналіз території Волинської височини виконаний на 

основі даних SRTM і включав аналіз показників крутизни схилів, глибини 

вертикального та густоти горизонтального розчленування. З метою оцінки 

точності проведеного аналізу довільно обрані шість ключових ділянок, на 

яких отримані результати порівняні із результатами морфометричного 

аналізу, виконаного з використанням даних топографічних карт. Здійснений 

аналіз виявив суттєві відмінності у морфометрії різних ділянок Волинської 

височини, зокрема чітке переважання високих показників крутизни схилів, 

глибини вертикального та густоти горизонтального розчленування у 

південній та південно-східній частинах височини та переважання суттєво 

нижчих значень цих параметрів у східній частині височини. Західна і 

центральна частини Волинської височини характеризується домінуванням 

середніх значень аналізованих морфометричних параметрів. Виконаний 

аналіз також дозволив виявити менш помітні територіальні зміни у розподілі 

аналізованих показників, які стали однією із підстав для подальшої 

деталізації геоморфологічного районування території дослідження. 

Більшість морфоструктурних меж Волинської височини, на відміну від 

орографічних, виражені нечітко. Існує проблема, пов’язана із оцінкою 

співвідношення впливу ендогенного і екзогенного факторів на формування 

північного і південно-західного орографічних уступів височини. Для 

отримання додаткової інформації щодо морфоструктури Волинської 

височини нами здійснена спроба за даними буріння побудувати карту 
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сучасного гіпсометричного положення поверхні сеноману. Результати 

аналізу свідчать про загальну тенденцію до пониження поверхні сеноману у 

західному і північно-західному напрямах. Характерно, що в південній 

частині ділянки, в районі південного уступу Волинської височини немає 

видимих порушень в структурі товщі сеноману, які б відображали наслідки 

тектонічної активності. Натомість, завдяки характерним вигинам ізогіпсів, 

добре виражені кільцева Повчанська морфоструктура і Мізоцька 

морфоструктура. 

Також зроблена спроба реконструювати сучасне положення 

середньосарматської поверхні вирівнювання Мізоцької морфоструктури 

шляхом інтерполяції висот вершинних поверхонь. Враховуючи 

територіальний розподіл відміток висот покрівлі сарматських відкладів, на 

території Мізоцької височини можна виділити чотири відносно чітко 

диференційовані регіони: західний, центральний, північний і східний. За 

результатами аналізу можна зробити припущення щодо диференційованих 

вертикальних блокових переміщень у межах західної і східної ділянок 

Мізоцької височини.  

Наявність розривних порушень, які обмежують Мізоцьку височину із 

заходу та півночі, підтверджується результатами обчислення SL градієнтів 

ерозійних тальвегів у її західній і центральній частинах. Про це свідчить 

концентрація аномально високих значень SL градієнта по периметру 

височини на заході, північному заході і північному сході. 

Для аналізу морфотектонічних особливостей південно-східних ділянок 

Волинської височини здійснена спроба кількісної оцінки низки параметрів, 

які впливають на узгодження долинної мережі Повчанської і Мізоцької 

височин з геологічною і тектонічною структурою території. Із цією метою у 

межах цих ділянок виділені 10 найбільших долинних систем, елементам яких 

присвоєно відповідні ієрархічні показники. Результати аналізу показників 

біфуркації, безпосередніх показників біфуркації і біфуркаційних індексів 

свідчать про існування помірного структурного контролю закладання 
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ерозійних тальвегів на більшості території та високий рівень гомогенності 

долинної мережі обох районів. Ступінь структурного контролю дещо вищий 

на території Мізоцької височини. 

Окрім цього здійснено азимутальний аналіз простягання тальвегів 

долин Повчанської та Мізоцької височин. Рози-діаграми просторового 

положення ерозійних тальвегів обох височин виявляють переважання 

напрямів N120˚–140˚ на Повчанській височині і N110˚–130˚ на Мізоцькій, 

тобто домінування північно-західного простягання. На Повчанській височині 

переважання головних трендів орієнтації тальвегів менш виражене. 

Простягання ерозійних тальвегів було порівняно із орієнтацією 

тектонічних тріщин у корінних породах. На території Мізоцької височини 

спостерігається узгодження простягань. У межах Повчанської височини 

тріщинуватість корінних крейдових порід характеризується переважанням 

напряму північ–південь. На нашу думку, це може бути зумовленим 

накладанням долинної мережі, сформованої у неогеновій товщі, на 

крейдовий субстрат. При цьому значна частина долин зберегла первинний 

північно-західний напрям закладання, неузгоджений із тріщинуватістю 

крейдових порід.   

Найбільшими морфоскульптурними елементами височини є річкові 

долини. Ширина найбільших річкових долин (Західного Бугу, Стиру, Ікви, 

Горині) здебільшого змінюється в межах 3–8 км, подекуди сягаючи 11 км. 

Варто зауважити, що волинські відрізки річкових долин з точки зору 

кількості терас і їхніх морфологічних параметрів відрізняються від ділянок 

цих самих долин на південь і на північ від Волинської височини. У межах 

річкових долин виявлено три морфологічно виражені надзаплавні тераси 

(одну середньоплейстоценову і дві пізньоплейстоценові) та заплаву. У долині 

Горині ідентифіковано також четверту, ранньоплейстоценову терасу. 

Відносна висота терас над урізом води в ріках, як правило, зростає вниз за 

течією, іноді досить помітно. Важливою властивістю терас є значна різниця у 

висоті цоколя, яка часто спостерігається на сусідніх ділянках однієї тераси. 
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На наш погляд, це є ознакою періодичної зміни базису ерозії у період 

формування терас і, як наслідок, зміни висоти врізу. Всі тераси, окрім 

наймолодшої, вкриті еолово-делювіальними лесами, потужність яких зростає 

зі збільшенням віку тераси. Наймолодша плейстоценова тераса представлена 

кількома рівнями, різними за відносною висотою над урізом води в ріках, 

переважно має локальне поширення і складена головно піщанистим 

матеріалом.  

Висока пізньоплейстоценова тераса вкрита плащем лесів нерівномірної 

потужності (до 4 м, рідко більше). На окремих ділянках вона має цокольний 

характер, проте здебільшого є акумулятивною. Низька плейстоценова тераса, 

як уже згадувалось, має локальне поширення і розташована на різних 

гіпсометричних рівнях. У межах долини Стиру добре виражені різні 

гіпсометричні рівні цієї тераси – Iа, Іб, Ів і Іг, які часто відокремлені досить 

чіткими уступами. Згадані рівні низької пізньоплейстоценової тераси добре 

читаються на топографічних картах масштабу 1:10000 і на місцевості, що 

дозволяє відображати їх на геоморфологічних картах.  

Найбільш поширеними на височині реліктовими формами рельєфу є 

денудаційні поверхні вирівнювання, долини стоку талих льодовикових вод і 

полігональні посткріогенні горбисто-западинні мікроформи. Мікрорельєфові 

Волинської височини властива наявність системи горбисто-западинних 

утворень полігональної форми, які достатньо чітко ідентифікується на 

аерофотознімках і на місцевості. Розвиток полігонального посткріогенного 

мікрорельєфу є наслідком діяльності кріогенних процесів в період 

красилівського палеокріогенного етапу. Мікрорельєф представлений 

системою полігональних додатних форм шириною в середньому 30–55 м, 

розділених мілкими видовженими пониженнями. Амплітуди перевищень між 

додатними і від’ємними формами, як правило, не перевищують 1 м. 

Аналіз численних космознімків високої якості свідчить, що 

полігональний посткріогенний мікрорельєф поширений майже на всій 

території Волинської височини і тяжіє до вирівняних вододільних поверхонь. 
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Не ідентифікований він лише в межах заплав і пізньоплейстоценових терас. 

Сьогодні рельєф Волинської височини продовжує трансформуватися. 

Можна виділити низку найактивніших сучасних геоморфологічних процесів, 

серед яких площинний змив, процеси лінійної ерозії тимчасових водотоків, 

ерозійна діяльність постійних водотоків та антропогенні процеси.  

Аналіз результатів досліджень дозволив отримати підґрунтя для 

деталізації геоморфологічного районування території Волинської височини 

шляхом виділення із застосуванням головно морфометричного та 

морфогенетичного критеріїв двадцяти підрайонів та чотирьох окремих 

таксономічних одиниць, до яких увійшли території найбільших річкових 

долин. 

Ключові слова: геоморфологія, рельєф, Волинська височина, 

морфометрія, морфоструктура, морфоскульптура, річкова долина, 

геоморфологічне районування. 
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SUMMARY 

Novak T. A. Geomorphology of the Volyn Upland: spatial differentiation 

issues. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis work for obtaining a scientific degree of Candidate in Geography 

(doctor of philosophy) in specialty 11.00.04 «Geomorphology and 

paleogeography» – Ivan Franko Lviv National University Ministry of Education 

and Science, Taras Shevchenko Kyiv National University Ministry of Education 

and Science, Kyiv, 2020 

Volyn Upland is a geomorphologically heterogeneous territory, some parts 

of which have relief features that liken them to neighboring geomorphological 

regions and distinguish them from the rest of the upland. During the dissertation 

research an attempt has been made to identify spatial differences in the 

geomorphological structure of the Volyn Upland, to establish their origin and 

current development trends, and to detail the geomorphological zoning of the 

upland taking into account these differences. The conclusions have been based on 

the results of numerous studies, the key of which were a detailed morphometric 

analysis of the Volyn Upland, the use of a number of methods to assess the impact 

of neotectonic activity on the topography of the study area, the study of river 

valleys and relict landforms. 

Study area is the southwestern part of the East European Plain and has 

mostly clearly defined orographic boundaries. The northern ledge of the Volyn 

Upland is well marked throughout its entire length and separates the Volyn Upland 

from the Polesian Lowland. Its height is 30–40 m, becoming lower in the eastern 

section to 10–15 m. The height of the southern ledge, which becomes lower to the 

Male Polesie, varies from 20–30 m in the east to 40–50 m in the west and 100 m in 

the central-eastern section where it is particularly well marked. In the west, the 

territory of the research is limited by the Ukrainian–Polish border. The problem 

area is the eastern boundary of the upland, which in view of the set of geological, 

tectonic and geomorphological factors, was drawn along the Korchik river valley. 

The Volyn Upland is characterized by a slight general slope of the territory 
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in the northern direction. Most of its territory is characterized by a steep relief with 

average altitudes of 235–245 m. The maximum absolute heights here, with the 

exception of the Mizoch and Povcha uplands mainly do not exceed 270–280 m. On 

the territory of the Povcha Upland there is the highest point of the Volyn Upland 

(361,3 m), but the biggest average values of absolute heights are in the Mizoch 

Upland (290–300 m). 

Morphometric analysis of the Volyn Upland has been performed on the basis 

of SRTM data and included analysis of slope steepness, depth of vertical dissection 

and density of horizontal dissection. In order to assess the accuracy of the analysis, 

six key areas have been randomly selected, where the results have been compared 

with the results of morphometric analysis performed using topographic maps. The 

analysis revealed significant differences in the morphometry of different parts of 

Volyn Upland, including a clear predominance of high slopes, depth of vertical 

dissection values and density of horizontal dissection values in the southern and 

southeastern parts of the upland and the predominance of significantly lower 

values of these parameters in the eastern part of the upland. The western and 

central parts of the Volyn Upland are characterized by the dominance of the 

average values of the analyzed morphometric parameters. The analysis also 

revealed less noticeable territorial changes in the distribution of the analyzed 

indicators, which became one of the reasons for further detailing of the 

geomorphological zoning of the study area. 

Most of the morphostructural boundaries of the Volyn Upland unlike 

orographic boundaries are vague. There is a problem associated with the 

assessment of the correlation of the impact of endogenous and exogenous factors 

on the formation of the northern and southwestern orographic ledges. For more 

information about the Volyn Upland morphostructure we have attempted to 

construct a map of the modern hypsometric position of the surface of the 

Cenomanian rocks using drilling data. The results of the analysis indicate a general 

tendency to lowering of the surface of the Cenomanian in the western and 

northwest directions. In the southern part of the area, within the southern ledge of 
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the Volyn Upland there are no visible displacements in the structure of the 

Cenomanian sediments, which would reflect effects of tectonic activity. Instead, 

taking into account bends of the isohypses, we can identify the distinct ring-shaped 

Povcha morphostructure and Mizoch morphostructure. 

We have also made an attempt to reconstruct the modern position of the 

Tortonian surface of alignment of the Mizoch morphostructure by interpolating the 

heights of watershed surfaces. The obtained results make it possible to distinguish, 

over the prevailing marks of the heights of the cover of the Tortonian sediments, 

four clearly distinct regions on the territory of the upland: western, central, 

northern and eastern. According to the results of the analysis, we can make 

assumptions about differentiated vertical block movements within the western and 

eastern sections of the Mizoch Upland. 

The presence of discontinuous violations that restrict the Mizoch Upland 

from the west and the north is confirmed by the results of the calculation of SL 

indices of streams in its western and central parts. This is proved by the 

concentration of abnormally high values of the SL gradient along the perimeter of 

the upland in the west, the northwest, and the northeast. 

We have made an attempt to quantitatively evaluate parameters that 

influence the adjustment of the stream network of the Povcha and Mizoch uplands 

with the geological and tectonic structure of the territory for the analysis of 

morphotectonic features of the south-eastern sections of the Volyn Upland. The 

results of the analysis of bifurcation indices, direct bifurcation ratios and 

bifurcation ratios indicate the existence of moderate structural control of streams 

on the majority of the territory and a high level of homogeneity of the stream 

network of both areas. The degree of structural control is somewhat higher on the 

territory of the Mizoch Upland. 

In addition, we have carried out an azimuthal analysis of the stream network 

and of the Povcha and Mizoch uplands. Rose diagrams of the streams orientation 

of both uplands reveal a predominance of trends of N120˚–140˚ at the Povcha 

Upland and N110˚–130˚ in Mizoch Upland that is the domination of the northwest 
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extension. On the Povcha Upland, the predominance of the main trend of streams 

orientation is less distinct. 

Directions of streams have been compared with the orientation of tectonic 

cracks in the bedrocks. On the territory of the Mizoch Upland there is a sequence 

of its stretches. Within the Povcha Upand, the cracking of Cretaceous bedrocks is 

characterized by a predominance of north-south directions. In our opinion, this 

may be due to the overlaying of a valley network formed in the Neogene rocks on 

the Cretaceous rocks. At the same time, a significant part of the valley network 

retained the original northwest direction, which is not consistent with the cracking 

of the cretaceous rocks. 

The largest morphosculpture elements of the Volyn Upland are river valleys. 

The width of the largest river valleys (The Western Bug, The Styr, The Ikva, The 

Horyn) mostly varies within 3–8 km, sometimes reaching 11 km. The Volyn 

sections of the river valleys differ from those of the most valleys to the south and 

north of the Volyn Upland by the number of terraces and their morphological 

parameters. Within the river valleys, three morphologically distinct floodplain 

terraces (one Middle Pleistocene terrace and two Late Pleistocene terraces) and 

floodplain have been identified. The fourth, Early Pleistocene terrace also has been 

identified in the Horyn valley. The relative height of the terraces above the rivers 

as a rule grows downstream, and sometimes is quite noticeable. An important 

property of the terraces is a significant difference in the height of the terrace 

bedrock, which is often observed in adjacent areas of one terrace. In our opinion, 

this is a sign of a periodic change in the basis of erosion during the formation of 

terraces and consequently changes in the height of the cutting. All terraces, except 

for the youngest ones, are covered with eolian-deluvial deposits the capacity of 

which grows with increasing age of the terrace. The youngest Pleistocene terrace is 

represented by several levels, different in relative height above the rivers, 

predominantly has a local distribution and is composed mainly of sandy material. 

The high Late Pleistocene terrace is covered with loesses of uneven 

thickness (up to 4 m, rarely more). On separate sites it has a strath structure, but 
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mostly it is an accumulative terrace. The low Pleistocene terrace, as already 

mentioned, has a local distribution and is located at different hypsometric levels. 

Different hypsometric levels of this terrace – Ia, Ib, Ic and Id – were found within 

the Styr valley. They are well marked and often separated by very clear ledges. 

The mentioned low Pleistocene terraces are well identified on the topographic 

maps of scale 1:10000 and on the terrain, which allows them to be displayed on 

geomorphological maps. 

The most common relict landforms are the denudation surfaces of alignment, 

valley of drainage of thawed glacial waters and polygonal post-cryogenic hilly-

submucous microforms. The microrelief of the Volyn Upland is characterized by 

the presence of a system of hilly-congenital formations of a polygonal form, which 

is sufficiently clearly identified on aerial photographs and on the terrain. The 

development of a polygonal post-cryogenic microrelief is a consequence of the 

activity of periglacial processes during the Krasyliv paleocryogenic stage. The 

microrelief is represented by a system of polygonal patterns of width of an average 

of 30–55 m, separated by shallow elongated decrements. The amplitudes of 

excesses between positive and negative forms, as a rule, do not exceed 1 m. 

The analysis of numerous high-quality space images suggests that a 

polygonal post-cryogenic microrelief is common with almost the whole territory of 

the Volyn Uplands and tends to flat watershed surfaces. It is not identified only 

within the floodplains and Late Pleistocene terraces. 

Today the relief of the Volyn Upland continues to transform. It is possible to 

distinguish a number of the most active modern geomorphological processes, 

including sheet flow, processes of linear erosion, an erosive activity of permanent 

streams and anthropogenic processes. 

The analysis of research results allowed to obtain a basis for detailing the 

geomorphological zoning of the Volyn Upland by delineation of twenty subareas 

and four separate taxonomic units, which include the largest river valleys, using 

mainly morphometric and morphogenetic criteria. 

Key words: geomorphology, relief, Volyn Upland, morphometrics, 
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morphostructure, morphosculpture, river valley, geomorphological zoning. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Результатом проведення численних 

геоморфологічних досліджень різного спрямування за минулі роки є 

накопичення великої кількості фактичного матеріалу, розробка і 

удосконалення методик аналізу походження, історії розвитку, віку, динаміки 

рельєфу тощо. Цей матеріал активно застосовується під час регіональних 

геоморфологічних досліджень, спрямованих на вивчення окремих 

геоморфологічних регіонів різного таксономічного рангу. Одним із таких 

регіонів є Волинська височина, яка, незважаючи на значну різноманітність 

рельєфу і понад столітню історію геоморфологічних досліджень, ще не була 

об’єктом комплексного ґрунтовного геоморфологічного дослідження. Попри 

те, що обґрунтованість виділення Волинської височини як окремої 

геоморфологічної підобласті у наукових публікаціях практично не піддається 

сумніву, її геоморфологічній будові властиві не лише відмінності від рельєфу 

сусідніх регіонів, а й наявність низки подібних рис. Рельєф її окремих 

ділянок демонструє більшу подібність на рельєф сусідніх геоморфологічних 

регіонів, ніж на рельєф решти території височини. Такий стан речей є 

головною причиною нашого зацікавлення проблемами внутрішніх 

відмінностей рельєфу Волинської височини.    

Ґрунтовне вивчення просторової диференціації рельєфу Волинської 

височини потребує детального аналізу історії та умов його формування, а 

також особливостей його сучасного стану. Протягом плейстоцену 

формування рельєфу Волинської височини відбувалося в умовах 

багаторазових змін палеокліматичних умов, що призвело до поєднання 

широкого спектру елементів рельєфу, вивчення яких важливе з погляду 

отримання інформації про палеогеографічне минуле не лише території 

височини, а й загалом південної частини Східноєвропейської рівнини. 

Дослідження неотектонічних рухів у межах Волинської височини необхідне 

для кращого розуміння природи тектонічної активності платформенних 
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ділянок. Пояснення вимагають відмінність рельєфу Волинської височини від 

рельєфу сусідніх територій та внутрішні геоморфологічні відмінності 

окремих регіонів височини. Поступ у дослідженні згаданих аспектів є цінним 

з точки зору удосконалення теоретичної бази загальної та регіональної 

геоморфології. 

Волинська височина є територією з відносно великою густотою 

населення та високим рівнем промислового і сільськогосподарського 

освоєння, тому поглиблення геоморфологічної вивченості необхідне для 

підвищення ефективності ведення господарства в регіоні. Особливо 

важливими в цьому сенсі є дослідження сучасних геоморфологічних процесів 

та детальне геоморфологічне районування території. Потреба у 

геоморфологічній інформації також зумовлена перспективами розширення і 

удосконалення природоохоронної мережі. Нарешті, різнобічне 

геоморфологічне вивчення височини відіграє важливу роль у зв’язку з 

розвитком туризму і рекреації.  

Рельєф Волинської височини в різні періоди вивчали В. Ласкарєв, 

А. Ян, П. Цись, О. Маринич, І. Черваньов, К. Геренчук, А. Богуцький, 

І. Ковальчук та інші дослідники, більшість з яких наголошували на потребі у 

подальших дослідженнях. Узагальнення і доповнення геоморфологічної 

інформації та формування комплексного уявлення про рельєф Волинської 

височини є актуальними і сьогодні. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана за період навчання в стаціонарній аспірантурі географічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, є 

ініціативною науковою розробкою, затвердженою Вченою радою 

географічного факультету і виконана в рамках наукової теми кафедри 

геоморфології і палеогеографії “Етапи формування рельєфу Українських 

Карпат і Волино-Поділля” (№ 0111U02070987, 2011–2013 рр.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення 

просторових відмінностей геоморфологічної будови Волинської височини, 
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встановлення їхнього походження та сучасних тенденцій розвитку, і 

деталізація геоморфологічного районування височини з урахуванням цих 

відмінностей. Для досягнення поставленої мети виконувалися такі завдання: 

- виявити загальні морфографічні особливості рельєфу Волинської 

височини та обчислити його головні морфометричні показники на усій 

території дослідження; 

- дослідити особливості морфоструктурної будови та встановити 

ступінь залежності морфології рельєфу різних ділянок височини від 

геологічної будови та неотектонічної активності; 

- проаналізувати будову найбільших річкових долин та виконати 

кореляцію їхніх терас за морфологічними і літологічними ознаками; 

- схарактеризувати будову та особливості просторового розташування 

реліктових форм, зокрема долин стоку талих льодовикових вод, 

денудаційних поверхонь вирівнювання і лесового посткріогенного 

мікрорельєфу; 

- оцінити вплив еолових процесів на еволюцію рельєфу височини та 

виникнення його просторових відмінностей; 

- проаналізувати поширення і оцінити динаміку сучасних 

геоморфологічних процесів; 

- враховуючи отримані у ході виконання попередніх завдань 

результати, деталізувати схему геоморфологічного районування Волинської 

височини. 

Об’єктом дослідження є рельєф Волинської височини. 

Предмет дослідження – будова, походження, історія розвитку рельєфу 

Волинської височини, ступінь виразності його просторової диференціації та 

їхнє відображення у детальному геоморфологічному районуванні території 

височини. 

Методи дослідження. При проведенні польових досліджень та 

виконанні камеральної роботи використані геоморфологічні, 

загальногеографічні та загальнонаукові методи. Для вивчення будови 
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рельєфу застосований морфологічний аналіз рельєфу, представлений 

морфографічними і морфометричними методами. Морфогенетичний, 

морфодинамічний і морфоструктурний методи використані при дослідженні 

походження рельєфу височини, чинників його формування і зв’язку з 

геологічною будовою. Для кореляції терасових комплексів застосовувався 

стратиграфічний метод; для аналізу структури ерозійної мережі – 

геосистемний підхід і статистичні методи; територіальні відмінності рельєфу 

височини відображені завдяки виконанню геоморфологічного районування. 

Під час створення геоморфологічних карт застосована низка картографічних 

методів, методів аналізу даних дистанційного зондування Землі і створення 

цифрових моделей рельєфу. Протягом всіх етапів роботи активно 

застосовувалися методи ГІС (геоінформаційних систем). Також для 

впорядкування і аналізу отриманої інформації застосовано порівняльно-

географічний метод.   

Наукова новизна отриманих результатів. Автором дисертації 

уперше: 

- здійснено детальний аналіз морфографічних і морфометричних 

особливостей рельєфу Волинської височини; 

- виявлено головні риси організації ерозійної мережі найбільш 

тектонічно активних ділянок височини та проаналізовано вплив 

неотектонічних рухів на її формування; 

- виявлено особливості будови і поширення на території Волинської 

височини реліктових полігональних структур лесового мікрорельєфу; 

- деталізовано геоморфологічне районування досліджуваної території. 

Отримали подальший розвиток: 

- дослідження генетичних типів рельєфу Волинської височини; 

- вивчення будови найбільших річкових долин і кореляція їхніх 

терасових рівнів; 

- морфотектонічні дослідження території височини; 

- вивчення активності сучасних геоморфологічних процесів. 
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Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні матеріали 

дисертаційної роботи можуть бути використані при реконструкції 

палеогеографічних умов території Східноєвропейської рівнини, для 

моделювання сучасних геоморфологічних процесів, оцінки інженерно-

геоморфологічних та еколого-геоморфологічних загроз, спричинених їхнім 

перебігом. 

Результати роботи можуть мати практичну цінність при підготовці 

навчальних курсів із геології, геоморфології, палеогеографії, для оцінки 

сільськогосподарської придатності земель, проєктування різноманітних 

споруд, планування транспортної інфраструктури та ін. Також матеріали 

дослідження мають цінність із точки зору організації природоохоронної 

мережі, туризму і рекреації на території Волинської височини. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, виконаним на основі аналізу фондових і 

опублікованих матеріалів та результатів власних наукових досліджень. 

Дисертант особисто адаптував наявні методичні напрацювання для потреб 

дослідження, проаналізував отримані результати та виконав ілюстрації для 

дисертаційної роботи. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві 

належать ідеї досліджень, розробка методики досліджень і аналіз отриманих 

результатів, розробка ілюстративних графічних матеріалів, а також значна 

частина роботи, пов’язаної зі збором та аналізом вихідних даних. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались на конференції “VIII Университетские геологические чтения” 

(3–4 квітня 2014 р., Мінськ, Білорусь) та Х Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи досліджень” (17–18 травня 2016 р., Луцьк), щорічних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу Львівського 

національного університету імені Івана Франка та семінарах кафедри 

геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка протягом 2013–2015 років. 
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Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором 

опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 4,6 д. а. (з них 3,8 д. а. 

належать особисто автору), 6 з яких – у фахових виданнях, рекомендованих 

ДАК ВК МОН України та зарубіжних наукових періодичних виданнях. 

Наукові праці відображають головні положення та зміст дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 8 

розділів, висновків, списку використаних джерел (222 найменування), 

проілюстрована 40 рисунками, 6 таблицями. Загальний обсяг дисертації 

складає 207 сторінок, у тому числі 165 сторінок основного тексту. 

Автор висловлює щиру вдячність науковому керівнику – професору 

кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка А. Богуцькому за безцінну допомогу у 

підготовці цієї роботи, ідеї, поради, зауваження та редагування. Також автор 

вдячний доценту кафедри геоморфології і палеогеографії Р. Гнатюку та 

доценту кафедри фізичної географії Львівського національного університету 

імені Івана Франка І. Круглову за конструктивну критику, корисні 

пропозиції, а також допомогу у зібранні літературного матеріалу; колективу 

Рівненської геологічної експедиції ПДРГП “Північгеологія”, зокрема 

В. Зелінському, за надання доступу до фондових джерел; А. Бермесу та 

М. Федорович за допомогу у зібранні фактичного матеріалу під час польових 

досліджень; професорці кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка Л. Дубіс та доценту цієї ж 

кафедри А. Яцишину, ректору Національного університету водного 

господарства та природокористування В. Мошинському; батькам А. Новаку 

та Л. Новак за моральну та матеріальну підтримку протягом всього періоду 

підготовки цієї роботи до захисту.  
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Історія вивчення рельєфу території Волинської височини налічує понад 

150 років. За цей проміжок часу були проведені численні дослідження, які 

характеризувалися різною спрямованістю, глибиною та інтенсивністю. Ці 

відмінності використані нами для виділення трьох головних етапів 

геоморфологічних досліджень. Переший етап характеризувався 

переважанням збору геологічної інформації і отриманням інформації про 

рельєф як додаткових відомостей під час діяльності геологічних експедицій. 

Протягом другого етапу відбувалася масштабна геолого-геоморфологічна 

зйомка території, яка дала поштовх для розвитку фундаментальних загальних 

геоморфологічних досліджень. Третій етап характеризується переважанням 

тематичних, часто вузькоспеціалізованих геоморфологічних досліджень. 

 

1.1. Перший етап (поч. ХІХ ст. – 1910-і рр.) 

 

Перші наукові дані про геологічну будову і рельєф Волинської 

височини відносяться до початку ХІХ ст. Накопичення цієї інформації стало 

можливим завдяки становленню геології як науки у світі і гострій потребі у 

геологічній інформації після промислової революції. Детальна 

характеристика геолого-геоморфологічних досліджень території Волинської 

височини в період ХІХ – поч. ХХ ст. виконана В. Ласкаревим [85]. Загальні 

уявлення про геолого-геоморфологічну будову Волинської височини 

з’явилися в першій половині ХІХ ст. у працях С. Сташица, В. Бессера, 

І. Яковицького, Е. Ейхвальда, Ф. Дюбуа [85]. У другій половині ХІХ ст. 

геологічна інформація була деталізована завдяки дослідженням М. Барбота-

де-Марні та П. Тутковського. Зокрема, у цей період зроблені перші спроби 

вивчення дислокації девонських товщ Повчанської височини поблизу 

с. Каменярня [142]. У кінці ХІХ ст. опублікована низка праць Г. Радкевича 

присвячена вивченню крейдових відкладів, у тому числі й Волинської 
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височини, а також праці А. Михальського і В. Лучицького, які продовжили 

почате М. Барботом-де-Марні вивчення неогенових відкладів досліджуваної 

території [85]. Територія Волинської височини на кінець ХІХ ст. 

розглядалась як частина Волино-Подільського плато, північну межа якого 

Г. Танфільєвим [139] запропоновано проводити по північній межі поширення 

лесових відкладів. 

Важливий внесок у вирішення питання генезису лесового покриву 

Волинської височини зробив на початку ХХ ст. П. Тутковський [143, 144], 

застосувавши і обґрунтувавши для помірних широт еолову теорію 

походження лесових порід, розроблену Ф. Ріхтгофеном [98]. Як член 

Товариства дослідників Волині П. Тутковський опублікував низку праць, у 

яких містилася інформація стосовно геологічної і геоморфологічної будови 

окремих районів Волинської височини [145–147]. 

Підсумком першого етапу дослідження рельєфу і геологічної будови 

Волинської височини можна вважати фундаментальну працю В. Ласкарева 

“Общая геологическая карта Европейской России. Лист 17” [85], в якій 

багато уваги приділено центральній і східній частині Волинської височини 

(на схід від долини р. Стир). До неї увійшли результати геолого-

геоморфологічних досліджень ученого, проведених на території Полісся, 

Волині і Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. У згаданій праці міститься 

величезна кількість фактичного матеріалу, зібраного і проаналізованого 

В. Ласкаревим, вперше детально розглянуто відмінності в рельєфі окремих 

ділянок Волинської височини і здійснено її геоморфологічне районування. 

В. Ласкарев торкнувся проблеми генезису блюдець на поверхні лесових 

відкладів, запропонувавши гіпотезу їхнього походження внаслідок 

просідання лесів, схарактеризував денудаційні рівні височини і навів дані 

їхнього висотного положення, описав прохідну долину у верхів’ях рік 

Стубли і Усті, висунув гіпотезу формування горбів-останців та уступів 

південного краю височини внаслідок еолової обробки схилів. Окрім цього, 

В. Ласкарев поклав початок вивченню алювію Волинської височини, 
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виділивши і описавши кілька терасових рівнів у долинах рік Стиру, Стубли, 

Усті і Горині і спробувавши визначити їхній вік відносно періоду зледеніння.  

Завдяки дослідженням першого етапу сформована загальна уява про 

геологічну і геоморфологічну будову Волинської височини та окреслено 

головні проблеми її вивчення, серед яких структура лесової товщі височини 

та терасового комплексу найбільших річкових долин, механізм і умови 

формування долин стоку талих льодовикових вод, будова і вік Повчанської 

дислокації, генезис окраїнних уступів та внутрішніх ділянок височини.  

 

1.2. Другий етап (1920-і рр. – 1980-і рр.) 

 

У 1920-х–1930-х рр. ХХ ст. вивченням Волинської височини займалися 

головним чином польські дослідники. У цей період також завдяки роботі 

А. Борусєвича вперше здійснений морфометричний аналіз рельєфу 

Волинської височини [176]. Західну частину Волинської височини, в тому 

числі відклади, пов’язані із окським (міндельським) зледенінням, вивчали 

Я. Новак [209], Ю. Чижевський, А. Ціргофер [181], A. Ян [198]. У 1956 р. 

опублікована праця А. Яна, присвячена вивченню геоморфології і 

четвертинних відкладів Люблінської височини [200], у якій розглянуто також 

особливості рельєфу західних окраїн Волинської височини. Заслуговують 

уваги праці геологів C. Малковського [205] і Я. Самсоновича [214–216].  

У 1940-х рр. ХХ ст. розпочався радянський період дослідження 

рельєфу Волинської височини, протягом якого різко інтенсифікувався бурові 

роботи і збір фактичного геолого-геоморфологічного матеріалу. Разом з тим 

розроблялися схеми геологічного, тектонічного і геоморфологічного 

районування території, значну увагу було приділено вивченню четвертинних 

відкладів, геологічному картографуванню території тощо.  

Територія Волинської височини вивчалася в рамках 

загальноукраїнських і регіональних досліджень, присвячених вивченню 

геологічної будови (В. Бондарчук [28, 30]), четвертинних відкладів 
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(П. Заморій [73]), тектоніки (А. Хижняков [153], О. Гойжевський [58], 

А. Медвєдєв [90]), ландшафтів (К. Геренчук [49]), палеогеографічних умов 

(М. Веклич [36, 37], Ж. Матвіїшина [89], І. Сіренко [129]) рельєфу 

(В. Бондарчук [29], П. Цись [157, 158]). Інформація про фізико-географічні 

особливості Волинської височини, в тому числі відомості про її рельєф, 

геологічну і тектонічну будову, узагальнена у низці праць за редакцією 

К. Геренчука [118–121]. 

Завдяки працям І. Гофштейна [62], К. Геренчука [48], П. Цися [158], 

І. Соколовського [132], С. Проходського [123], І. Черваньова [164], 

М. Мороховського [96], Й. Свинка [125], В. Палієнко [111–113] суттєво 

збагатилися уявлення про зв’язок рельєфу Волинської височини з 

неотектонічними рухами та проаналізована їхня роль у формуванні 

морфоструктур різного порядку. Зокрема, отримана інформація дозволила 

зробити висновок про відносно вищий рівень неотектонічної активності 

південно-східної частини височини, ніж інших її ділянок. Після виконання 

бурових робіт і аналізу їхніх результатів у роботах Н. Діденко, І. 

Черленевської [67], І. Гофштейна, Г. Пом’яновської [60], І. Черваньова [161] 

вдалося пролити світло на структуру та генезис Повчанської дислокації, яка 

виявилася грабеном трикутної форми, що утворився на фоні 

брахіантиклінальної складки палеозойських порід в епоху пізньої крейди.  

Геоморфологічна будова території височини вивчалася П. Цисем, який 

розробив для неї схему геоморфологічного районування [155, 157, 158], 

І. Черваньовим [165, 166]. Особливості лесового рельєфу досліджував 

А. Богуцький [5, 8, 11, 15, 175 та ін.], який прийшов до висновку про 

безпосередній зв’язок між ступенем просідання лесів і розвитком степових 

блюдець. Важливою з погляду проблематики будови долин Стиру та Горині і 

структури їхнього алювію є робота О. Маринича “Геоморфология южного 

Полесья” [88]. Вивченням геоморфології долин і басейнів Стиру та Ікви 

займались Ю. Грубрін [64, 65], І. Черваньов [163, 164], Горині – М. Куниця і 

В. Радзієвський [82]. Встановлено, що річкові долини Волинської височини 
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мають подібну будову, хоча не до кінця вирішені питання наявності і 

особливостей будови найдавніших алювіальних терас. Зокрема, відкритою 

залишається проблема наявності третьої надзаплавної тераси у р. Горині [88]. 

У порівнянні із геоморфологічною вивченістю значно детальніше 

досліджений четвертинний покрив Волинської височини. Відклади і 

палеогеографічні умови окського зледеніння у західній частині височини 

вивчали К. Геренчук, М. Демедюк, М. Зденюк, А. Богуцький [7, 9, 50, 51], 

лесові породи вивчав І. Соколовський [130, 131]. Особливо важливу роль у 

дослідженні четвертинних відкладів Волинської височини, зокрема її лесової 

товщі, відіграли праці А. Богуцького [4, 7, 10, 12], який на основі аналізу 

опорних розрізів розробив схему стратиграфії лесів для території Західної 

України.   

Другий етап геоморфологічних досліджень виявився найбільш 

результативним. Однією із головних причин цього стало стрімке 

накопичення даних геологічної і геофізичної зйомки та паралельні 

дослідження геолого-тектонічної  структури території і її четвертинного 

покриву. Серед найбільших досягнень цього періоду можна виділити 

вивчення загальних особливостей морфології найбільших долин Волинської 

височини і структури їхнього алювію; дослідження впливу неотектонічних 

рухів на рельєф; спроби геоморфологічного районування височини; вивчення 

будови лесової товщі і пов’язаних з нею форм рельєфу. Однак слід зазначити, 

що більшість науковців, які зробили свій внесок у вирішення цих проблем, 

зазначали, що, попри отримані результати, це лише початковий етап 

розв’язання перерахованих проблем. 

 

1.3. Третій етап (з 1990-і рр. і донині) 

 

Починаючи з 1990-х рр. вивчення рельєфу Волинської височини 

відбувалося головним чином в рамках еколого-геоморфологічних досліджень 

та вивчення лесового покриву і пов’язаних з ним геоморфологічних форм. 
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Еколого-геоморфологічні дослідження проводилися І. Ковальчуком [77, 78] 

та його учнями, зокрема басейн р. Західний Буг досліджувала Л. Курганевич 

[83], басейн р. Горині – Т. Павловська [110], Мізоцький кряж – Б. Жданюк 

[72]. Геоморфологічний аспект цих досліджень здебільшого полягав у 

вивченні сучасних геоморфологічних процесів у руслах рік та ярково-

балковій мережі. 

Колектив науковців під керівництвом А. Богуцького продовжив 

дослідження будови і генезису лесового покриву Волинської височини та 

процесу просідання лесів, а також палеокріогенезу у лесових породах [19, 

180180, 188, 204]. Результатом цієї роботи стало доповнення і розширення 

інформації, здобутої у 60-і–80-і рр. ХХ ст. Зокрема вивчено близько двох 

десятків лесових розрізів Волинської височини, серед яких Бояничі, 

Перемисловичі, Нововолинськ, Горохів, Коршів, Торчин, Луцьк, Рівне, 

Дубно, Здолбунів [20, 22–27]. Деякі з них стали стратотипними для 

плейстоцену заходу України. Паралельно розглядалися проблеми лесової 

геоморфології, а саме утворення лесових блюдець і лесовий посткріогенний 

мікрорельєф [17, 18], виконано загальну геоморфологічну характеристику 

Волинської височини [21]. 

Також слід згадати низку тематичних геоморфологічних та суміжних 

досліджень. Фізико-географічні особливості території Волинської височини 

досліджував Ю. Карпець [75], палеокріогенну мікроулоговинну мережу 

вивчала Г. Чупило [167], мезозой-кайнозойський морфолітогенез території – 

Н. Погорільчук [117]. Окрім згаданих вище праць важливе значення також 

мають роботи палеогеографічного спрямування (Н. Герасименко [45], 

Л. Безусько [1]). Результати геоморфологічних досліджень на території 

Волинської височини узагальнені та проаналізовані В. Стецюком [124]. 

 

Висновки до першого розділу 

 

За понад столітній період дослідження геоморфологічної будови 
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Волинської височини вдалося досягнути значних успіхів, серед яких 

виявлення загальних особливостей будови річкових долин, встановлення 

зв’язку між тектонікою і рельєфом регіону, кількісна оцінка сучасних 

геоморфологічних процесів.  Проте, незважаючи на отримані результати, 

можна констатувати відносно низький рівень геоморфологічної вивченості 

території Волинської височини у порівнянні із сусідніми геоморфологічними 

регіонами – Поліською низовиною і Подільською височиною. Станом на 

сьогодні значна частина напрямів геоморфологічних досліджень знаходяться 

на початковій стадії, багато проблем залишаються нерозв’язаними. Існує 

необхідність продовження вивчення лесового рельєфу, руслових процесів,  

яркової ерозії, будови річкових долин, рівня тектонічної активності різних 

ділянок Волинської височини. Ці напрями дослідження є найбільш 

перспективними у найближчому майбутньому.  
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РОЗДІЛ 2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1. Географічне положення і межі Волинської височини 

 

Волинська височина є складовою Волино-Подільської 

геоморфологічної області Східноєвропейської рівнини [158]. Її виділяли 

окремою таксономічною одиницею вже під час перших спроб 

геоморфологічного районування території України [29, 68]. Їй притаманна 

геоморфологічна цілісність та вираженість орографічних меж, які 

здебільшого мають вигляд чітких уступів. Ці ознаки дали підстави для 

включення її у вигляді окремої геоморфологічної підобласті у більш пізні 

схеми геоморфологічного районування [43, 66, 114, 155, 158]. 

Територія Волинської височини в межах України субширотно 

простягається від українсько-польського кордону до р. Корчик на 215–220 км 

(рис. 2.1). Західніше Волинька височина поступово, без видимих уступів та 

істотних відмінностей у рельєфі, продовжується Люблінською височиною. 

Щодо проведення межі між ними існують деякі розбіжності. Деякі 

дослідники обмежують Волинську височину із заходу долиною Західного 

Бугу [200] або українсько-польським кордоном [21]. Згідно з фізико-

географічним районуванням території Польщі, розробленим Є. Кондрацьким 

[203], межею між регіонами Люблінської і Волинської височин вважається 

вододіл басейнів Вепра і Гучви. Враховуючи згадані вище відмінності у 

трактуванні західної межі Волинської височини, а також міркування 

зручності проведення дослідження, вирішено обмежити територію 

досліджень на заході українсько-польським кордоном. Ширина височини в 

напрямі північ–південь змінюється переважно в межах 45–50 км. Площа 

височини в межах України становить 9750 км
2
.  

Північний уступ Волинської височини дослідники проводять по лінії 

Володимир-Волинський – Луцьк – Клевань – Тучин – Великі Межирічі [158]. 
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Цей уступ добре виражений на всій протяжності і відділяє Волинську 

височину від Поліської низовини. Його висота становить 30–40 м, 

зменшуючись у східній ділянці до 10–15 м. Південна межа височини 

проходить північніше Белза у напрямі на Стоянів – Берестечко – Птича – 

Острог – Кривин [158]. На південь від неї простягається територія 

Малополіської рівнини. Південний уступ Волинської височини також є 

достатньо чітким. Його висота змінюється від 20–30 м на сході до 40–50 м на 

заході і 100 м у центрально-східній ділянці, де він особливо добре 

 

Рис. 2.1. Картосхема географічного положення української частини  

території Волинської височини  
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виражений. На заході Волинська височина відмежована вододілом від 

Розточчя і Люблінської височини. Єдиною проблемною ділянкою є східна 

межа височини. В. Ласкарев вважав нею долину р. Корчик [85], П. Цись – 

лінію Великі Межирічі – Кривин, вважаючи цю лінію східною межею 

поширення залишків неогенових відкладів [158]. Окремі дослідники 

пов’язують східну межу Волинської височини із західним уступом 

Українського кристалічного щита [43, 114]. Ми схиляємося до позиції 

В. Ласкарева і пропонуємо вважати східною межею Волинської височини 

лінію Тучин – Великі Межирічі – Головниця – Калинівка – русло р. Корчик – 

Романів – Миньківці – Крупець – Старий Кривин – Острог [105]. Доцільність 

такого підходу обґрунтована в наступних розділах цієї роботи. 

Через територію Волинської височини проходить Головний 

європейський вододіл, який розташований у її західній частині і ділить її на 

дві нерівні за площею ділянки: меншу західну, яка належить до басейну 

Балтійського моря, і більшу східну, яка належить до басейну Чорного моря. 

Відповідно до басейну цих морів належать три головні річкові системи, які 

дренують Волинську височину: Західний Буг (басейн Балтійського моря), 

Стир з Іквою та Горинь (басейн Чорного моря).  

Волинська височина розташована в межах Волинської, Рівненської, 

частково Львівської і Хмельницької областей. У північній частині височини є 

два обласні центри: Рівне і Луцьк. Також на території височини розташовані 

11 районних центрів. Через височину прокладені автомагістралі 

європейського значення Е50 (Київ–Чоп) і Е85 (Ковель–Чернівці) та мережа 

залізниць. 

 

2.2. Геологічна будова території 

 

2.2.1. Тектонічна будова і неотектонічні рухи. Територія Волинської 

височини у тектонічному відношенні належить до західних окраїн 

Східноєвропейської платформи. На сході височина обмежується виходами на 
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денну поверхню порід Українського кристалічного щита [105]. В. Бондарчук 

[30] виділяв у її межах два головні структурні елементи: Волино-Подільську 

плиту і Галицько-Волинську западину (також відому як Львівсько-

Люблінська западина, Львівська мульда, Львівський палеозойський прогин). 

І. Чебаненко відносив цю ділянку до Галицько-Волинської синеклізи [160]. 

Згідно із сучасними уявленнями, в межах Волинської височини розрізняють 

декілька структурних елементів субмеридіонального простягання (зі сходу на 

захід): Волино-Подільський прогин, зону поширення волинських трапів, 

Волино-Подільську монокліналь і Львівський палеозойський прогин [141].  

Поверхня кристалічного фундаменту території Волинської височини 

занурюється у напрямі зі сходу на захід в середньому під кутом 1˚ [67]. 

Волино-Подільська плита є західним схилом Українського кристалічного 

щита, зануреним під палеозойські (кембрійські, силурійські, девонські і 

кам’яновугільні) товщі, прикриті відкладами крейдового і міоценового віку 

[158]. Західний схил щита обмежений Рівненським розломом, в зоні якого 

фундамент різко занурюється від -300 – -400 до -600 – -700 м, а західніше, на 

відстані 50 км, занурення сягає -1100 – -1200 м – до Повчансько-

Устечківського розлому [58]. Смуга між Рівненським і Повчансько-

Устечківським розломами розглядається як борт Львівського палеозойського 

прогину (зовнішній схил Українського щита), в якому продовжується 

ступінчате пониження фундаменту на захід [58]. Під західними окраїнами 

Волинської височини глибина кристалічного фундаменту сягає 4000 м і 

більше [153]. 

Розломи кристалічного фундаменту Волино-Подільської плити і 

Галицько-Волинської западини об’єднуються в системи меридіонального, 

північно-західного і північно-східного простягань, рідше виявляються 

розломи субширотного простягання [158]. Найдавніша система розломів має 

меридіональне простягання (в тому числі і розломи басейну р. Горині) [158]. 

А. Медведєвим [91] створено картосхему морфоструктури рифейського 

фундаменту позакарпатської частини заходу України, де нанесені головні 
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розломи, виявлені у тому числі в межах Волинської височини. Із 

меридіональних розломів на картосхемі зображені Рівненський, Повчансько-

Устечківський, Радехівський, розломів північно-східного простягання – 

Сущано-Пержанський і Луцький, північно-західного простягання – Бузький, 

Шумський і Сокальський. Складніша ситуація з розломами субширотного 

простягання, наявність яких можна було б пов’язати із добре вираженими 

північною і південною межами Волинської височини. Волинський широтний 

розлом [55] ідентифікується дещо північніше південної межі височини, на 

широті Мізоча. Володимир-Волинському розлому властиве широтне 

положення на відносно невеликій ділянці. На схід від м. Володимир-

Волинський  він змінює напрям на північно-східний, а існування його 

східного продовження остаточно не підтверджено [57, 62, 91]. Окрім того 

Володимир-Волинський розлом є скидом, у якого опущене південне крило 

[62], що відповідає ділянці Волинської височини. Тобто сучасний рельєф тут 

не узгоджується з глибинною тектонічною структурою. Втім, існує гіпотеза, 

що північному уступу Волинської височини відповідає широтного напряму 

зона розлому, яка з’єднує Володимир-Волинський і Коростенський розломи 

[57]. Із дрібніших розломів широтного простягання можна виділити 

Острозький розлом [136], який обрамлює південно-східну межу Волинської 

височини. Зв’язок північного і південного уступів Волинської височини з 

тектонічною будовою території неоднозначно трактується авторами 

тектонічних карт території України. Деякі дослідники виділяють на місці цих 

уступів розривні порушення, що контролюють положення уступів в рельєфі 

та локалізацію лінійних форм рельєфу [76]. Натомість на інших картах не 

зображається жодних тектонічних порушень широтного простягання в зонах 

згаданих уступів [140, 141]. 

Пологе моноклінальне падіння пластів осадової товщі зі сходу на захід 

порушується в районі с. Повча Дубенського району, де розвинена так звана 

Повчанська дислокація, на яку звертали увагу низка дослідників, починаючи 

з А. Карпінського [62]. Дислокація характеризується двома відокремленими 
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дислокованими ділянками – Біла Дебря і Каменярня, між якими в 

субмеридіональному напрямі проходить опущена недислокована смуга у 

формі дрібного грабена [67]. Пласти середнього девону в Білій Дебрі і 

Каменярні підняті на денну поверхню і дислоковані. В Каменярні вони 

залягають моноклінально і падають у напрямі 260–290˚, тобто, на захід під 

кутом 30–60˚ [60] (рис. 2.2). Крейдові відклади виповнюють грабен між 

дислокованими девонськими породами, а за його межами, в місцях виходу 

девону, повністю змиті [62]. За результатами досліджень 50-х рр. ХХ ст. 

виявлено, що опущений на понад 100 м грабен має трикутну форму і є 

центральною частиною палеозойської брахіантиклінальної складки [60]. 

Відсутність сеноманських відкладів у зоні дислокації та фаціальна подібність 

турон-сенонських мергелів складки і грабена стали підставами висновку 

І. Гофштейна та Г. Помяновської щодо пізньокрейдового 

(післясеноманського) часу утворення Повчанської дислокації [60]. Варто 

також звернути увагу на положення Повчанської дислокації в зоні перетину 

Волинського широтного і Повчансько-Устечківського меридіонального 

розломів [56], що, цілком імовірно, є однією з причин її формування.  

Важливу роль у формуванні сучасного рельєфу Волинської височини 

відіграли неотектонічні рухи, інтенсивність яких, судячи з геологічних 

даних, дещо відрізнялася в різних ділянках височини. У пізній крейді на 

території Волино-Поділля відбувалися диференційовані коливання земної 

кори, які пов’язують із ларамійською фазою альпійської складчастості [62]. 

Під час баденію в південно-східній частині Волинської височини відбулася 

трансгресія моря, яке в сарматі періодично збільшувалось, поширюючись на 

всю центральну і східну частину височини. З початку і до кінця сармату 

підняття поверхні мігрувало із заходу на схід у вигляді хвиль, фронт яких 

проходив в напрямі ПнЗх, ЗхПнЗх–ПдСх, СхПдСх [62]. Ступінь 

диференціації сумарної амплітуди неотектонічних рухів у різних ділянках 

височини можна оцінити за побудованою І. Гофштейном картою [62], на якій  
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Рис. 2.2. Виходи на денну поверхню 

дислокованих пластів середнього 

девону у балці Каменярня 

 

ізобази підошви тортону в межах Повчанської височини сягають висоти 

320 м, зменшуючись у напрямі СхПнСх до 240–250 м на Мізоцькій височині. 

Диференціація їхніх сумарних амплітуд, зумовлена неоднорідністю 

тектонічної будови території, відзначається також І. Черваньовим [164]. 

Найбільш активним є район Повчанської височини, для якого характерна 

спадково-переривиста тенденція до підняття [164]. Специфічними 

особливостями рельєфу, які вказують на активність неотектонічних рухів на 

Повчанській височині, за І. Черваньовим, є чітка орографічна вираженість 

дислокованого району, наявність деформації плато, підвищена глибина 

ерозійного розчленування, наявність в долині р. Повча ерозійних і цокольних 

терас і поширення прямолінійних відрізків ерозійних форм, приурочених до 

певних ліній [161]. Неотектонічним рухам на Волинській височині було 

характерне переривчасте підняття – незначне у пізньому сарматі – ранньому 

пліоцені і різке та нерівномірне в пізньому пліоцені – ранньому антропогені 

[164]. Свідченням активних неотектонічних рухів є також добре виражені 
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субширотно-субмеридіональна і північно-східно-північно-західна системи 

тріщинуватості крейдових і неогенових порід Волинської височини [125, 

169]. 

Оцінка сумарної амплітуди неоген-четвертинних рухів здійснена, 

зокрема, авторами Карти неотектоніки південного заходу СРСР [76]. Згідно з 

даними карти, сумарна амплітуда післятортонських рухів у межах 

Волинської височини здебільшого змінюється в межах 260–270 м, сягаючи 

290 м поблизу смт Локачі та південніше смт Мізоч і понад 300 м на 

межиріччі Стиру та Ікви. Суттєво нижчим цей показник є на схід від долини 

Горині, де він становить 210–220 м. Також авторами карти за геолого-

геофізичними даними виокремлені локальні структури, активні в неоген-

четвертинний час (Верхнівська, Литовезька, Загорівська, Локачинська, 

Горохівська, Лопатинська, Сокальська, Дубенська), та за комплексом 

геолого-морфологічних ознак виокремлені ділянки підвищеної 

неотектонічної активності (Новоукраїнська, Сокальська, Несвіцька, Луцька, 

Сенкевичівська, Клеваньська, Сатиївська, Бокіймівска і Берестечківська). 

Відмінності сумарної амплітуди післятортонських рухів у межах окремих 

ділянок Волинської височини тісно зв’язані з її морфоструктурною будовою і 

відмінностями рельєфу, про що свідчать результати аналізу, виконаного у 

наступних розділах дисертаційного дослідження.  

Низкою дослідників зроблені спроби оцінити активність новітніх 

голоценових рухів [111, 133]. Амплітуда голоценового підняття території 

Волинської височини оцінюється за висотою над урізом води першої 

надзаплавної тераси [163]  та деформаціями поздовжнього профілю русла рік 

[125]. Отримані дані дозволяють оцінити висоту голоценового підняття в 

межах 7–15 м, що не узгоджується із оцінкою величини щорічного підняття 

території височини (8–10 мм/рік) [61]. Деякі морфологічні особливості 

долини р. Стир (звуження і збільшення висоти заплави) та різкі коливання 

потужності голоценового алювію, зафіксовані І. Черваньовим на 

волинському відрізку долини р. Стир [163], дозволяють зробити висновок 
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про активність голоценових тектонічних рухів на Волинській височині. 

2.2.2. Дочетвертинні відклади. Представлені в межах Волинської 

височини майже всіма геологічними системами. Проте рельєфотвірне 

значення мають головно крейдові і неогенові товщі (рис. 2.3). Відклади 

інших періодів лежать на значній глибині або виходять на дочетвертинну 

поверхню локально на окремих невеликих ділянках (с. Хотин, м. Острог). 

Геологічним товщам Волинської височини властива загальна тенденція до 

збільшення потужності у напрямі зі сходу на захід. 

Верхньопротерозойські відклади найближче до денної поверхні лежать 

у східній частині височини. Пласти венду (V) в долині р. Горинь перекриті 

лише четвертинним алювієм. Тут вони представлені головно теригенними 

фаціями пісковиків, алевролітів і аргілітів [135].  

Дислоковані пласти середнього девону (D2) виходять на 

дочетвертинну, а в окремих місцях і на денну (балки Каменярня і Біла Дебря 

на північ від с. Повча) поверхню лише у північній частині Повчанської 

височини. Вони представлені теригенними породами ейфельського (D2ef) і 

живетського (D2zv) ярусів (пісками, алевролітами, аргілітами) [148]. 

Незважаючи на локальне поширення, завдяки стійкості до ерозії породи 

середнього девону суттєво впливають на рельєф місцевості, утворюючи 

нетипові для цієї території скелясті виступи у стінках ерозійних форм і 

контролюючи напрям закладання тальвегів. 

Породи верхньої крейди (K2) є найбільш поширеними серед інших 

дочетвертинних відкладів Волинської височини. Вони присутні майже на 

всій її території, окрім осьової частини долини р. Горинь, окремих ділянок 

Повчанської дислокації (де на денну поверхню виходять породи девону) та 

вузької смуги на східній окраїні височини. У західній та центральній 

частинах височини крейдові відклади формують основу рельєфу. В східній 

частині височини вони здебільшого перекриті неогеновими і подекуди 

палеогеновими товщами. 

Відклади сеноману (K2s) виходять на дочетвертинну поверхню в 
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північній ділянці волинського відрізка долини р. Горинь і в долині р. Устя. 

Через залягання на глибоко еродованій поверхні венду вони мають 

непостійну потужність, яка змінюється від кількох десятків сантиметрів до 

13–16 м [135, 148]. Представлені піщанистими мергелями і пісковиками (в 

нижній частині). 

Відклади турону (K2t) є найбільш поширеними серед інших крейдових 

ярусів Волинської височини. Вони формують покрівлю дочетвертинної товщі 

у центральній і центрально-східній частинах височини. Характерною 

особливістю туронських відкладів є однорідність їхнього літологічного 

складу: більшість із них складена більш чи менш чистими різновидами 

писальної крейди, яка місцями переходить в сірувато-білі мергелі [148]. Їхня 

максимальна потужність змінюється від 40–45 м у східній частині до 70 м в 

центральній частині височини, сягаючи 100–130 м в межах Повчанської 

дислокації [135, 148]. Типовою ознакою туронських відкладів є присутність в 

них кременів, які найчастіше зустрічаються у верхніх горизонтах крейдової 

товщі у вигляді окремих конкрецій неправильної форми чорного і сірого 

кольору розміром до 10 см і більше [148]. Природні виходи відкладів турону 

на денну поверхню зустрічаються досить часто, як в крутих обривистих 

берегах рік, так і на вододільних ділянках [148]. 

На лівобережжі р. Стир під четвертинними відкладами залягають 

породи коньякського (K2k) ярусу. Також вони подекуди збереглися від 

розмиву на межиріччі Стиру і Стубли, здебільшого невеликими острівцями, 

перекритими неогеновими відкладами [148]. Літологічно представлені 

світло-сірими, майже білими мергелями і білою писальною крейдою, в 

нижній частині розрізу зустрічаються уламки і конкреції темно-сірого 

кременю [148]. 

Відклади сантонського (K2st) ярусу приурочені до східної частини 

Сокальсько-Торчинського пасма та підвищених ділянок Повчанської 

височини [148]. За літологічними ознаками вони дуже подібні до відкладів 

коньякського ярусу і представлені м’якою писальною крейдою і 
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крейдоподібними мергелями [118]. 

Відклади кампанського (K2km) ярусу складені глинистою крейдою, яка 

поступово переходить у глинисті відмінності мергелів, серед яких 

трапляються тонкі проверстки ущільнених глин, іноді – кременисті 

утворення [118]. Вони поширені у західній частині височини, головним 

чином у басейні р. Західний Буг. 

Породи маастрихтського (K2m) ярусу представлені здебільшого 

мергелями, які дещо більше, (у порівнянні з кампанськими) насичені 

органічними рештками [118] і поширені у південно-західній частині 

Волинської височини на лівобережжі р. Західний Буг. 

Палеогенові (еоцен ( )) відклади мають незначне поширення в долині 

р. Устя і на лівобережжі північної частини волинського відрізка р. Горинь. 

Вони здебільшого перекриті неогеновими відкладами і лише подекуди 

виходять на дочетвертинну поверхню. Представлені глауконіто-кварцевими 

пісками з тонкими (5–10 см) прошарками глин загальною потужністю від 

кількох метрів до 10 м [135]. 

Відклади неогену є вагомим фактором розвитку рельєфу у східній 

частині Волинської височини. Нижню частину неогенової товщі складають 

глауконіто-кварцові піски і глини верхнього баденію (тортону) (N1t), які 

залягають трансгресивно із стратиграфічною невідповідністю на нерівній 

розмитій поверхні верхньої крейди [148]. Ця товща переважно перекрита 

сарматськими відкладами. Лише в межах Рівненської височини на вододілі 

рік Ікви і Стубли баденські породи перекриті безпосередньо четвертинними 

відкладами. 

Відклади сармату (N1s) формують покрівлю дочетвертинної товщі на 

привододільних ділянках у східній частині височини. Вони займають більшу 

частину території Мізоцької і Гощанської височин та межиріччя рік Усті і 

Горині. На Гощанській височині породи сармату представлені головним 

чином морськими пісками з прошарками глин і лігнітів та подекуди 

заплавними глинами [135]. На всій іншій території до перерахованих порід 
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додаються оолітові вапняки, які залягають у вигляді малопотужних 

прошарків у верхній частині товщі і утворюють постійний горизонт 

потужністю до 5–7 м [148] у верхні й частині сарматської товщі. Особливо 

важлива їхня рельєфотвірна роль на Мізоцькій височині, де вони здебільшого 

перекриті лише малопотужним плащем четвертинних лесів. Завдяки значній 

стійкості до денудації пласт сарматських вапняків захищає від розмиву 

породи, які залягають нижче, і є причиною формування структурного 

платоподібного рельєфу. У межах Повчанської височини сарматські 

відклади збереглися лише на найвищих ділянках у вигляді кількох невеликих 

острівців і представлені здебільшого пісками і подекуди оолітовими 

вапняками. 

2.2.3. Четвертинні відклади. Відклади четвертинного періоду (Q) 

залягають у вигляді майже суцільного, проте малопотужного (як правило, не 

більше 30–35 м) покриву. На території Волинської височини найбільш 

поширеними є два генетичних типи четвертинних відкладів: еолово-

делювіальні і алювіальні. 

Четвертинний елювій має відносно незначне поширення на Волинській 

височині, оскільки більшість її території перекрита лесовим плащем. На 

окремих схилових ділянках Повчанської височини розвинений крейдовий 

елювій, а на вододільних поверхнях Мізоцької височини – вапняковий. 

Маркуючими четвертинними утвореннями є льодовикові 

нижньоплейстоценові відклади в басейні р. Західний Буг у західній частині 

височини, які були виявлені ще у першій половині ХХ ст. польськими 

дослідниками. Вони мають незначне поширення і є залишками окської 

(міндельської) основної морени [7, 50, 51]. Залягають ці відклади невеликими 

острівцями у пониженнях поверхні верхньокрейдових порід, досягаючи в них 

потужності до 3 м, і складені дрібноземом (супісками, суглинками, глинами, 

іноді пісками), який постійно містить 1–2% грубозернистих включень [118]. 

У епоху нижньоплейстоценового зледеніння зниження сучасних долин Луга–

Чорногузка і Луга–Липа були прохідними і по них проходив стік талих 
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льодовикових вод, наслідком чого стало накопичення флювіогляціальних 

відкладів [9, 21]. 

Еолово-делювіальні відклади представлені лесами. Волинська 

височина є класичним районом розповсюдження лесів, які утворюють тут 

майже суцільний покрив потужністю до 25 м і більше, завдяки чому 

височину ще називають лесовою [21]. Відсутні лесові породи лише на крутих 

схилах Повчанської (рис. 2.4) і Мізоцької височин, а також на заплавах [21]. 

Потужність лесової товщі змінна – на вододілах, як правило, вона є більшою, 

ніж на схилах, а на старших терасах більшою, ніж на молодших. Значно 

менш потужним є також лесовий покрив Повчанської, Мізоцької і 

Гощанської височин. Окрім того, у східній частині Волинської височини леси 

поступово змінюються лесоподібними породами, склад і структура яких у тій 

чи іншій мірі відрізняється від типових для Волинської височини лесів. 

Лесам властиві покривне залягання, схильність до розмиву, просідання, що є 

причиною розвитку в межах лесових покривів цілого спектру 

геоморфологічних процесів, найрозповсюдженішим з яких є інтенсивна 

лінійна ерозія. Зверху леси перекриті, як правило, тільки сучасним ґрунтом, 

який краще розвинений на вододілах і високих терасах і гірше – на схилах і 

першій надзаплавній терасі річкових долин височини. Результатом 

дослідження волинських лесів стала розробка П. Тутковським еолової 

гіпотези їхнього генезису [143], в подальшому розвиненої і доповненої в 

тому числі А. Богуцьким, для якого лесовий покрив Волинської височини 

став основою створення регіональної стратиграфічної схеми лесово-

ґрунтової серії [175].  

Найдавнішими на Волинській височині є додніпровські леси, які є 

одновіковими з окською мореною [14, 175]. Вони залягають окремими 

острівцями потужністю від 1,5 м (м. Торчин) до 6,5 м (с. Горохів) на 

корінних крейдово-мергельних породах верхньої крейди і складені 

однорідними жовтувато-сірими суглинками, плямистими внаслідок 

озалізнення, пористими, карбонатними, ущільненими [118]. 
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Нижньоплейстоценова лесова товща розділена сокальським і луцьким 

викопними ґрунтами (аналогами завадівських ґрунтів), стратотипами для 

яких стали відслонення поблизу відповідно міст Сокаля і Луцька. 

Середньоплейстоценові леси представлені двома горизонтами, розділеними 

потужним (1,5–2 м і більше) коршівським (кайдацьким) ґрунтовим 

комплексом [175]. Найбільш потужною і найкраще розвиненою є 

верхньоплейстоценова лесово-ґрунтова товща, яка складена низкою лесових 

горизонтів, що чергуються із похованими ґрунтами типу горохів, дубно, 

рівне і красилів [175]. Стратотипи кожного із цих ґрунтів також є на 

Волинській височині. Вся лесово-ґрунтова товща зберігає сліди кількох 

етапів кріогенезу. Наймолодшим з них є красилівський палеокріогенез, який 

суттєво вплинув на формування мікрорельєфу Волинської височини [17]. 

 

 

Рис. 2.4. Виходи на денну поверхню корінних крейдових порід на схилах 

Повчанської височини 

 

Алювіальні відклади також широко представлені у межах території 
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дослідження, однак займають менші площі, ніж леси. Вони приурочені до 

річкових долин і широких днищ балок. Найстаршим вважають алювій 

найвищої (третьої за О. Мариничем) надзаплавної тераси, період формування 

якого відносять до раннього плейстоцену [87, 88]. Ознаки існування третьої 

тераси виявлені лише в долині р. Горинь, де знайдений 

ранньоплейстоценовий алювій, представлений кварцовими пісками 

жовтувато-сірого кольору, переважно дрібно- і середньозернистими з 

прошарками (1–5 см) крупнозернистих бурувато-сірого кольору загальною 

потужністю 1,2 м [135]. В опорному розрізі р. Горинь алювіальні відклади 

розташовані над мартоноським викопним ґрунтовим комплексом [135].  

Відклади другої (за О. Мариничем [88]) надзаплавної тераси поширені 

в межах Волинської височини значно більше, ніж третьої і виповнюють 

долини не лише найбільших рік височини, але й дрібніших, таких як Іква, 

Устя та інші. О. Маринич вважав періодом їхнього формування середній 

плейстоцен [88], К. Геренчук відносив їх до середньо-

верхньоплейстоценових утворень [118]. За результатами пізніших 

досліджень період формування другої надзаплавної тераси відносять до 

пізнього плейстоцену [135, 148]. Породи, які складають другу надзаплавну 

терасу, в нижній частині розрізу представлені дрібнозернистими і 

середньозернистими кварцовими пісками, місцями з галькою і кременями 

крейди, а вище по розрізу переходять у сірі і жовтувато-сірі суглинки, які 

подекуди містять прошарки дрібнозернистого глинистого піску [148]. 

Потужність алювіальних відкладів другої надзаплавної тераси становить 1,8–

30,15 м у долині р. Стир [148] та 1,2–7 м у долині р. Горинь [135]. Вік їхнього 

формування визначають як прилуцько-удайський [135]. 

Алювіальні відклади пізньоплейстоценових надзаплавних терас 

представлені ще більш широко, виповнюючи долини у тому числі дрібних 

рік височини. У нижній частині вони представлені головним чином 

жовтувато-сірими дрібно- і середньозернистими кварцовими пісками, часто 

шаруватими, які чергуються із прошарками сірого і жовтувато-сірого 
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суглинку [148]. У верхній частині розрізу переважають сірі і жовтувато-сірі 

суглинки, часто шаруваті, подекуди дуже піщані [148]. Ідентифікована 

потужність алювію першої надзаплавної тераси становить 2,5–7 м у долині 

р. Горинь [135] і понад 10 м у долині р. Стир. Подекуди вони перекриті 

малопотужною товщею лесоподібних суглинків, але переважно 

завершуються сучасним ґрунтом. 

Алювій річкових заплав і днищ балок має голоценовий вік і продовжує 

відкладатись дотепер. Відклади річкових заплав представлені пісками з 

прошарками суглинків і торфами, які чергуються між собою, у нижній 

частині містять гравій і гальку [148]. Відклади днищ балок представлені 

сірими піщаними суглинками і різнозернистими пісками, часто з уламками 

крейди, вапняку і пісковику [148]. Потужність алювіальних відкладів 

річкових заплав коливається від 2 до 18 м, днищ балок – від 0,5 до 8 м [148]. 

Поряд із алювіальними відкладами, у межах понижених ділянок 

річкових заплав та подекуди першої надзаплавної тераси поширені болотні 

відклади. Представлені вони осоковими, осоково-тростиновими, гіпновими 

торфами різного ступеня розкладу, гітією, заторфованими пісками і 

супісками [135]. Добре розкладений торф, ущільнений, темно-коричневого 

кольору, здебільшого приурочений до нижніх частин болотних відкладів 

[148]. Потужність болотних відкладів від 0,5 до 3–4 м [135, 148]. 

У деяких місцях на поверхні надзаплавних терас найбільших річкових 

долин височини, а також у межах долин стоку талих льодовикових вод 

зустрічаються еолові відклади у вигляді дюн довжиною кілька сотень метрів 

і висотою до 2–3 м, подекуди більше. 

 

2.3. Клімат, поверхневі та підземні води 

 

Клімат Волинської височини порівняно вологий, теплий, з м’якою 

зимою, нестійкими морозами, частими відлигами, нежарким літом і 

затяжними весняними і осінніми періодами опадів [118, 120]. Над територією 
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височини панує західне переміщення повітряних мас, що супроводжується 

надходженням атлантичного повітря, іноді проникає повітря з 

Середземномор’я, Азії, Арктики [120].  

У середньому за рік на земну поверхню у межах Волинської височини 

надходить 92,7 ккал/см
2
 (3,89 МДж/м

2
) сонячного тепла, значна частина 

якого втрачається за рахунок відбитої радіації – показники альбедо 

коливаються від 10–25% в межах сільськогосподарських угідь та лісів до 70–

75% зимою на вкритих снігом ділянках; радіаційний баланс за рік становить 

34–38 ккал/см
2
, більша частина якого витрачається на випаровування [81, 

120]. Головними атмосферними центрами, що визначають циркуляцію 

повітряних мас над територією височини є Ісландський та 

Середземноморський баричні мінімуми, Арктичний, Азіатський та 

Азорський баричні максимуми [81]. Середня багаторічна температура 

повітря становить 7–7,5°С, середньорічна кількість опадів – 600–700 мм, 

середньорічна величина випаровування – 500–525 мм [118, 120]. Зима на 

території Волинської височини м’яка, похмура, з частими відлигами, триває 

близько трьох з половиною місяців, літо тепле і багате на опади [120].  

Помірно континентальний тип клімату і достатній рівень зволоження 

сприяють розвитку флювіальних геоморфологічних процесів, подекуди 

карстових процесів і заболочення. Водночас достатня кількість опадів 

забезпечує існування практично суцільного рослинного покриву, що 

перешкоджає розвитку еолових процесів. Відносно низькі добові амплітуди 

температур в поєднанні з достатньою зволоженістю зумовлюють 

переважання процесів хімічного вивітрювання над фізичним. 

Завдяки своїй порівняно невеликій площі і простяганню у широтному 

напрямі територія Волинської височини досить гомогенна у кліматичному 

відношенні, що проявляється у однорідному розподілі річних і сезонних 

ізотерм, головних напрямів вітру, кількості опадів та інших кліматичних 

показників. Зокрема, ця її особливість дозволяє ігнорувати кліматичний 

фактор під час аналізу відмінностей перебігу процесів сучасного 
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рельєфоутворення у різних частинах височини. З іншого боку, фактор 

кліматичної гомогенності є однією з причин геоморфологічної цілісності 

Волинської височини. 

Поверхневі води Волинської височини представлені головно річковою 

сіткою, середня густота якої коливається в межах 0,3–0,4 км/км
2
. Трьома 

найбільшими ріками височини є Стир, Західний Буг і Горинь, довжина русла 

в межах височини яких становить відповідно 132, 123 і 102 км. Вони мають 

субмеридіональне простягання і перетинають височину у напрямі з півдня на 

північ. Також ці ріки є транзитними: територія Волинської височини 

належить до середньої частини їхніх басейнів. Середня ширина їхнього русла 

змінюється від 25 до 30 м, подекуди сягаючи 50 м. Окрім згаданих рік є 

також близько десяти менших рік, довжиною кілька десятків кілометрів, 

більша частина русла яких здебільшого лежить в межах Волинської 

височини. Серед них Іква, Луга, Липа, Чорногузка, Стубла, Устя, Корчик, 

Збитинка. Ширина їхнього русла рідко перевищує 10 м (за винятком р. Ікви, 

ширина русла якої подекуди сягає 15 м і більше). Також є десятки дрібних 

рік і струмків, які часто не мають вираженої заплави. Русла великої частина 

дрібних і середніх рік каналізовані. Також створена розгалужена система 

меліоративних каналів, особливо в долинах великих і середніх рік та на 

понижених ділянках височини. 

Рікам Волинської височини властивий змішаний тип живлення. Частка 

снігового живлення коливається в межах 25–45%, підземного – в межах 35–

45%, залишок припадає на дощове живлення [120]. Повінь на ріках триває, як 

правило, від  30 до 50 днів, залежно від розміру річки (чим більша річка, тим 

більша тривалість повені), і здебільшого супроводжується значно більшим 

підйомом рівня води, ніж під час паводків [120]. Середня річна амплітуда 

коливання рівнів води на малих ріках досягає 0,7–2,6 м, на середніх – 1,1–3,2 

м [118]. Середній багаторічний стік змінюється в межах височини від 100 до 

140 мм/рік; більша частина стоку (50–70% і більше) припадає на весну [120]. 

Мутність води рік суттєво залежить від пори року: середньорічна мутність 
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становить кілька десятків г/м
3
 (12–60 г/м

3
 у річці Стир поблизу Луцька), а в 

період повеней і паводків вона може зростати до 400–800 г/м
3
 на більших 

ріках і понад 1000 г/м
3
 на малих [120]. 

Озер на території Волинської височини дуже мало і вони невеликі за 

розміром (площа, як правило, не більше кількох гектарів). Переважають 

дрібні заплавні озера, хоча трапляються й карстові (озеро Шистів, 

Володимир-Волинський район Волинської області). Натомість створені 

численні штучні водойми – водосховища і стави. Найбільшим серед них є 

Хрінницьке водосховище на р. Стир, площа якого в різні періоди змінюється 

від 7 до 16 км
2
, близько 2 км

2
 становить площа Млинівського водосховища 

(р. Іква). Внаслідок створення водосховищ стік майже всіх малих і середніх 

рік височини є регульованим.  

Територія Волинської височини належить до Львівсько-Волинського 

(Волино-Подільського) артезіанського басейну. У водоносних товщах 

палеозою, мезозою і кайнозою виділяється декілька самостійних водоносних 

горизонтів [118]. Серед них найбільший вплив на функціонування 

гідромережі території та розвиток сучасних геоморфологічних процесів 

мають підземні води верхньокрейдових відкладів, зокрема турону. Глибина 

залягання водоного горизонту турону змінюється в межах 0,5–94 м, у 

середньому 20–50 м, а його потужність становить 50–60 м [120]. Рух водного 

потоку в тріщинуватій закарстованій товщі крейдово-мергельних порід 

спрямований у сторону Західного Бугу та Прип’яті [118]. Води туронського 

водоносного горизонту напірні і частково розвантажуються в долинах 

Горині, Стиру, Усті та інших рік [120]. 

У східній частині височини поширений малопотужний водоносний 

горизонт у пористих оолітових вапняках, пісках та тріщинуватих пісковиках 

неогену [120]. Також існують малопотужні (2–3 м), часто непостійні 

водоносні горизонти у товщі четвертинних відкладів зокрема алювію і лесів, 

які, втім, відіграють важливу роль у розвитку суфозійних процесів. 
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Висновки до другого розділу 

 

Волинська височина належить до південо-західної частини 

Східноєвропейської рівнини і має здебільшого добре виражені орографічні 

межі. Проблемною ділянкою є східна межа височини, якою рекомендується 

вважати  долину р. Корчик. У тектонічному відношенні територія Волинської 

височини розташована у межах східного схилу Українського кристалічного 

щита, який полого (під кутом 1˚) опускається у західному напрямі і 

переходить у Львівський палеозойський прогин. Ступінь зв’язку між 

тектонічними елементами і орографічними межами височини на сьогодні 

остаточно не з’ясований, хоча на окремих ділянках (південно-східна і 

північно-західна межі) цей зв’язок проявляється чітко. Протягом неоген-

четвертинного періоду території височини були властиві диференційовані 

неотектонічні рухи, які спричинили більш високе сучасне гіпсометричне 

положення її південно-східної частини. У геологічній структурі 

дочетвертинної товщі переважають крейдово-мергельні породи верхньої 

крейди, які займають майже всю територію західної і центральної ділянок 

височини. На сході і частково в центральній частині вони перекриті 

міоценовими піщано-глинистими породами, які на окремих ділянках 

(Мізоцька і частково Рівненська височини) броньовані малопотужним (3–4 м) 

горизонтом міоценових вапняків. Четвертинні відклади представлені головно 

еолово-делювіальними лесами, які плащеподібно вкривають межиріччя і 

більшість схилів, і алювієм річкових долин. Потужність четвертинних 

відкладів здебільшого не перевищує 30–35 м. Достатня зволоженість 

території височини забезпечується пануванням західного перенесення 

повітря, що супроводжується надходженням атлантичних повітряних мас. Це 

сприяє розвитку флювіальних процесів та ґрунтотворенню і зменшує вплив 

на розвиток рельєфу еолового і температурного факторів. Території височини 

властива розвинена річкова сітка та мережа тимчасових водотоків. 

Найбільшим рікам височини (Західний Буг, Стир, Горинь) властиве 
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субмеридіональне простягання, повеневий режим і переважання снігового та 

підземного живлення. Підземні води крейдової та четвертинної товщ істотно 

впливають на перебіг сучасних геоморфологічних процесів, зокрема карсту і 

суфозії. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Загальні методичні засади і матеріали досліджень 

 

 Комплексне дослідження проблем просторової диференціації рельєфу 

Волинської височини передбачає аналіз особливостей її рельєфу, зокрема 

будови рельєфу, його генезису, історії походження, віку і сучасної динаміки. 

Базові засади такого підходу до вивчення рельєфу, сформовані віддавна і 

розвинені та удосконалені багатьма дослідниками, викладені у низці 

опублікованих методичних рекомендацій [1, 92, 93, 97, 128, 134]. 

Використанням такого підходу зумовлена структура дисертаційної роботи, де 

послідовно аналізуються згадані вище характеристики рельєфу. Поряд із 

морфологічним аналізом особлива увага звернена на окремі специфічні риси 

рельєфу Волинської височини, зокрема на різну морфотектонічну будову її 

окремих ділянок, спільність і відмінність структури терасового комплексу 

найбільших річкових долин, морфологію долин стоку талих льодовикових 

вод, лесовий мезо- і мікрорельєф. На основі аналізу отриманих результатів і 

матеріалів попередніх досліджень створена загальна геоморфологічна карта і 

розроблене деталізоване геоморфологічне районування території височини. 

Послідовність етапів виконання дисертаційної роботи розроблена 

таким чином, щоб результатом стало цілісне дослідження, яке б охоплювало і 

логічно пов’язувало головні особливості геоморфологічної будови 

Волинської височини. Окремі етапи роботи були спрямованими на вивчення 

різних районів височини або дослідження специфічних типів її рельєфу 

(наприклад, лесового мікрорельєфу, структурного рельєфу та ін.). Робота над 

дисертацію складалася із підготовчої, польової і камеральної стадій. 

Протягом підготовчої стадії проводився огляд опублікованих і фондових 

матеріалів, аналіз матеріалів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), 

топографічних карт,  складався план робіт та виконувалася підготовка 

картографічних матеріалів польових досліджень. Польова стадія полягала у 
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зборі фактичного матеріалу, необхідного для аналізу з метою виконання 

поставлених завдань. При цьому використовувались створені цифрові моделі 

рельєфу, геоінформаційні системи (ГІС). Камеральна стадія складалася із 

опрацювання зібраних даних, виведення та публікації висновків і створення 

ілюстративного матеріалу, у тому числі карт, схем, таблиць. 

Окрім опублікованих наукових робіт, джерелами досліджень були 

фондові матеріали геологічного, гідрогеологічного, геоморфологічного 

знімання, надані Рівненською геологічною експедицією ПДРГП 

“Північгеологія”; космічні знімки високої роздільної здатності, доступні для 

перегляду в Google Earth
®
; оптимізовані для використання дані Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM); топографічні карти масштабів 1:100000, 

1:50000, 1:25000, 1:10000. 

Математична обробка геоданих, зокрема морфометричний, 

морфотектонічний аналізи виконані з допомогою інструментів ГІС. Також в 

ГІС створений весь картографічний матеріал і цифрові моделі рельєфу 

(ЦМР).  

 

3.2. Вивчення морфології рельєфу 

 

Важливою частиною загальногеоморфологічного дослідження 

таксономічної одиниці геоморфологічного районування є морфологічний 

аналіз рельєфу, під яким В. Пенк розумів реконструкцію ходу і розвитку 

рухів земної кори шляхом вивчення екзогенних процесів і сучасної 

геоморфологічної будови [116]. Згідно з О. Спиридоновим, морфологічний 

аналіз рельєфу є порівняльним вивченням його зовнішнього вигляду, який 

характеризується морфографічними і морфологічними ознаками [134]. 

Термін “морфографія”, який раніше використовувався для словесного опису 

зовнішніх особливостей рельєфу, поступово вийшов із використання і був 

замінений терміном “морфологія”, що спричинило певну плутанину, 

оскільки морфометричний аналіз є складовою морфологічного аналізу [128]. 
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Для вивчення кількісної характеристики рельєфу з допомогою спеціальних 

вимірів застосовують морфометричний аналіз [127]. Методи вивчення 

морфології та морфометрії рельєфу є найбільш численними та часто 

вживаними у практиці вивчення рельєфу [97]. Якісний і кількісний аналіз 

рельєфу здебільшого здійснюється в поєднанні, що дає можливість 

максимально ефективно дослідити зовнішній вигляд і особливості 

просторового розташування форм рельєфу. 

Серед сукупності методів морфологічного аналізу рельєфу для потреб 

загальної геоморфологічної характеристики Волинської височини нами 

вибрано і застосовано три головні методи дослідження розчленованості та 

крутизни рельєфу, а саме аналіз вертикальної і горизонтальної 

розчленованості рельєфу та нахилів земної поверхні. Вибрані методи дають 

змогу дослідити загальні характеристики рельєфу різних ділянок височини, 

оцінити їхні кількісні параметри і виявити територіальні відмінності у будові 

рельєфу.  

Для виконання морфометричного аналізу рельєфу досліджуваної 

території використано дворівневий підхід. На першому рівні основою для 

аналізу слугувала цифрова модель рельєфу (ЦМР) Волинської височини, 

створена за даними SRTM роздільної здатності приблизно 30 м/піксель (1 

арксекунда), яка доступна на сайті USGS Earth Explorer [221]. Згідно з 

супровідною інформацією, похибка вертикальної точності даних SRTM не 

перевищує 16 м [218]. ЦМР, створені на основі даних із зазначеними 

параметрами, дозволяють виконати досить точний морфометричний аналіз 

рельєфу території дослідження. Втім, інформація про рельєф території, що 

міститься на великомасштабних топографічних картах, є більш точною. 

Проблемним моментом є створення ЦМР на основі топографічних карт, 

оскільки така процедура вимагає значних затрат часу для оцифрування 

топографічної основи, особливо коли її необхідно виконати для відносно 

великої території, якою є Волинська височина. Тому суть другого рівня 

виконаного нами морфометричного аналізу полягає в оцінці точності 
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морфометричних даних, отриманих за результатами першого рівня. З цією 

метою для кожного із геоморфологічних районів Волинської височини 

довільно обрано по одній ключовій ділянці, кожна площею 100 км
2
. Для 

кожної із ключових ділянок на основі інформації про рельєф, що міститься на 

топографічних картах масштабу 1:50000, створено ЦМР із роздільною 

здатністю 10 м/піксель. Після цього на території ключових ділянок виконано 

морфометричний аналіз рельєфу за тією ж методикою, що використовується 

для морфометричного аналізу всієї території Волинської височини, 

виконаного на основі даних SRTM. Таким чином, порівняння результатів, 

отриманих на другому рівні аналізу із результатами першого рівня, 

дозволило оцінити точність результатів першого рівня, а отже, якість 

виконаного морфометричного аналізу і обґрунтованість використання цих 

даних для уточнення  і деталізації геоморфологічного районування території 

дослідження. Головним результатом виконаного морфометричного аналізу 

стала інформація про середні значення параметрів абсолютної висоти земної 

поверхні, нахилів земної поверхні, вертикального і горизонтального 

розчленування, які розраховані для кожного із шістьох геоморфологічних 

районів Волинської височини. Таким чином, для кожного геоморфологічного 

району розраховано морфометричні параметри рельєфу для району загалом 

(на основі даних SRTM) і для ключової ділянки, довільно вибраної в його 

межах (окремо на основі даних SRTM і на основі даних топографічних карт). 

При цьому варто зауважити, що під час розрахунку цих параметрів до уваги 

вирішено не брати площі, які відносяться до чотирьох найбільших річкових 

долин – Західного Бугу, Стиру, Ікви і Горині, – оскільки рельєф цих ділянок 

суттєво відмінний від рельєфу решти території височини. Зважаючи на такі ж 

міркування, перераховані річкові долини виділено в окремі таксономічні 

одиниці під час деталізації схеми геоморфологічного районування 

досліджуваної території.  

Для розрахунку головних морфометричних параметрів рельєфу нами 

використано цифрові моделі рельєфу, створені за даними SRTM (далі – ЦМР 
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SRTM) та за даними топографічних карт (далі – ЦМР ТОПО). При створенні 

ЦМР ТОПО горизонтальна точність вибрана нами з огляду на наступні 

міркування. Рекомендована мінімальна горизонтальна точність ЦМР ТОПО 

дорівнює відстані на місцевості, яка відповідає половині міліметра в 

масштабі топографічної карти [154]. Для топографічної карти масштабу 

1:50000 ця величина становить 25 м. Збільшення цієї точності обмежується 

розмірами досліджуваної території і потужністю обчислювальної техніки. 

Відносно невеликі розміри вибраних нами ключових ділянок дозволяють 

збільшити цю точність до 10 м/піксель. Для порівняльного аналізу обох ЦМР 

необхідною умовою є співмірність їхньої горизонтальної точності (тобто 

однаковий розмір пікселів), оскільки горизонтальна точність ЦМР SRTM 

втричі менша за горизонтальну точність ЦМР ТОПО (ширина пікселя ЦМР 

SRTM утричі більша за ширину пікселя ЦМР ТОПО). З метою зведення обох 

цифрових моделей рельєфу до однієї роздільної здатності, було виконано 

ресемплінг цифрової моделі SRTM («подрібнення» пікселів ЦМР SRTM і 

зсув їх до цифрової моделі виконаної на основі топокарти). Після цього у 

межах ключових ділянок було проведено віднімання від показників пікселів 

ЦМР SRTM відповідних показників пікселів ЦМР ТОПО і обчислення 

кінцевого значення та модуля кінцевого значення. У результаті для кожної 

ключової ділянки отримано масив абсолютних значень різниці растрів ЦМР 

різного походження (розраховано, на скільки різняться значення абсолютної 

висоти кожного пікселя у різних ЦМР). Після цього виконано статистичну 

обробку отриманих даних (розраховано мінімальну і максимальну різниці та 

середнє значення абсолютної різниці розрахованих показників для кожної 

ключової ділянки). Окремо проаналізовано середню різницю растрів для 

встановлення середнього перевищення ЦМР ТОПО над ЦМР SRTM.  

Для аналізу показників крутизни схилів досліджуваних ключових 

ділянок, на базі створених ЦМР, за допомогою інструментів GIS-аналізу 

розраховано для кожного пікселя показник ухилу. Для даних SRTM 

розрахунок показників ухилу виконувався перед процесом «ресемплінгу» 
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(приведення розмірів пікселів даних SRTM до розмірів пікселів даних ЦМР 

ТОПО). Це зумовлено тим, що розрахунок показника крутизни після 

подрібнення пікселів оригінальних даних може містити суттєві похибки. 

Після отримання даних крутизни схилів був здійснений розрахунок 

статистичних параметрів цих даних (середнє значення ухилу ЦМР SRTM та 

ЦМР ТОПО, різниця середніх значень ухилу ЦМР SRTM і ЦМР ТОПО) для 

кожної ключової ділянки. Нарешті, було виконано віднімання від показників 

ухилу, отриманих із ЦМР SRTM, показників ухилу, отриманих із ЦМР 

ТОПО, і розрахунок модуля кінцевого значення. Таким чином розраховано 

абсолютну різницю цих показників. Також розраховано значення 

максимальної та середньої різниці показників крутизни в обох наборів даних. 

Показником вертикального розчленування рельєфу слугує амплітуда 

коливань висот земної поверхні, тобто відносне перевищення вершин 

додатних форм над найближчими від’ємними формами [134]. Для розрахунку 

вертикального розчленування використовують низку різноманітних методик, 

однією із яких є створення картограми «енергії рельєфу». Одним із способів 

створення такої картограми є розділення карти на рівні квадрати і визначення 

в межах кожного з квадратів різниці висот найвищого і найнижчого пунктів 

[134]. У рамках нашого дослідження ми дещо модифікували цей спосіб, 

замінивши сітку квадратів на сітку правильних шестикутників, кожен 

площею 1 км
2
, з метою отримання даних більшої точності. Картограми 

глибини вертикального розчленування створено для кожної досліджуваної 

ключової ділянки з використанням ЦМР SRTM та ЦМР ТОПО. Після цього 

розраховано середні значення «енергії рельєфу» (глибини розчленування) 

для кожної із картограм, різницю середніх значень, виконано обчислення 

максимальної та середньої абсолютної різниці аналізованих показників, 

розрахованих на основі ЦМР SRTM, та аналогічних показників, обчислених 

на основі ЦМР ТОПО.  

Для розрахунку показників горизонтального розчленування рельєфу 

використовують кілька різних підходів, одним із яких є обчислення довжин 
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тальвегів ерозійних форм на одиницю площі [134]. Для побудови картограми 

довжин ерозійної мережі на одиницю площі для території дослідження 

створюють систему рівновеликих квадратів, в межах кожного з яких 

вимірюють загальну довжину ерозійної мережі. Отриманий результат ділять 

на площу квадрата і таким чином визначають для кожного з них показник 

інтенсивності розчленування рельєфу.  

Описану вище методику, як і методику розрахунку показника глибини 

вертикального розчленування, ми модифікували шляхом заміни квадратів на 

правильні шестикутники, кожен площею 1 км
2
. На відміну від попередніх 

аналізованих морфометричних показників, цього разу ЦМР є не джерелом 

даних для аналізу, а лише основою для генерації мережі ерозійних форм, яка, 

в свою чергу, вже використовується для розрахунку показника густоти 

розчленування поверхні.  

Основою автоматизованого виділення тальвегів слугують гідрологічно 

коректні ЦМР, властивістю яких є відсутність дрібних безстічних понижень. 

Тому першим етапом цього процесу стала ГІС-обробка усіх створених 

раніше ЦМР, яка полягала у «заповненні» таких ділянок, тобто зміні їхніх 

показників абсолютної висоти. Після цього з використанням ГІС-

інструментів на основі кожної із ЦМР створено серію растрових даних, 

необхідних для виділення мережі тальвегів ерозійних форм. Суть цього 

процесу полягає у наступному. Для кожного пікселя ЦМР можливо 

порахувати експозицію ухилу, тобто напрям поверхневого стоку, і визначити, 

до якого із сусідніх пікселів спрямований стік. Таким чином для кожного із 

пікселів ЦМР можна встановити площу території, із якої ділянка на 

місцевості, яка йому відповідає, збирає воду, а сполучивши послідовно 

пікселі за напрямом стоку, можна отримати тальвег ерозійної форми. Для 

розвитку лінійної ерозії необхідна наявність мінімальної кількості води, яка 

зумовлює перехід від площинного змиву до лінійного розмиву. Одним із 

основних факторів цього є площа водозбору, збільшення якої підвищує 

імовірність розвитку лінійної ерозії і формування постійних тальвегів. Тому 
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під час автоматизованого виділення тальвегів головним параметром є 

мінімальна площа водозбору, яка сприймається комп’ютерною програмою як 

підстава для «відмальовування» тальвега у межах того чи іншого пікселя 

ЦМР. Особливістю застосування цієї методики для створення мережі 

тальвегів ерозійних форм, необхідних для наступного розрахунку показника 

густоти горизонтального розчленування, є те, що при встановленні меншої 

площі водозбору програма виділяє тальвеги на нерозчленованих схилах, а 

при встановленні більшої площі водозбору початок виділених тальвегів 

розташований значно нижче місця його реального розташування. У ході 

нашого дослідження емпірично встановлено, що оптимальний показник 

мінімальної площі водозбору для досліджуваної території приблизно 

відповідає 0,1 км
2
. Саме таке значення використано у розрахунках під час 

створення мережі тальвегів ерозійних форм.  

Варто зазначити, що для створення мережі ерозійних форм нами 

застосовано напівавтоматизований підхід, який полягає у ручній корекції 

згененованої з використанням вищенаведеного алгоритму гідрологічної 

мережі. Таке рішення зумовлене тим, що лише автоматизоване виділення 

тальвегів в умовах рівнинного рельєфу не дає коректних результатів і 

отриману мережу тальвегів доводиться коригувати вручну. У зв’язку із 

залученням фактора суб’єктивності для корекції отриманої внаслідок 

автоматизованого виділення тальвегів ерозійної мережі показник густоти 

горизонтального розчленування не було включено до аналізу коректності 

обчислення морфометричних параметрів рельєфу за ключовими ділянками.  

Використовуючи мережу ерозійних тальвегів за описаним вище 

методом, створено картограми густоти горизонтального розчленування для 

кожної ключової ділянки, які проаналізовано за низкою статистичних 

параметрів за аналогією до аналізу попередніх морфометричних показників. 

Такими параметрами є середня густота розчленування, різниця середньої 

густоти розчленування, максимальний і середній абсолютні показники 
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різниці растрів, створених із використанням даних різного походження (ЦМР 

SRTM і ЦМР ТОПО).  

 

3.3. Морфотектонічні і морфоструктурні дослідження 

 

Потреба виконання морфотектонічного і морфоструктурного аналізів 

зумовлена значною відмінністю рельєфу Мізоцької і Повчанської височин 

від рельєфу решти Волинської височини, виявленою у тому числі з 

допомогою морфологічного аналізу, а також проблемою тектонічної 

зумовленості меж Волинської височини. Дослідження такого типу на 

Волинській височині проводились раніше [62, 163–165], тому нашим 

завданням є їхній розвиток із використанням нових даних, методів і 

технологій обробки геоданих.  

За даними висотного положення підошви баденських відкладів 

І. Гофштейном створена карта сумарних амплітуд неотектонічних рухів на 

території Волино-Поділля [62]. Зважаючи на досить значну потужність товщі 

баденію і її залягання на розмитій поверхні крейди, а також обмежене 

поширення відкладів баденію на Волинській височині, результати 

І. Гофштейна потребують додаткового аналізу. З метою його виконання нами 

за даними буріння побудована карта абсолютної висоти поверхні сеноману 

[107]. Оскільки максимальна потужність відкладів сеноману в межах 

Волинської височини рідко перевищує 15 м [135, 148], вони є придатними 

для оцінки сумарної амплітуди пізньокрейдових і неотектонічних рухів. На 

основі інтерполяції показників абсолютної висоти поверхні сеноману в 

кернах свердловин на карті проведені ізолінії з інтервалом 10 м. 

Окремо звернена увага на Мізоцьку височину, яка характеризується 

нетиповим для Волинської височини структурним рельєфом. Під час 

досліджень ми використали два методи, результати застосування яких дають 

змогу зробити низку висновків щодо морфоcтруктури Мізоцької височини 

[103]. За сучасним висотним положенням давньої поверхні вирівнювання і за 
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особливостями її деформації можна робити висновки про характер і 

амплітуду неотектонічних рухів [62]. На території Мізоцької височини 

повсюди поширені середньосарматські товщі, які слугують бронювальним 

шаром для відкладів, що залягають нижче, стримуючи їхній ерозійний 

розмив та надаючи височині ознак плато [103]. Завдяки цій особливості 

вершинні поверхні тут є дуже вирівняними і стійкими до денудації. Таким 

чином, вапнякова товща середнього сармату є маркувальним горизонтом, 

гіпсометричне положення якого дозволяє аналізувати амплітуди 

післясарматських неотектонічних рухів. Оскільки відклади сармату 

здебільшого перекриті лише незначним досить рівномірним плащем 

плейстоценових лесів (їхня середня потужність – 3–4, зрідка понад 5 м), який 

суттєво не впливає на рельєф вершинних поверхонь, абсолютну висоту 

вершинних поверхонь Мізоцької височини можна використати при оцінці 

сумарної аплітуди післясередньосарматських вертикальних неотектонічних 

рухів [103]. Окремі аномалії лесового покриву та залишки більш молодих за 

середньосарматські відкладів, які впливають на достовірність отриманої 

інформації, не спотворюють суттєво загальну картину. Ефективність 

реконструкції середньосарматської поверхні вирівнювання обмежена 

кількома суттєвими чинниками. По-перше, територія Мізоцької височини є 

сильно розчленованою і плоскі вершинні поверхні, утворені бронювальною 

вапняковою товщею, займають порівняно невелику площу (близько 15 % від 

загальної території височини) [103]. У місцях розвитку широких долин 

існують досить великі за площею території, де таких ділянок узагалі немає, 

що суттєво обмежує точність аналізу. По-друге, реальні гіпсометричні рівні 

покрівлі сарматських відкладів частково замасковані змінною потужністю 

плаща лесових відкладів. По-третє, над маркувальним вапняковим 

горизонтом на території Мізоцької височини подекуди збереглися 

неконсолідовані відклади міоцену, наявність яких також спотворює кінцевий 

результат. 

Застосована під час досліджень методика реконструкції 
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середньосарматської поверхні вирівнювання ґрунтується на методичних 

напрацюваннях і попередніх практиках структурно-геоморфологічного 

аналізу ерозійно-денудаційного рельєфу [95, 109]. Для виділення вершинних 

поверхонь на території Мізоцької височини ми використали 

великомасштабні топографічні карти (масштабу 1:10000 та 1:25000). У ході 

наступного етапу аналізу з допомогою інтерполяційного методу 

реконструйовано висотне положення середньосарматської поверхні 

вирівнювання у місцях, де вона була знищена процесами денудації. Таким 

чином отримано реконструкцію поверхні вирівнювання, яка утворилася після 

відступу сарматського моря [103]. 

Під час виконання морфотектонічного аналізу також використано 

метод, що полягає у створенні нерегулярної мережі пунктів із обчисленими 

значеннями індексу потокового градієнта (stream-gradient index, SL), який 

уперше застосований Дж. Хеком для аналізу ерозійної сили водотоків і 

стійкості гірських порід до розмиву [191]. Згодом індекс потокового 

градієнта застосовували для індикації зон висхідних тектонічних рухів у 

межах тектонічно активних територій [206, 220]. Відомі також спроби 

застосування цього індексу для морфотектонічного аналізу територій із 

суттєво нижчим рівнем тектонічної активності [103]. Зокрема, вдалою можна 

вважати спробу дослідження узбережжя Нормандії, що є підтвердженням 

ефективності індексу потокового градієнта для оцінки диференційованих 

вертикальних неотектонічних рухів навіть у межах зон відносно низького 

рівня тектонічної активності внутрішньоплатформенних територій [189]. 

Значення SL градієнта можуть залежати від низки чинників. У межах 

подібних з точки зору клімату територій із стабільною тектонічною 

ситуацією і за умов розмивання водотоками порід із співставною опірністю 

до ерозії вони, як правило, змінюються в незначних межах і є нижчими [103]. 

Нашою ціллю є аналіз неотектонічної історії Мізоцької височини з 

використанням методу обчислення індексу потокового градієнта, а отже 

доцільно оцінити вплив на його територіальний розподіл не лише фактора 
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вертикальних неотектонічних коливань, а й інших можливих чинників. 

Територія Мізоцької височини належить до зони з практично однаковими 

кліматичними умовами. З точки зору впливу геологічного фактора аномальні 

значення тут можуть бути зумовлені наявністю стійкого шару сарматських 

вапняків, які утворюють у межах ерозійних форм круті стінки [102, 103]. Такі 

аномалії часто спостерігаються на Мізоцькій височині у місцях, де 

середньосарматські вапняки розчленовані ярами, в яких продовжується 

розмив значно менш опірного до ерозії підстилаючого шару 

нижньосарматських пісків. Цим зумовлена наявність поодиноких (через 

невелику потужність середньо сарматського вапнякового горизонту) 

аномально високих значень SL на висоті контакту відкладів середнього і 

нижнього сармату. Опірність до ерозії крейдової товщі не надто відрізняється 

від опірності нижньосарматських пісків, що залягають вище, тому наявність 

аномалій SL градієнта тут, найімовірніше, зумовлена саме неотектонічними 

причинами [103]. 

Через згадані раніше особливості будови і відносно невеликі розміри 

Мізоцька височина має порівняно слабко розвинену мережу постійних 

водотоків. Таким чином, для отримання більш репрезентативної мережі 

пунктів із показниками індексу потокового градієнта, як об’єкт аналізу ми 

використали тимчасові водотоки. Тальвеги цих водотоків не настільки 

гнучко відображають вертикальні коливання, як тальвеги постійних 

водотоків. Втім, їхньою перевагою з огляду на застосування зазначеного 

вище методу є менша швидкість ерозії, що зменшує швидкість маскування 

тектонічних порушень і дає змогу ідентифікувати навіть незначні 

вертикальні підняття. З іншого боку, особливості режиму функціонування 

тимчасових водотоків призводять до більшої залежності їхньої ерозійної 

активності від місцевих факторів (наприклад, відмінностей у 

водопроникності порід) та екзогенних чинників і, як результат, зміни 

показників потокового градієнта та неточностей у кінцевих результатах 

дослідження [103]. 
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Ми використали оригінальну методику [191] обчислення індексу 

потокового градієнта за формулою 

          
    

  
, 

де    – різниця абсолютної висоти початку і закінчення вибраного відрізка 

ерозійного тальвегу,  L – довжина вибраного відрізка, L – відстань від 

вододілу до середини вибраного відрізка [103]. 

Значення SL обчислені для найдовших тальвегів у басейнах третього і 

четвертого порядків. Ерозійні тальвеги виділено за топографічними картами 

масштабу 1:10 000. Присвоєння порядків виконувалось з використанням 

методу Хортона–Страллера [219]. У кінцевому підсумку після виконання 

низки обчислювальних операцій у ГІС отримано мережу із 1031 пункту зі 

значеннями SL у межах 129 ерозійних тальвегів, яка покриває територію 

західної, центральної і північної частин Мізоцької височини (середня густота 

мережі – три пункти на 1 км
2
) [103]. 

Хорошим індикатором неотектонічної активності є структура ерозійної 

мережі регіону, яка часто містить велику кількість інформації щодо історії 

тектонічних рухів і масштабів тектонічного впливу на формування рельєфу. 

Зв’язок між структурою долинної сітки і тектонікою можна виявити шляхом 

застосування методів, які базуються на порівнянні азимутів простягання 

долинних елементів, лінеаментів, тектонічних тріщин рельєфотвірних порід і 

поширенням зон тектонічних розривних порушень [173, 179, 187, 190, 211, 

213]. Дослідники відзначають хорошу позитивну кореляцію між 

тріщинуватістю порід і простяганням долин низьких порядків, а також 

приуроченістю частин крупних долин до системи розломів у межах 

територій із структурним рельєфом. Традиційні морфометричні методи 

дозволяють оцінити ступінь структурного контролю розвитку долинної 

мережі [171, 193, 219]. Регіони з відносно низьким рівнем неотектонічної 

активності значно рідше ставали об’єктами аналізу впливу тектонічних рухів 

на структуру долинної мережі, проте результати таких досліджень є 

(3.1) 
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позитивними [177, 192]. Для вивчення зв’язку тектоніки і ерозійної мережі 

Повчанської і Мізоцької височин, як регіонів, які були найбільш тектонічно 

активними в неоген-четвертинну епоху, нами виконано низку досліджень. 

Долинна мережа досліджуваної території була вручну отримана 

шляхом оцифрування топографічної карти масштабу 1:10000 із 

використанням ГІС. Варто зазначити, що західна частина Повчанської 

височини не включена в аналіз через суттєві відмінності в рельєфі, зокрема 

через низький рівень її структурної зумовленості. Отримана мережа включає 

головним чином долини з епізодичними водотоками із середньою довжиною 

водотоків першого порядку близько 200 м.  

Для аналізу впливу тектонічної структури і геології на розвиток 

долинної мережі застосовано класичний підхід, що полягає у використанні 

методів кількісної геоморфології. Ерозійним тальвегам присвоєно порядок 

відповідно до методу Хортона-Страллера [193, 219]. У межах обох височин 

виділено найбільші долинні системи і обраховано для них низку 

морфометричних показників: показник біфуркації (Rb) 

                                           Rb = Nu/Nu+1,                                               (3.2)  

де Nu і Nu+1 – кількість тальвегів відповідно до порядку u і u+1 [193, 219]; 

безпосередній показник біфуркації (Rbd)  

                                                    Rbd = Ndu/Nu+1,                                             (3.3)  

де Ndu – кількість тальвегів u порядку, які при злитті утворюють порядок u+1 

і Nu+1 – кількість тальвегів відповідно до порядку u і u+1 [171];  

індекс біфуркації (R)  

                                                    R = Rb – Rbd,                                              (3.4) 

де Rb – показник біфуркації і Rbd – безпосередній показник біфуркації [171].  

Ступінь структурної узгодженості долинної мережі оцінено залежно 

від отриманих результатів: вищі значення безпосереднього показника 

біфуркації та індекса біфуркації розглядалися як ознаки вищого рівня 

структурної узгодженості. 

Азимутальні діаграми сумарної довжини тальвегів (рози-діаграми) 
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створено окремо для тальвегів 2-го, 3-го, 4-го порядків, спільно для 5-го і 6-

го порядків і спільно для всіх порядків з 2-го до 6-го. При цьому долинні 

мережі Повчанської і Мізоцької височин аналізувались окремо. Для побудови 

діаграм ерозійні тальвеги розділено на дрібні відносно прямі сегменти 

середньої довжини 280 м і обчислено азимути їхнього простягання. Для 

кожної рози-діаграми вибрано кутовий інтервал 10˚. Отримані дані порівняно 

із діаграмами Вульфа, створеними для відображення орієнтації тектонічних 

тріщин порід трьох геологічних відслонень. При цьому вимірювалася і 

аналізувалася орієнтація субвертикальних тектонічних тріщин, не беручи до 

уваги субгоризонтальної седиментаційної тріщинуватості. На жаль, не 

виявлено відслонення міоценових вапняків із добре вираженою системою 

тріщин, тому відповідна діаграма містить лише 11 замірів. Результати всіх 

обчислень використано для порівняння ступеня структурного контролю 

розвитку ерозійної мережі Повчанської і Мізоцької височин [103].  

 

3.4. Вивчення річкових долин 

 

Вивчення геоморфології долини типової рівнинної ріки помірного 

поясу часто зводиться до виділення в її межах окремих структурних 

елементів і аналізі їхньої будови та особливостей розвитку. При вивченні 

заплави часто використовують аерофотознімки, оскільки на них чітко 

дешифруються багато деталей мікрорельєфу, які часто не виражені на 

топографічних картах і зі складнощами ідентифікуються на місцевості [134]. 

Специфічний мікрорельєф, переважання лучної рослинності, відсутність 

населених пунктів, чітко виражений тиловий шов, як правило, дають змогу 

легко відділити заплаву від надзаплавних терас і тим більше від корінних 

берегів [134]. Надзаплавною терасою є вирівняна ділянка, що утворилася 

внаслідок діяльності водного потоку і обмежується уступом, який з’єднує її з 

поверхнею нижчої тераси або заплави [170]. Деякі дослідники включають до 

поняття тераси уступ доверху зі сторони вищої тераси або корінного схилу 
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[134]. При поперечному профілюванні характеризують морфологію кожного 

елементу, визначаючи ширину, відносну і абсолютну висоту тераси, із 

геологічної будови тераси виділяють руслову, заплавну і старичну фації 

древнього алювію [134]. Потрібно мати на увазі, що алювій накопичується в 

процесі блукання ріки долиною, його багаторазового розмиву і 

перевідкладення, в результаті чого на одному рівні розташовуються шари 

різного віку [134]. 

Річкові долини відіграють важливу роль у будові рельєфу Волинської 

височини. Територія височини є транзитною ділянкою для рік Західний Буг, 

Стир і Горинь, долини яких прорізають височину у субмеридіональному 

напрямі. Вивчення будови річкових долин є необхідним з кількох причин. 

По-перше, русло ріки є дуже чутливим до тектонічно зумовлених 

структурних переміщень. Вплив тектонічних рухів також досить добре 

відслідковується за зміною висотного положення заплави і надзаплавних 

терас. Це дозволяє реконструювати неотектонічну історію досліджуваної 

ділянки. По-друге, на процес накопичення річкового алювію суттєво 

впливають коливання клімату, тому вивчення його складу і параметрів 

залягання дозволяє робити певні висновки щодо кліматичного минулого 

території. Проблеми розвитку річкових долин, перебігу руслових процесів і 

формування алювіальних товщ вивчені на сьогодні досить добре [59, 74, 84, 

86, 168 та ін.]. Наявні методичні напрацювання використані в ході нашого 

дослідження для виявлення спільних і відмінних рис будови річкових долин 

Волинської височини, реконструкції їхнього віку та історії розвитку.   

Окрім фактичного матеріалу, зібраного в ході польових досліджень, 

матеріалами для аналізу будови річкових долин стали також топографічні 

карти масштабів 1:50000, 1:25000 і 1:10000 та космознімки, які 

використовувалися для дешифрування елементів мікрорельєфу і 

попереднього проведення меж між окремими структурними елементами 

річкових долин. Для деяких фрагментів долин Стиру та Ікви також на основі 

топографічних карт масштабу 1:10000 створено ЦМР. Доступ до великої 
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кількості документованих свердловин, пробурених низкою геологічних 

експедицій в долинах рік Стиру та Ікви та наявність крупномасштабних 

топографічних карт цієї території (масштабу 1:25000 і 1:10000) дали змогу 

найбільш детально вивчити їхню геоморфологічну будову. Завдяки подібним 

палеогеографічним умовам, за яких формувались річкові долини Волинської 

височини, можна значну частину отриманих результатів порівнювати з 

ситуацією в долинах інших рік, зокрема Західного Бугу і Горині та 

співставляти із результатами попередніх досліджень. 

Вивченню будови річкових долин передував попередній аналіз 

топографічних карт та космознімків з метою виявлення морфологічних 

елементів долини і наступної ідентифікації їх на місцевості. До уваги взято 

наявні підходи до розчленування терасових комплексів найбільших річкових 

долин Волинської височини, запропоновані низкою дослідників (В. Ласкарев 

[85], О. Маринич [87], Ю. Грубрін [63], П. Гожик, О. Аверіна [54], 

І. Черваньов [163], Л. Долецкий [184] та ін.) і відображені у зведеній таблиці 

надзаплавних терас (табл. 5.2). Під час польового етапу уточнювались 

морфометричні параметри елементів річкових долин та досліджувалися 

особливості їхньої будови. Окрім того, вивчено низку відслонень алювію 

заплав і надзаплавних терас. 

Основою для визначення морфометричних параметрів елементів 

річкових долин були крупномасштабні топографічні карти. Аналіз 

топографічних карт масштабу 1:25000 і 1:10000 дозволив визначити відносну 

висоту заплави і надзаплавних терас над урізом води в річці та прослідкувати 

її зміну, а також зміну абсолютної висоти цих елементів по всій протяжності 

річкових долин з точністю до 1–2 м. Подібні морфометричні параметри 

надзаплавних терас стали підставою для припущення щодо можливості 

їхньої вікової кореляції. Для перевірки цього припущення у ході польових 

досліджень здійснювалося вивчення відслонень, що дозволило отримати 

більше інформації про геологічну будову відкладів річкових долин. З цією ж 

метою виконувалися аналіз даних буріння і поперечне профілювання 



70 
 

річкових долин.  

Метод поперечного профілювання річкових долин в межах Волинської 

височини застосовувався раніше багатьма дослідниками. Зокрема, поперечні 

геолого-геоморфологічні розрізи долини Західного Бугу опубліковані в 

роботах Л. Долецкого і С. Скомпского [184–186], долини Горині – в роботі 

О. Маринича [88]. Метод поперечного профілювання використаний нами при 

вивченні будови долини Стиру в ході спільного з Р. Гнатюком дослідження. 

Важливе значення при кореляції річкових терас мало також 

використання здобутків лесової стратиграфії. Аналіз лесово-ґрунтового 

покриву надзаплавних терас суттєво допоміг у визначенні їхнього відносного 

віку. Зокрема при ідентифікації середньоплейстоценової (третьої 

надзаплавної) тераси важливим стратиграфічним маркером став горохівський 

(еемський) ґрунтовий комплекс, а наявність у крівлі високої 

пізньоплейстоценової (другої надзаплавної) тераси бузьких лесів досить 

чітко відрізняє її від низької пізньоплейстоценової (першої надзаплавної) 

тераси. 

 

3.5. Дослідження лесового мікрорельєфу 

 

Характерною особливістю мікрорельєфу Волинської височини є 

чергування западинних і горбистих утворень більш-менш однакових 

розмірів, поширених здебільшого на субгоризонтальних вододільних 

поверхнях. Завдяки рисам їхнього взаємного топографічного положення 

походження цих форм складно пояснити розвитком типової для території 

дослідження ерозійної мережі, оскільки пониження між піднятими ділянками 

не утворюють єдиної ієрархічної деревовидної ерозійної сітки, сформованої 

тимчасовими водотоками [108]. Лише в периферійній зоні свого поширення 

мікрорельєф такого типу поступово переходить в класичний ярково-

балковий рельєф, типовий для лесових височин, до яких відноситься і 

Волинська височина. Наявний стан вивченості горбисто-западинного 



71 
 

мікрорельєфу Волинської височини не дає підстав вважати єдиною 

можливою якусь із гіпотез його походження, хоча найкраще відомі факти 

узгоджуються із палеокріогенною. З іншого боку, вирішення проблеми його 

генезису дозволило б краще зрозуміти, як територія досліджень розвивалася 

протягом пізнього плейстоцену. За умови підтвердження вирішальної ролі 

палеокріогенних процесів у формуванні сучасного горбисто-западинного 

мікрорельєфу Волинської височини ми б отримали важливі додаткові 

відомості про межі поширення перигляціальної зони і клімат епохи 

пізньоплейстоценового зледеніння [108]. 

Як робочу гіпотезу на старті дослідження обрано гіпотезу 

палеокріогенного генезису полігонального мікрорельєфу Волинської 

височини. На першому етапі дослідження дослідження ми проаналізували 

різночасові космознімки високої роздільної здатності (< 1 м/піксель), які 

з’явилися у широкому доступі протягом останніх років. На знімках 

свіжозораних полів горбисто-западинний мікрорельєф проявляється у 

вигляді мережі бурувато-коричневих плям з нерівними межами, розділених 

темно-коричневими, майже чорними смугами або ізометричними плямами 

[3]. Тому, використовуючи Google Earth
ТМ

, в межах Волинської височини 

ідентифіковано кілька ділянок з подібними плямистими текстурами 

відповідних розмірів і з характерним поєднанням кольорів, територією яких 

були прокладені маршрути польових досліджень (“Хоробрів”, 50˚ 31′ 16″ пн. 

ш., 24˚ 12′ 12″ сх. д. і “Боремель”, 50˚ 29′ 12″ пн. ш., 25˚ 10′ 11″ сх. д.) [108]. 

GPS-трек польового маршруту ділянкою “Боремель” пізніше використано 

для перевірки відповідності смуг темного забарвлення на знімках западинам 

на місцевості. Під час польових досліджень також проведено спостереження 

за морфологією досліджуваного мікрорельєфу, зокрема, фіксувалося 

положення горбисто-западинних мікроформ відносно макросхилів, 

вододільних поверхонь і днищ долин [108]. 

Результати польового етапу використано для виявлення ймовірних 

причин формування горбисто-западинного рельєфу Волинської височини. 
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Отриману інформацію щодо морфології досліджуваних мікроформ порівняно 

з аналогічними характеристиками раніше досліджуваного палеокріогенного 

мікрорельєфу [3]. За допомогою емпіричної формули обраховано 

максимально допустимі розміри полігонів в залежності від розмірів 

псевдоморфоз [108]: 

Δz = -0,2+0,6√ ,                                         (3.5) 

де Δz – глибина клинів, x – розмір полігонів [34].  

 На завершальному етапі дослідження проаналізовано доступні знімки 

високої роздільної здатності для створення і наступного аналізу карти 

поширення на території Волинської височини характерних плямистих 

ландшафтних текстур, асоційованих з полігональним мікрорельєфом [108]. 

 

3.6. Методика геоморфологічного районування  

 

Існує кілька підходів до геоморфологічного районування території. В 

основу однієї із перших і найбільш відомих карт геоморфологічних районів, 

створених для всієї території СРСР, покладено два взаємно доповнювані 

принципи: морфолого-генетичний і територіальний, які передбачають 

виділення типів рельєфу, що характеризуються властивими їм генетичними 

особливостями, різко відмінними рисами поверхні і різними особливостями 

поверхневих відкладів, яким властиве спільне територіально-географічне 

положення [43]. Подібного принципу дотримувався П. Цись при 

геоморфологічному районуванні західних областей України, до яких 

належить у тому числі територія Волинської височини [155]. За 

С. Воскресенським, геоморфологічне районування – це розділення території 

на геоморфологічні територіальні категорії – регіони різного таксономічного 

рангу, кожен з яких характеризується своїми індивідуальними 

геоморфологічними ознаками, за якими він відрізняється від суміжних 

територій того ж рангу [41]. С. Воскресенський виділяє низку принципів 

геоморфологічного районування:  
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1) принцип об’єктивності (відмінності між таксономічними 

одиницями повинні бути реальними і зумовленими дійсною диференціацією 

території незалежно від намірів дослідника); 

2) принцип повного поділу (територія повинна бути поділеною на 

таксономічні одиниці повністю, без залишку ділянок, не віднесених до 

повного рангу); 

3) принцип генетичної і вікової (історичної) зумовленості (межі між 

сусідніми регіонами мають бути проведені з врахуванням дії того чи іншого 

фактора рельєфоутворення); 

4)  принцип ковзаючого поєднання всієї системи факторів 

рельєфоутворення (при проведенні меж різних рангів необхідно враховувати 

різні групи факторів будови і генезису); 

5) принцип різного типу меж між регіонами (межі між регіонами 

часто розмиті, що має бути враховано при районуванні); 

6) принцип зв’язку із сучасними географічними умовами (мають бути 

враховані сучасні географічні умови, на які може не звертатись увага при 

морфоструктурному районуванні); 

У 2004 році групою авторів під керівництвом В. Палієнко здійснено 

геоморфологічне районування території України, яке відображає поділ 

території на таксономічні одиниці різного рангу за особливостями рельєфу, 

зумовленими наявністю морфологічних, морфоструктурних, 

морфоскульптурних, генетичних та вікових відмінностей з урахуванням 

просторових відмінностей рельєфоутворювальних ендогенних і екзогенних 

процесів та рельєфу [114].  

Для деталізації геоморфологічного районування Волинської височини 

як опорну схему використано розробку колективу авторів на чолі з 

В. Палієнко 2004 року [114], де територія дослідження класифікується як 

Волинська денудаційна височина на крейдових і неогенових відкладах. 

Головними критеріями виділення підрайонів вибрано морфологічні та 

морфометричні відмінності рельєфу. Це узгоджується із схемою 
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С. Воскресенського, яка передбачає виділення районів як найменшої 

таксономічної одиниці із врахуванням головним чином інтенсивності 

денудації та акумуляції і меншою мірою типу денудації та акумуляції [41]. 

Відповідно при виділенні підрайонів логічно надавати інтенсивності 

денудації і акумуляції, а отже і морфометричним параметрам 

морфоскульптури території, ще більшої ваги. Під час деталізації районування 

враховано також генезис рельєфу та поширення сучасних геоморфологічних 

процесів. Для виконання детального морфометричного аналізу знадобилися 

ЦМР високої роздільної здатності, які довелося створювати самостійно на 

основі топографічних карт. Такі ЦМР створені автором дослідження лише 

для східних і південно-східних ділянок височини, що пов’язано з високою 

працемісткістю процесу. Тому при деталізації районування решти територій 

аналізувались ЦМР нижчої роздільної здатності, зокрема cтворені на основі 

даних SRTM.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Методика проведення дисертаційних досліджень опирається на 

класичні геоморфологічні підходи до вивчення рельєфу, подані у наукових 

працях радянської та західної геоморфологічних шкіл. Ціллю окремих етапів 

роботи здебільшого були дослідження одного з геоморфологічних районів 

височини або вивчення специфічних рис її рельєфу. На кінцевому етапі 

роботи всі результати були проаналізовані, порівняні і узагальнені та 

зроблені висновки. Матеріалами досліджень були літературні та фондові 

джерела, власний фактичний матеріал польових досліджень, аналіз 

результатів дистанційного зондування, аналіз топографічних карт середнього 

і крупного масштабів та створених на їхній основі ЦМР. 

Для усієї території Волинської височини виконано морфометричний 

аналіз рельєфу, складовими якого стали аналіз крутизни схилів, показників 

вертикального і горизонтального розчленування. Аналіз проводився з 
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використанням ЦМР, створеної на основі даних SRTM із роздільною 

здатністю приблизно 30 м/піксель (1 арксекунда). Для оцінки точності 

виконаного морфометричного аналізу його результати порівняно із 

результатами такого ж аналізу, виконаного з використанням ЦМР, створених 

за даними топографічних карт масштабу 1:50000 для довільно вибраних 

ключових ділянок. Проведені морфотектонічні та морфоструктурні 

дослідження, які полягали у побудові та аналізі карти сучасного 

гіпсомтеричного положення поверхні сеноману для центральної частини 

височини, реконструкції сучасного гіпсометричного положення 

середньосарматської поверхні та розподілу SL-індексів на території 

Мізоцької височини, аналізі структури ерозійної мережі Повчанської і 

Мізоцької височин для виявлення ступеня її зв’язку з тектонічною 

структурою території. Виконане поперечне профілювання та проаналізовані 

морфологічні і морфометричні параметри головних річкових долин 

Волинської височини, а також вивчено низку відслонень алювію. Окремо 

звернено увагу на лесовий посткріогенний мікрорельєф, який досліджений на 

основі аналізу даних дистанційного знімання та фактичного матеріалу 

польових досліджень, в ході яких уточнено морфологічні та морфометричні 

особливості його елементів. Підсумковим результатом роботи стала 

деталізація схеми геоморфологічного районування Волинської височини. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНІ РИСИ РЕЛЬЄФУ 

 

4.1. Орографічна характеристика 

 

Волинська височина є піднятою над навколишніми територіями слабко 

нахиленою на північ ділянкою південно-західної окраїни Східноєвропейської 

рівнини (рис. 4.1). Середні значення відносного перевищення її північної 

частини над Поліською низовиною становлять 25–35 м. На таку ж висоту в 

середньому підноситься південно-західна частина височини над територією 

Малополіської рівнини. Значно більшими є відносні висоти центрально-

східної ділянки, які сягають 90–100 м відносно рівня Малополіської рівнини. 

Найзахіднішою ділянкою Волинської височини є Сокальська височина, 

яка відділена від решти досліджуваної території широкою (3–8 км) долиною 

Західного Бугу і вужчою (2–3 км) долиною Луги. Долина Західного Бугу 

також розділяє Сокальську височину на дві ділянки. Південна ділянка є 

загалом дещо вищою, ніж північна і, на відміну від останньої, їй властиве 

загальне зниження у північному напрямі. Середні абсолютні висоти 

вершинних поверхонь тут становлять 235–240 м, максимальна – 270,5 м. 

Північна ділянка характеризується загальним зниженням поверхні у 

південно-західному напрямі. Середні абсолютні висоти вершинних 

поверхонь тут становлять 225–235 м, максимальна – 251,8 м. 

Лівобережжя рік Західний Буг і Луга належать до Горохівської 

височини, яка простягається на схід до долини р. Стир. Рельєф цієї ділянки 

має добре виражений пасмовий характер. Найбільшим долинам і межиріччям 

властиве субширотно простягання. Особливістю Горохівської височини є 

відносна піднятість її південного і північного пасем над внутрішніми 

територіями. Максимальна абсолютна висота північного пасма сягає 288,2 м, 

південного – 292,2 м. Середні абсолютні висоти вершинних поверхонь 

височини становлять 235–245 м. Як і Сокальській височині, Горохівській 

височині властивий незначний загальний нахил на північ.   
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На схід від Горохівської височини розташована територія Рівненської 

височини, відмежована на заході від Горохівської височини широкою 

субмеридіональною долиною р. Стир (3–9 км), на сході від Гощанської 

височини широкою (5–11 км) субмеридіональною долиною р. Горинь і на 

півдні від Повчанської височини широкою (3–6 км) долиною р. Іква, а також 

відділена високим (60–100 м) уступом від Мізоцької височини. Середні 

абсолютні висоти вершинних поверхонь території співмірні з Горохівською 

височиною і становлять 235–245 м, максимальна – 302,7 м. Для значної 

кількості долин Рівненської височини характерний напрям простягання пд. 

зх. – пн. сх., що є нетиповим для більшості території Волинської височини, 

якій притаманний субширотний напрям закладання долин. У південній 

частині височини збереглися невеликі ерозійні останці площею до 3–4 км
2
 і 

абсолютними висотами понад 275 м. Їхня відносна висота над довколишньої 

місцевістю сягає 100 м, схили досить круті, а вершинні ділянки вирівняні. 

Абсолютні висоти східної частини височини, якій властивий вирівняний 

платоподібний рельєф, майже ніде не перевищують 260 м. У межах височини 

є дві крупні річкові долини – Стубли і Усті. Верхів’я цих долин розширені і 

утворюють улоговини площею відповідно близько 100 і 150 км
2
.  

Східніше долини Горині розташована Гощанська височина, яка 

відрізняється від решти території Волинської височини значно меншим 

ступенем розчленування рельєфу і нижчими висотами. Середні абсолютні 

висоти вершинних поверхонь тут становлять 230–235 м, максимальна – 259,8 

м.  Західні схили височини порізані короткими широкими ярами і балками. 

Північно-західна частина височини є єдиною ділянкою, де сформувалися 

розгалужені системи ярів. На схід від головного вододілу Гощанська 

височина полого опускається до долини р. Корчик. Рельєф тут представлений 

широкими субгоризонтальними поверхнями, які чергуються із широкими і 

мілкими пониженнями субширотного простягання. Територія височини 

слабко нахилена також у північному напрямі. Північна межа Волинської 

височини у межах Гощанської ділянки виражена найгірше. 
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Повчанська височина, яка розташована у південній частині Волинської 

височини між долинами рік Стиру та Ікви, має округлу форму в плані і 

куполоподібну форму у профілі. Для ерозійної мережі височини характерний 

відцентровий тип: більшість долинних систем беруть початок в центральній 

частині височини і спрямовані в напрямі периферії. Середні абсолютні 

висоти вершинних поверхонь височини становлять 250–260 м, хоча 

розподілені вони нерівномірно. Центральна ділянка є суттєво вищою за 

периферійні. Тут є найвища точка всієї Волинської височини – 361,3 м. 

Західна і північно-західна ділянки Повчанської височини значно нижчі і 

менш розчленовані, ніж решта території.  

Мізоцька височина витягнута у субширотному напрямі і займає 

межиріччя рік Ікви і Горині. Загальний нахил Мізоцької височини 

спрямований із заходу на схід. Ця ділянка є гіпсометрично найвищою 

територією Волинської височини. Середні абсолютні висоти вершинних 

поверхонь тут становлять 290–300 м, максимальна – 347,5 м. Мізоцька 

височина порівняно сильно розчленована і складена пасмами північно-

західного простягання. Їй притаманний платоподібний рельєф з крутими 

високими уступами. В периферійній частині височини часто трапляються 

невеликі ерозійні останці площею до 2–3 км
2
. Найвищою є західна частина 

височини, а найнижчими – північні і східні відроги.   

 

4.2. Морфометричний аналіз рельєфу 

 

Для оцінки точності морфометричного аналізу довільно обрано шість 

ключових ділянок – по одній із кожного геоморфологічного району 

Волинської височини (рис. 4.2) – проаналізовано на предмет різниці 

показників абсолютної висоти, крутизни схилів та значень вертикального 

розчленування, отриманих з використанням ЦМР, створених на основі даних 

SRTM (ЦМР SRTM) та даних топографічних карт масштабу 1:50000 (ЦМР 

ТОПО) (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Гіпсометрична будова ключових ділянок (схема розташування 

ділянок подана на рис. 4.2) 
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Рельєфові обраних ключових ділянок, як видно з рис. 4.3, притаманна 

значна різноманітність не лише з погляду його морфологічних особливостей, 

а й з точки зору його морфометричних характеристик. Середня абсолютна 

висота території змінюється в межах від 225,6 м (Сокальська КД) до 285,4 м 

(Мізоцька КД), якщо орієнтуватись на дані ЦМР ТОПО (табл. 4.1, 3). Поруч 

із цим, аналогічні показники, обчислені на основі аналізу даних ЦМР SRTM, 

відрізняються несуттєво. Максимальне відхилення (3,1 м) спостерігається в 

межах Сокальської КД, майже аналогічною є різниця середніх значень 

абсолютних висот, обчислених із використанням даних різного походження, 

в межах Горохівської КД (3 м). На решті ключових ділянок цей показник не 

перевищує 1 м.  

Таблиця 4.1  

Результати статистичного аналізу показників абсолютних висот 

Ключова 

ділянка 

С
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н

я
 а

б
со
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тн
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и
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С
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я
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со

л
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а 

р
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н
и

ц
я
, 
м

 

1 2 3 4 5 6 

Сокальська 222,5 225,6 3,1 22,4 3,7 

Горохівська 231,5 234,5 3 19 4,1 

Рівненська 235,2 235,7 0,5 28,5 3,8 

Повчанська 267,1 267,8 0,7 35,4 4,5 

Мізоцька 285,7 285,4 -0,3 34,5 4,3 

Гощанська 239,2 239,2 0 20,5 2,7 

 

На рис. 4.4 видно, що на кожній із ключових ділянок присутні 

відхилення абсолютної висоти ЦМР ТОПО від ЦМР SRTM в різні боки: в 

деяких місцях значення абсолютної висоти однієї і тієї ж точки на ЦМР 

ТОПО є вищим, ніж на ЦМР SRTM, а подекуди навпаки. При цьому більші  
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Рис. 4.4. Абсолютна різниця показників абсолютних висот між ЦМР SRTM і 

ЦМР ТОПО в межах досліджуваних ключових ділянок (схема розташування 

ділянок подана на рис. 4.2) 
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показники ЦМР SRTM, як показали результати додаткового аналізу, 

прив’язані до територій, вкритих дерев’янистою рослинністю, насамперед, до 

лісистих ділянок. Це пов’язано із особливостями отримання даних з 

допомогою радарного знімання, коли випущена зондом хвиля відбивається 

не від поверхні землі, а від стовбура або крони дерева. Таким чином, на 

зазначених ділянках похибка значень абсолютної висоти на ЦМР SRTM 

може відрізнятись у сторону перевищення на 10–15 м і більше (рис. 4.4). 

Втім, на решті території фонові параметри абсолютної висоти на ЦМР SRTM 

зазвичай на 0–5 м нижчі, ніж на ЦМР ТОПО. Низька різниця відхилення 

середніх значень абсолютної висоти території зумовлена взаємним 

компенсуванням відхилень різного типу. Також варто зазначити, що рівень 

залісненості території Волинської височини є більш-менш рівномірним на її 

різних ділянках і загалом становить близько 15 % [159]. Тому згаданий 

недолік даних SRTM немає підстав вважати таким, що може суттєво 

вплинути на якість результатів порівняльного морфометричного аналізу 

різних геоморфологічних районів Волинської височини. 

Максимальне відхилення показників обох типів ЦМР може сягати 20–

30 м (табл. 4.1, 5), а подекуди й більше, але такі місця є досить рідкісними. 

Середнє значення модулів цих відхилень на жодній із ключових ділянок не 

перевищує 5 м (табл. 4.1, 6), що також є свідченням хорошої придатності 

даних SRTM для порівняльного аналізу території Волинської височини за 

параметром абсолютної висоти території.    

За середньою крутизною схилів, обчисленою з використанням ЦМР 

ТОПО, аналізовані ключові ділянки можна розділити на три групи. До 

першої групи ділянок, у межах яких середня крутизна схилів змінюється від 

2 до 2,8°, входять Сокальська, Торчинська і Рівненська ключові ділянки; до 

другої групи, де аналогічний параметр становить 5,1–5,3° – Повчанська і 

Мізоцька ключові ділянки; до третьої групи належить лише Гощанська 

ділянка із середньою крутизною схилів 0,7° (табл. 4.2, 1). Розрахунок 

середньої крутизни схилів за даними ЦМР SRTM показав дещо відмінний 
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результат. На всіх ділянках, окрім Гощанської, його значення відрізняється 

від аналогічного показника, розрахованого за даними ЦМР ТОПО, не більше 

ніж на 0,6° (табл. 4.2, 3). Лише в межах Гощанської КД ця різниця зростає до 

1,4°, що в цьому випадку суттєво, враховуючи загальну низьку крутизну 

схилів цієї ключової ділянки. Причиною цього є те, що через описані вище 

особливості спотворення даних SRTM в зонах із щільною деревною 

рослинністю, межі цих зон інтерпретуються супутниковими зондами як 

схили високого ступеня крутизни (рис. 4.5). Чим меншою є середня крутизна 

схилів території, тим більшим є відносне спотворення цього показника через 

вказані особливості отримання даних. Загалом, не зважаючи на те, що в 

окремих місцях різниця обчислених з використанням ЦМР різного 

походження показників крутизни схилів сягає майже 30°, у середньому це 

значення змінюється в межах 1,3–2,7° (табл. 4.2, 6). 

Таблиця 4.2  

Результати статистичного аналізу показників крутизни схилів 
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ц
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1 2 3 4 5 6 

Сокальська 2,6 2,6 0 16,4 1,3 

Горохівська 2 2,6 0,6 15,6 1,4 

Рівненська 2,8 3,4 0,6 24,5 2 

Повчанська 5,1 5,1 0 20,8 2,4 

Мізоцька 5,3 4,9 -0,4 28,8 2,7 

Гощанська 0,7 2,1 1,4 18,8 1,5 

 

Таким чином, в результаті аналізу отриманих похибок у визначенні 

середньої крутизни схилів різних ключових ділянок можна зробити висновок 
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Рис. 4.5. Абсолютна різниця показників крутизни схилів між ЦМР SRTM і 

ЦМР ТОПО в межах досліджуваних ключових ділянок (схема розташування 

ділянок подана на рис. 4.2) 



87 
 

про загалом хорошу придатність даних SRTM для порівняльного аналізу 

різних регіонів Волинської височини за параметром крутизни схилів. 

Винятком є ділянки зі слабо розчленованим рельєфом, в межах яких 

спостерігається істотне викривлення цього показника. До таких ділянок 

належить територія Гощанської височини, що слід враховувати при 

порівнянні параметра середньої крутизни її схилів, обчисленого з 

використанням даних SRTM, з аналогічними параметрами інших районів 

Волинської височини. 

Результати порівняльного аналізу показників глибини вертикального 

розчленування, обчислених з використаннях ЦМР різного походження, як і 

припускалося, добре узгоджуються з результатами аналізу показників 

абсолютних висот. Різниця середніх значень глибини розчленування на всіх 

ключових ділянках, окрім Гощанської, не перевищує 5 м/км
2
 (табл. 4.3, 4). 

Для Гощанської КД цей показник становить 7,9 м/км
2
, що зумовлено тією ж 

причиною, що вплинула на аномально високі відхилення значень абсолютних 

 Таблиця 4.3  

Результати статистичного аналізу показників глибини 

вертикального розчленування 
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Сокальська 29,3 27,6 1,7 14 2,5 

Горохівська 30,2 26 4,2 16 4,7 

Рівненська 33,5 29,1 4,4 22 5,7 

Повчанська 57,3 56,6 0,7 18 4 

Мізоцька 58,1 57,6 0,5 21 4,8 

Гощанська 19 11,1 7,9 22 8 
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висот та крутизни схилів, а саме – фактор впливу деревної рослинності на 

якість даних SRTM, особливо помітний на найменш розчленованих ділянках. 

Це добре видно на картограмах глибини вертикального розчленування, де на 

заліснених територіях різниця аналізованих показників, обчислених з 

використанням різних даних, сягає 20–22 м/км
2
 (рис. 4.6). Втім, оскільки, як 

уже згадувалося раніше, рівень залісненості Волинської височини відносно 

незначний і подібні суттєві похибки практично нівелюються завдяки решті 

терторії, де фонові значення різниці показників глибини вертикального 

розчленування змінюються в межах 0–5 м/км
2
. Враховуючи, що середні 

значення глибини горизонтального розчленування Сокальської, Горохівської 

і Рівненської ключових ділянок змінюються в межах 25–30 м/км
2
, а 

Повчанської і Мізоцької ключових ділянок – 55–60 м/км
2
, зазначена похибка 

не здатна суттєво вплинути на якість порівняльного аналізу цих територій за 

показником глибини вертикального розчленування. 

Вартим уваги фактом є дуже мала різниця середніх значень глибини 

вертикального розчленування (менше 1 м/км
2
) в межах ключових ділянок із 

найбільш розчленованим рельєфом, а саме – Повчанської і Мізоцької. На наш 

погляд, це пояснюється тим, що завищені значення абсолютної висоти на 

заліснених ділянках тут компенсуються заниженими в місцях розташування 

вузьких і глибоких ярів, які не завжди фіксувалися радаром під час зйомки. 

Тому в межах цих ключових ділянок значно частіше трапляються зони, де 

показник глибини вертикального розчленування, розрахований за даними 

SRTM, є нижчим, ніж аналогічний показник, розрахований за даними, 

отриманими з топографічних карт (рис. 4.6). 

Дещо гірше в цьму ракурсі виглядає Гощанська височина. Показник 

середньої глибини вертикального розчленування, обрахований із 

використанням даних ЦМР ТОПО, в межах однойменної ключової ділянки 

становить 11,1 м/км
2
, що співмірно із  середньою похибкою цього параметру, 

яка очікується для результату, отриманого з використанням даних SRTM (7,9 

м/км
2
).  
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Рис. 4.6. Абсолютна різниця показників глибини вертикального 

розчленування між ЦМР SRTM і ЦМР ТОПО в межах досліджуваних 

ключових ділянок (схема розташування ділянок подана на рис. 4.2) 
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Таким чином, отримані результати аналізу свідчать про можливість з  

високим ступенем достовірності порівнювати різні геоморфологічні райони 

Волинської височини за параметром глибини вертикального розчленування, 

використовуючи як основу для морфометричного аналізу дані SRTM. 

Винятком є територія Гощанської височини, аналізуючи яку, необхідно 

враховувати вищезгадані зауваження.  

За результатами морфометричного аналізу рельєфу Волинської 

височини для кожного із шести геоморфологічних районів розраховано 

середні значення морфометричних параметрів (табл. 4.4). При цьому під час 

розрахунку до уваги не бралася територія чотирьох найбільших річкових 

долин височини – Західного Бугу, Стиру, Ікви та Горині, – які виділені 

окремими таксономічними одиницями у виконаній пізніше деталізації 

геоморфологічного районування території. Рельєф цих річкових долин дуже 

подібний і різко відрізняється від рельєфу решти територій Волинської 

височини. 

Огляд середніх значень абсолютної висоти геоморфологічних районів 

Волинської височини (табл. 4.4, 2) дозволяє зробити низку вартих уваги 

висновків. Середня висота Сокальської, Горохівської і Рівненської височин, 

які займають більшу переважну частину території Волинської височини, 

змінюється в межах 215–225 м. Ми не володіємо точними даними щодо 

аналогічних показників сусідніх із Волинською височиною ділянок Поліської 

низовини і Малополіської рівнини, але огляд ЦМР дає можливість 

припустити, що тут вони здебільшого змінюються в межах від 195 до 210 м, а 

на окремих ділянках (межиріччя Західного Бугу і Стиру в межах 

Малополіської рівнини) можуть сягати і більших значень. Таким чином, 

середнє перевищення переважної частини Волинської височини над 

навколишніми територіями не більше 20–30 м. Таке низьке значення 

пояснюється тим, що відносно високі ділянки вершинних поверхонь тут 

чергуються із глибокими ерозійними формами, тальвеги яких подекуди 

розташовані гіпсометрично нижче, ніж тальвеги ерозійних форм сусідніх з 
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Волинською височиною територій. 

Іншим вартим уваги показником є значення середньої абсолютної 

висоти Гощанської височини (227,4 м), яке перевищує аналогічні показники 

трьох згаданих вище геоморфологічних районів Волинської височини. Хоча 

середні висоти вершинних поверхонь Гощанської височини є найнижчими на 

всій території Волинської височини, це компенсується низькими місцевими 

значеннями глибини вертикального розчленування, що призводить до такого 

неочікуваного на перший погляд результату. 

Таблиця 4.4  

Морфометричні параметри геоморфологічних районів Волинської 

височини 

Геоморфологічний 

район 

Середні значення морфометричних параметрів 
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Сокальська височина 215,2 2,6 28,9 1,6 

Горохівська височина 222,4 2,7 29,2 1,7 

Рівненська височина 221,7 3 31,9 2 

Повчанська височина 233,9 3,5 39,3 2 

Мізоцька височина 273,5 4,6 53,4 2,3 

Гощанська височина 227,4 2,1 18,7 0,6 

 

Незважаючи на те, що в межах Повчанської височини розташована 

найвища точка Волинської височини, середня абсолютна висота цього 

геоморфологічного району є відносно незначною (233,9 м), оскільки ділянки 

з високими значеннями абсолютної висоти займають порівняно незначну 
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частину його території. Значно вищим є аналогічний параметр Мізоцької 

височини (273,5 м), на території якої високі платоподібні ділянки займають 

великі території, а тальвеги ерозійних форм часто розташовані гіпсометрично 

вище, ніж вершинні поверхні решти території Волинської височини. 

Обчислення крутизни схилів рівнинної території з використанням 

даних SRTM, як показано раніше, супроводжується отриманням найбільшої, 

в порівнянні з іншими морфометричними параметрами, похибки. Проте, 

результати такого аналізу, все-таки, дозволяють зробити висновки щодо 

найбільш виражених регіональних відмінностей у розподілі цього показника. 

Середня крутизна схилів Сокальської, Горохівської і Рівненської височин 

змінюється в межах 2,5–3° (табл. 4.4, 3). Дещо вищим цей показник є на 

території Повчанської височини – 3,5°. Найкрутішими є схили Мізоцької 

височини. Середнє значення їхньої крутизни тут є суттєво більшим, ніж на 

інших територіях Волинської височини і становить 4,6°. Така висока 

крутизна схилів Мізоцької височини, очевидно, зумовлена місцевими 

особливостями геологічної будови, зокрема наявністю бронювального шару 

міоценових вапняків, що сприяє формуванню глибоких ярів із крутими 

стінками. Найменшою є крутизна схилів Гощанської височини (2,1°), втім, 

навіть це значення, імовірно, є істотно завищеним, зважаючи на згадані 

раніше причини. 

Територіальний розподіл крутизни схилів очікувано виявляє 

концентрацію найкрутіших схилів у південно-східній частині Волинської 

височини, а саме в межах Мізоцької височини (рис. 4.7). Схили із крутизною 

понад 15° тут є типовим явищем. Висока крутизна схилів притаманна також 

східній і південно-східній частині Повчанської височини, центральній і 

східній ділянкам Рівненської височини і північно-східній та південно-східній 

ділянкам Горохівської височини. З іншого боку, на території Гощанської 

височини, західної і північно-західної частин Повчанської височини та 

окремих внутрішніх районів Рівненської і Горохівської височин схили 

крутизною понад 5–7° є рідкісним явищем.  
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За показником глибини вертикального розчленування територія 

Волинської височини досить чітко вирізняється на фоні сусідніх 

геоморфологічних регіонів. Якщо показник глибини вертикального 

розчленування прилеглих ділянок Поліської низовини та Малополіської 

рівнини, як правило, не перевищує 20 м/км
2
, то для преважної більшості 

території Волинської Височини (за винятком східної частини Гощанської 

височини і території, яку займають найбільші річкові долини) вказане 

значення переважно є нижнім порогом (рис. 4.8). В окремих місцях 

Повчанської і Мізоцької височин показник глибини вертикального 

розчленування сягає 100 м/км
2
 і більше. На території Повчанської височини 

його середнє значення становить 39,3 м/км
2
 (табл. 4.4, 4). За розподілом 

цього параметра Повчанську височину можна розділити на дві різко відмінні 

ділянки: північно-західну та західну, де глибина вертикального 

розчленування майже повсюди не перевищує 40 м/км
2
, і південно-східну та 

східну, де це значення, як правило, є нижньою межею. Територія Мізоцької 

височини більш однорідна у цьому сенсі, хоча й тут вертикальна 

розчленованість її східної частини є меншою, ніж західної. Середнє значення 

показника глибини вертикального розчленування Мізоцької височини є 

найвищим серед усіх геоморфологічних районів Волинської височини і 

становить 53,4 м/км
2
. 

Території Сокальської, Горохівської і Рівненської височин властиві 

близькі середні показники глибини вертикального розчленування, що 

наближаються до значення 30 м/км
2
. Сокальська і Горохівська височини 

досить однорідні в цьому сенсі, за кількома винятками. У південній частині 

Сокальської височини, а також у південно-східній та північній частині 

Горохівської височини є ареали, де цей показник перевищує 50 м/км
2
. З 

іншого боку, пониженими значеннями глибини вертикального розчленування 

(менше 20 м/км
2
) характеризується басейн річки Луги. На території 

Рівненської височини розподіл аналізованого морфометричного показника є 

дещо більш неоднорідним. Для межиріч Стубли, Усті і Горині у центральній  
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частині Рівненської височини характерні високі значення глибини 

вертикального розчленування (подекуди до 100 м/км
2
), а у верхів’ях рік 

Стубли і Усті вони понижуються до 10–20 м/км
2
. 

Із погляду розподілу значень глибини вертикального розчленування, як 

і з погляду розподілу решти морфометричних параметрів, серед 

геоморфологічних районів Волинської височини чітко вирізняється 

Гощанська височина. Середнє значення глибини вертикального 

розчленування тут становить лише 18,7 м/км
2
. За цим параметром Гощанська 

височина майже нічим не відрізняється від прилеглих ділянок Поліської 

низовини та Малополіської рівнини, будучи таким чином у цьому сенсі 

морфологічно ближчою до них, ніж до решти території Волинської височини. 

Винятком є північно-західна ділянка Гощанської височини, де показник 

глибини вертикального розчленування вищий і може сягати 40–50 м/км
2
. 

 Параметр густоти горизонтального розчленування серед інших 

морфометричних параметрів найбільш виразно відображає відмінність 

рельєфу Волинської височини від рельєфу сусідніх територій (рис. 4.9). 

Майже на всій своїй протяжності межі Волинської височини співпадають із 

різким переходом між територіями із відносно високим показником густоти 

горизонтального розчленування і територіями, де цей показник близький до 

нуля. У порівнянні із глибиною вертикального розчленування за показником 

густоти горизонтального розчленування Волинська височина є суттєво більш 

однорідною територією. Середні значення цього морфометричного 

параметра для всіх її геоморфологічних районів, окрім Гощанського, 

розташовані в діапазоні від 1,6 до 2,3 км/км
2
 (табл. 4.4, 5). При цьому в 

рамках цього діапазону можна виділити дві групи районів з близькими 

показниками густоти горизонтального розчленування: Сокальську і 

Горохівську височини (1,6–1,7 км/км
2
) та Рівненську, Повчанську і Мізоцьку 

височини (2–2,3 км/км
2
). Ці відмінності можуть бути пов’язаними з впливом 

на розвиток ерозійної мережі геологічного субстрату, зокрема міоценових 

товщ, та неотектонічної активності.  
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Рис. 4.9. Горизонтальне розчленування Волинської височини 
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Як і за параметром глибини вертикального розчленування, в межах 

Горохівської височини за параметром густоти горизонтального 

розчленування досить чітко виділяється басейн річки Луги, в межах якого 

значення аналізованого параметра помітно падають у порівнянні з 

прилеглими ділянками. Аналогічна ситуація характерна для Рівненської 

височини, де таке ж падіння аналізованого показника помітне у верхів’ях та 

межиріччі рік Стубла і Устя.  

Різко відмінна за параметром густоти горизонтального розчленування 

від решти території Волинської височини Гощанська височина. Середнє 

значення цього морфометричного параметра тут становить 0,6 км/км
2
, що 

втричі менше, ніж в середньому по Волинській височині. Як і у випадку 

глибини вертикального розчленування, за цим показником Гощанська 

височина є істотно ближчою до прилеглих ділянок Поліської низовини і 

Малополіської рівнини, ніж до решти території Волинської височини. 

Відносно вищими значеннями густоти горизонтального розчленування 

відрізняється лише півнчно-західна ділянка Гощанської височини, у межах 

якої значення аналізованого показника наближаються до значень Сокальської 

і Горохівської височин. 

 

Висновки до четвертого розділу  

 

Волинській височині характерний слабкий загальний ухил території у 

північному напрямі. Більшості її території властивий пасмовий рельєф із 

середніми абсолютними висотами вершинних поверхонь 230–240 м. Через 

територію височини протікають чотири транзитні ріки, які формують досить 

глибокі розвинені річкові долини переважно субмеридіонального 

простягання. Рельєф цих річкових долин істотно відрізняється від рельєфу 

решти території Волинської височини як мофологічно, так і за головними 

морфометричними параметрами.  

Результати морфометричного аналізу свідчать про виразність рельєфу 
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Волинської височини на фоні сусідніх геоморфологічних регіонів за всіма 

морфометричними показниками, серед яких найбільш показовим з цієї точки 

зору є показник густоти горизонтального розчленування. Розподіл цього 

параметра найкраще відображає відмінність рельєфу Волинської височини 

від рельєфу прилеглих територій.  

За внутрішніми морфометричними відмінностями територію 

Волинської височини можна розділити на три ділянки. Західна і центральна 

частини височини, до якої належать Сокальська, Горохівська і Рівненська 

височини, характеризується середніми значеннями більшості 

морфометричних параметрів із високим ступенем однорідності з точки зору 

морфометрії рельєфу. У межах південної частини Волинської височини, до 

якої відносяться Повчанська та Мізоцька височини, значення усіх залучених 

до аналізу морфометричних показників (за винятком густоти 

горизонтального розчленування) є істотно вищими, ніж для решти території 

дослідження. Східна частина Волинської височини (Гощанська височина) 

характеризується суттєво нижчими значеннями усіх морфометричних 

параметрів і з цієї точки зору є значно подібнішою на прилеглі ділянки 

Поліської низовини і Малополіської рівнини, ніж на решту території 

Волинської височини. 

Морфометричний аналіз рельєфу дозволив також виявити низку менш 

значних регіональних відмінностей в рельєфі Волинської височини, і його 

результати є одним із головних критеріїв деталізації геоморфологічного 

районування території дослідження, поданої в останньому розділі цієї 

дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОСТРУКТУРИ І МОФРОСКУЛЬПТУРИ 

 

5.1. Морфоструктура 

 

5.1.1. Загальна характеристика. За визначенням автора терміну 

І. Герасимова, “морфоструктури – порівняно крупні форми рельєфу 

континентів або дна океанів, що завдячують своїм походженням, головно, 

геологічним факторам, тобто ендогенним процесам – структурі, літології, 

неотектонічним рухам, які взаємодіють з географічними екзогенними 

процесами” [46]. Із точки зору Ю. Мещерякова, морфоструктури можна 

розглядати як виражені в рельєфі геологічні структури, або як комплексні 

орографічні і тектонічні утворення [93]. І. Гофштейн бачив у терміні 

“морфоструктура” два найважливіших положення геоморфології: 

1) утворення рельєфу земної поверхні відбувається в результаті взаємодії 

ендогенних і екзогенних процесів; 2) провідним елементом є тектонічні рухи 

[62]. 

Волинська морфоструктура є частиною крупнішої Волино-Подільської 

морфоструктурної одиниці І–го порядку [62]. Ю. Мещеряков [93], як і 

М. Ніколаєв [101], відносив Волино-Подільську височину до невідповідних 

(обернених) морфоструктур, обґрунтовуючи це розвитком височинного 

рельєфу в межах синеклізи, заповненої палеозойськими і 

мезокайнозойськими відкладами різного віку. І. Гофштейн, зауважуючи 

неоднозначність трактування поняття “обернена морфоструктура”, 

обґрунтував доцільність визначення характеру морфоструктури по 

відношенню до структури приповерхневих відкладів, а не структури 

фундаменту [62], і запропонував вважати поверхню фундаменту Волино-

Подільської височини не морфо- а криптоструктурою за термінологією 

Ю. Мещерякова [93]. Відповідно до схеми морфоструктурного районування 

Західного Волино-Поділля І. Гофштейна, Волинська височина є 

морфоструктурою ІІ–го порядку [62]. І. Гофштейн відніс Волинську 
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височину до групи морфоструктур, виділених на достатніх геоморфологічних 

і структурно-геологічних підставах. Головним аргументом на користь 

структурного розмежування Волинського Полісся і Волинської височини 

І. Гофштейн вважав просторове положення верхньокрейдової поверхні 

вирівнювання. Посилаючись на карту рельєфу поверхні корінних порід 

Західної Волині Л. Дорофеєва [70], І. Гофштейн констатував наявність двох 

чітко розмежованих районів, які відповідають Волинській височині і 

Волинському Поліссю [62], межу між якими можна провести поблизу 

ізогіпси 180 м (рис. 5.1). На наш погляд, ця межа не є абсолютно очевидною. 

Поверхня корінних порід більш-менш рівномірно нахилена у північному 

напрямі, ускладнюючись на території Волинської височини підвищеними 

 

 

Рис. 5.1. Рельєф поверхні корінних порід Волинської височини 

і суміжних територій (складено за [62, 70]) 

 

останцями. Насамперед, це стосується західної частини височини, де 

денудаційна поверхня крейдових порід Малого Полісся, Волинської 

височини і Поліської низовини зливається в один рівень без помітних 

уступів. І. Черваньов вважав уступ, який з півночі обмежує Волинську 
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височину, флексурою, посилаючись на геофізичні дані, які підтверджують 

його тектонічну природу [162]. Враховуючи уже згадану відсутність 

однозначних свідчень наявності тектонічних порушень широтного напряму в 

зонах північного і південно-західного уступів Волинської височини, 

існування чітких морфоструктурних меж на цих ділянках викликає певні 

сумніви. Особливо це стосується південно-західного уступу. Постає 

проблема, пов’язана із оцінкою співвідношення впливу ендогенного і 

екзогенного факторів на формування північного і південно-західного 

орографічних уступів височини. 

У попередні роки створено низку спеціальних гіпсометричних карт, 

серед яких карти гіпсометрії допалеогенових відкладів, поверхні корінних 

порід, підошви тортонських відкладів [62], кожна з яких є джерелом 

додаткової інформації, що дає змогу сформувати чіткіші уявлення щодо 

морфоструктури і морфотектоніки Західного Волино-Поділля і зокрема 

Волинської височини. Здійснена нами спроба за даними кернів свердловин 

побудувати карту сучасного гіпсометричного положення поверхні сеноману 

переслідує аналогічну мету. Для побудови карти використані дані 90 

свердловин, пробурених на території центральної частини Волинської 

височини і прилеглих ділянок низкою геологічних експедицій [122, 126, 137, 

149, 150]. Результати аналізу свідчать про загальну тенденцію до пониження 

поверхні сеноману у західному і північно-західному напрямах (рис. 5.2). Її 

абсолютна висота поступово знижується від понад 200 м в районі Рівного і 

Кременця до менше 100 м на захід від Луцька. Що характерно, в південній 

частині ділянки, в районі південного уступу Волинської височини немає 

видимих порушень в структурі товщі сеноману, які б відображали тектонічні 

порушення. Натомість досить виразно виділяються на загальному фоні 

морфоструктури Повчанська і Мізоцька морфоструктури. 

Повчанська морфоструктура чітко ідентифікується завдяки місцевому 

підняттю поверхні сеноманових відкладів. Вона має кільцеву форму та 

накладена на антиклінальну складку широтного простягання, виявлену в 
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покрівлі силуру [67]. У центральній частині Повчанської височини відклади 

сеноману відсутні у кернах свердловин. Є підстави вважати, що вони були 

розмиті в період розвитку Повчанських дислокацій [60], тому цілком 

імовірно, що масштаби структурних порушень є більшими, а деформації 

крейдової товщі охоплюють не лише північну частину Повчанської 

височини, як це зображено на карті, а й центральну і навіть південну частини. 

І. Гофштейн відносив Повчанську височину до морфоструктур ІІІ–го порядку 

[62]. І. Черваньов класифікував її як високоактивну морфоструктуру [164]. За 

особливостями будови Повчанську височину можна віднести до кільцевих 

структур [35] або морфоструктур центрального типу [31, 32]. 

Не менш обґрунтованим є виділення Мізоцької морфоструктури, яку 

І. Гофштейн також вважав морфоструктурою ІІІ–го порядку [62]. З півночі 

вона обмежена Волинським широтним розломом [55], з південного сходу – 

Острозьким розломом [136]. На карті гіпсометричного положення поверхні 

сеноману чітко видно досить різку зміну конфігурації ізогіпсів поблизу 

західної і північно-західної меж Мізоцької височини. Зокрема, їхній напрям з 

півночі на південь, який однозначно ідентифікується за даними кількох 

свердловин в районі м. Дубно, співпадає із положенням західного уступу 

Мізоцької височини. Видається правдоподібним, що цей збіг невипадковий, і  

процес формування уступу тісно пов’язаний із тектонічним впливом. Із дещо 

меншою впевненістю можна констатувати подібну ситуацію поблизу 

північно-західного уступу, де також спостерігається викривлення ізогіпси, в 

цьому разі у східному напрямі. 

Доцільно також привести кілька зауважень щодо побудованої карти 

поверхні відкладів сеноману. При побудові використані свердловини, 

закладені в різні роки різними геологічними експедиціями і якість аналізу 

кернів та документації свердловин може не завжди бути задовільною, що, в 

свою чергу, спотворює кінцевий результат. Окрім цього, свердловини 

розміщені у вигляді нерегулярної мережі, а відклади сеноману в них не 

завжди ідентифіковані. Наслідком цього можуть бути суттєві неточності 
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карти. Нарешті, низька густота свердловин не дає можливості деталізувати 

карту, що, без сумніву, дозволило б ідентифікувати дрібніші 

морфоструктури. Та незважаючи на перераховані застереження, результати 

виконаного аналізу якісно доповнюють отриману раніше інформацію щодо 

морфоструктурної будови Волинської височини. 

Окремо варто розглянути результати морфоструктурних досліджень, 

проведених на території басейну р. Стир І. Черваньовим [163, 164], який 

розрізняв регіональні і локальні морфоструктури. До регіональних 

морфоструктур І. Черваньов відніс Волинську височину, виділивши в її 

центральній частині (басейн р. Стир) низку локальних морфоструктур, які за 

ступенем неотектонічної активності поділені автором на високоактивні 

(Повча, Берестечко, Луцьк, Бокійма, Затурці, Лучиці), активні (Бужани, 

Вербень, Пустомити, Торчин, Несвіч, Сенкевичівка) і малоактивні (Малин, 

Локачі, Збитин, Ківерці) [164]. На нашу думку, за винятком Повчанської і 

Мізоцької морфоструктур (Повча і Збитин у праці І. Черваньова), підстави 

виділення локальних морфоструктур є не достатньо надійними і потребують 

подальшого аналізу та обґрунтування. Особливо це стосується локальних 

морфоструктур власне долини р. Стир, які автор виділяє за сукупністю ознак, 

що включають місцеві коливання потужності алювію і положення цоколя 

річкових терас, а також наявність локальних терас. Імовірно, що розвиток 

значної частини цих явищ, зумовлений не тектонічними, а кліматичними 

факторами та зміною динаміки нагромадження алювію. 

5.1.2. Морфоструктура Мізоцької височини. Особливості рельєфу 

Мізоцької височини та результати вивчення її геологічної будови є 

беззаперечними свідченнями  індивідуальності її морфоструктури, розвиток 

якої зумовлений неотектонічними рухами, відмінними за інтенсивністю і 

динамікою від більшості території Волинської височини. Неотектонічну 

історію Мізоцької височини раніше розглядали досить поверхнєво як частину 

геологічної історії Волинської височини, а також в рамках проблеми 

походження північноподільського уступу [48, 67, 95]. Детальних 
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морфотектонічних досліджень цього геоморфологічного району не 

проведено дотепер. Водночас, вивчення неотетонічної зумовленості рельєфу 

Мізоцької височини розширило б уявлення про перебіг неотектонічного 

розвитку Волино-Поділля. 

Кристалічний фундамент у районі Мізоцької височини сформований 

Новоград-Волинським і Осницьким блоками, які є частинами Волинського 

мегаблока, розділеними Гощано-Шумським глибинним розломом [136]. 

Також найбільшими тектонічними порушеннями кристалічного фундаменту 

Мізоцької височини є Мізоцький [136] і Рівненський [91] розломи. З півдня 

територію Мізоцької височини оточує потужна Черняхівська розломна зона, 

початок активізації якої припадав на рифей [91]. 

М. Ніколаєв звертав увагу на інверсію неотектонічних рухів на 

території Волино-Подільської частини Східноєвропейської платформи. Ця 

територія опускалась і була вкрита морем у ранньому і середньому неогені, а 

на межі міоцену і пліоцену опускання змінилось підняттям [101]. 

І. Гофштейн схилявся до думки, що рельєф західної частини Волино-

Поділля, до якого входить Мізоцька височина, був піднятий до сучасного 

висотного рівня в післясередньосарматський час, тому вік Волино-

Подільського підняття можна вважати післясередньосарматським [62]. За 

результатами вивчення заплавних терас рік західної частини України 

Мізоцьку височину віднесено до територій із середньою інтенсивністю 

голоценового підняття [62]. 

За результатами аналізу рельєфу Мізоцької височини, зокрема 

гіпсометричного положення її вершинних поверхонь (рис. 5.3), можна 

зробити припущення про диференційовані переміщення її західної і східної 

ділянок, що дає змогу виділити на території височини за переважними 

висотними відмітками покрівлі сарматських відкладів чотири досить чітко 

диференційовані регіони [103]. 

Західній частині Мізоцької височини, яка займає територію від 

західного уступу височини до злиття рік Збитинка і Піщанка, властиве 
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переважання відміток реконструйованої середньосарматської поверхні з 

показниками абсолютної висоти 325–335 м. Ця ділянка височини є 

гіпсометрично найвищою. Центральній частині височини, яка простягається 

від злиття Збитинки і Піщанки до с. Лючин на сході, характерна зміна 

значень аналогічного показника в середньому в межах від 305 до 310 м. 

Північний регіон, розташований на північ від смт Мізоч, має середні відмітки

 

Рис. 5.3. Сучасне гіпсометричне положення середньосарматської поверхні 

вирівнювання Мізоцької височини: 

А – вершинні поверхні; Б – поверхня вирівнювання, отримана шляхом інтерполяції даних 

абсолютної висоти вершинних поверхонь 
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абсолютних висот вершинних поверхонь 285–295 м. Для східної ділянки 

височини (на північ від с. Лючин) ця висота змінюється в межах 270–275 м. 

Отримані дані дають підстави припустити диференційоване 

неотектонічне підняття окремих ділянок Мізоцької височини. Майже не 

виникає сумніву, що височина не є цілісною структурою з 

морфотектонічного погляду, а складена з кількох блоків, розділених 

розривними порушеннями [103]. Одна найбільш виражених зон розривних 

порушень, імовірно, розділяє західний і центральний блоки височини. 

Відповідний лінеамент, який продовжується на території Кременецької 

височини, досить добре видно на цифровій моделі рельєфу, отриманій 

завдяки аналізу даних SRTM [103201] (рис. 5.4). Гіпсометричні позначки 

середньосарматської поверхні північної і східної частин височини близькі до 

висоти залягання залишків середньосарматських товщ у межах Рівненської 

височини. Морфотектонічно ці ділянки є перехідними зонами від Мізоцької  

 

 

Рис. 5.4. Лінеамент, що відображає розривне порушення між двома 

головними морфотектонічними блоками Мізоцької височини [103] 
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до Рівненської височини, але завдяки досить хорошій збереженості 

бронювального сарматського горизонту і вищому гіпсометричному 

положенню рельєф цих територій більше подібний до рельєфу решти ділянок 

Мізоцької височини. 

На рис. 5.5 зображено територіальний розподіл SL градієнтів на 

західній і центральній ділянках Мізоцької височини. Тут можна простежити 

кілька районів концентрації аномальних значень індексу SL. Чітко 

простежується зона аномально високих значень уздовж західної і північно-

західної меж височини, а також поблизу північно-східної межі височини. 

Окрім того, в інших районах височини з’являються поодинокі аномальні 

значення, які можна пояснити антропогенним впливом, а також помилками 

топооснови, використаної для обчислення SL індексу [103]. 

 

 

Рис. 5.5. Розподіл показників SL градієнта в західній і центральній частинах 

Мізоцької височини [103] 

 

Як уже зазначено, визначальним чинником впливу на значення SL у 
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межах Мізоцької височини ми вважаємо вертикальні неотектонічні рухи. 

Зважаючи на це, різке зростання значеннь SL поблизу західної і північно-

західної меж височини можна трактувати як наслідок її підняття відносно 

навколишніх регіонів. Високі значення показника SL у північно-східній 

ділянці височини, на наш погляд, зумовлені одночасним підняттям 

центральної частини Мізоцької височини та опусканням верхів’їв басейну р. 

Устя (на схід від смт Мізоч). Цей висновок зумовлений кількома фактами. 

По-перше, уздовж північно-східної межі Мізоцької височини, у верхів’ях 

басейну Усті, виявлені нетипово широкі вирівняні заплавні ділянки, які 

нагадують озерні улоговини. По-друге, західній межі північної ділянки, на 

відміну від східної межі, не властиві високі значення SL, що свідчить про її 

тектонічну близькість до Рівненської височини [103]. 

Звертає на себе увагу відсутність великої кількості аномалій SL 

градієнта по периметру південної межі Мізоцької височини. Імовірно, це 

зумовлено порівняно більшим підняттям розташованого на південь 

Гологоро-Кременецького горбогір’я, завдяки чому західна частина 

південного уступу Мізоцької височини, на відміну від північного уступу 

Гологоро-Кременецького горбогір’я [62], має здебільшого ерозійне, а не 

тектонічне походження. 

Зважаючи на отримані нами результати, можна припустити, що 

Мізоцька височина з точки зору тектонічної будови не є монолітною 

структурою, а складена з кількох блоків, яким властиві диференційовані 

вертикальні рухи. Ці блоки відокремлені один від одного розривними 

порушеннями [103]. Розривні порушення відділяють територію височини від 

навколишніх територій (рис. 5.6) скрізь, окрім північної і деякою мірою 

східної ділянок Мізоцької височини, яким властива тектонічна спорідненість 

з Рівненською височиною. Окрім цього результат обчислення SL градієнта 

повністю підтверджує результат аналізу поверхні сеноману, який свідчить 

про наявність структурних порушень у західній частині Мізоцької височини, 

а отже тектонічну природу її західного і північно-західного уступів [103]. 
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5.1.3. Структурна зумовленість долинної мережі Повчанської і 

Мізоцької височин. На розвиток долинної мережі в тектонічно активних 

регіонах істотно впливають тектонічні рухи [178, 182, 202, 212, 217, 222 та 

ін.]. Закономірності організації долинної мережі можуть містити інформацію 

про розвиток і ріст розломів, яку важко отримати іншими методами [195]. 

Вплив тектоніки на закладення долинної мережі відображається завдяки 

сукупності специфічних морфотектонічних ознак [151, 183, 207, 210 та ін.]. 

Повчанська і Мізоцька височини належать до територій з відносно низьким 

рівнем тектонічної активності (в глобальному сенсі, але не по відношенню до 

решти території Волинської височини). Проте вже побіжний огляд ЦМР, 

побудованих для цих ділянок у масштабі 1:50000, наводить на думку про 

тектонічний і структурно-геологічний вплив на формування системи 

згаданих долин. Особливо виразно домінування одного напряму закладання 

ерозійних тальвегів спостерігається на території Мізоцької височини.  

Сучасна долинна мережа досліджуваної території почала розвиватися з 

пізнього міоцену, після регресії моря і початку процесу неотектонічного 

підняття [158]. У цей самий час продовжувався ріст Карпат, який, імовірно, 

вплинув на тектонічні рухи і закладання ерозійних тальвегів на території 

сучасних Повчанської і Мізоцької височин. Виявлення цих напрямів 

дозволяє оцінити ступінь структурно-тектонічного зв’язку досліджуваних 

територій із Карпатською геосинклінальною зоною.  

 

Рис. 5.6. Розривні порушення домезозойських порід Повчанської і Мізоцької 

височин ([208]) 



112 
 

 

Рис. 5.7. Ієрархія долинної мережі Повчанської (А) і Мізоцької (Б) височин 

(цифрами позначені найбільші басейнові системи, параметри яких  

подані у табл. 5.1) [208] 

 

Структурний аналіз долинної сітки Повчанської і Мізоцької височин 

(рис. 5.7) дозволив виявити помірний структурний контроль закладання 

ерозійних тальвегів на більшості території. Значення показників біфуркації 

(Rb) для більшості басейнів коливається в межах 3,5–4,5; безпосередній 
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показник біфуркації (Rbd) здебільшого змінюється в межах 2,7–3,3 (табл. 

5.1). Суттєві відмінності виявлені лише у розподілі біфуркаційного індексу 

(R), значення якого нижче в басейнів 2–6 і вище в басейнів 1, 7–10. Значення 

індексу біфуркації для обох басейнів Мізоцької височини в середньому дещо 

вищі, ніж в басейнів Повчанської височини, що відображає чіткішу 

структурно-тектонічну зумовленість конфігурації долинної мережі Мізоцької 

височини. На території Повчанської височини ця зумовленість менш помітна, 

особливо в її північно-східній ділянці [208]. 

Таблиця 5.1 

Параметри конфігурації долинної мережі басейнів  

Повчанської і Мізоцької височин [208] 

Параметр 
Басейн 

1 

Басейн 

2 

Басейн 

3 

Басейн 

4 

Басейн 

5 

Басейн 

6 

Басейн 

7 

Басейн 

8 

Басейн 

9 

Басейн 

10 

Rb I/II
 ٭

4,2 4,28 3,8 3,94 3,66 4,06 4,44 4,55 4,18 4,01 

Rb II/III 4,38 4,84 3,9 3,88 3,91 4,17 3,91 4,55 5,36 4,67 

Rb III/IV 5,71 3,57 7,5 3,57 5,83 4,24 4,25 4,13 6,38 6,86 

Rb IV/V 3,5 7 4 7 3 4,25 4 3 3,67 3,5 

Rb V/VI 2 - - - 2 4 2 5 3 2 

Rbd I/II 2,96 3,25 3,11 3,3 3,06 3,22 3,25 3,26 3,12 3,28 

Rbd II/III 2,97 3,28 3,1 3,08 3,06 3,1 2,74 3,45 3,29 2,96 

Rbd III/IV 3,43 3 6,75 2,43 4 3,35 3,25 2,93 3,55 5,29 

Rbd IV/V 2,5 7 4 7 3 2,75 3 2,8 3,33 3 

Rbd V/VI 2 - - - 2 4 2 5 3 2 

R I/II 1,24 1,03 0,69 0,64 0,6 0,84 1,19 1,29 1,06 0,73 

R II/III 1,41 1,56 0,8 0,8 0,85 1,07 1,17 1,1 2,07 1,71 

R III/IV 2,28 0,57 0,75 1,14 1,83 0,89 1 1,2 2,81 1,57 

R IV/V 1 0 0 0 0 1,5 1 0,2 0,34 0,5 

R V/VI 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

 римськими цифрами позначені порядки ерозійних тальвегів٭

 

Наступний етап дослідження полягав у азимутальному аналізі 

простягання тальвегів долин. Долини 1-го порядку не були залучені до 

аналізу через їхню невелику довжину і розвиток переважно у пухких лесових 

покривах, а отже слабкий зв’язок з тектонічною тріщинуватістю геологічного 

субстрату. В процесі аналізу виявлено кілька головних трендів простягання 

долин. Найбільш вираженими є напрями N120˚–140˚ для Повчанської 
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височини і N110˚–130˚ для Мізоцької (рис. 5.8). 

Дещо  гірше  виражені  тренди N350˚–10˚ і N60˚–80˚ на території 

Повчанської височини та N40˚–50˚ і N70˚–80˚ на території Мізоцької 

височини. Як свідчать результати наших попередніх досліджень, напрям 

N40˚–50˚ домінує на північно-східній ділянці Мізоцької височини [104]. 

Напрям N350˚–10˚ виділяється на розах-діаграмах 2-го, 3-го і 4-го порядків,  

 

Рис. 5.8. Рози-діаграми орієнтування тальвегів долинних форм Повчанської 

(А) і Мізоцької (Б) височин [208] 
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побудованих для долинної мережі Повчанської височини. Варто зазначити, 

що головні тренди орієнтації тальвегів низьких порядків краще виражені на 

території Мізоцької височини [208]. 

На розах-діаграмах орієнтації тектонічних тріщин у відслоненнях 

товщі мергелів верхньої крейди можна спостерігати виражені тренди N25˚–

35˚, N45˚–55˚ і N125˚–135˚ на Мізоцькій височині і значно гірше виражений 

тренд N355˚–5˚ у межах Повчанської височини. Щодо тріщинуватості 

вапняків міоценового віку у відслоненні центральної частини Мізоцької 

височини, то хоча відсутність достатньої кількості вимірів не дає можливості 

впевнено виділити певні тренди, наявні дані узгоджуються з тріщинуватістю 

порід у відслоненні верхньої крейди (рис. 5.9). 

 

 

Рис. 5.9. Діаграми орієнтування тектонічних тріщин корінних порід 

Повчанської і Мізоцької височин та місця їхніх замірів [208] 

а, b – відслонення крейди (K2), c – відслонення оолітових вапняків (N2); 

n – кількість замірів 

 

Напрям північний захід – південний схід, який є найпоширенішим 

напрямом орієнтації долин Повчанської і Мізоцької височин, співпадає з так 

званим “карпатським” напрямом, який є типовим для більшості території 
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Українських Карпат. Домінування цього напряму в тріщинуватості корінних 

порід фіксувалось також на Поділлі [125]. Переважання згаданого напряму 

орієнтації долин на території Повчанської височини, в поєднанні з 

відсутністю його на діаграмі тріщинуватості крейдових порід, добре 

узгоджується з гіпотезою щодо значно більшого поширення відкладів 

неогену в минулому на цій ділянці. Такий висновок можна зробити, 

зважаючи на той факт, що напрями закладання дрібних тальвегів тісно 

пов’язані із орієнтацією тріщин корінних порід за умови, що вони лежать 

близько до поверхні. У цьому випадку значна частина долинної мережі 

Повчанської височини має накладений характер і почала розвиватись в 

неогеновій товщі в той час, коли вона тут ще не була майже повністю 

денудованою. Варто також згадати, що на Повчанській височині виявлені 

також ділянки, де сучасна долинна мережа узгоджується з тектонічною 

структурою крейдових і навіть палеозойських товщ. Одне з таких місць, де 

долина різко змінює свій напрям простягання на субмеридіональний, 

виявлено у районі Повчанської дислокації (урочище Каменярня). Нарешті, 

напрям північ – схід – схід, який поряд з іншими ідентифікується на розах-

діаграмах, також реєструється на Поділлі [125]. Цілком можливо, що його 

походження зумовлене тими ж неотектонічними рухами, які призвели до 

утворення північноподільського уступу. 

Породи верхньої крейди, які є геологічним субстратом для більшості 

долинних систем Повчанської височини, менш стійкі до ерозії, ніж міоценові 

вапняки, які формують покрівлю дочетвертинних відкладів на території 

Мізоцької височини. Як наслідок, вони забезпечують значно гірший рівень 

структурного контролю розвитку ерозійної мережі. Наслідком цього є 

високий рівень “фонового шуму” на розах-діаграмах орієнтації тальвегів 

Повчанської височини, який підсилюється більш складною неотектонічною 

історією цієї території. На відміну від Повчанської, Мізоцька височина є 

більш стабільною ділянкою Волино-Подільської плити і її історичний 

розвиток супроводжувався переважанням вертикальних блокових рухів над 
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горизонтальним переміщенням. З огляду на ці дані, Повчанська височина є 

унікальною ділянкою Волинської височини, де процес розвитку кільцевої 

структури поєднувався із горизонтальною неотектонічною напругою головно 

у північно-східному напрямі, що призвело до формування долинної мережі 

радіального типу, тальвегам якої також характерне помітне переважання 

тренду орієнтації північний захід – південний схід [208]. 

 

5.2. Морфоскульптура 

 

5.2.1. Річкові долини. Визначення кількості і віку терас головних рік 

Волинської височини, а також з’ясування особливостей їхньої будови і 

розвитку залишаються проблемними питаннями. Насамперед, це 

пояснюється транзитним розташуванням височини щодо найбільших рік 

регіону, а також складною палеогеографічною історією території 

дослідження [106]. Ріки Західний Буг, Стир, Горинь починаються на 

території Подільської височини, перетинають Малополіську рівнину і 

Волинську височину та витікають на Поліську низовину. Волинська 

височина є гіпсометрично вищою за Малополіську рівнину, але при цьому 

розташована нижче за течією згаданих рік. Дослідники виділяють більшу 

кількість терас у цих рік у межах Подільської і Волинської височин і меншу – 

в межах Малополіської рівнини і Поліської низовини [88]. Ці особливості 

річкових долин створюють додаткові труднощі під час їхнього вивчення. 

Виділення геологічних тіл, тилових швів і уступів надзаплавних терас рік 

Волинської височини ускладнюється зі збільшенням їхнього віку. Окрім 

цього, вищі тераси часто плавно переходять в денудаційні поверхні 

вирівнювання, які майже не відрізняються від них за абсолютною висотою, 

що також ускладнює їхнє розчленування [106].  

Долина р. Горинь як об’єкт геоморфологічного вивчення вперше 

з’явилась на початку ХХ ст. у праці В. Ласкарева “Общая геологическая 

карта Европейской России. Лист 17” [85]. В. Ласкарев виокремив у її межах 
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низку терас, описав їхні морфологічні параметри та спробував визначити 

відносний вік і співставити з аналогічними утвореннями сусідніх річкових 

долин. Також для деяких терас подана інформація щодо їхньої геологічної 

будови. Проте, як зазначив автор, у нього не було “одноверстної карти” 

(приблизно відповідає масштабу 1:42000), що зробило “з’ясування 

співвідношення терас між собою майже нездійсненним” [85]. Як наслідок, 

при описі долини Горині В. Ласкарев допустився деяких помилок у 

визначенні абсолютної висоти поверхні терас, їхнього перевищення над 

урізом води в річці і розрізненні різновікових фрагментів [106]. Терасу с. 

Шубків і терасу м. Острога – с. Бухарів В. Ласкарев вважав терасами ІІ роду і 

трактував як різновікові, зокрема вважав “шубківську” терасу нижчою і 

молодшою з них та наводив інформацію про те, що вона складена лесовими 

породами (на відміну від піщаної “бухарівської” тераси). Однак, як показує 

аналіз топографічних карт, ці фрагменти терас мають приблизно однакову 

висоту над урізом води в річці та, найімовірніше, є одновіковими 

утвореннями [106]. Також В. Ласкаревим виділена тераса с. Милятин, висота 

якої над урізом води в річці становить 102–106 сажнів (218–226 м). 

В. Ласкарев співставив її з терасою с. Білогородки у верхів’ях Горині, висота 

якої 130 сажнів (277 м), і встановив її вік як “дольодовиковий” [85]. 

Проблемою розчленування надзаплавних терас долини Горині займався 

у середині ХХ ст. О. Маринич [87, 88], який, як і В. Ласкарев, виділив тут три 

тераси (табл. 5.2). Схема терас долини Горині, подана О. Мариничем, втім, 

не є повністю подібною до попередньої схеми. О. Маринич об’єднав 

“острозько-бухарівську і “шубківську”  тераси В. Ласкарєва у єдину 

І надзаплавну терасу, виділивши окремо рівень ІІ надзаплавної тераси, не 

зазначений у праці В. Ласкарева. Визначаючи вік утворення терас, О. 

Маринич відніс ІІІ надзаплавну терасу до раннього плейстоцену, ІІ 

надзаплавну терасу – до середнього плейстоцену і І надзаплавну терасу – до 

пізнього плейстоцену [88]. 

Дещо іншу порядкову нумерацію надзаплавних терас долини Горині  
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запропонували П. Гожик та О. Аверіна, виділивши тут чотири тераси [54]. 

Найдавнішу надзаплавну терасу (третю за схемою О. Маринича) вони 

вважали четвертою, також відносячи її до нижнього плейстоцену. Третю 

надзаплавну терасу (другу за схемою О. Маринича) П. Гожик і О. Аверіна 

відносять до середнього плейстоцену. Першу і другу надзаплавні тераси, які 

у схемі О. Маринича об’єднані в один рівень першої тераси, вони вважають 

пізньоплейстоценовими [106]. 

Ранньоплейстоценова надзаплавна тераса (“білгородська” за 

В. Ласкаревим, третя за О. Мариничем, четверта за П. Гожиком і 

О. Аверіною) виявлена переважно на правобережжі р. Горині у південній 

частині Волинської височини і на лівобережжі у її північній частині. Висота 

цієї тераси над урізом води в річці змінюється в межах 35–45 м, а ширина 

становить 2–3 км [88]. Абсолютна висота поверхні тераси спадає вниз за 

течією річки від 230–235 м в м. Нетішин до 215–220 м у с. Дорогобуж [106]. 

В її будові значну потужність складають лесовидні суглинки, що сприяє 

розвитку ярів і балок [88]. 

Середньоплейстоценова надзаплавна тераса  (друга за О. Мариничем, 

третя за П. Гожиком і О. Аверіною) поширена на лівобережжі р. Горині, а у 

північній частині волинської ділянки долини також на правобережжі [106]. ЇЇ 

висота над урізом води в річці становить 15–28 м, ширина 2–4 км [88]. 

Поверхня цієї тераси розчленована неглибокими ярами та балками, проте 

менш інтенсивно, ніж ранньоплейстоценова тераса. Абсолютна висота 

поверхні тераси зменшується вниз за течією від 213–217 м в с. Розваж до 

195–200 м у с. Горбаків [106]. Тераса вкрита товщею лесів. За своєю будовою 

вона акумулятивна [88]. Алювіальні відклади представлені дрібнозернистими 

пісками з включеннями зерен кварцу, місцями з проверстками зеленувато-

сірого суглинку [54]. 

Складнішою є ситуація з розчленуванням пізньоплейстоценових 

надзаплавних терас. О. Маринич виділив єдиний рівень першої надзаплавної 

тераси із висотою 7–12 м над урізом води в Горині [88]. П. Гожик і 
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О. Аверіна виділяли дві тераси, одна з яких складена здебільшого піщаним 

матеріалом, а друга – суглинистим [54]. Згідно з їхніми даними, піщана 

тераса є молодшою і прислоненою до другої, суглинистої надзаплавної 

тераси. На нашу думку, виділення двох пізньоплейстоценових терас є 

обґрунтованим не лише літологічно, а й морфологічно, оскільки ці тераси 

добре читаються на топографічних картах і на місцевості, зокрема в межах  

ділянки долини Горині на схід від с. Горбів, де праворуч і ліворуч від русла 

річки розташовані фрагменти згаданих терас [106]. Відносна висота над 

урізом річки нижчої з терас становить 6–8 м, а вищої (“шубківської” за В. 

Ласкаревим) 10–12 м. Алювіальна товща високої пізньоплейстоценової 

тераси представлена горизонтальноверствуватими алювіальними 

суглинками, а низької – переважно пісками з проверстками супісків та 

суглинків [54]. Максимальна сумарна ширина пізньоплейстоценових терас 

сягає 4 км. Їхня поверхня вирівняна, подекуди розчленована мілкими ярами 

та балками [106]. 

Заплава Горині має два рівні – низький (1–1,5 м над урізом річки) і 

високий (2–3 м над урізом річки) [88]. Ширина заплави змінюється в межах 

1,5–2,5 км у південній частині Волинської височини і 0,5–1,5 км у північній 

частині [106]. Алювіальні відклади складаються з піску з прошарками 

суглинків, в нижній частині товщі залягає пісок з галькою кременю и крейди 

[88]. Середня потужність алювіальних відкладів сягає 8–15 м [88]. 

Також слід звернути увагу на особливості правобережної частини 

долини Горині у північній частині Волинської височини. Долина тут місцями 

розширюється, проникаючи глибоко у територію Гощанської височини (до 

12 км) у вигляді вузьких відгалужень, відмежованих від височини чіткими 

уступами. Поверхня цих фрагментів має витриманий висотний рівень і 

зливається із рівнем пізньоплейстоценових терас Горині, а ближче до русла 

з’являються рівні середньо- і ранньоплейстоценових терас. Найнижчі ділянки 

їхньої поверхні вироблені струмками і дрібними річками – притоками Горині 

[106]. У найвіддаленіших від русла місцях трапляються улоговиноподібні 
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розширення, з’єднані із головною частиною долини вузькими пониженнями в 

рельєфі. Описані фрагменти долини Горині різко розширюються після 

впадіння в долину ярів та балок. Це ставить під сумнів можливість їхнього 

трактування як продовження ярково-балкових форм, оскільки в такому разі 

їхня ширина при наближенні до русла річки мала б зростати поступово, як це 

спостерігається в межах південноволинської ділянці долини Горині [106]. 

В. Ласкарев припускав, що розширені гирла балок і наявність в них 

денудаційних останців можна пояснити обдуванням і обробкою вітрами 

західного уступу Гощанської височини [85]. Остаточне з’ясування механізму 

і умов формування цих утворень залишається завданням майбутнього. 

Вивчення геоморфологічної будови долини р. Стир також почалися з 

праці В. Ласкарева “Общая геологическая карта Европейской России. Лист 

17” [85], який виокремив у її межах дві тераси. Молодша з цих терас 

складена лесом, а її абсолютна висота поблизу гирла р. Ікви становить 90 

сажнів (192 м). В. Ласкарев обґрунтовано вважав її віковим аналогом 

“шубківської” тераси р. Горині, звертаючи увагу на подібність їхньої 

геологічної будови. Вища і давніша тераса, згідно з В. Ласкаревим, 

вироблена у крейдових породах і покрита лесами. Вона читається у рельєфі в 

гирловій частині р. Іква і має абсолютну висоту 100–102 сажні (213,5–217,5 

м) [85]. 

Дві надзаплавні тераси і заплаву виділяв Ю. Грубрін у межах 

волинського відрізка долини р. Стир [63]. Часом утворення заплави 

Ю. Грубрін вважав голоцен, першої надзаплавної тераси – новий відділ, а 

другої надзаплавної тераси – середній відділ четвертинного періоду [106].  

О. Маринич, як і Ю. Грубрін, також виділяв у долині р. Стир у межах 

Волинської височини заплаву і дві надзаплавні тераси [87, 88]. За 

О. Мариничем, висота першої надзаплавної тераси 4–9 м над урізом річки. 

Збереглася вона лише у кількох місцях і складена пісками та суглинками 

товщиною 10–12 м. 90-сажневу терасу В. Ласкарева О. Маринич вважав 

другою надзаплавною терасою із висотою поверхні над урізом води 14–20 м. 
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Схема П. Гожика і О. Аверіної відрізняються від попередніх двох 

присутністю третьої надзаплавної тераси, яка, судячи з опису, відповідає 

100–102-сажневій терасі В. Ласкарева [54]. З опису відслонення цієї тераси 

поблизу с. Новосілки (Боремель) видно, що її верхня частина (0–16 м) 

утворена суглинковим матеріалом, а нижня (16–31 м) – піщаним. 

За уявленнями І. Черваньова, волинський відрізок долини р. Стир 

складений заплавою і двома надзаплавними терасами [163]. Перша 

надзаплавна тераса І. Черваньова, судячи з опису, є відповідником другої 

надзаплавної тераси Ю. Грубріна, О. Маринича, П. Гожика і О. Аверіної, а 

друга надзаплавна тераса – відповідником третьої. Найнижча надзаплавна 

тераса згаданих схем, яка за словами О.Маринича збереглася тільки в деяких 

місцях і має ширину кілька сотень метрів [87], у схемі І. Черваньова не 

виділена. Зважаючи на подану автором інформацію, І. Черваньов вважав 

фрагменти першої надзаплавної тераси локальними терасами і пояснював 

їхній генезис нагромадженням алювію в умовах нерівномірного тектонічного 

підняття [164]. Поряд з двома вищезгаданими терасами І. Черваньов звернув 

увагу на наявність в пригирловій ділянці долини р. Липи та деяких інших 

місцях фрагментів вирівняної еродованої поверхні, абсолютна висота якої 

перевищує 220 м, а відносна висота над урізом води в річці становить 30–32 

м [163]. Враховуючи виявлений під лесовим покривом різнозернистий, 

переважно крупний, добре обкатаний озалізнений пісок, автором зроблено 

припущення, що це, можливо, фрагменти третьої (за схемою І. Черваньова) 

надзаплавної тераси р. Стир [106]. 

Враховуючи існуючу на сьогодні інформацію, на наш погляд 

найстаршою підтвердженою терасою в межах волинського відрізка долини 

р. Стир є третя надзаплавна тераса за схемою П. Гожика і О. Аверіної (100–

102-сажнева тераса В. Ласкарева, друга надзаплавна тераса за схемою 

І. Черваньова), віком формування якої, імовірно, є середній плейстоцен. 

Висота цієї тераси над урізом води в річці становить 15–25 м. У рельєфі її 

неважко спутати з однорівневими поверхнями вирівнювання, які прилягають 
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до неї, ускладнюючи її ідентифікацію. Тераса утворена товщею алювіальних 

відкладів, які залягають на крейдовому цоколі і перекриті двома ярусами 

лесу [163]. За інформацією І. Черваньова, середня потужність алювіальної 

товщі становить 10–20 м, подекуди зменшуючись або збільшуючись (27 м у 

с. Вербень) [163]. Таким чином, середньоплейстоценова тераса Стиру в 

деяких місцях волинської ділянки долини виступає як цокольна, а в інших – 

як акумулятивна. Поверхня тераси вкрита еолово-делювіальними лесами і 

розчленована розвиненими ярково-балковими системами [106]. 

Значно краще збереженою і морфологічно вираженою є висока 

пізньоплейстоценова надзаплавна тераса Стиру (90-сажнева тераса 

В. Ласкарева, друга надзаплавна тераса О. Маринича, П. Гожика і 

О. Аверіної, перша надзаплавна тераса І. Черваньова). Її ширина змінюється 

від 1–2,5 км у південній частині Волинської височини і 1,5–5 км у північній 

частині. Висота тераси над урізом води збільшується вниз за течією. 

Неподалік с. Берестечко вона становить 7–8, у околицях м. Луцьк сягаючи 

14–15 м. При цьому абсолютна висота тераси залишається майже незмінною 

на всій протяжності волинського відрізка долини Стиру, зменшуючись лише 

на 5–6 м, з 195–196 м поблизу с. Берестечко до 190–191 у околицях Луцька 

[106]. Згідно з І. Черваньовим, тераса складена алювіальними відкладами 

потужністю до 18 м [163]. Втім, за даними буріння, у деяких місцях цоколь 

тераси ідентифікований на глибині понад 40 м (околиці сіл Мстишин, 

Вербаїв) [138, 149]. Це є свідченням існування в долині Стиру більш давніх 

похованих врізів, які були пізніше частково розмиті і перекриті молодшими 

відкладами під час нового циклу розвитку долини. Тераса майже на всій 

протяжності є акумулятивною. За даними І. Черваньова, підошва алювію, як 

правило, розташована на 2–3 м нижче урізу води в річці [163]. Втім, у деяких 

місцях цоколь тераси перебуває значно вище урізу річки. Наявність таких 

ділянок (гирло р. Пляшівки і південна окраїна м. Луцьк), І. Черваньов 

пояснює впливом вертикальних тектонічних рухів [163]. На нашу думку, 

більш імовірною причиною цього є вертикальна міграція русла, спричинена 
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зміною режиму річки і, як наслідок, формуванням нового, гіпсометрично 

вищого цоколя [106]. Літологічно тераса складена піщано-суглинковим 

матеріалом. Покрівля цієї тераси сформована еоловими лесами, потужність 

яких змінна в різних ділянках тераси. Місцями вона сягає 5 м, а подекуди 

леси взагалі відсутні. Нижче розташована потужна (до 10–12 м) товща 

горизонтально-шаруватого заплавного алювію переважно суглинкового 

складу з супіщаними і піщаними прошарками. Тераса порівняно слабо 

розчленована, а на її поверхні розвинені еолові дюни, які в окремих місцях 

накладені на крайову ділянку тераси поблизу уступу, збільшуючи таким 

чином його висоту. Висота цих утворень, як правило, не перевищує 1,5–2 м. 

Поблизу тилового шва тераси дуже часто розташована слабо нахилена в 

сторону тераси поверхня вирівнювання шириною 200–400 м, в межах якої 

практично відсутні алювіальні відклади, і яка зливається з поверхнею тераси. 

Натомість близько до поверхні залягають корінні породи (крейдоподібні 

мергелі), вкриті незначною товщею еолово-делювіальних лесів. У деяких 

місцях лесовий покрив взагалі відсутній і в місці підмиву річкою такого 

“педимента” спостерігається уступ, повністю складений корінними 

породами, зміненими у верхній частині ґрутнотворчими процесами (с. 

Підлісці). Поблизу с. Новостав відслонення тераси (рис. 5.10) виглядає 

наступним чином [106]: 

Абсолютна висота уступу тераси – 193 м. 

0–0,4 м – ґрунтовий шар. 

0,4–4,5 м – лес палевого кольору, вертикально тріщинуватий, не шаруватий. 

4,5–12 м – горизонтально перешаровані лесоподібні суглинки і піски. 

Виразність горизонтальної шаруватості зростає донизу. 

Товщина прошарків – від 1–2 мм до кількох десятків см. На 

рівні 6 м виявлені субгоризонтальні прошарки, складені слабо 

обкатаними карбонатними уламками розміром до 2–3 мм. 

12 м – уріз води – глини світло-сірого, голубуватого кольору, місцями із 

тонкими (1–2 мм) бурими озалізненими прошарками. Перехід до 



126 
 

верхнього горизонту чіткий, без слідів розмиву, розташований 

на висоті 1,1 м над урізом води в річці (межень). 

 

 

Рис. 5.10. Відслонення високої пізньоплейстоценової тераси р. Стир поблизу 

с. Новостав [106] 

 

Низька пізньоплейстоценова тераса, як уже згадувалось, поширена в 

межах волинського відрізку долини Стиру локально. Її ширина, як правило, 

змінюється від кількох сотень до 800–900 м. Як свідчать результати наших 

досліджень [52], поверхня цієї тераси не має витриманого рівня і складається 

з кількох різновисотних рівнів. У багатьох місцях ці рівні розташовані поруч, 

відмежовані один від одного більш або менш вираженими уступами та 

формують східчастий перехід від заплави до високої пізньоплейстоценової 

тераси [106]. Остаточно визначити кількість таких рівнів складно через їхнє 

локальне розміщення, однак можна впевнено констатувати, що їх є, як 

мінімум, чотири (рис. 5.11, 5.12). Фрагменти цієї тераси досить проблемно 

розрізнити на топографічних картах масштабу 1:50000 та 1:25000, проте вони 
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добре виділяються на картах масштабу 1:10000 і на місцевості. Низька 

пізньоплейстоценова тераса відрізняється від високої значно меншою 

потужністю заплавного алювію і відсутністю лесового покриву. Відклади цієї 

тераси представлені переважно пісками з проверстками супісків та суглинків. 

Подібність її геологічної будови і будови низької пізньоплейстоценової 

тераси Горині дозволяє зробити припущення, що вони є одновіковими. Опис 

відслонення найнижчого рівня тераси подано нижче [106]. 

Абсолютна висота уступу тераси – 184 м.   

0–0,35 м – гумусовий горизонт (Н) сучасного ґрунту. Містить уламки 

карбонатних порід. 

0,35–0,6 м – верхній перехідний до материнської породи ґрунтовий горизонт 

(Hp). 

0,6–1,2 м – нижній перехідний до материнської породи ґрунтовий горизонт 

(Ph). 

1,2–1,95 м – суглинок палевий, внизу світло-палевий, карбонатний. Перехід 

до ґрунтового горизонту поступовий, а до нижнього шару – 

виразний. 

1,95–2,9 м – перешарування дрібнозернистих пісків, супісків і суглинків. 

Шаруватість тонка горизонтальна. 

2,9–3,55 м – прихованошаруваті оглеєні суглинки і супіски з переважанням 

перших. Місцями є тонкі (1–3 мм) озалізнені прошарки. У 

нижній частині шару з’являються бурі плями діаметром до 1 см. 

Перехід до нижнього шару чіткий за кольором і літологією 

порід. 

3,55 м – уріз води (4,5 м) – дрібнозернистий світло-сірий пісок, місцями з 

бурими прошарками із слабо вираженою горизонтальною 

шаруватістю у верхній частині шару. На глибині 30 см від 

поверхні шару з’являється помітна коса шаруватість.  
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Рис. 5.11. Геоморфологічна будова долини Стиру у районі сіл Підлозці – 

Ставрів – Торговиця [52] 

1 – заплава та днища сухих долин, русла водотоків, стариці та ставки; 2–5 – морфологічні 

рівні низької (першої надзаплавної) пізньоплейстоценової тераси; 6 – висока (друга 

надзаплавна) пізньоплейстоценова тераса; 7 – нижній притерасний денудаційний рівень 

(педимент); 8 – структурна тераса, вироблена внаслідок відпрепарування цокольної 

поверхні другої надзаплавної тераси; 9 – еолові підняття, складені піщаними та 

пилуватими відкладами; 10 – ділянки межиріч, розміщені вище рівня другої надзаплавної 

тераси; 11 – тилові шви заплави та надзаплавних терас, виділені більш (а) і менш (б) 

впевнено; 12 – брівки та осьові лінії днищ виразних палеорусел, розміщених в межах 

терас; 13 – невиразні палеорусла, виявлені в межах терас; 14 – ерозійно-денудаційні 
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уступи – обмеження рівня другої надзаплавної тераси; 15 – інші ерозійні уступи; 16 – 

ізогіпси та їх значення; 17 – відмітки абсолютних висот; 18 – лінія геологічного розрізу; 

19 – свердловина та її порядковий номер. 

 

Ширина заплави р. Стир змінюється від 150–200 м в найвужчих 

ділянках до 2–2,5 км в найширших. У будові заплави виділяються два рівні – 

низький і високий [88]. Висота заплави змінюється від 0,5 до 3 м. Алювіальна 

товща заплави сформована дрібно- і середньозернистими пісками, іноді з 

галькою, і суглинками [88]. 

 

 

Рис. 5.12. Поперечний геологічний розріз низьких терас (I–II) і заплави 

долини Стиру вздовж лінії А–Б (лінія профілю зображена на рис. 5.11) [52] 

1 – голоценові відклади заплав; 2 – відклади низької (першої надзаплавної) 

пізньоплейстоценової тераси; 3 – відклади високої (другої надзаплавної) 

пізньоплейстоценової тераси; 4 – відклади похованих середньо-пізньоплейстоценових 

врізів і передбачуваних карстових форм; 5 – суглинки заплавні, місцями лесоподібні та 

слабко піскуваті; 6 – суглинки заплавні та старичні нерозчленовані; 7 – леси, суглинки 

лесоподібні еолові та алювіальні, місцями еолово-делювіальні; 8 – суглинки заплавні, при 

покрівлі еолово-алювіальні, головно лесоподібні, зазвичай виразно шаруваті, з 

прошарками супіску та піску, місцями оглеєні; 9 – суглинки оглеєні заплавні та старичні, 

місцями слабко піскуваті, оглеєні озерні суглинки передбачуваних карстових форм; 10 – 

піски тонкозернисті алювіальні, сильно глинисті, до супісків, суглинки з прошарками 

тонкозернистого піску; 11–14 – руслові відклади: 11 – супіски та суглинки  оглеєні, 

піскуваті; 12 – піски тонко- та дрібнозернисті, місцями мулисті, з гравієм і галькою 

місцевих порід; 13 – піски дрібно- та середньозернисті, з гравієм і галькою місцевих 
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порід; 14 – гравійно-галечники з піщаним заповнювачем; 15 – уламки крейди у товщі 

еолово-делювіальних лесів; 16 – корінні породи; 17 – стратиграфічні незгідності – ерозійні 

поверхні, виділені більш (а) і менш (б) впевнено; 18 – межі літологічних виділів (шарів); 

19 – свердловина та її порядковий номер згідно з картою (див. рис. 5.11). 

 

Геоморфологічна будова долини р. Західний Буг була об’єктом 

вивчення низки польських дослідників протягом ХХ ст. Зокрема, знайдено 

сліди ранньоплейстоценового зледеніння і встановлено, що сучасна долина 

Західного Бугу успадкувала більш давні пониження в рельєфі, виповнені 

мореною і флювіогляціальними відкладами [198]. А. Ян виділив у долині 

Західного Бугу дві надзаплавні тераси [199, 200]. Абсолютна висота нижчої з 

них (кристинопольської) поблизу гирла р. Гучва становить 185–195 м, а 

відносна висота над урізом води в річці відповідно 8–12 м. Поверхня другої 

надзаплавної тераси хвиляста і вкрита лесовою товщею. ЇЇ абсолютна висота 

поблизу гирла Гучви становить 200–205 м, відносна висота над урізом річки 

– 20–25 м [106].  

Л. Долецкий в районі перетину Городельського пасма Західним Бугом 

(північна частина волинського відрізку) виділив три надзаплавні тераси і два 

рівні заплави [184]. Абсолютна висота найвищої з них, вік формування якої 

віднесений автором до зледеніння варти, становить 205 м, відносна висота 

над урізом води в річці близько 23 м. Дещо нижче розташований рівень 

ерозійно-акумулятивної тераси з абсолютною висотою поверхні 190–197 м і 

відносною висотою 7–12 м над урізом води в річці. За інформацією 

Л. Долецкого, алювій тераси акумульований до інтерпленігляціалу 

останнього зледеніння. Найнижчою серед надзаплавних терас Західного Бугу 

є ерозійно-акумулятивна тераса з абсолютною висотою поверхні 180–185 м 

та відносною висотою над урізом річки 5–6 м. З погляду автора, віком її 

формування є період останнього плейстоценового зледеніння [106, 184]. 

Зважаючи на наявні результати досліджень, на волинському відрізку 

долини Західного Бугу можна виділити три морфологічно виражені тераси, 

описані зокрема в праці Л. Долецкого [184]. Найвища тераса присутня на всій 
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протяжності волинському відрізку, втім найкраще розвинена у південній 

його ділянці (на лівобережжі річки від с. Борятин до с. Хоробрів). Ширина 

цієї тераси змінюється в межах 0,5–4 км, а її абсолютна висота зменшується з 

210–215 м в с. Борятин до 200–205 м поблизу м. Устилуг. Відносна висота 

збільщується вниз за течією із 25–27 м в с. Борятин до 30–32 м поблизу 

Устилуга. Тераса перекрита потужною лесовою товщею, а її поверхня 

розчленована системою ярів та балок [106]. 

Складнішою видається ситуація з двома нижчими терасами. У 

південній частині волинської ділянки морфологічно добре вираженим є 

рівень кристинопільської тераси (за термінологією А. Яна). Абсолютна 

висота її поверхні поблизу південної окраїни Волинської височини становить 

193–195 м або 7–8 м над урізом води в річці. Неподалік сіл Ульвівок – 

Заставне ця тераса розщеплюється на два окремі рівні, різниця у абсолютній 

висоті між якими збільшується вниз за течією. Абсолютна висота вищого з 

них (ІІb за схемою Л. Долецкого) в районі Устилуга становить 190–192 м; 

відносна висота цього рівня над урізом води в річці сягає 18–20 м. Тераса 

вкрита товщею лесів і слабо розчленована мілкими балками та ярами. Її 

ширина змінюється від 0,5 до 2 км. Абсолютна висота нижчого рівня (ІІа за 

схемою Л. Долецкого) в районі Устилуга становить 184–186 м, а відносна 

висота над урізом річки 11–12 м. Поверхня тераси трохи хвиляста, 

ускладнена пилуватими й піщаними еоловими підняттями висотою до 5–6 м, 

а також видовженими та ізометричними переважно безстічними 

пониженнями різного походження [53]. Цоколь цієї тераси на ділянках, 

розташованих ближче до тилового шва, сформований відкладами зледеніння 

одри і мезоплейстоцену, а на ближчих до осі долини ділянках – 

алювіальними відкладами найвищої тераси Західного Бугу [184]. У межах 

волинської ділянки геологічна будова тераси розкрита у відслоненнях 

лесового і піщаного типів, які відрізняються наявністю чи відсутністю 

лесової товщі потужністю до 5–6 м [53]. При цьому характерною властивістю 

будови тераси є різне гіпсометричне положення її цоколя на сусідніх 
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ділянках, що є наслідком різновисотних врізів русла в ході послідовних 

ерозійно-акумулятивних циклів [53, 184]. Сумарна ширина обох терасових 

рівнів змінюється від 1–2 км у південній частині волинського відрізка долини 

до 2–4 км у центральній і північній частинах [106]. 

Середня ширина заплави Західного Бугу 0,5–1 км, подекуди сягає 1,5 

км, а в деяких місцях звужується до 150–200 м. Л. Долецкий розрізняє два 

рівні заплави (висотою 3,5–5 і 1,5 м) та наводить результати радіовуглецевих 

датувань зразків, відібраних з вищого рівня (глибина 3,3–4 м) і нижчого рівня 

(глибина 0,4–0,5 м) – відповідно 2770±150 років і 580±140 років [184]. 

Поверхня заплави хвиляста і вкрита численними заболоченими старичними 

пониженнями. 

Долина р. Іква як об’єкт геоморфологічого вивчення схарактеризована 

у працях А. Яна [196, 197], який виділив у її межах низку терас, зосередивши, 

втім, найбільшу увагу на подільському відрізку долини. Будова волинського 

відрізку описана у праці Ю. Грубріна, який виділив та коротко 

схарактеризував тут дві надзаплавні тераси [65]. Проте, картуючи 

надзаплавні тераси, Ю. Грубрін припустився низки помилок, об’єднавши в 

одну терасу два різновисотні рівні і навпаки, виділивши в межах одного 

гіпсометричного рівня дві різні тераси [106].  

Найвища виявлена надзаплавна тераса Ікви поширена локально і її 

досить легко можна сплутати з подекуди вкритими лесовим покривом 

денудаційними поверхнями вирівнювання, розташованими на спільному з 

нею гіпсометричному рівні. Абсолютна висота тераси в с. Турковичі, 

поблизу південної окраїни Волинської височини, становить 210–213 м, 

відносна висота над урізом річки – 14–16 м. У с. Перевередів, на відстані 11 

км від гирла Ікви, абсолютна висота цієї тераси, 200–201 м, що на 17 м вище 

урізу води в річці. У с. Тараканів ідентифіковано два рівні найвищої тераси 

Ікви з абсолютними висотами 205–207 м і 200–202 м. Подібна ситуація 

спостерігається на північ від с. Хорупань, де також є два різновисотні рівні, 

що дозволяє розглядати це як закономірність [106]. Поверхня тераси 
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інтенсивно розчленована відносно глибокими ярами та балками. 

Значно краще розвиненою є нижча тераса Ікви, яка неподалік гирла 

зливається із другою (за О. Мариничем) терасою Стиру. Нижче м. Дубно 

вона присутня маже на всій протяжності долини. Її ширина змінюється від 

кількох сотень метрів до 2 км. Поблизу південної межі Волинської височини 

поверхня цієї тераси майже зливається з рівнем заплави, а сама тераса 

поширена фрагментарно Абсолютна висота її поверхні неподалік с. Дитиничі 

становить 196–197 м, що на 2–3 м вище урізу річки. Нижче м. Дубно ця 

тераса представлена майже безперервно і відмежована від заплави чітким 

уступом, висота якого збільшується вниз за течією. У пригирловій ділянці 

Ікви абсолютна висота її нижчої тераси становить 190–191 м, а відносна 

висота над урізом води в річці – близько 12 м. Верхня частина алювіальної 

товщі складена головно суглинками, нижня – супісками і пісками. Тераса 

вкрита незначною і несуцільною товщею лесів нерівномірної потужності. 

Сумарна потужність лесово-алювіальної товщі сягає 30 м, а іноді й більше. 

Слабо розчленованій поверхні тераси притаманні замкнуті неглибокі (до 1 м) 

пониження і складені матеріалом еолового генезису підняття висотою до 2–3 

м. Як і в межах одновікової тераси Стиру, у її будові бере участь 

денудаційний “педимент” шириною кілька сотень метрів, який супроводжує 

тиловий шов тераси і зливається з її поверхнею [106].  

Головні риси будови долин лівих приток Горині рік Стубли і Усті 

досліджені В. Ласкаревим, який визначив і описав їхні найкраще виражені 

надзаплавні тераси [85]. Зокрема, В. Ласкарев дослідив терасу Стубли у с. 

Острів з абсолютною висотою поверхні 106–110 сажнів (226–235 м), вкриту 

лесоподібним піщаним суглинком; терасу Передільської (за термінологією 

автора) низовини в середній течії Стубли з абсолютною висотою поверхні 

100 сажнів (213 м), також вкриту лесом і названу автором відповідником 90-

сажневої тераси р. Стир; терасу Стубельської низовини з абсолютною 

висотою поверхні 94–117 сажнів (200–250 м). У долині Усті В. Ласкарев 

виокремив терасу “післялесового часу” Верхньоустинської низовини з 
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абсолютною висотою 98–104 сажні (209–222 м); три надзаплавні тераси між 

селами Корнин і Новий Двір з абсолютними висотами поверхні 92–96 сажнів 

(196–205 м), 110–116 сажнів (235–247 м) і 120 сажнів (256 м); а також 

надзаплавну терасу між с. Новий Двір і м. Рівне з абсолютною висотою 

поверхні 86–88 сажнів (183–188 м), вкриту лесами, з піском і суглинками в 

основі. Надалі спеціальні дослідження геоморфологічної будови долин 

Стубли і Усті не проводились, попри складну історію розвитку місцевого 

рельєфу і наявність цікавих невирішених проблем, тому детальний аналіз 

структури і умов формування їхніх терас є справою майбутнього [106]. 

5.2.2. Реліктові форми рельєфу. У результаті складної історії 

геоморфологічного розвитку Волинської височини, зумовленої частими 

змінами кліматичних умов і диференційованими неотектонічними рухами, на 

її території утворилася низка реліктових форм рельєфу різного генезису 

різної міри збереженості. Найвиразнішими серед них є долини стоку талих 

льодовикових вод, поверхні вирівнювання і полігональний посткріогенний 

мікрорельєф. 

5.2.2.1. Долини стоку талих льодовикових вод. В. Ласкарев вперше 

звернув увагу на наявність у межах Волинської височини понижень іноді 

крупного розміру, яким характерні специфічні обриси, що дозволяють 

трактувати їх як результат ерозії при суттєво відмінному від сучасного 

базису денудації [85]. При цьому В. Ласкарев зазначив, що відклади 

річкового типу виявлені на цих пониженнях тільки в двох-трьох місцях, а 

переважно або відсутні, або не знайдені. Прикладом таких понижень є 

Стубельська і Верхньоустинська низовини, з’єднані між собою і з долинами 

Ікви та Горині вузькими пониженнями в рельєфі, названі автором 

прохідними долинами. Згідно з гіпотезою В. Ласкарева, по цих долинах 

відбувався стік талих льодовикових вод з території сучасної Поліської 

низовини через нижню частину долини Усті в долини Ікви і Горині.  

Пізніше гіпотеза активної діяльності талих льодовикових вод на 

території Волинської височини і оточуючих територій, вироблення ними 
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долинних форм і накопичення флювіогляціальних відкладів отримала 

широкий розвиток [9, 13, 69]. Практично не викликає сумнівів те, що долини 

стоку талих льодовикових вод Волинської височини були зв’язані в єдину 

систему з аналогічними утвореннями Поліської низовини і Малополіської 

рівнини, зокрема з прадолиною Стир – Словечна і з Малополіською 

прадолиною [54, 87]. А. Богуцький у 1969 р. переконливо обґрунтував 

механізм стоку талих льодовикових вод через систему долин, спростувавши 

існуючу в той час гіпотезу розливу талих льодовикових вод у вигляді 

безруслових потоків [9]. Формування флювіогляціальних потоків, які 

виробили ці долини, пов’язували із дніпровським зледенінням [9]. Згідно із 

результатами пізніших досліджень, система долин стоку талих льодовикових 

вод є старішою і пов’язана із окським материковим зледеніням [50, 51]. 

Система долин стоку талих льодовикових вод території півночі 

Волино-Поділля реконструйована у праці А. Богуцького [9]. Нижче поданий 

короткий геоморфологічний опис найбільших прадолин, розташованих за 

межами головних сучасних річкових долин Волинської височини.  

Прадолина Луга–Чорногузка розташована в північній частині 

Горохівської височини. Одним кінцем вона виходить на територію Поліської 

низовини поблизу м. Володимир-Волинський, іншим – в долину р. Стир 

південніше м. Луцьк. Майже на всій протяжності дно долини поглиблене і 

розширене сучасними ріками – Лугою на заході і Чорногузкою на сході. 

Ширина долини становить 0,8–1,5 км, збільшуючись в гирлі Чорногузки і в 

нижній течії Липи до 3 км. У районі вододілу цих рік межі прадолини 

розмиті і їх важко визначити. Абсолютна висота найнижчих ділянок цього 

вододілу в районі прадолини становить 235–237 м. Цілком можливо, що 

вододіл надбудований навіяним матеріалом і абсолютна висота дна долини в 

період завершення її формування була меншою. Загальна довжина долини 

близько 70 км. 

Прадолина Луга–Липа з’єднує долини рік Луги і Стиру (поблизу 

с. Липа). Її дно, як і дно Луги–Чорногузки, також майже на всій протяжності 
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розроблене сучасними ріками – Лугою на заході і Млинівкою та Липою на 

сході. Ширина західної ділянки долини становить 2,5–4 км, східної 1,5–2 км, 

мінімальна абсолютна висота найнижчої ділянки вододілу рік Луги і 

Млинівки – 245–246 м. Загальна довжина долини становить близько 70 км. 

Прадолина Іква–Горинь з’єднує долини рік Ікви (відкривається в 

долину східніше м. Дубно) і Горині (поблизу с. Оженин). На відміну від двох 

попередніх прадолин, її дно використовується сучасними руслами (Стубли, 

Усті і її дрібними притоками) лише на окремих ділянках. Рельєф прадолини і 

її прохідних ділянок схарактеризований вперше В. Ласкаревим [85]. Її 

ширина змінюється від 1,5 км в найвужчій ділянці (околиці с. Глинськ) до 5–

7 км в найширших (Верхньостубельська і Верхньоустинська улоговини). 

Максимальна абсолютна висота дна долини в становить 230–235 м 

(с. Озеряни) і  близько 240 м в районі с. Оженин. Загальна довжина долини 

становить близько 50 км. 

Долини стоку талих льодовикових вод Волинської височини й дотепер 

погано вивчені з погляду їхньої геоморфологічної будови і структури та 

генезису відкладів, які вистеляють їхнє дно і схили. Обриси цих долин 

здебільшого погано читаються в рельєфі через перетворення їх діяльністю 

сучасних рік та маскування навіяними лесово-піщаними товщами. Перехід 

частин цих долин у реліктовий стан пов’язаний з імовірною перебудовою 

гідрологічної мережі Волинської височини і оточуючих територій в 

післядніпровський час, внаслідок чого переважно субширотне простягання 

найбільших річкових долин змінилося субмеридіональним. Реконструкція 

розвитку гідромережі досліджуваної території в ранньому і середньому 

плейстоцені є складним і поки що далеким від виконання завданням. 

5.2.2.2. Денудаційні поверхні вирівнювання. Ознаки існування в 

рельєфі Волинської височини поверхонь вирівнювання вперше помітив 

В. Ласкарев, який повідомив про наявність виражено-ступіньчастих 

терасоподібних майданчиків, розташованих на південний захід від сіл 

Головчиці–Смордва на схилах Повчанської височини [85]. На його думку, 
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вони є свідченнями древніх базисів денудації.  

Згідно з висновками А. Богуцького і Й. Свинка, рельєф Волинської 

височини має чітко виражену східчасту будову, зумовлену різновіковими 

денудаційними поверхнями вирівнювання, що відносяться до трьох головних 

рівнів: нижнього, середнього і верхнього [15]. Абсолютні висоти нижнього 

рівня 210–240 м, зрідка більше. Поверхня рівня не вкрита лесами і 

закінчується уступом до заплав височини висотою 5–7 м, що відповідає 

висотам перших надзаплавних терас, з якими вона корелюється. Її вік 

встановлений авторами як верхньоплейстоценовий [15]. Абсолютна висота 

середньої денудаційної поверхні вирівнювання змінюється в межах 

Повчанської височини від 240 до 270 м, іноді сягаючи 280 м, а сама поверхня 

відмежована від нижньої денудаційної поверхні уступом висотою 20–30 м і 

більше. Корінні породи на окремих ділянках поверхні вкриті 

перешарованими схиловими перигляціальними гравійно-галечниковими і 

піщано-супіщано-суглинковими відкладами та лесами. Автори датують цю 

поверхню як середньоплейстоценову і зауважують, що вона також розвинена 

на території Мізоцької височини [15]. Абсолютна висота верхньої 

денудаційної поверхні вирівнювання, згідно з А. Богуцьким і Й. Свинком, в 

середньому 280–300 м, зрідка більше. Вона полого нахилена до середньої 

денудаційної поверхні і утворює уступ висотою 30 м і більше. Як і середня 

денудаційна поверхня, вона також присутня на території Мізоцької 

височини. Її вік визначають як нижньоплейстоценовий [15]. 

По-іншому підійшов до виділення денудаційних рівнів Повчанської 

височини І. Черваньов, який нарахував на її схилах шість денудаційних 

сходинок з абсолютними висотами 230, 250, 260, 270, 280 и 320 м [164]. 

І. Черваньов зауважив, що вони тут розвинені значно краще, ніж на схилі 

Гологоро-Кременецького уступа і пояснив їхнє походження процесом 

педиментації в умовах нерівномірного тектонічного підняття. 

Існування денудаційних поверхонь вирівнювання на території 

Волинської височини свідчить про багаторазові зміни регіональних і 
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місцевих базисів ерозії, які почалися від початку післясарматського підняття 

височини і відбувалися протягом всієї історії її геолого-геоморфологічного 

розвитку. Наймолодшим ідентифікованим денудаційним рівнем є полого 

нахилений до поверхні старшої пізньоплейстоценової тераси педимент 

шириною 200–400 м, виявлений, як уже згадувалось раніше, у долинах рік 

Стиру та Ікви. Найімовірніше, він почав формуватись одночасно із розвитком 

цієї тераси в середині пізнього плейстоцену. Вищі надзаплавні тераси рік 

Волинської височини нерозривно зв’язані з денудаційними поверхнями 

вирівнювання. У зв’язку з цим, постає проблема, пов’язана з вивченням умов 

утворення вищих денудаційних поверхонь, зокрема описаних на території 

Повчанської височини. Цілком можливо, що в окремих місцях поряд з ними 

можуть залягати залишки відкладів флювіального походження. 

На більшості території Волинської височини наявність потужного 

лесового покриву і менш розчленованого рельєфу роблять ярусність рельєфу 

менш вираженою, ніж на Повчанській та Мізоцькій височинах [15]. Втім, 

елементи денудаційних поверхонь вирівнювання можна достатнь впевнено 

ідентифікувати тут за крупномасштабними топографічними картами та 

безпосередньо на місцевості. Особливо це стосується низьких, молодших 

рівнів.   

5.2.2.3. Лесовий посткріогенний мікрорельєф. Мікрорельєфові 

Волинської височини притаманна наявність системи горбисто-западинних 

утворень полігональної форми.  Вперше увагу на існування полігонального 

мікрорельєфу на території Волинської височини звернув А. Богуцький,  

пояснивши його походження впливом палеокріогенних процесів [17]. 

Існування у товщі верхньоплейстоценових лесів палеокріогенних горизонтів 

з характерними клиноподібними морозобійними утвореннями, які є ознаками 

розвитку полігональних структур наприкінці плейстоцену, підтверджене 

результатами досліджень В. Нечаєва [100]. Мікроулоговинна мережа 

Волинської височини достатньо чітко ідентифікується на аерофотознімках 

[167] і на місцевості. Подібні форми мікрорельєфу добре вивчені на території 
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Східно-Європейської рівнини [3, 34, 38] та Західної Європи [172, 174]. 

Лесовий покрив є одним із визначальних чинників розвитку сучасного 

мікрорельєфу території дослідження. Лесово-ґрунтова товща Волинської 

височини сформувалася в результаті чергування теплих і холодних періодів 

плейстоцену. Науковці виділяють кілька палеокріогенних етапів, які 

вплинули на формування лесово-ґрунтової товщі височини. Останнім з них 

був красилівський палеокріогенний етап (тривав 15–17 тис. років тому [188, 

204]), з яким пов’язують походження полігонального мікрорельєфу 

Волинської височини [16]. Волинську височину ввважають частиною 

центральної зони поширення реліктового кріогенного мікрорельєфу, якій 

властивий полігональний і злито-полігональний рельєф з полігонально-

сітчастими термокарстовими западинами [34, 38].  

Відповідно до класифікації мерзлотного мікрорельєфу [3], мережу 

полігональних утворень Волинської височини можна віднести до групи 

горбистого і горбисто-западинного рельєфу. Цей рельєф достатньо добре 

ідентифікується на космознімках та на місцевості під час виконання 

польових маршрутів. Межі досліджуваних утворень місцями зберегли форму 

ламаних ліній з добре вираженими кутами, що надає цим формам 

полігонального вигляду. Розміри полігонів змінюються переважно в межах 

30–55 м, іноді досягаючи 70–80 м [108]. Попередні дослідження структурних 

деформацій, що утворилися в при поверхневій товщі порід на території 

Волинської височини під час красилівського палеокріогенного етапу, 

свідчать, що псевдоморфози по полігонально-жильних льодах сягають 

вертикальної потужності до 6–7 м [12, 16, 204]. Підставивши в формулу 

розрахунку залежності розмірів полігонів від розмірів псевдоморфоз (3.5) 

значення Δz = 6, отримуємо граничні розміри полігонів, які дорівнюють 107 

м. Реальні розміри найбільших мікрополігонів Волинської височини майже 

ніде не перевищують цієї межі. Окрім цього, варто зазначити, що за період, 

який минув після деградації багаторічної мерзлоти, межі між полігонами 

розмилися, наслідком чого стало злиття кількох полігонів в один. Саме тому 
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розміри полігонів в період їхнього формування, без сумніву, були меншими, 

ніж можна спостерігати сьогодні.  

Амплітуда висот між додатними і від’ємними формами 0,3–0,8 м, як 

правило, не перевищує 1 м [108]. Через невеликі перепади висот 

полігональний рельєф не читається на топографічних картах масштабу 

1:10000 і дрібніше (рис. 5.13). Ширина понижень між полігонами змінюється 

від кількох метрів до 10–30 м. Збільшення цієї ширини характерне для місць 

сходження кількох міжполігональних мікроулоговин, де вони формують 

округлу мікрозападину. Мікрополігони поступово переходять в 

міжполігональні улоговини, не утворюючи при цьому різких меж. Коли 

кілька таких полігонів зливаються в один великий блок, пониження між ними 

майже непомітні. Ця тенденція посилюється в середніх і нижніх ділянках 

схилів, де полігональний рельєф істотно змінений ерозійними процесами. 

Окремі полігони тут виражені значно гірше, а пониження між ними 

розширені і поглиблені ерозією [108]. Подібна ситуація описана на сході 

Східноєвропейської рівнини, зокрема в Прикам’ї і на півночі Удмуртії [34]. 

На аерофотознімках і космознімках, а також під час проведення 

польових досліджень полігональний мікрорельєф найкраще ідентифікується 

в період ранньої весни та пізньої осені, коли орні землі не вкриті 

рослинністю. Подекуди полігональні утворення можна ідентифікувати на 

космознімках і в інші пори року. Не підлягає ідентифікації полігональний 

мікрорельєф на території лісових масивів, оскільки деревний покрив маскує 

невеликі амплітуди висот. Завдяки аналізу різночасових знімків можна 

переконатися, що просторове положення полігонів роками залишається 

незмінним (рис. 5.13), що дозволяє відкинути особливості 

сільськогосподарської обробки земель як можливий чинник утворення 

полігональних плямистих текстур на знімках [108]. 

Полігональний мікрорельєф розповсюджений майже скрізь на території 

Волинської височини (рис. 5.14) і найкраще виражений на плоских 

вододільних поверхнях із крутизною менше 2˚. Такі ділянки є типовими для 
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платоподібного рельєфу Мізоцької височини, а також для полого-хвилястого 

рельєфу північних та західних ділянок Волинської височини. Винятком в 

цьому сенсі є Повчанська височина, особливо її центральна частина, якій 

притаманні головним чином схили середньої крутизни, вододіли вузькі, а 

лесова товща в багатьох місцях частково або повністю денудована. На 

території Мізоцької височини розповсюдження полігонального мікрорельєфу 

обмежене потужністю лесової товщі. Зроблені в сприятливий для 

ідентифікації полігонального мікрорельєфу сезон космознімки високої якості 

не покривають поки що окремі ділянки Волинської височини, тому тут 

полігональні форми в майбутньому також можуть бути виявлені. У межах 

пізньоплейстоценових надзаплавних терас великих рік височини 

полігональні текстури ідентифіковані лише в двох місцях (одне у долині 

р. Стир, інше – у долині р. Горинь). Вони виражені тут дуже слабко, що 

пояснюється, ймовірно, періодичною затоплюваністю цих ділянок в епоху 

красилівського кріогенезу [108]. 

 

 

Рис. 5.14. Місця ідентифікації полігональних текстур на території Волинської 

височини (на основі аналізу космознімків) [108] 

 

Результати вивчення полігонального мікрорельєфу Волинської 

височини добре узгоджуються із гіпотезою його палеокріогенного 
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походження. Це стосується як морфології і розмірів мікрополігонів та 

міжполігональних понижень, так і їхнього просторового розташування. 

Кріогенні текстури красилівського похованого діяльного шару є свідками 

перебігу процесів морозобійного розтріскування в кінці верхнього 

плейстоцену. Дві перші стадії розвитку кріогенного мікрорельєфу [39], який 

формувався в цей період, ймовірно завершились з початком голоцену, 

змінившись стадією деградації багаторічної мерзлоти і переходу рельєфу в 

реліктовий стан. Накопичення незначної лесової товщі після завершення 

красилівського кріогенезу сприяло частковому маскуванню кріогенного 

мікрорельєфу. Приуроченість полігональних утворень до вирівняних ділянок 

зумовлена двома головними чинниками: сприятливими умовами для 

затримки талої води у морозобійних тріщинах і сповільненими процесами 

ерозії в період переходу їх у викопний стан з наступною деградацією, що 

спричинило кращий ступінь їхнього збереження на вододілах і в межах 

привершинних поверхонь. У середніх і нижніх частинах схилів активна 

лінійна ерозія і площинний змив суттєво вплинули на морфологію 

полігональних мікроформ, у багатьох випадках кардинально змінивши їхній 

первинний вигляд. Руйнування полігонального мікрорельєфу також 

посилювалося внаслідок сільськогосподарського освоєння території 

протягом останніх кількох тисяч років [108]. Притримуючись гіпотези 

кріогенного походження полігонального мікрорельєфу Волинської височини 

як найбільш імовірної, варто розглянути також інші імовірні причини його 

формування. 

Лінійну ерозію можна розглядатися лише як вторинний фактор 

розвитку полігональної мережі, який проявляється здебільшого в 

периферійних, більш нахилених ділянках поширення полігонального 

мікрорельєфу, оскільки міжполігональні пониження на привододільних 

вирівняних ділянках переважно не об’єднані у єдину систему стоку, яка 

могла б сформуватися внаслідок діяльності процесів лінійної ерозії [108].  

Головним контраргументом всупереч гіпотезі карстового генезису 
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полігонального мікрорельєфу є надто велика потужність лесової товщі, якій 

не притаманний розвиток карстових процесів. Присутність лесової товщі 

істотно перешкоджає активному розвитку карстових форм. Окрім цього, на 

території Мізоцької височини потужність сприятливого для розвитку карсту 

вапнякового шару, розташованого під четвертинними лесами, рідко 

перевищує 3–5 м. Нижче розташована потужна піщано-глиниста товща, якій, 

як і лесам, також не властивий карст, проте полігональний мікрорельєф тут 

також поширений. Нарешті, видовжені міжполігональні пониження мало чим 

нагадують типові карстові лійки [108]. 

Гіпотеза просідання лесів як причини формування полігонального 

рельєфу також має низку недоліків. Системність і достатньо рівномірне 

розташування полігональних мікроформ суперечить як гіпотезі їхнього 

карстового походження, так і гіпотезі визначальної ролі просідання лесів у 

їхньому формуванні. Розташовані на вододілах і поверхнях високих річкових 

терас просадочні степові блюдця Волинської височини розкидані без будь-

якої чіткої закономірності [8]. Окрім цього, розміри міжполігональних 

западин є здебльшого значно меншими за розміри типових блюдець [108]. 

На території Прикаспійської низовини, а також в степах Казахстану 

описані так звані “щільники” [71], які розвиваються в зонах з різкою 

аридністю і континентальністю клімату на щільних глинистих ґрунтах. Ці 

утворення також формують полігональні текстури, однак тріщини 

“щільників” надто вузькі (до 20–25 см шириною) і густі (відстань між ними 

від 0,25 до 0,8 м), а також виникають в умовах температурного режиму, 

відмінного від того, який, як очевидно із аналізів зразків порід, існував у час 

формування полігонального мікрорельєфу Волинської височини [12]. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

Волинська височина належить до обернених морфоструктур ІІ-го 

порядку. Більшість її морфоструктурних меж, на відміну від орографічних, 
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виражена нечітко. Якщо формування північного уступу можна пов’язати з 

тектонічним утворенням типу флексури, то ознак зв’язку південно-західного 

уступу з тектонічними порушеннями поки що не виявлено. Тому є потреба у 

більш переконливому обґрунтуванні морфоструктурних меж Волинської 

височини. Серед морфоструктур ІІІ-го порядку найкраще вираженими є 

Повчанська і Мізоцька височини, що зокрема видно на карті сучасного 

гіпсометричного положення поверхні сеноману. Повчанська височина є 

кільцевою морфоструктурою або морфоструктурою центрального типу. 

Результати морфотектонічного аналізу Мізоцької височини дозволяють 

зробити припущення щодо зумовленості її рельєфу диференційованими 

блоковими неотектонічними рухами. Підтвердженям цього є різкі видимі 

перепади гіпсометричного положення між витриманими поверхнями 

сарматських відкладів, які співпадають з протяжними лінеаментами, 

дешифрованими за допомогою аналізу даних дистанційного зондування. 

Аномальні значення показників SL-градієнтів у периферійних ділянках 

Мізоцької височини підтверджують тектонічну зумовленість її меж. 

Результати аналізу конфігурації долинної мережі Повчанської і 

Мізоцької височин свідчать про більший ступінь структурного зв’язку з 

геологічним субстратом долинної мережі Мізоцької височини, ніж 

Повчанської, що проявляється, зокрема, у відмінних значеннях індексу 

біфуркації та показників біфуркації долинної мережі. Рози-діаграми 

просторового положення ерозійних тальвегів обох височин виявляють 

переважання трендів N120˚–140˚ на Повчанській височині і N110˚–130˚ на 

Мізоцькій, тобто домінування північно-західного простягання. На 

Повчанській височині переважання головних трендів орієнтації тальвегів 

менш виражене. Неспівпадіння головних напрямів орієнтації ерозійних 

тальвегів Повчанської височини із напрямами тріщинуватості її корінних 

порід може бути зумовлене накладанням долинної мережі, сформованої у 

неогеновій товщі на крейдовий субстрат. 

У будові долин найбільших рік Волинської височини беруть участь 
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заплава і, як правило, три надзаплавні тераси. Лише долина р. Горинь 

відрізняється від інших присутністю четвертої надзаплавної тераси. Віком 

формування найвищої надзаплавної тераси (наявної лише в долині Горині) 

можна вважати ранній плейстоцен, третьої надзаплавної тераси – середній 

плейстоцен, а двох найнижчих надзаплавних терас – пізній плейстоцен. 

Рельєф ранньо- і середньоплейстоценових терас характеризується високим 

ступенем розчленування і наявністю досить потужної лесової товщі. На 

вищій пізньоплейстоценовій надзаплавній терасі лесовий покрив присутній 

не всюди і має незначну потужність (як правило, до 5 м). Найнижчій 

надзаплавній терасі у більшості долин властиве локальне поширення і 

складеність переважно піщаним матеріалом. У долині Стиру поверхня цієї 

тераси розташована на кількох гіпсометричних рівнях. Заплава річкових 

долин височини, як правило, має два висотні рівні і сформувалася в голоцені. 

У рельєфі Волинської височини представлені реліктові форми рельєфу 

різного генезису, найвиразнішими з яких є долини стоку талих льодовикових 

вод, денудаційні поверхні вирівнювання і полігональний посткріогенний 

мікрорельєф. Долини стоку талих льодовикових вод здебільшого 

використовуються сучасними ріками, які суттєво змінили їхні початкові 

обриси. Найбільшими з них є прадолини субширотного простягання Луга–

Чорногузка, Луга–Липа та Іква–Горинь. Денудаційні поверхні вирівнювання 

поширені на всій території височини, але найкраще виражені в межах 

Повчанської і Мізоцької височин. Нижчі денудаційні рівні зливаються з 

поверхнею найвищих надзаплавних терас рік височини. Розвиток 

полігонального посткріогенного мікрорельєфу є наслідком діяльності 

кріогенних процесів в період красилівського палеокріогенного етапу. Він 

поширений майже на всій території Волинської височини і тяжіє до 

вирівняних вододільних поверхонь. Мікрорельєф представлений системою 

полігональних додатних форм шириною в середньому 30–55 м, розділених 

мілкими, здебільшого видовженими пониженнями. Амплітуди перевищень 

між додатними і від’ємними формами, як правило, не перевищують 1 м. 
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РОЗДІЛ 6. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕЛЬЄФУ 

 

6.1. Розвиток рельєфу протягом неогену 

 

Остання морська трансгресія відбулася на території сучасної 

Волинської височини у середньому сарматі. Після цього настав 

континентальний період розвитку досліджуваної території. У сарматі на 

території Волино-Поділля море поступово зміщувалось із заходу на схід [62], 

тому західна частина Волинської височини була звільнена від нього дещо 

раніше. Зважаючи на відсутність залишків неогенових відкладів у західній 

частині височини, ми не можемо впевнено стверджувати, що сарматське 

море охоплювало цю ділянку також. Цілком можливо, що континентальний 

режим тут встановився значно раніше, ніж у центральній і східній частинах 

височини. Остаточний відступ моря в середньому сарматі супроводжувався 

тектонічними рухами додатної амплітуди, наслідком яких стала зміна 

палеогеографічних обстановок та головних напрямів транспортування 

теригенного матеріалу. Територія сучасної Волинської височини стала 

областю денудації, а територія Поліської низовини – областю акумуляції 

відкладів. Згідно з І. Черваньовим, в пізньому пліоцені – ранньому 

антропогені відбувається утворення двох парагенетично зв’язаних між собою 

рівнин – денудаційної на Волині, яка розвивалася за рахунок розмиву 

північної частини морської акумулятивної рівнини, і акумулятивної озерно-

алювіальної у південній частині Полісся [166]. 

Із кінцем пліоцену пов’язують кардинальну перебудову гідромережі 

регіону, спричинену активізацією неотектонічних рухів в області Гологоро-

Кременецького уступу [48, 62, 166 та ін.]. Результатом цієї перебудови став 

розпад раніше єдиного південно-східного стоку рік Волино-Поділля на дві 

частини: південну, яка продовжувала існувати в початковому вигляді, і 

північну, де стік змінив напрям на північний [166]. На думку І. Черваньова, 

денудація поширювалась двома шляхами: з півночі на південь, від окраїни 
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сарматської морської акумулятивної рівнини, а також в сторону вододільних 

ліній від головних (субмеридіональних) річкових долин, внаслідок чого 

збережені від розмиву острови міоценового покриву приурочені до вододілів 

крупних рік і зустрічаються частіше з наближенням до Гологоро-

Кременецького уступу [166]. Якщо ця версія відповідає дійсності, то сучасні 

долини Горині, Стиру, Ікви та Західного Бугу успадкували пониження 

рельєфу пліоценової епохи.  

 

6.2. Розвиток рельєфу протягом антропогену 

 

Глобальні кліматичні зміни, які супроводжували перехід до 

плейстоценової епохи, спричинили істотні зміни палеогеографічних умов, що 

відобразилось на рельєфотворчих процесах на території Волинської 

височини. Найбільш значимою подією раннього плейстоцену стало 

просування на південь окського (міндельського) льодовикового покриву. 

Моренні відклади, які супроводжували наступ льодовика, виявлені в кількох 

місцях на заході Волинської височини, зокрема в долині Західного Бугу 

поблизу міст Червонограда та Сокаля [7, 198] та в долині Луги поблизу с. 

Іваничі та м. Володимира-Волинського [13]. Існування моренних відкладів є 

беззаперечним доказом того, що в цей період західна частина Волинської 

височини (як мінімум, територія сучасної Сокальської височини) була 

повністю або частково вкрита льодовиком. При цьому А. Богуцький звертає 

увагу на відсутність морени на вододільних просторах височини [13], що 

може бути спричинено не надто великою потужністю міндельського 

льодового покриву на досліджуваній території і проникання його сюди лише 

по річкових долинах у вигляді окремих язиків. 

Синхронним міндельській морені вважається накопичення 

додніпровських лесів, які залягають невеликими малопотужними (до 6,5 м) 

острівцями на корінних крейдових породах [175] і виявлені, головно, на захід 

від долини р. Стир. Початок накопичення лесових відкладів є важливою 
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віхою в історії розвитку рельєфу Волинської височини. Із цього часу і до 

кінця плейстоцену діяльність акумулятивних процесів не обмежувалась лише 

річковими долинами, а поширювалась на вододільні і схилові ділянки. 

Акумуляція пилуватого матеріалу на гіпсометрично вищих ділянках істотно 

вплинула на перебіг процесів лінійної ерозії, площинного змиву, 

ґрунтотворення, а сама лесова товща з часом стала субстратом для розвитку 

просадочних форм і полігонального мікрорельєфу. 

Паралельно з накопиченням морени і флювіогляціальних відкладів у 

ранньому плейстоцені продовжувались процеси флювіальної ерозії, 

результатом яких стало розширення річкових долин і збільшення їхнього 

врізу відносно вододілів. Свідченням цього є приуроченість до середньої 

течії р. Стир похованих озерно-алювіальних відкладів, які залягають 

гіпсометрично вище найдавнішої надзаплавної тераси [164]. 

Нижньоплейстоценовим алювієм складена також добре виражена найвища 

тераса р. Горинь.  

Діяльність екзогенних процесів протягом пліоцену і плейстоцену 

супроводжувалася нерівномірними  вертикальними неотектонічними рухами, 

які були визначальним фактором інтенсивності екзогенної динаміки як на 

Волинській височині загалом, так і на її окремих ділянках. У результаті 

переважання додатних рухів височина виявилась розташованою на кількасот 

метрів вище, порівняно з епохою середнього сармату. Інтенсивність 

неотектонічних рухів збільшилась у пізньому пліоцені – ранньому 

антропогені [164]. Згідно з І. Соколовським, підняття території на початку 

антропогенового періоду було причиною вироблення більшістю рік 

постійних долин і виділення головних орографічних елементів [132]. 

Відмінність амплітуд вертикальних рухів у різних частинах Волинської 

височини, зокрема, призвела до різного ступеня розвитку лінійних ерозійних 

форм та, як наслідок, різних показників вертикального і горизонтального 

розчленування. На території Повчанської і Мізоцької височин наслідком 

порівняно інтенсивнішого підняття став розвиток сильно розчленованого 
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денудаційного і структурно-денудаційного рельєфу і мінімальна потужність 

лесового покриву, для накопичення якого тут були несприятливі умови. За 

даними багатьох дослідників [111, 133, 161, 164 та ін.], вплив ендогенної 

динаміки на формування рельєфу Волинської височини був відчутним на 

пізніх етапах її розвитку і простежується дотепер.     

Середньоплейстоценове зледеніння також істотно вплинуло на 

розвиток рельєфу території Волинської височини, хоча переконливих слідів 

безпосередньої діяльності льодовика тут не знайдено. Натомість широко 

розвинені прадолини, якими відбувався стік талих льодовикових вод від 

окраїн льодовика. Флювіогляціальними відкладами виповнені значні ділянки 

рік Луга, Липа, Чорногузка [13]. Прадолинам Волинської височини властиве 

субширотне простягання, що є свідченням суттєвої перебудови 

ранньоплейстоценової гідромережі, для якої характерним був напрям стоку з 

півдня на північ. Також є вірогідність того, що стік талих льодовикових вод 

відбувався також субмеридіональними відрізками долин тогочасних рік 

(Горині, Усті, Стиру), але в зворотному до сучасного напрямі [9, 85].  

Результатом ерозійно-акумулятивної роботи середньоплейстоценових 

рік є фрагменти річкових терас того періоду, які виявлені у всіх найбільших 

долинах Волинської височини. Найімовірнішим періодом формування цих 

терас є кінець середнього плейстоцену, оскільки вони часто накладені на 

флювіогляціальні відклади дніпровського зледеніння. За результатами 

вивчення середньоплейстоценових терас можна зробити висновок, що на 

закінчення середнього плейстоцену річкові долини Волинської височини вже 

були добре розробленими і стік по них відбувався у тому ж напрямі, що й 

сьогодні.  

Середньоплейстоценові леси поширені на території Волинської 

височини значно більше, ніж нижньоплейстоценові, наслідком чого є 

збільшення їхньої ролі у розвитку мезорельєфу території. У лесово-ґруновій 

товщі виявлено сліди мерзлотних деформацій, які сформувалися протягом 

кількох палеокріогенних етапів [13, 16]. Процеси кріогенезу стали причиною 
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розвитку характерного полігонального мікрорельєфу, який пізніше був 

частково деградований і похований під більш пізніми товщами лесів. 

Одночасно з процесами еолової акумуляції протягом холодних і сухих 

етапів кліматичної історії плейстоцену відбувалися також активні процеси 

еолової денудації, яким в більшості існуючих опублікованих праць, 

пов’язаних з дослідженням рельєфу Волинської височини, не надається 

достатньо уваги. Сліди еолової денудації збереглися по всій території 

Волинської височини. Найбільш чітко вони проявляються у розширеннях 

долинних форм субширотного простягання, відкритих у західному напрямі. 

Такі розширення, формування яких найпростіше пояснити руйнуванням 

схилів долин внаслідок роботи вітру, притаманні для правобережних ділянок 

Західного Бугу, Стиру, Ікви та Горині. Особливо чітко вони відстежуються 

на правобережжі Горині, в межах Гощанської височини, де їхньому розвитку 

сприяла наявність тут піддатливих до розвіювання піщано-суглинкових 

неогенових відкладів. Відсутність слідів активного розвитку подібних форм 

на лівобережжях найбільших річкових долин височини добре узгоджується з 

гіпотезою щодо їхнього формування внаслідок впливу вітрів переважно 

західного напряму.  

У пізньому плейстоцені температурні мінімуми під час стадіалів 

валдайського зледеніння опускалися нижче, ніж в попередні епохи, 

незважаючи на більшу віддаленість території височини від південної межі 

льодовикового покриву. Суворий сухий клімат сприяв інтенсифікації 

нагромадження лесових відкладів, внаслідок чого потужність 

верхньоплейстоценової лесово-ґрунтової серії на Волинській височині сягає 

12 м і більше [12, 188], що суттєво перевищує потужність відповідних 

горизонтів середнього і нижнього плейстоцену. Аналіз лесово-ґрунтового 

покриву свідчить про помітне зростання континентальності та сухості 

клімату від початку пізнього плейстоцену і до закінчення останнього 

валдайського стадіалу [13]. Коливання температур та інтенсивності 

зволоження супроводжувались розвитком палеокріогенних процесів. 
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Протягом останнього палеокріогенного етапу (красилівського) на території 

височини виникли особливо сприятливі умови для розвитку псевдоморфоз по 

полігонально-жильних льодах, вертикальна потужність яких є найбільшою 

на Волино-Поділлі [16]. У результаті діяльності цих процесів сформувався 

характерний полігональний мікрорельєф. Після різкого потепління в кінці 

пізнього плейстоцену кліматичні умови перестали бути сприятливими для 

розвитку мерзлотних процесів і полігональний мікрорельєф почав поступово 

втрачати свої первинні риси, переходячи в реліктовий стан. На відміну від 

подібних процесів, що відбувалися на ранніх палеокріогенних етапах, 

наслідки мерзлотних процесів красилівського етапу досить добре помітні у 

сучасному рельєфі. Це зумовлено заляганням красилівського діяльного шару 

безпосередньо під сучасним ґрунтом або під шаром лесів незначної 

потужності. Внаслідок цього нерівності рельєфу, зумовлені діяльністю 

мерзлотних процесів, майже не маскуються молодшими відкладами. 

Окрім нагромадженого на вододілах і схилах пилуватого матеріалу ще 

одним наслідком діяльності еолових процесів на Волинській височині є 

сукупність форм рельєфу еолового походження, утворених на поверхні 

річкових терас. Найкраще відображеними в сучасному рельєфі серед них є 

еолові дюни, розташовані на поверхні старшої пізньоплейстоценової 

надзаплавної тераси (другої надзаплавної тераси за П. Гожиком і 

О. Аверіною [54]), проте виявлені також у межах молодшої 

пізньоплейстоценової надзаплавної тераси у долині р. Стир. Дюни складені 

відкладами піщаного або пилуватого складу, видовжені у плані і мають 

відносну висоту до 5–6 м [53]. Їхня довжина змінюється від кількох десятків 

метрів до кількох кілометрів. Утворення еолових дюн, найімовірніше, 

відбувалося протягом холодних і сухих епох паралельно із накопиченням 

лесових відкладів.  

Паралельно з накопиченням лесових відкладів у пізньому плейстоцені 

продовжувалась ерозійно-акумулятивна діяльність рік височини, в результаті 

якої сформувалися дві надзаплавні тераси. Старша тераса, утворена, згідно з 
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Л. Долецьким [184], до інтерпленігляціалу останнього зледеніння, добре 

розвинена в долинах рік Волинської височини і вкрита малопотужною 

лесовою товщею. Різне гіпсометричне положення цоколя тераси свідчить про 

кількаразову зміну висоти ерозійного врізу, що можна пов’язати зі зміною 

кліматичних умов. Цілком імовірно, що протягом пізнього плейстоцену часті 

і досить різкі коливання температур і ступеня зволоження території істотно 

впливали на режим рік, викликаючи періодичні пониження або підвищення 

місцевих базисів ерозії. Останній етап врізання призвів до формування 

найнижчої надзаплавної тераси, на поверхні якої відсутній лесовий покрив. 

Кілька рівнів цієї тераси, виявлених в долинах Стиру і Горині, є наслідком 

послідовних етапів пониження місцевих базисів ерозії.  

Настання голоценового етапу розвитку рельєфу супроводжувалося 

черговим врізанням рік височини і початком формування заплави. Наявність 

похованих ґрунтів у алювіальній товщі заплав [54] свідчить про мінливість 

кліматичних умов і вертикальну міграцію русла. Останній русловий вріз 

відбувся, судячи з даних [184], не раніше тисячі років тому, а найімовірніше, 

кілька століть тому і зумовив початок формування низької заплави рік 

Волинської височини. Цілком можливо, що вагоме значення у стимулюванні 

цього врізу відіграло антропогенне втручання, а саме інтенсифікація 

сільського господарства і вирубування більшої частини лісового покриву. 

Антропогеновий фактор також призвів до різкого збільшення кількості форм 

антропогенного рельєфу і їхніх розмірів протягом голоцену. Особливо 

значного перетворення зазнали заплави рік, в межах яких була споруджена 

велика кількість дамб, каналів та інших гідротехнічних споруд.  

Окремо варто звернути увагу на особливості впливу на рельєф 

височини низки геоморфологічних процесів, у історії розвитку яких важко 

виділити окремі етапи. Найбільш значними серед них є площинний змив та 

карстово-суфозійні процеси.  

Площинний змив як фактор рельєфоутворення брав участь у 

формуванні рельєфу Волинської височини з часу останньої регресії моря, але 
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найбільше його вплив проявився з початком інтенсивного нагромадження 

еолового пилуватого матеріалу у ранньому плейстоцені. Наслідком взаємодії 

еолового і делювіального факторів, а також лінійної ерозії стало формування 

характерного лесового мезорельєфу височини. В окремих місцях височини 

виникли сприятливі умови для формування делювіальних шлейфів, особливо 

добре виражених в нижніх частинах уступів Мізоцької височини. Періодом 

їхнього активного формування є кінець середнього плейстоцену – пізній 

плейстоцен. 

Розвиток карстово-суфозійних процесів також почався на території 

Волинської височини після відступу сарматського моря. Втім, більшість 

давніх карстових форм похована під товщами лесів і не має відображення у 

сучасному рельєфі. Винятком є територія Повчанської височини і молоді 

поверхні вирівнювання решти території Волинської височини, позбавлені 

лесового покриву або вкриті його незначним шаром. Найбільшого впливу 

карстово-суфозійних процесів зазнала північно-західна і західна частини 

Повчанської височини, де довготривала відкритість корінних крейдово-

мергельних порід денній поверхні в поєднанні з рівнинністю території 

створили сприятливі умови для розвитку карстових форм.  

 

Висновок до шостого розділу 

 

Формування сучасного рельєфу Волинської височини розпочалось 

після останньої регресії сарматського моря, коли на її території остаточно 

утвердився континентальний режим. Визначальну роль у розвитку головних 

напрямів розвитку ерозійно-денудаційних процесів відіграли 

диференційовані вертикальні неотектонічні рухи на території Північного 

Волино-Поділля, які в кінці пліоцену призвели до переміщення 

регіонального вододілу в область Гологоро-Кременецького горбогір’я і 

формування на території Волинської височини північного напряму річкового 

стоку. До цього періоду відноситься розвиток субмеридіональних понижень 
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в рельєфі, які згодом трансформувалися у сучасні річкові долини Горині, 

Стиру, Ікви та Західного Бугу.   

Плейстоценовий етап розвитку рельєфу характеризувався частими і 

різкими змінами кліматичних умов, які стали причиною ускладнення і 

урізноманітнення рельєфу височини. Зокрема, результатом діяльності 

рельєфотворчих процесів протягом плейстоцену стало формування добре 

виражених терасованих річкових долин, накопичення на вододілах і схилах 

височини потужної товщі лесових відкладів, розробка флювіогляціальними 

потоками долин стоку талих льодовикових вод, утворення різновисотних 

денудаційних рівнів. У найхолодніші проміжки пізнього плейстоцену 

температури досягли свого мінімуму, що сприяло інтенсифікації акумуляції 

пилуватого матеріалу в порівнянні з більш ранніми періодами, активізації 

процесів формування еолових дюн і мерзлотних процесів. Розвиток 

мерзлотних явищ у приповерхневій частині лесової товщі протягом 

красилівського палеокріогенного етапу призвів до утворення полігонального 

мікрорельєфу, який у дещо зміненому вигляді зберігся дотепер.  

Протягом голоцену продовжувався розвиток річкових долин, 

результатом якого стало утворення сучасних річкових заплав. Також на 

формування рельєфу продовжували впливати процеси площинного змиву і 

карстово-суфозійні процеси, активні протягом всієї історії розвитку рельєфу 

Волинської височини. Активне втручання людини, зокрема ведення нею 

господарської діяльності, призвело до різкого збільшення в голоцені форм 

рельєфу антропогенного походження. Флювіальний рельєф найбільше 

перетворений людською діяльністю. 
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РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

7.1. Площинний змив 

 

Результатом діяльності площинного змиву, тобто переміщення 

матеріалу площинними, переважно струменевими потоками, є формування 

делювіальних схилів [40]. Сприятливі умови для розвитку делювіальних 

процесів є на всій території Волинської височини окрім Гощанської 

височини, де головним стримувальним фактором є надто низька крутизна 

більшості схилів. Проте, різним частинам Волинської височини властиві 

регіональні особливості перебігу схилових процесів. 

Більшість території Волинської височини вкрита плащем лесів, які при 

достатній крутизні схилу є сприятливим субстратом для розвитку 

площинного змиву. Задернованість і залісненість схилів збільшує їхню 

опірність змиву, в той час як їхнє розорювання різко зменшує ерозійну 

стійкість схилів. Високий рівень розораності земель Сокальської, Гощанської 

і Рівненської височин поряд із значною площею схилів крутизною понад 2˚ 

та достатньою кількістю опадів створюють сприятливі умови для розвитку 

площинного змиву. Ділянки підвищеної активності делювіальних процесів 

добре ідентифікуються на розораній місцевості в період ранньої весни і 

пізньої осені. Внаслідок змиву верхньої частини гумусованого ґрунтового 

шару верхні частини схилів набувають світло-коричневого кольору, а нижні 

частини, де змитий матеріал акумулюється, – темно-коричневого кольору 

(рис. 7.1). 

Повчанська і Мізоцька височини, на відміну від решти територій 

Волинської височини, мають значно нижчий рівень розораності і більшу 

частку лісів. Водночас, тут суттєво більша площа схилів середньої і великої 

крутизни. Таке поєднання факторів призводить до нерівномірного розвитку 

делювіальних процесів в межах цих регіонів. Значна частина території 

практично позбавлена впливу площинного змиву за рахунок залісненості і 
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задернованості. Поряд з цим, часто зустрічаються ділянки, на яких активність 

делювіальних процесів одна з найвищих на Волинській височині.  

 

 

Рис. 7.1. Змиті ґрунти, як наслідок площинного змиву на схилах Сокальської 

височини 

 

Наслідком тривалої діяльності площинного змиву є накопичення товщі 

делювіальних відкладів біля підніжжя схилів. Найбільшої потужності на 

Волинській височині сягає плащ делювіальних відкладів, що сформувався у 

підніжжі уступу, який оточує Мізоцьку височину.   

 

7.2. Лінійна ерозія тимчасових водотоків 

 

Лінійна ерозія на території Волинської височини є одним із 

найпотужніших факторів сучасного рельєфоутворення. Для її розвитку тут є 

ціла низка сприятливих факторів: 

- значний перепад висот між вододілами і місцевими базисами ерозії 
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(часто понад 100 м); 

- наявність слабоопірних до ерозії лесових, глинистих, піщаних і 

карбонатних порід; 

- достатня кількість опадів (в середньому 550–650 мм/рік [152]) та 

сприятливий річний і сезонний розподіл зволоження; 

- інтенсивна господарська діяльність місцевого населення. 

Відмінності у геологічній будові і будові рельєфу окремих 

геоморфологічних районів Волинської височини зумовлюють регіональні 

відмінності активності лінійної ерозії, а також особливостей розвитку 

ерозійної мережі і морфології долинних форм. За результатами аналізу 

сукупності факторів впливу на перебіг процесів лінійної ерозії та місцевих 

морфологічних особливостей ярково-балкової мержі можна виділити чотири 

морфодинамічні регіони: Західноволинський, Гощанський, Повчанський і 

Мізоцький. 

Західноволинський регіон охоплює територію Сокальської, 

Горохівської і більшої частини Рівненської височин. Місцеві різниці 

абсолютних висот вододілів і базисів ерозії тут, як правило, не перевищують 

40–50 м. Визначальним геологічним фактором розвитку лінійної ерозії є 

лесовий покрив – лише найкрупніші яри і балки прорізають його повністю і 

сягають крейдових відкладів. Ерозійна мережа регіону є добре розвиненою, 

втім, середніх і крупних ерозійних форм на стадії активного розвитку тут 

порівняно менше, ніж у південній і південно-східній частинах Волинської 

височини. Серед головних причин цього – нижчий рівень неотектонічної 

активності і менші показники відносних висот. Поряд з цим, інтенсивне 

сільськогосподарське освоєння регіону призвело до утворення і розвитку 

порівняно молодих ерозійних тальвегів, які перебувають на стадії борозен, 

наслідком чого є збільшення густоти горизонтального розчленування. 

Гощанська височина характеризується найнижчим на Волинській 

височині рівнем активності процесів лінійної ерозії. Насамперед, це 

зумовлено меншими перепадами висот і більш піщаним літологічним 
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складом четвертинних відкладів, що сприяє кращій фільтрації опадів. 

Найбільша інтенсивність лінійної ерозії спостерігається в ярах і балках, 

врізаних в уступ до долини Горині.     

Діяльність процесів лінійної ерозії на території Повчанської височини 

відбувається в умовах практично відсутнього лесового покриву, завдяки 

чому крейдові відклади часто виходять на денну поверхню(рис. 7.2). Значні 

перепади місцевих показників відносних висот збільшують енергію ерозії. На 

території регіону часті випадки відновлення ерозійної активності в межах 

розвинених ярів, які перебувають на пізній стадії розвитку (рис. 7.3). Окрім 

цього, подекуди спостерігається закладання на схилах молодих ерозійних 

промоїн, яким притаманний активний ріст (рис. 7.4). Імовірно, суттєвий 

вплив на їхній розвиток має розорювання і знеліснення схилів. Порівняно 

низький рівень активності лінійної ерозії спостерігається на північно-західній 

і західній ділянках височини, де істотно менший перепад відносних висот. 

 

 

Рис. 7.2. Лінійна ерозія у корінних крейдових породах (центральна частина 

Повчанської височини) 
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Рис. 7.3. Стінка яру поблизу с. Гірники (західний уступ Мізоцької височини) 

 

 

Рис. 7.4. Активізація ерозійних процесів на розорюваному схилі (південна 

частина Повчанської височини) 
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Найінтенсивнішою діяльність процесів лінійної ерозії є на території 

Мізоцької височини. В першу чергу, це зумовлено її гіпсометричною 

піднятістю над навколишніми територіями, що зумовлює значні відносні 

висоти вододілів над базисами ерозії ярів. Особливо великі перепади 

характерні для периферійних ділянок височини. Глибина ярів при виході з 

Мізоцької височини тут подекуди сягає 25 м (рис. 7.3). Більшість ярів мають 

V-подібну форму у поперечному профілі і достатньо пологі схили, оскільки 

розвиваються у сарматській переважно піщаній товщі, породи якої погано 

тримають стінку. Втім, найглибші ярково-балкові утворення заглиблюються 

в крейдову товщу, часто при цьому набуваючи U-подібної форми 

поперечного профілю з урвистими  стінками і широким (до 10 м) дном 

(рис. 7.5). 

 

 

Рис. 7.5. Злиття двох розвинених ярів поблизу с. Новомалин (південно-східна 

частина Мізоцької височини) 
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У 1990–1994 рр. працівниками Рівненської геологічної експедиції 

проведені комплексні дослідження активності лінійної ерозії у південно-

західній частині Мізоцької височини [152], за результатами яких виявлено 

чітку кореляцію між періодами з найбільшою кількістю днів з опадами понад 

20 мм і активізацією бокової і донної ерозії в ярах. Розподіл ярів з погляду 

активності ерозійних процесів на ділянці спостережень станом на 1994 р. 

виглядав так: 

- старі яри – 35,3%; 

- стабілізовані яри без ознак ерозійної діяльності – 14,7%; 

- стабілізовані яри з ознаками ерозійної діяльності – 30,7%; 

- яри в активній стадії розвитку – 19,3%. 

За характером активізації яружної ерозії на ділянці спостережень 

дослідниками виділено такі види: 

- лінійний ріст ярів по окремих вершинах; 

- активізація донної ерозії різної інтенсивності: 

а) слабка – глибина промоїн по тальвегу до 0,5 м; 

б) середня – глибина промоїн 0,5–1 м;     

в) інтенсивна – глибина промоїн більше 1 м; 

- утворення промоїн вище вершин яру; 

- утворення суфозійних колодязів; 

- знищення захисного обвалування. 

 

7.3. Ерозійно-акумулятивна діяльність постійних водотоків та гравітаційні 

процеси на схилах річкових долин 

 

Середня густота річкової сітки Волинської височини становить 0,3–0,4 

км/км
2
, наслідком чого є широкий розвиток ерозійно-акумулятивних 

процесів у межах річкових долин. Найактивніше вони відбуваються у 

найбільших долинах Волинської височини завдяки русловій динаміці 

Західного Бугу, Стиру та Горині. Ступінь ерозійної активності нерідко 
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відрізняється на різних ділянках тієї ж ріки, що проявляється, зокрема, у 

швидкості перебігу процесу меандрування. Яскравим прикладом цього є 

русло Західного Бугу. На відрізку від с. Ульвівок до с. Старгород русло 

спрямлене і бокова ерозія практично не проявляється, а нижче за течією воно 

починає активно меандрувати з утворенням свіжих підмивів заплави. 

У 1991–1995 рр. працівниками Рівненської геологічної експедиції 

виконано спостереження ерозійної активності русел Стиру і Горині, в 

результаті яких зроблено висновок про дуже низький рівень ерозійної 

активності [152]. Найбільш ерозійно активною в межах долини Горині, за 

даними спостережень, виявилась ділянка південніше смт Гоща (середній бал 

– 4,5 за п’ятибальною шкалою), у межах долини Стиру – ділянка в с. Ставрів 

(середній бал – 2,5). Виявлено пряму залежність активності бокової ерозії 

русел від витрат води в річці у повеневий період. Для вивчення швидкості 

розвитку бокової ерозії цим же колективом дослідників у 1994 р. виконані 

інструментальні спостереження на опорних ділянках “Вербаїв” і “Вишків” 

(північна частина волинського відрізку русла р. Стир), де виявлено 

стабілізацію ерозійного процесу. Нижня частина схилу на ділянці “Вишків” 

виположена до 8–10˚, а на ділянці “Вербаїв” – до 25–30˚ [152]. При виконанні 

замірів швидкості відступу берега в межах ерозійно активних ділянок 

отримано наступні результати. Середня швидкість відступу за період з 1990 

по 1994 рр. на опорній ділянці “Вербаїв” (р. Стир) становила 0,6 м/рік, на 

опорній ділянці “Вишків” (р. Стир) – 0,94 м/рік, на опорній ділянці “Бухарів” 

(р. Горинь) – 1,05 м/рік [152].  

І. Ковальчуком, І. Залеським і Т. Павловською здійснено аналіз кривих 

витрат і рівнів води р. Горині, побудованих за даними спостережень на 

гідропосту Оженин протягом 1998–2008 рр., за результатами якого зроблено 

висновок, що для цієї ділянки русла характерною є донна ерозія, а 

домінування ерозійних процесів періодично змінюється домінуванням 

акумулятивних [79].  

Із боковою ерозією річкових русел нерозривно зв’язані гравітаційні 
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процеси, які регулярно відбуваються на найбільш крутих ділянках берега, що 

найактивніше підмиваються річкою. Як правило, найактивніше гравітаційні 

процеси проявляються в періоди повеней і паводків та іноді бувають досить 

масштабними. Найбільші обвали при високих рівнях рік відбуваються при 

вході ріки в меандрову петлю і рідше – при виході з неї [152]. У с. Бухарів 

Острозького району у 1999 р. обірвався блок довжиною 22 м і шириною 1,0–

1,5 м (при вході річки у петлю), а у с. Томахів Гощанського району у 2000 р. 

обвалився блок довжиною 0,5 м, шириною 0,8–1,5 м [79]. 

Дещо інший механізм руйнування берегів водосховищ, зокрема 

Хрінницького водосховища, яке є найбільшим за площею на території 

Волинської височини. Середнє значення відступу його берега в 1986–1987 

рр. становило 0,32 м/рік, а у 1990 р. – 0,3 м/рік (максимальне – 0,74 м/рік) 

[99]. Головним фактором стимулювання гравітаційних процесів тут є не 

бокова ерозія русла, а абразія берега. Наслідком переважання вітрів західних 

румбів є більша активність відступу східних берегів водосховища, яким, 

відповідно, властива західна експозиція схилів [99].  

 

7.4. Карстово-суфозійні процеси 

 

Серед факторів, які визначають специфіку карстово-суфозійних 

процесів і зону їхнього розповсюдження на Волинській височині, головним є 

геологічна будова. Як уже згадувалося, покрівлю дочетвертинних порід 

більшості території Волинської височини складають породи верхньої крейди, 

сприятливі для розвитку карстових процесів. Крейдовому карсту 

притаманний, у першу чергу, розвиток поверхневих форм. Тому для 

активного розвитку карстових процесів у крейдових породах необхідною 

умовою є їхня відкритість денній поверхні або перекриття незначною 

товщею пухких порід, які не піддаються карстуванню. До таких ділянок на 

Волинській височині належать, насамперед, більша частина території 

Повчанської височини, Верхньостубельська та Верхньоустинська улоговини і 
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деякі, переважно молоді, поверхні вирівнювання на решті території 

Волинської височини. Також сюди можна віднести окремі ділянки 

Гощанської височини, позбавлені більш-менш потужних пластів неогенових 

піщано-глинистих порід і лесовидних суглинків. Решта території Волинської 

височини перекрита досить потужним шаром четвертинних відкладів 

(головно лесами і алювієм), внаслідок чого карстові форми зустрічаються тут 

досить рідко і при цьому вони відбуваються за участі процесів суфозії.  

Карстова активність на території Повчанської височини найкраще 

проявляється у її північно-західній і західній частинах. Це пояснюється 

наявністю тут вирівняних поверхонь, на відміну від сильнорозчленованої 

решти території височини, де відносно рівні ділянки є рідкістю. Карстовий 

рельєф тут представлений округлими, часто видовженими, западинами 

шириною від кількох до кількох сотень метрів і глибиною до 2 м, рідко 

більше. 

У межах Мізоцької височини сприятливими для карстування породами 

є сарматські оолітові вапняки, які залягають у покрівлі дочетвертинної товщі. 

Втім, їхня потужність (до 5 м) є недостатньою для широкого розвитку карсту. 

Тому тут зустрічаються лише невеликі (до 1–2 м шириною) мілкі (як 

правило, не більше 0,5 м глибиною) карстово-суфозійні лійки. Також 

подекуди трапляються карстові колодязі діаметром від 0,5 м до 1–2 м і 

більше. 

Особливості і наслідки перебігу карстових процесів на території 

Верхньостубельської улоговини схарактеризовані В. Ласкаревим у 1914 р., 

який звернув увагу на залежність між розташуванням карстових форм і 

тектонічною структурою території [85].  

На території Гощанського карстового району переважають форми 

відкритого або напіввідкритого карсту, представлені дрібними (20х15 м, 

глибиною до 3 м) лійками, щільність яких варіює від 3–5 до 20 і більше форм 

на 1 км
2 
[33]. У межах Гощанської височини найбільше форм напіввідкритого 

карсту зосереджено поблизу населених пунктів Федорівка, Милятин [33]. 
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На покритих значним шаром лесу ділянках Волинської височини 

зустрічаються здебільшого карстово-суфозійні форми. Карстово-суфозійні 

лійки простежуються на ділянках між селами Великий Олексин і Великий 

Житин Рівненського району, Розваж і Хорів Острозького району, на захід від 

села Бугрин Гощанського району і переважно перебувають у пасивній стадії 

розвитку [79].  

Характерною рисою лесової височини є утворення у вершинах ярів 

суфозійних колодязів діаметром від 0,1 до 2 м і глибиною від 0,05 до 2,5 м, 

що внизу переходять у нахилені чи горизонтальні канали, по яких 

відбувається винесення матеріалу [79]. 

 

7.5. Антропогенні процеси 

 

Прискорене зростання масштабів антропогенного навантаження на 

рельєф протягом останніх кількох тисяч років призвело до зростання ролі 

антропогенних геоморфологічних процесів, які в багатьох місцях Волинської 

височини є головними факторами рельєфоутворення. Існує велика кількість 

класифікацій форм антропогенного рельєфу, розроблених з урахуванням 

різних підходів [80, 115]. Відповідно до класифікації Ф. Мількова [94], 

антропогенні форми рельєфу за цілеспрямованістю антропогенного впливу 

поділяється на прямі і супутні.  

Зміни у перебігу геоморфологічних процесів, зумовлених втручанням 

людини, ми вже частково розглядали раніше, аналізуючи особливості 

процесів площинного змиву та лінійної ерозії. До перерахованих вище 

супутніх наслідків антропогенної діяльності на території Волинської 

височини, які знаходять відображення у рельєфі, варто додати просідання 

денної поверхні на ділянках водозаборів, спричинене відкачкою значних 

об’ємів ґрунтових вод. Прикладом цього є ділянка “Чудниця”, розташована 

на території Гощанського водозабору. У 1980-х–1990-х рр. працівниками 

Рівненської геологорозвідувальної експедиції проводився її моніторинг 
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шляхом закладання реперів і аналізу зміни їхнього висотного положення з 

часом [99]. Пік активності просідання зафіксований у 1986–1987 рр., коли 

середньорічна амплітуда просідання на ділянці становила 10–15 см (в 

окремих місцях до 66 см). У 1988–1990 рр. на більшій частині ділянки 

просідання не перевищувало 5–7 см, сягаючи значення 10 см і більше лише 

на незначних за площею локальних ділянках. При обстеженні у 1994 р. 

виявлено, що тріщини, ширина яких раніше сягала 1,1 м при глибині 1,5 м, 

майже повністю затягнулися, а всі мілкі тріщини повністю ліквідовані [152].     

Форми рельєфу, які Ф. Мільков вважав прямими наслідками людської 

діяльності [94], поділяються на вироблений і насипний типи. 

Найбільшими виробленими формами антропогенного рельєфу на 

Волинській височині є шахти і кар’єри. Шахти сконцентровані у південно-

західній частині височини в межах Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну. Пік освоєння басейну, що супроводжувався 

інтенсивним будівництвом шахт, припав на 1970-і рр. В останні десятиліття 

значна частина шахт законсервована, а в діючих шахтах знижені темпи 

вуглевидобутку.  

Зростання темпів розвитку промисловості і будівництва у ХХ ст. 

призвело до появи великої кількості кар’єрів. Сьогодні на Волинській 

височині їх понад сто діючих і покинутих кар’єрів. Ширина найбільших з 

них може сягати 1 км, а глибина – кілька десятків метрів. Найбільшими 

діючими кар’єрами є Здолбунівський кар’єр крейдової сировини, кар’єр 

піщаної сировини поблизу с. Здовбиця Дубенського району (рис. 7.6). Серед 

покинутих або неінтенсивно розроблюваних кар’єрів найбільшими є піщано-

глинистий кар’єр поблизу с. Могиляни Острозького району і лесовий кар’єр 

поблизу с. Бояничі Сокальського району (рис. 7.7). 

Не менше значення у рельєфі височини належить меліоративним 

каналам, мережа яких вкриває значні території, насамперед в долинах рік 

височини. Ширина меліоративних каналів, як правило, становить 5–7 м, а 

глибина – 2–3 м. Із часом, при відсутності догляду, меліоративні системи 
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деградують, а канали замулюються і заростають. Ще одним видом 

вироблених форм, які швидко деградують і замулюються, є стави, розміри 

яких змінюються від кількох десятків до перших сотень метрів, а глибина 

здебільшого не перевищує 3 м.  

 

 

Рис. 7.6. Стінка піщаного кар'єру поблизу с. Здовбиця Дубенського району 

(фото А. Бермеса) 

 

Із дрібніших форм виробленого антропогенового рельєфу поширеними 

є виїмки, утворення яких здебільшого спричинене транспортними засобами. 

Найчастіше вони виникають в місцях перетину дорогою уступів рельєфу 

(бортів річкових терас і заплав, структурних уступів). 

  Одночасно із розширенням і поглибленням вугільних шахт на земній 

поверхні поблизу них ростуть у розмірах і множаться насипні форми 

антропогенного рельєфу – терикони. Іноді вони сягають значних розмірів – 

сотні метрів шириною і кілька десятків метрів висотою. Найбільша кількість 

териконів насипана поблизу міста Нововолинська і смт Жовтневе. 
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Аналогічно, супутниками вироблених кар’єрних форм є насипні відвальні 

утворення, які часто оточують кар’єри. 

 

 

Рис. 7.7. Частково затоплений лесовий кар'єр поблизу с. Бояничі 

Сокальського району 

 

Поруч із мережею меліоративних каналів на річкових заплавах створені 

насипні форми – дамби, призначенням яких є стримування розмиву берега та 

запобігання затопленню окремих ділянок заплави. Із погляду розмірів, вони є 

майже дзеркальними відображеннями каналів, щоправда, поширені значно 

рідше. Окремі дамби також насипані для перегородження річкових русел і 

створення водосховищ, найбільшим з яких є Хрінницьке водосховище на р. 

Стир. 

Насипні утворення також створюються для прокладання по їхній 

поверхні залізничних колій та найбільших автошляхів. Їхні розміри залежать 

від цілі створення і рельєфу навколишньої території, втім, зазвичай ширина 

коливається в межах 5–30 м, а висота становить 0,5–3 м. 
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Менш поширені, проте історично значимі форми рельєфу, що є 

наслідками антропогенної діяльності протягом більш давніх епох. Такими є 

древні городища, як правило, оточені насипними валами, іноді в супроводі 

ровів. Прикладами городищ є утворення на поверхні старшої 

пізньоплейстоценової надзаплавної тераси р. Іква у західній частині с. 

Торговиця Млинівського району та комплекс насипних споруд і ровів на 

поверхні виступу Мізоцької височини на захід від с. Будераж 

Здолбунівського району. 

 

Висновки до сьомого розділу 

 

Сучасні геоморфологічні процеси на території Волинської височини 

проявляються головно у вигляді площинного змиву, лінійної ерозії 

тимчасових водотоків, ерозійно-акумулятивної діяльності постійних 

водотоків, карстових процесів та антропогенного впливу.  

Площинний змив поширений у всіх регіонах Волинської височини, за 

винятком Гощанської височини, де крутизна схилів здебільшого є надто 

малою для його активного розвитку. На території Повчанської і Мізоцької 

височини делювіальні процеси протікають найбільш інтенсивно. 

Процеси лінійної ерозії продовжують найактивніше розвиватися на 

території Повчанської і Мізоцької височин, де головним фактором їхньої 

активності є досить значні перевищення між абсолютними висотами 

вододілів і місцевих базисів ерозії. Наявність пласта опірних до ерозії 

оолітових вапняків у покрівлі дочетвертинної товщі Мізоцької височини 

сприяє розвитку глибоких ярів з обривистими уступами. На решті території 

Волинської височини активність процесів лінійної ерозії проявляється, 

насамперед у появі і розвитку молодих ярів на інтенсивно розорюваних 

схилах.  

Ерозійна діяльність постійних водотоків найактивніше проявляється у 

вигляді бокової ерозії, зумовленої міграцією річкових русел. Швидкість 
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відступу берега на найбільш ерозійно активних ділянках змінюється від 0,5 

до 1 м/рік. Підмиви берега річки також стають причиною зсувів і обвалів, які 

іноді сягають значних масштабів (зміщуються блоки довжиною понад 20 м і 

шириною більше 1 м). Абразивного впливу хвиль зазнають береги 

водосховищ, зокрема найбільшого Хрінницького водосховища. 

Карстові процеси найбільше поширені у північно-західній і західній 

частинах Повчанської височини та на території Верхньостубельської і 

Верхньоустинської улоговин, де відсутній або майже незначний за 

потужністю четвертинний покрив. На решті території височини, у зв’язку з 

наявністю значної товщі лесів, які не піддаються карстуванню, карстові 

процеси менш поширені і практично завжди поєднуються із процесами 

суфозії.  

Наслідком антропогенної діяльності стали зміни у активності процесів 

площинного змиву і лінійної ерозії, просідання земної поверхні, розвиток 

великого спектру і кількості антропогенних форм рельєфу. Найбільш 

поширеними формами є шахти, кар’єри, меліоративні канали, стави, виїмки, 

терикони, дамби, відвальні нагромадження, насипні вали різного 

призначення. 
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РОЗДІЛ 8. ГЕОМОРФОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 

 

8.1. Загальні зауваження щодо районування 

 

Будь-яка спроба геоморфологічного районування окрім обґрунтування 

меж таксономічних одиниць передбачає визначення низки критеріїв, за 

якими виконуватиметься розмежування [105]. В основі геоморфологічного 

районування території України П. Цися [158] лежать  морфолого-генетичний 

і територіальний принципи, які раніше застосовувались при 

геоморфологічному районуванні СРСР [43]. Важливим під час проведення 

геоморфологічного районування є також структурно-геологічний та 

тектонічний чинники, на які зверталася значна увага у схемах районування 

В. Бондарчука [29] та Ю. Грубріна [66]. Автори однієї із недавніх спроб 

геоморфологічного районування території України пропонують враховувати 

властивості рельєфу, зумовлені наявністю морфологічних, морфометричних, 

генетичних, морфоскульптурних, морфоструктурних та вікових відмінностей 

та виконувати районування з урахуванням просторових відмінностей 

рельєфоутворювальних ендогенних і екзогенних процесів та рельєфу [114]. 

Перша спроба геоморфологічного районування території Волинської 

височини здійснена В. Ласкаревим у 1914 р. [85], який виділив на схід від 

долини Стиру низку геоморфологічно і геологічно відмінних ділянок. 

Такими ділянками є, з точки зору автора, Рівненське, Варковицьке, 

Гощанське, Повчанське, Збитинське, Вододільне і Острозьке плато, 

Стубельська, Верхньоустинська і Гориньська низовини і Ганнопільська 

рівнина. В. Ласкарев також виконав досить детальну характеристику 

морфографічних особливостей, морфометричних параметрів та геологічної 

будови перерахованих регіонів. 

У схемі геоморфологічного районування західних областей України (і 

зокрема Волинської височини) опублікованій у 1951 р. П. Цисем [155], 

територія височини поділена на п’ять районів (Сокальсько-Торчинська 
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пасмова височина, Повчанська структурно-горбиста височина, Мізоцька 

горбиста височина, Рівненська слабохвиляста височина і Ганнопільська 

рівнина). У пізнішій схемі геоморфологічного районування [158] П. Цись 

включив територію Ганнопільської рівнини до району Рівненської хвилясто-

горбистої височини. 

Схема геоморфологічного районування території України, розроблена 

колективом українських геоморфологів у 2004 р. [114], передбачає виділення 

в межах підобласті Волинської денудаційної височини на крейдових і 

неогенових відкладах шести геоморфологічних районів, а саме Сокальської 

акумулятивно-денудаційної, моренної, увалистої слаборозчленованої 

височини; Горохівської акумулятивно-денудаційної, пологохвилястої, 

увалистої середньорозчленованої височини; Рівненської акумулятивно-

денудаційної, увалистої, середньо-, місцями сильнорозчленованої височини; 

Гощанської акумулятивно-денудаційної, майже плоскої, слаборозчленованої 

височини; Повчанської структурно-денудаційної, горбистої 

середньорозчленованої височини і Мізоцької структурно-денудаційної, 

платоподібної, середньорозчленованої височини.  Ця схема (із незначними 

змінами, пов’язаними з уточненням меж) взята за основу у цій дисертаційній 

роботі при виконанні деталізації геоморфологічного районування (рис. 8.1). 

Перш, ніж переходити до характеристики геоморфологічних районів, 

необхідно визначитися з межами території Волинської височини. Єдиною 

спірною ділянкою є східна межа височини, якою, як уже зазначалося раніше, 

нами пропонується, вслід за В. Ласкаревим [85], вважати долину р. Корчик. 

Нижче наведемо аргументи на користь цього.  

Із точки зору морфоструктури найважливішу роль в контексті 

визначення східної межі Волинської височини відіграє границя Українського 

кристалічного щита. Межа, на захід від якої розпочинається швидке 

занурення порід щита та збільшення глибини залягання кристалічного 

фундаменту, проходить у меридіональному напрямі по лінії Користь–

Шепетівка, тобто 6–7 км західніше русла р. Корчик [141]. У рельєфі ця межа  



174 
 

 



175 
 

Рис. 8.1. Схема геоморфологічного районування Волинської височини: 

I – Сокальська акумулятивно-денудаційна, моренна, увалиста, слаборозчленована 

височина: I-1 – Нововолинський підрайон, I-2 – Хоробрівський підрайон; II – Горохівська 

акумулятивно-денудаційна, пологохвиляста, увалиста, середньорозчленована височина: II-

1 – Торчинський підрайон, II-2 – Сенкевичівський підрайон, II-3 – Лобачівський підрайон, 

ІІ-4 – Іваничівський підрайон; III – Рівненська акумулятивно-денудаційна, увалиста, 

середньо-, місцями сильнорозчленована височина: III-1 – Олицький підрайон, ІІІ-2 – 

Квасилівський підрайон, III-3 – Оженинський підрайон, III-4 – Варковицький підрайон, 

III-5 – Верхньостубельська улоговина, III-6 – Верхньоустинська улоговина; IV – 

Гощанська акумулятивно-денудаційна, майже плоска, слаборозчленована височина: IV-1 – 

Межиріцький підрайон, IV-2 – Ганнопільський підрайон; V – Повчанська ерозійно-

денудаційна, горбиста, середньорозчленована височина: V-1 – Демидівський підрайон, V-

2 – Будеразький підрайон; VI – Мізоцька структурно-денудаційна, платоподібна, 

сильнорозчленована височина: VI-1 – Збитинський підрайон, VI-2 – Бущанський підрайон, 

VI-3 – Кунинський підрайон, VI-4 – Грозівський підрайон; А – долина Західного Бугу, Б – 

долина Стиру, В – долина Ікви, Г – долина Горині 

 

між морфоструктурами високого порядку не має видимого відображення 

[105]. Провідну роль у формуванні сучасного рельєфу Гощанської височини 

відіграє піщано-глиниста товща неогенових відкладів, потужність якої сягає 

30–40 м на вододілах, дещо зменшуючись при наближенні до окраїн 

Українського щита  [135]. Східна межа поширення неогенових відкладів 

фактично співпадає із лівим бортом долини р. Корчик [42]. Четвертинна 

товща Гощанської височини складена головно еолово-делювіальними 

лесоподібними породами суглинково-піщаного складу [155], які мають 

незначну потужність (здебільшого до 10 м) [135]. 

Однією із причин відсутності консенсусу щодо східної межі 

Волинської височини є особливості рельєфу її східного району, Гощанської 

височини. Цій ділянці властивий значно менший ступінь розчленування 

рельєфу і менші показники абсолютних висот, ніж іншим частинам 

Волинської височини. Морфологічні та морфометричні особливості території 

дослідження свідчать про відсутність більш-менш чіткої геоморфологічної 

границі в межах Гощанської височини, яку можна було б вважати східною 

межею Волинської височини [105]. Рельєф території помітно змінюється 

лише на схід від русла р. Корчик. Це стосується, насамперед, інтенсивності 
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горизонтального і вертикального розчленування, оскільки за середніми 

абсолютними висотами східна частина Гощанської височини і правобережжя 

Корчика подібні. На схід від р. Корчик майже відсутня виражена ярково-

балкова мережа. Ще одним аргументом на користь проведення східної межі 

Волинської височини по р. Корчик є також геологічна будова території, 

зокрема розповсюдженість неогенових відкладів. Хоча морфоструктурна 

границя проводиться трохи західніше, проте вона не відображається в 

рельєфі, оскільки долина р. Корчик не відмежована від Гощанської височини 

видимим уступом. Тому суміщення межі Волинської височини  із межею 

Українського щита створюватиме незручності через відсутність чіткого 

геоморфологічного маркера [105]. 

Деякі складнощі також виникають при проведенні межі Волинської 

височини у верхів’ях р. Жарихи і р. Корчик, оскільки тут проходить вододіл 

між басейнами Горині і Случі, а привододільна територія не знижується у 

південно-східному напрямі. У цій зоні єдиним маркером є межа між 

розповсюдженням елювіально-делювіальних і флювіогляціальних відкладів. 

Тому в цій ділянці межу Волинської височини доцільно проводити по лінії 

населених пунктів Романів – Миньківці – Крупець [105]. 

Насамкінець, варто пояснити причину виділення найбільших річкових 

долин височини в окремі таксономічні одиниці. Долини Західного Бугу, 

Стиру, Ікви та Горині мають різко відмінний від височинного рельєф, щоб 

мати підстави включати їхню територію до геоморфологічних районів поруч 

з інтенсивно розчленованими, гіпсометрично вищими і вкритими потужним 

шаром лесу ділянками. Водночас прорізання ними (окрім долини Ікви) всієї 

території Волинської височини з півдня на північ не дозволяє виділяти їх у 

вигляді підрайонів. Нарешті, їхня площа не є співмірною із площею 

виділених геоморфологічних районів, що не дає підстав присвоювати цим 

річковим долинам ранг геоморфологічних районів. Тому пропонується 

виділяти їх у вигляді окремих таксономічних одиниць. Детальна 

характеристика їхнього рельєфу подана у п’ятому розділі.   



177 
 

8.2. Сокальська височина 

 

Сокальська акумулятивно-денудаційна, моренна, увалиста, 

слаборозчленована височина – найзахідніший геоморфологічний район 

Волинської височини. Територія району розташована у басейні Західного 

Бугу і розділена його долиною на дві частини – північну і південну. 

Сокальська височина, судячи з наявних результатів досліджень, є єдиною 

ділянкою Волинської височини, яка будь-коли хоча б частково була вкритою 

льодовиковим покривом. Вплив міндельського льодовиків’я, втім, практично 

непомітний у сучасному рельєфі, оскільки діяльність переважно 

флювіальних та еолових процесів практично стерла сліди зледеніння. 

Моренні і флювіогляціальні відклади, які збереглися з періоду міндельського 

зледеніння, перекриті четвертинними відкладами і не відіграють суттєвої 

ролі в рельєфі. Геологічна будова Сокальської височини подібна до 

Горохівської і більшої частини Рівненської височин. В будові району 

провідна роль належить крейдовим відкладам, вкритим лесовим покривом 

досить значної потужності (до 25 м і більше [21]).  

Типовий для більшості території Волинської височини лесовий 

середньорозчленований рельєф притаманний також Сокальській височині. 

Від інших районів він відрізняється, насамперед, особливостями конфігурації 

мезорельєфу. На відміну від Горохівської і Рівненської височин, тут значно 

гірше проявляється пасмовий характер рельєфу, що, можливо, є наслідком 

впливу льодовикової екзарації в ранньому плейстоцені. Вододільним 

поверхням і річковим долинам тут не притаманна виразна витягнутість у 

субширотному напрямі, як на території сусідньої Горохівської височини. 

Водночас абсолютні висоти найвищих ділянок тут на кілька десятків метрів 

нижчі, ніж в межах Горохівської височини. 

Нововолинський підрайон охоплює північну частину Сокальської 

височини і займає межиріччя Західного Бугу і Луги. Середні абсолютні 

висоти тут дещо менші, ніж в межах південного району. Абсолютні висоти 
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району незначно зростають у східному напрямі. Територія розчленована 

ярами та балками і долиною ріки Студянка, правою притокою Західного 

Бугу. Місцеві показники відносних висот рельєфу району здебільшого не 

перевищують 50 м. 

Хоробрівський підрайон займає південну частину Сокальської височини 

і відмежований від решти території Волинської височини долиною Західного 

Бугу. Із півдня підрайон обмежений долиною ріки Солокія. Рельєф території 

дуже подібний до рельєфу Нововолинського підрайону, хоча середні 

показники абсолютних і відносних висот тут трохи вищі. Підрайон 

розчленований ярами і балками та долинами невеликих рік, найбільшою з 

яких є Варенжанка, ліва притока Західного Бугу, яка тече в північному 

напрямі вздовж західного краю підрайону. Максимальні абсолютні висоти 

приурочені до південної частини території. У північній частині глибина 

вертикального розчленування менша, а ярково-балковий рельєф розвинений 

гірше. Територія підрайону є частиною Сокальського пасма, яке 

простягається вздовж південного краю Волинської височнини від Розточчя 

до Повчанської височини [176, 200]. 

 

8.3. Горохівська височина 

 

Горохівська акумулятивно-денудаційна, пологохвиляста, увалиста, 

середньорозчленована височина обмежена долинами Західного Бугу та Луги 

із заходу та Стиру зі сходу і є найбільшим за площею геоморфологічним 

районом Волинської височини. Буго-Стирський вододіл проходить сильно 

звивистою лінією з півдня на північ центральною ділянкою району і ділить 

його на дві приблизно рівні за площею частини. Геологічна будова району є 

типовою для західної частини Волинської височини і представлена 

крейдовими породами, перекритими товщею четвертинних відкладів, 

здебільшого лесами і алювієм.  

Характерною рисою рельєфу району є його пасмовий характер. У 
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мезорельєфі домінують більш чи менш виражені пасма здебільшого 

широтного простягання, які часто тягнуться від долин Західного Бугу і Луги 

до долини Стиру та розділені річковими долинами – притоками згаданих рік. 

При цьому середні абсолютні висоти північного і південного пасем більші, 

ніж аналогічні показники території, розташованої між ними. Більшість рік 

району мають розроблені долини і добре виражені заплави. Добре 

розвиненою є також ярково-балкова мережа, якій притаманна деревовидна 

структура і відсутність більш-менш виражених ознак тектонічного контролю. 

Торчинський підрайон тягнеться вузькою смугою вздовж північно-

східного краю Волинської височини від верхів’їв Луги до долини Стиру. Вся 

територія підрайону належить до одного протяжного пасма, обмеженого з 

півдня долиною Чорногузки і з півночі – уступом до Поліської низовини. 

Ширина пасма змінюється від 4,5 до 10 км. Максимальні абсолютні висоти 

приурочені до західної частини і зменшуються при віддаленні від неї. 

Територія підрайону розчленована здебільшого низькопорядковими, але 

досить добре врізаними системами ярів і балок.   

Сенкевичівський підрайон охоплює центральну частину Горохівської 

височини. Рельєфові підрайону притаманне незначне пониження, порівняно з 

оточуючими його з півдня і півночі пасмами. Максимальні абсолютні висоти 

(275–279 м) приурочені до центральної частини території. Ярково-балкова 

мережа підрайону дуже розгалужена і показник густоти горизонтального 

розчленування близький до значень Торчинського та Лобачівського 

підрайонів, на відміну від показника глибини вертикального розчленування, 

який тут є дещо нижчим. 

Іваничівський підрайон займає головним чином верхню частину 

басейну річки Луги, долина якої тут є значно ширшою (до 5 км), ніж долини 

інших рік Горохівського геоморфологічного району, і не має виразних меж, а 

її схили дуже слабо розчленовані лінійними ерозійними формами. 

Іваничівському підрайону характерні істотно нижчі показники вертикального 

та особливо горизонтального розчленування у порівнянні з іншими 
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підрайонами Горохівської височини. Судячи з рельєфу підрайону, одним із 

визначальних факторів його формування була денудаційна робота вітру 

протягом плейстоцену, яка внесла істотні корективи в розвиток місцевого 

флювіального рельєфу.  

Лобачівський підрайон простягається у вигляді вузького (5–11 км) 

пасма вздовж південно-східного краю Горохівської височини. Із півночі він 

обмежений долиною  Липи, а з півдня – уступом до Малополіської рівнини, 

вздовж якого закладена долина Судилівки. Абсолютні висоти тут подекуди 

перевищують 290 м, а показники глибини вертикального розчленування 

найвищі на Горохівській височині.  

 

8.4. Рівненська височина 

 

Рівненська акумулятивно-денудаційна, увалиста, середньо-, місцями 

сильнорозчленована височина займає північну частину межиріччя Стиру і 

Горині в межах Волинської височини. Від решти геоморфологічних районів 

її відрізняє неоднорідний рельєф, зумовлений, насамперед, відмінностями 

геологічної будови окремих її регіонів. Західна частина Рівненської височини 

за геологічною будовою практично нічим не відрізняється від Горохівської і 

Сокальської височин, за винятком того, що на найвищих ділянках вододілу 

басейнів Стиру та Стубли тут збереглися незначні залишки неогенових 

відкладів. У східній і південній ділянках височини неогенові відклади 

відіграють значно важливішу роль у будові рельєфу. Як і на території 

Мізоцької височини, опірні до денудації вапнякові пласти середнього 

сармату тут формують покрівлю корінних дочетвертинної товщі, що істотно 

позначилось на характері місцевого рельєфу. Як на більшості території 

Волинської височини, дочетвертинні відклади тут перекриті лесовою товщею 

на вододільних і схилових ділянках і алювіальними відкладами в межах 

річкових долин. 

Рельєф району переважно середньорозчленований, порізаний густою 
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мережею балок і ярів. Значна частина території Рівненської височини 

належить до басейну рік Стубла і Устя, які є лівими притоками Горині. 

Долини цих рік добре розроблені і терасовані, а у верхів’ях утворені 

розширення у вигляді улоговин. 

Олицький підрайон займає близько половини території Рівненської 

височини. Із заходу він обмежений долиною р. Стир, із південного заходу – 

долиною р. Іква. на півдні і сході до нього примикають території решти 

підрайонів Рівненської височини. Найбільші абсолютні висоти приурочені до 

вододілу рік Ікви і Стубли. Показники абсолютної висоти найвищих ділянок 

тут подекуди перевищують 270 м. Максимальну висоту має останець, 

розташований неподалік с. Кораблище (297,2 м). Долинній мережі 

притаманне переважання широтного простягання на захід від вододілу Стиру 

і Стубли та північно-східного простягання на межиріччі Стубли і Усті. 

Рисунок ерозійної мережі лівобережної частини басейну Стубли має 

виражені ознаки тектонічного контролю. Показник вертикального 

розчленування підрайону близький до показників Сокальської і Горохівської 

височин, але густота горизонтального розчленування є дещо вищою. 

Квасилівський підрайон займає центральну частину межиріччя Стубли і 

Усті. Вододіл, який розділяє басейни цих рік, в межах Квасилівського 

підрайону істотно понижений, що імовірно є наслідком прорізання його в 

плейстоценову епоху річковою долиною, ложе якої пізніше було піддане 

впливу процесів еолової денудації. Значення показників горизонтального і 

вертикального розчленування підрайону є дещо вищими, ніж аналогічні 

показники підрайонів Верхньостубельської та Верхньоустинської улоговин, 

але значно меншими за аналогічні параметри решти Рівненської височини. 

Оженинський підрайон охоплює східну частину Рівненської височини і 

має платоподібний рельєф. Як і на території Мізоцької височини, покрівлю 

дочетвертинної товщі тут формують сарматські вапняки. Проте, на відміну 

від Мізоцької височини, територія підрайону гіпсометрично значно нижча і 

вкрита потужнішим шаром лесів. Внаслідок цього інтенсивність 
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розчленування рельєфу тут значно менша, а уступи до сусідніх районів 

здебільшого слабо виражені або не виражені зовсім. Абсолютні висоти 

північної частини району не перевищують 260 м. Центральна і південна 

частина є дещо вищою – максимальні абсолютні висоти тут сягають 268,9 м 

(с. Новосілки). Східна і північна окраїни території розчленовані густою 

мережею ярів. На заході підрайон обривається подекуди досить високим (до 

50 м) слаборозчленованим уступом до долини р. Устя. 

Варковицький підрайон займає центральну частину Рівненської 

височини. Рельєф підрайону сформований денудаційними останцями, за 

геологічною будовою дуже близькими до північної частини Мізоцької 

височини, і глибоко врізаними, достатньо широкими (1,5–3 км) долинами, які 

їх розділяють. Ширина останців коливаються в межах 1–4 км, а абсолютна 

висота здебільшого змінюється від 280 до 295 м (максимальна – 302,7 м 

поблизу с. Жорнів). Поверхня останців вирівняна, майже плоска, що 

пояснюється наявністю стійкого до ерозії шару сарматських оолітових 

вапняків. Останцевий рельєф підрайону зумовлює найбільшу на території 

Рівненської височини глибину вертикального розчленування, внаслідок чого 

підрайон є єдиною ділянкою височини із сильнорозчленованим рельєфом. 

Підрайон Верхньостубельської улоговини розташований у південній 

частині Рівненської височини і має найменшу площу (трохи більше 100 км
2
). 

Із півдня і сходу вона обмежена уступами Мізоцької височини, на заході 

відкривається в долину Ікви. Улоговина утворена в результаті руйнування і 

винесення ерозією сарматських і верхньої частини неогенових відкладів і є 

виробленою поверхнею, слабо прикритою молодими четвертинними 

відкладами [85]. Абсолютна висота території змінюється від 200 до 250 м. На 

території улоговини поширені карстові форми рельєфу, які концентруються у 

вигляді смуг, що, імовірно, пов’язано із їхньою приуроченістю до 

тектонічних ліній [85]. Улоговина є частиною прохідної долини Іква–Горинь.  

Підрайон Верхньоустинської улоговини розташований у південно-

східній частині Рівненської височини і охоплює верхів’я р. Устя та її приток. 
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Від Верхньостубельської улоговини вона відрізняється більшою площею і 

більшою вирівняністю території [85]. Майже з усіх боків улоговина оточена 

уступами Мізоцької височини і Оженинського плато. Абсолютна висота її 

поверхні здебільшого змінюється в межах 190–220 м, збільшуючись біля 

підніжжя оточуючих уступів до 240 м. Улоговина з’єднана незначним 

пониженням рельєфу поблизу с. Оженин з долиною Горині. В. Ласкарев 

вважав Верхньоустинську улоговину результатом діяльності бокової ерозії 

р. Устя і відзначав важливу роль еолових процесів у її формуванні [85]. Як і у 

випадку з Верхньостубельською улоговиною, територією Верхньоустинської 

улоговини відбувався стік талих льодовикових вод у період зледеніння.   

 

8.5. Гощанська височина 

 

Гощанська акумулятивно-денудаційна, майже плоска, 

слаборозчленована височина є найсхіднішим і гіпсометрично найнижчим 

геоморфологічним районом Волинської височини. Її територія обмежена із 

заходу долиною р. Горинь та зі сходу долиною р. Корчик (рис. 8.2). 

Протяжність височини із заходу на схід та з півночі на південь приблизно 

однакова і змінюються в межах 35–40 км. Профіль рельєфу Гощанської 

височини є асиметричним у широтному простяганні. Західні схили височини 

різко обриваються достатньо крутими порізаними уступами до долини 

Горині, через що місцеві показники відносних висот сягають величини понад 

40 м. На схід від корчик-гориньського вододілу відбувається поступове 

зменшення абсолютної висоти території, і височина плавно переходить у 

долину Корчика, не формуючи добре вираженого уступу, що добре видно на 

гіпсометричних профілях (рис. 8.3). Винятком при цьому є верхів’я рік 

Корчика і Жарихи (ліва притока Корчика), де абсолютні висоти співмірні із 

висотами корчик-гориньського вододілу [105]. Слабохвилястий рівнинний 

рельєф Гощанської височини істотно вирізняє її на фоні решти значно більш 

розчленованих територій Волинської височини. 
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Геологічна будова Гощанської височини представлена товщею 

крейдових і неогенових відкладів, потужність якої поступово зменшується із 

заходу на схід до повного зникання у долині р. Корчик. У цьому ж напрямі  

 

 

Рис. 8.2. Схема гіпсометричної будови Гощанської височини [105] 

 

зменшується глибина залягання кристалічного фундаменту. Територія 

району відрізняється від інших частин Волинської височини значно меншою 
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потужністю лесового покриву. Леси Гощанської височини більш піщанисті і  

часто фаціально переходять в супіщано-суглинкові відклади. Південно-

східна частина Гощанської височини (Ганнопільська рівнина за 

В. Ласкаревим) відрізняється від решти її території заміщенням лесу 

буруватими і сіруватими суглинками [85]. 

Межиріцький підрайон займає північно-західну частину Гощанської 

височини. Від Ганнопільського підрайону він відділений вододілом Горині і 

Корчика. Абсолютні висоти підрайону поступово зменшуються у північному 

і східному напрямах, практично ніде не перевищуючи 250 м. Вододільні 

поверхні характеризуються значною шириною (до 2–3 км) і вирівняністю. 

Периферійні ділянки розчленовані мережею  неглибоких ярів і балок, які 

належать до басейнів рік Стави і Корчик або впадають у долину Горині. 

Дещо більший ступінь розчленування рельєфу разом із нижчими 

абсолютними висотами є головними ознаками, за якими рельєф підрайону 

 

 

Рис. 8.3. Гіпсометричні профілі через територію Гощанської височини (лінії 

профілів позначені на рис. 8.2) [105] 

 



186 
 

відрізняється від рельєфу решти Гощанської височини. На півночі підрайону 

Волинська височина поступово знижується і переходить у Поліську низовину 

без чітко вираженого межевого уступу. 

Ганнопільський підрайон розташований у південній частині Гощанської 

височини і значно більший за площею. Абсолютні висоти тут сягають 260 м, 

спадаючи у східному та північно-східному напрямах. Підрайон розділений на 

дві нерівні частини широкою і погано розробленою долиною р. Жариха, 

лівою притокою р. Корчик. Уступ до долини Горині в межах підрайону є 

нижчим і менш розчленованим, ніж відповідна ділянка Межиріцького 

підрайону. Це зумовлено широким розвитком на цьому відрізку долини 

Горині ранньоплейстоценової тераси, яка майже відсутня північніше. 

Рельєфові району притаманне домінування широких (1,5–2 км і більше) і 

мілких балкоподібних понижень субширотного простягання, розташованих 

майже паралельно. Це схиляє до припущення, що визначальним фактором 

їхнього формування були еолові процеси. Рельєф підрайону також 

характеризується дещо меншими показниками вертикального і 

горизонтального розчленування, ніж територія Межиріцького підрайону, і 

майже повною відсутністю виражених ярково-балкових форм. 

 

8.6. Повчанська височина 

 

Повчанська ерозійно-денудаційна, горбиста, середньорозчленована 

височина розташована в південній частині Волинської височини на 

межиріччі долин Стиру, Ікви і Пляшівки (рис. 8.4). Її характерними 

особливостями є кільцева форма у плані, куполоподібна структура у профілі і 

радіальний рисунок долинної мережі. Як уже зазначалось вище, ці ознаки, 

разом із наявними геологічними даними, є підставою віднесення Повчанської 

височини до кільцевих морфоструктур або морфоструктур центрального 

типу. Район є єдиним місцем на території Волинської височини, де 

палеозойські породи (девон) виходять на денну поверхню (балки Каменярня і 
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Біла Дебря поблизу с. Підбрусинь), проявляючись у вигляді відомих у 

наукових працях Повчанських дислокацій. Геологічна будова Повчанської 

височини представлена крейдово-мергельним породами верхньої крейди, 

перекритих в кількох найвищих ділянках залишками неогенових піщано-

глинистих і вапнякових відкладів. Лесовий покрив на території району має 

незначну потужність (як правило, до 5 м) і переважно денудований, особливо 

у центральній і південно-східній ділянках, де корінні крейдові породи часто 

виходять на денну поверхню. 

Поверхня Повчанської височини інтенсивно розчленована системами 

ярів і балок та дрібних рік (найбільшою з них є р. Жариха, права притока 

Стиру). Північно-західна і західна ділянки значно нижчі, ніж решта території 

району. Рельєф Повчанської височини за рівнем розчленування близький до 

Мізоцької височини і відрізняється відсутністю різких перегинів та більшою 

округлістю вершинних поверхонь.  

Демидівський підрайон охоплює північно-західну і західну ділянки 

Повчанської височини, яким притаманний вирівняний відносно 

слаборозчленований рельєф, представлений головно денудаційними 

поверхнями вирівнювання. Від решти території височини підрайон 

відділений здебільшого слабо вираженим уступом, сильно порізаним 

ерозійними формами. Середні абсолютні висоти тут становлять 220–225 м, 

сягаючи 260 м лише на південний захід від с. Демидівка (урочище 

Демидівська Діброва). Відносні висоти в межах підрайону рідко 

перевищують 30–35 м. Мережа здебільшого неглибоких ярів і балок з 

пологими схилами розвинена значно гірше, ніж на території Будеразького 

підрайону. Наявність широких вирівняних поверхонь, часто позбавлених 

лесового покриву, сприяла розвитку карстового рельєфу, який тут є 

найкраще вираженим на Волинській височині. 

Будеразький підрайон займає більшу частину Повчанської височини і 

розташований в межах Повчанської морфоструктури. Центральна частина 

підрайону гіпсометрично найвища і складена двома підняттями, 
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відокремленими глибокими балками. На найвищих ділянках збереглися 

неогенові відклади, які надають їм ознак структурного рельєфу. Вершинні 

поверхні тут вирівняні і різко переходять у круті схили. Абсолютна висота 

вершинних поверхонь північного підняття сягає понад 340 м, а південного – 

понад 360 м. У межах підрайону поширені різновисотні поверхні 

вирівнювання, які втім збереглися тут значно гірше, ніж на території 

Демидівського підрайону.    Середні абсолютні висоти території поступово 

спадають при наближенні до країв підрайону. Територія інтенсивно 

розчленована системою ярково-балкових форм, які належать до басейнів 

Стиру та Ікви. Глибина вертикального розчленування зменшується при 

наближенні до периферійних ділянок.  

 

8.7. Мізоцька височина 

 

Мізоцька структурно-денудаційна, платоподібна, сильнорозчленована 

височина розташована у південно-східній частині Волинської височини на 

межиріччі Ікви і Горині (рис. 8.5). Вона простягається вузьким пасмом від 

м. Дубно на заході до м. Острог на сході. Максимальна протяжність 

височини із заходу на схід становить 50 км, а із півночі на південь – 20 км. 

Середня протяжність Мізоцької височини із заходу на схід наближається до 

максимальної, з півночі на південь – змінюється в межах 11–13 км [105]. 

Характерною особливістю Мізоцької височини є виразність її 

геоморфологічних меж. Лише на сході вона не має чітких орографічних меж, 

поступово переходячи у лівий схил долини Горині і зливаючись на 

північному сході з Рівненською височиною [120]. Західний, північно-

західний і південний її краї виражені чіткими уступами. Рельєфові Мізоцької 

височини притаманний досить високий показник горизонтального 

розчленування. Густота горизонтального розчленування дещо зменшується із 

просуванням на схід. Глибина вертикального розчленування також має 

тенденцію до незначного зниження в східному напрямі. 
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Однією із найбільш важливих відмінностей Мізоцької височини від 

решти території Волинської височини є її платоподібна структура. Провідну 

роль у формуванні платоподібного рельєфу Мізоцької височини відіграла 

наявність у її геологічній структурі вапнякової товщі, яка виконує функцію 

бронювального шару. Ця товща складена сарматськими оолітовими і 

черепашковими вапняками сумарною потужністю у середньому 3–4 м [148]. 

Наявність шару вапняків сприяла розвитку широких плоских вершинних 

поверхонь (рис. 8.6) на території височини та є визначальним фактором 

формування тут глибоких ярів та балок. Порівняно мала потужність 

вапнякової товщі, її тріщинуватість і піддатливість карстовим процесам 

разом із загальною піднятістю території і наявністю різновікових розривних 

порушень сприяли формуванню розвиненої ерозійної мережі [105]. 

Неогенову товщу Мізоцької височини повністю прорізають, сягаючи порід 

верхньої крейди, лише найглибші долинні форми, розташовані, як правило, у 

центральній і східній ділянках височини. Відслонення крейди можна 

спостерігати на правобережжі долини р. Збитинка поблизу с. Півче та

 

Рис. 8.6. Гіпсометричні профілі через територію Мізоцької височини 

(лінії профілів позначені на рис. 8.5) [102] 
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в стінках ярів між селами Буща і Новомалин. Подібність геологічної будови і 

рівня неотектонічної активності Мізоцької височини до територій, 

розташованих на південь від Малополіської рівнини, дало підстави деяким 

дослідникам вважати її частиною Подільської височини [164]. Втім, 

територіально вона є ближчою до Волинської височини, ніж до Подільської, 

від якої відділена достатньо широкою і глибокою Малополіською долиною. 

Мізоцька височина є геоморфологічно досить однорідною територією, яка 

складається з тектонічно відособлених ділянок. На наш погляд, зважаючи на 

геоморфологічні особливості, північну і східну ділянки височини, які 

відрізняються від решти території Мізоцької височини сумарною амплітудою 

неотектонічних рухів, доцільно, все-таки, вважати частиною 

геоморфологічного району Мізоцької височини. 

Збитинський підрайон займає західну, гіпсометрично найвищу частину 

Мізоцької височини. Рельєф підрайону представлений трьома пасмами 

південно-східного простягання, ширина яких змінюється від 2 до 3,5 км, 

розділених добре розробленими долинами рік Збитинки і Піщанки. Середні 

абсолютні висоти тут змінюються в межах 305–315 м. Поверхня підрайону 

поступово знижується у напрямі на південний схід. Абсолютна висота 

вершинних поверхонь змінюється від 330–340 м на північному заході до 300–

310 м на південному сході. Територія цієї ділянки Мізоцької височини різко 

асиметрична щодо місцевих вододілів. Головний вододіл, який розділяє 

басейни Стиру і Горині, простягається від південно-східної окраїни (с. Нова 

Мощаниця) через низку вершинних поверхонь на південь від долини 

р. Збитинка до найвищої точки височини і майже сягає її північно-західної 

окраїни. Після цього вододільна лінія різко змінює свій напрям із північно-

західного на східний та виходить за межі височини поблизу с. Липа. 

Території, які розташовані по різні боки вододілу, значно відрізняються 

інтенсивністю розчленування. Ділянці, що належить до басейну р. Стир, 

характерні значно глибші яри з крутішими схилами і меншою довжиною. Це 

зумовлено вже згаданою асиметричністю рельєфу підрайону, яка спричиняє 
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відмінності у положенні місцевих базисів ерозії ярів, розташованих на 

окраїні височини. Через це перепад висот вершини і базису ерозії ярів 

північного заходу височини часто сягає 80–90 м і більше. На противагу їм, 

місцеві перепади висот між вершинами і гирлами ярів басейну р. Збитинка 

(внутрішня частина підрайону) рідко перевищують 40–50 м [102].  

Бущанський підрайон досить чітко відокремлений від західної ділянки 

долиною р. Збитинка і верхів’ями р. Стубла та від Грозівського підрайону 

однією з лівих приток р. Збитинка. Як і для Збитинського підрайону, для 

нього властивий загальний ухил поверхні у напрямі південного сходу. Однак 

середні абсолюті висоти тут дещо нижчі і змінюються в межах 290–295 м. 

Головний вододіл, який розділяє басейни Усті, Стубли та Збитинки, На 

відміну від східної ділянки, проходить тут переважно центральною частиною 

території. Це сприяє її більш однорідному розчленуванню. На півночі 

Бущанський підрайон поступово переходить в гіпсометрично нижчий 

Кунинський підрайон. Південній межі, на відміну від північної, притаманна 

більша виразність. Південно-східна частина підрайону має клиноподібний 

вигляд і обрамлена низкою останців з порівняно незначними відносними 

висотами [102]. Завдяки розташуванню головного вододілу в центральній 

частині території ярково-балкова система має центробіжну структуру.  

Кунинський підрайон (Вододільне плато за В. Ласкаревим [85]) займає 

північну частину Мізоцької височини. Він розташований на нижчому 

гіпсометричному рівні, ніж більшість території Мізоцької височини. Від 

головної частини височини він відділений Волинським широтним розломом, 

відображення якого у рельєфі має ознаки флексури. Середні абсолютні 

висоти вершинних поверхонь тут переважно становлять 285–295 м, такі ж, як 

і у денудаційних останців поблизу сіл Варковичі і Жорнів. Враховуючи 

також подібність їхньої геологічної будови, є підстави вважати їх належними 

до однієї поверхні вирівнювання. Рельєф підрайону відрізняється меншою 

глибиною вертикального розчленування і меншою густотою горизонтального 

розчленування. Також він обмежений уступами меншої висоти (як правило, 
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не більше 50 м). У структурі долинної мережі підрайону, на відміну від 

решти території Мізоцької височини, майже не помітно ознак тектонічного 

впливу. 

Грозівський підрайон суттєво відрізняється від решти території 

Мізоцької височини в першу чергу останцевим характером рельєфу і вищим 

рівнем денудованості, а також меншими абсолютними висотами. Останці 

витягнуті двома смугами південно-східного простягання, розділеними лівими 

притоками р. Збитинка. Середні показники абсолютних висот тут значно 

нижчі, ніж на більшості терторії височини, і становлять 250–255 м. Також, на 

відміну від інших частин Мізоцької височини, поверхня підрайону нахилена 

не лише в напрямі південного сходу, а й в напрямі північного сходу. Хоча 

поверхня ділянки зберігає ознаки плато (вирівняні плоскі вершинні поверхні, 

відносна піднятість над навколишньою місцевістю), тут не простежується 

значних показників відносних висот. Рельєфові підрайону притаманна 

мережа порівняно мілких ярів з пологими схилами та невеликою різницею 

висот вершини і базису ерозії. Річкові долини Грозівського підрайону мають 

переважний напрям із північного заходу на південний схід, а також ознаки 

закладання вздовж розривних порушень [102].  

 

Висновки до восьмого розділу 

 

У попередні періоди геоморфологічних досліджень території 

Волинської височини здійснено низку спроб її геоморфологічного 

районування, найуспішнішими з яких були схеми В. Ласкарева (1914), 

П. Цися (1962) та колективу українських геоморфологів під керівництвом 

В. Палієнко (2004). Остання з цих схем з незначними змінами використана 

нами як основа для деталізації геоморфологічного районування території 

височини. Відповідно до цієї схеми, в межах Волинської височини 

виділяється 6 геоморфологічних районів (Сокальська, Горохівська, 

Рівненська, Гощанська, Повчанська і Мізоцька височини), які, в свою чергу, 
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поділяються на 20 підрайонів, відмінних головно за морфометричними 

параметрами рельєфу. У вигляді окремих таксономічних одиниць виділені 

найбільші річкові долини височини (Західного Бугу, Стиру, Ікви і Горині). 

Найбільшою подібністю рельєфу характеризується територія 

Сокальської, Горохівської і західної частини Рівненської височин. Тут 

переважає середньорозчленований акумулятивно-денудаційний рельєф, 

сформований на крейдових відкладах, перекритих достатньо потужним 

горизонтом плейстоценових лесів, для якого властиве переважання 

субширотного простягання пасем і долинних форм. Рельєф південної і 

східної частин Рівненської височини значно неоднорідніший, що 

проявляється у наявності ділянок поширення денудаційних останців та плато, 

покрівлю яких формують неогенові відклади, а також улоговинних 

розширень річкових долин. На території Гощанської височини переважає 

слаборозчленований слабохвилястий рельєф. Повчанській височині 

притаманний ерозійно-денудаційний сильнорозчленований рельєф із 

наявністю в окремих місцях елементів структурного рельєфу. Північно-

західна частина Повчанської височини значно менше розчленована і 

характеризується нижчими абсолютними висотами, а також наявністю добре 

збережених широких поверхонь вирівнювання. На території Мізоцької 

височини розвинений сильнорозчленований структурний рельєф, зумовлений 

наявністю у її покрівлі бронювального шару оолітових вапняків. Підрайони 

Мізоцької височини відрізняються один від одного абсолютною висотою, 

інтенсивністю розчленування та рисунком елементів мезорельєфу.     
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ВИСНОВКИ 

 

1. Волинській височині характерний високий ступінь внутрішньої 

різноманітності рельєфу. Морфометричний аналіз території височини 

дозволив виявити істотні просторові відмінності у будові її рельєфу. Для 

західної, центральної і північної частин Волинської височини властиві 

середні значення показників абсолютних висот, крутизни схилів, 

вертикального і горизонтального розчленування. У межах східної частини 

височини ці параметри є істотно нижчими, що значною мірою уподібнює цю 

територію до оточуючих ділянок Поліської низовини та Малополіської 

рівнини. Південно-східна частина Волинської височини характеризується 

підвищеними значеннями морфометричних параметрів, що є типовим для 

сусідніх ділянок Подільської височини. Протягом геологічної історії на 

розвиток рельєфу Волинської височини впливала низка різноманітних 

факторів, серед яких можна виділити чотири основних: структурно-

геологічний, тектонічний, флювіальний і еоловий. 

2. Вплив структурно-геологічного фактора проявився насамперед у 

наявності у крівлі відкладів центрально-східної і південної частин височини 

малопотужного (3–5 м), але опірного до ерозії шару міоценових вапняків. Це 

сприяло формуванню тут розвиненої системи глибоких ярів і балок з 

крутими схилами та широких пласких вершинних поверхонь. Наявність 

останців неогенових відкладів на території Повчанської і південної частини 

Рівненської височин свідчать про значно більше поширення неогенових 

відкладів на території Волинської височини у неоген-четвертинну епоху. У 

результаті впливу денудаційних процесів неогенові товщі цих територій були 

майже повністю зруйновані. На території Повчанської височини важливу 

роль відіграла наявність дислокованих крейдових товщ, що сприяло 

утворенню тут Повчанської кільцевої морфоструктури. У західній і 

центральній ділянках Волинської височини геологічну основу утворюють 

нестійкі до ерозії крейдово-мергельні породи, результатом чого стало 
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формування тут розвиненої ярково-балкової мережі з дещо меншими 

показниками вертикального розчленування і крутизни схилів. 

3. Ступінь впливу тектонічного фактора на розвиток рельєфу 

Волинської височини відрізняється на різних її ділянках. Морфоструктурні 

межі Волинської височини не завжди є добре вираженими і потребують 

подальшого вивчення і обґрунтування. Поки що немає переконливих 

свідчень тектонічної зумовленості північного орографічного уступу 

височини, а на ділянці південного уступу між західною окраїною височини і 

долиною р. Стир взагалі не виявлено істотних тектонічних порушень 

широтного простягання. Найкраще вираженими морфоструктурами третього 

порядку є Повчанська кільцева морфоструктура і Мізоцька морфоструктура, 

про що підтверджується, зокрема, результатами аналізу карти сучасного 

гіпсометричного положення поверхні відкладів сеноману. Результати 

проведених досліджень свідчать про вплив на формування сучасного рельєфу 

Мізоцької морфоструктури диференційованих блокових неотектонічних 

рухів різної амплітуди, наслідком яких стало утворення низки тектонічних 

порушень, які, зокрема, обмежують Мізоцьку морфоструктуру з півночі і 

заходу. Завдяки дослідженню просторового орієнтування елементів долинної 

мережі Повчанської і Мізоцької височин виявлено виразне  домінування 

північно-західного напряму простягання ерозійних тальвегів (N120˚–140˚ на 

Повчанській і N110˚–130˚ на Мізоцькій височині). Результати аналізу 

конфігурації долинної мережі височин свідчать про високий рівень 

тектонічного контролю над її розвитком, особливо помітним у межах 

Мізоцької височини. На решті території Волинської височини не виявлено 

ознак неотектонічної активності, яка б значною мірою вплинула на 

формування її рельєфу. 

4. Роль флювіального фактора у розвитку рельєфу Волинської 

височини проявилась, насамперед, у дії процесів лінійної ерозії, одним із 

найактивніших агентів якої є русла рік. Pа кількістю терас і їхніми 

морфологічними параметрами Волинські ділянки річкових долин 
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відрізняються від сусідніх ділянок цих долин на північ і на південь від 

Волинської височини, і в той же час подібні між собою, що, таким чином, є 

одним із аргументів на користь об’єднання Волинської височини у єдиний 

геоморфологічний таксон. Найбільші річкові долини характеризуються 

наявністю трьох геоморфологічно виражених надзаплавних терас і заплави. 

Часом формування найстаршої тераси є середній плейстоцен, двох молодших 

терас – пізній плейстоцен, а заплави – голоцен. Винятком є долина р. Горинь, 

в межах якої окрім типових для інших річкових долин височини терас також 

виявлено залишки ранньоплейстоценової тераси. Відносна висота поверхні 

пізньоплейстоценових терас Волинської височини над урізом води в річці 

часто стрімко зростає вниз за течією. Всі тераси, окрім наймолодшої, вкриті 

лесовою товщею, потужність якої зростає із збільшенням віку тераси. 

Наймолодшій терасі притаманні переважно піщанистий літологічний склад і 

наявність кількох відокремлених уступами гіпсометричних рівнів. У рельєфі 

надзаплавні тераси часто плавно, без чіткого уступу, переходять у 

денудаційні поверхні вирівнювання, що ускладнює їхнє розчленування. 

Заплава має два рівні – високий і низький. 

5. Еолові процеси стали одним із головних рушіїв формування 

Волинської височини як єдиного геоморфологічного утворення. Протягом 

холодних і сухих етапів плейстоцену на території вододільних і схилових 

поверхонь височини тривала акумуляція пилуватого матеріалу, в той час, як 

на довколишніх територіях відбувалося розвіювання і видування 

дрібнозернистих часток та отримали розвиток флювіогляціальні процеси. 

Спільна дія цих факторів стала провідною причиною підвищення території 

Волинської височини над сусідніми ділянками. На території дослідження 

також виявлені ознаки активної роботи еолової денудації, наслідком якої 

стало, насамперед, розвіювання субширотних долинних форм, відкритих у 

західному напрямі, та долин стоку талих льодовикових вод. Особливо 

активно цей процес відбувався на правобережжі Горині, де для цього були 

сприятливі умови, а саме наявність податливих до розвіювання піщано-
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глинистих неогенових відкладів. Діяльність процесів еолової акумуляції та 

денудації стала одним із чинників формування пасмового рельєфу 

субширотного простягання у західній і центральній частинах Волинської 

височини. 

6. Важлива роль у наданні Волинській височині характерних рис 

рельєфу, які відрізняють її від сусідніх територій, належить реліктовим 

формам рельєфу. Долини стоку талих льодовикових вод сформувалися в 

період окського зледеніння завдяки ерозійно-акумулятивній діяльності 

флювіогляціальних потоків, яким був властивий переважно широтний 

напрям стоку. Внаслідок перебудови гідромережі після відступу льодовика і 

відновлення північного напряму стоку окремі відрізки давніх долин 

припинили свій розвиток і перейшли в реліктовий стан. Денудаційні поверхні 

вирівнювання найкраще виражені на території Повчанської височини, 

оскільки тут вони майже не маскуються лесовим покривом. Наявність низки 

висотних денудаційних рівнів свідчить про послідовну зміну базису ерозії 

протягом неоген-четвертинного періоду. Наймолодші поверхні вирівнювання 

є продовженням рівнів надзаплавних терас. На території Волинської 

височини протягом плейстоцену кількаразово формувалися перигляціальні 

умови і відбувалися процеси кріогенезу. Протягом останнього, 

красилівського, палеокріогенного етапу на вододільних ділянках розвинулась 

система горбисто-западинних полігональних мікроформ, яка після деградації 

багаторічної мерзлоти перейшла в реліктовий стан і була частково 

перетворена ерозійно-денудаційними процесами. Сьогодні посткріогенний 

мікрорельєф представлений системою полігональних додатних форм рельєфу 

шириною в середньому 30–55 м, розділених мілкими, здебільшого 

видовженими пониженнями із загальною амплітудою висот, як правило, не 

більше 1 м.  

7. Із сучасних геоморфологічних процесів найбільш масштабними є 

площинний змив, лінійна ерозія тимчасових водотоків і ерозійно-

акумулятивна діяльність рік. Активність перших двох більша на території 
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Повчанської і Мізоцької височин завдяки високій крутизні схилів і значним 

перепадам відносних висот. Ерозійно-акумулятивні процеси в руслах рік 

проявляються головно у вигляді розмиву берегів і стимулюванні обвально-

зсувних явищ. У північно-східній частині Повчанської височини, в межах 

Верхньостубельської та Верхньоустинської улоговин і на окремих ділянках 

Гощанської височини помітний вплив карстових процесів. Антропогенна 

діяльність проявляється у вигляді інтенсифікації ерозійно-денудаційних 

процесів та безпосереднього перетворення рельєфу, наслідком чого є 

утворення низки вироблених і насипних форм. 

8. Схема геоморфологічного районування території Волинської 

височини, яка передбачає виділення 6 геоморфологічних районів, була 

деталізована з урахуванням головно морфологічних і морфометричних 

особливостей рельєфу, результатом чого стало виділення 20 підрайонів. У 

вигляді окремих таксономічних одиниць виділені долини Західного Бугу, 

Стиру, Ікви і Горині.          
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