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Стаття присвячена становленню та розвитку Харківської університетської 
геологічної школи, яка є найстарішою в Україні. Уже засновник універси-
тету – В. Н. Каразін цікавився геологією, а в середині ХІХ століття в уні-
верситеті били створені спеціалізовані кафедри. Університетська школа 
геології досягла в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. свого розквіту. Це 
було пов’язано з діяльністю таких вчених як І. Ф. Леваковський (1817–
1882 рр.), О. В. Гуров (1843–1921 рр.), П. П. П’ятницький (1893–1920 рр.) 
і деяких інших. Рівень геологічних праць того часу цілком відповідав кра-
щим зарубіжним аналогам. Розвиток школи проходив у тісному поєднанні 
теорії і практики. Геологічними дослідженями представників школи, були 
охоплені великі райони не тільки України, а й інших регіонів Східної Євро-
пи. Високому рівню теоретичних і прикладних досліджень цілком відпові-
дало і якість викладання геології і суміжних наук. Успіхи Харківської уні-
верситетської геологічної школи стали міцним підґрунтям для досягнень 
цієї науки в ХХ столітті.
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The article is devoted to formation and development of the Kharkov Universi-
ty geological school, which is the oldest in Ukraine. Even the founder of the 
university – V. N. Karazin was interested in geology, and in the middle of the 
nineteenth century, the university was beaten up specialized department. 
University School of Geology reached in the second half of XIX – early XX 
centuries. its heyday. This was due to the activities of scientists such as J. F. 
Levakovskyy (1817–1882), O. V. Gurov (1843–1921), P. P. Pyatnitsky (1893–
1920).and others. The level of geological works of the time it is posted to 
the best foreign analogues. School Development held in close combination 
of theory and practice. Geological studies of representatives of the school 
were covered vast areas not only Ukraine, but also in other regions of Eastern 
Europe. The high level of theoretical and applied research is quite consistent 
and the quality of the teaching of geology and related sciences. The success 
of the Kharkov University geological schools have a solid foundation for the 
achievement of this science in the twentieth century.

Історія розвитку Харківської геологічної шко-
ли – досить складний, тривалий і багатосторонній 
процес. Вона почала формуватися з відкриття в 
Харкові університету у 1805 р., який протягом 
усього часу був основним центром, що готував ге-
ологічні кадри. Його співробітники виконували 
також різного роду спостереження, видавали на-
вчальну та довідкову літературу, брали участь в на-

укових дослідженнях. У даній статті основна увага 
звернена на різноманіття напрямків, що поступо-
во сформувалися в складі школи – регіональна ге-
ологія, вивчення підземних вод, корисних копалин 
і речовини земної кори, палеонтологія і стратигра-
фія, екологічна та інженерна геологія.

З відкриттям Харківського університету поча-
ла формуватися, найстаріша в Україні Харківська 
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геологічна школа. Сучасні дослідники пов’я-
зують історію розвитку школи зі створенням в 
університеті мінералогічного кабінету, основу 
якого склала закуплена в 1807 р. колекція мі-
нералів і гірських порід. В середині ХІХ ст. в 
університеті були відкриті кафедри мінералогії 
і геогнозії (1837 р.), а згодом – геології і пале-
онтології (1863 р.). Визначні вчені Харківсько-
го університету Н. Д. Борисяк (1817–1882 рр.), 
І. Ф. Леваковський (1828–1893 рр.), О. В. Гуров 
(1843–1921 рр.) сформували основні напрями 
Харківської геологічної школи ще у ХІХ ст., які 
включали регіонально-геологічні дослідження, 
вивчення підземних вод, речовини земної кори, 
рельєфу. Ними були сформульовані уявлення про 
Великий Донбас, Дніпровсько-Донецький (Хар-
ківський) артезіанський басейн, проведені перші 
стратиграфічні дослідження, намічені перші еко-
логічні дослідження тощо [1, с.54].

Протягом другої половини ХІХ – першої поло-
вини ХХ ст. в Харківському університеті здійсню-
валися геологічні та мінералогічні дослідження 
такими науковцями, як О. К. Алексєєв, Н. Д. Бо-
рисяк, О. С. Бріо, М. О. Гольдрінг, О. В. Гуров, М. 
І. Дмитрієв, Ф. М. Женжурист, М. Д. Залесськ, Л. 
І. Карякін, М. Ф. Клемм, М. Є. Крендовський, І. Ф. 
Леваковський, А. О. Носов, К. К. Пенго, П. Пусто-
вітов, П. П. П’ятницький, О. Л. Рейнгард, К. І. Ро-
дін, Д. М. Соболєв, Ю. М. Успенська, І. В. Фавр, О. 
С. Федоровський та іншими.

Протягом усього часу розвитку Харківської 
школи регіонально-геологічні дослідження були 
пріоритетним напрямом в її діяльності. Сучасні 
науковці відзначають, що «регіонально-геологіч-
ні дослідження являють собою основу вивчення 
різних площ. Це багатозначне поняття, яке вклю-
чає характеристику основних тектонічних струк-
тур, їх будову та історію розвитку, виявлення пев-
них структурних особливостей» [1, с.6].

Відзначимо, що формування школи харків-
ських геологів значною мірою пов’язано з діяль-
ністю видатного вченого, почесного члену Хар-
ківського університету –Никифора Дмитровича 
Борисяка (1817–1882 рр.). Як зазначають Л. Д. 
Божко та В. О. Соловйов: «Регіонально-геологіч-
ний напрям праць був традиційно важливим для 
дослідників Харківської геологічної школи, який 
розвивався протягом усього часу. Він розпочав-
ся з побудов Н. Д. Борисяка, який сформулював 
перші уявлення про Харківський гідрогеологіч-
ний басейн (пізніше Дніпровсько-Донецький) і 
намітив геологічну позицію ряду корисних ко-
палин, а також контури Донбасу, який виходить 
за межі поширення на поверхні кам’яновугільної 

системи; пізніше вони стали основою ідеї Вели-
кого Донбасу. Подібні дослідження були продов-
жені І. Ф. Леваковським, О. В. Гуровим, які в ці-
лому ще у ХІХ ст. заклали Харківську геологічну 
школу» [2, с.17].

Н. Д. Борисяк натхненно прагнув наблизити 
науку до практичних справ – вивчення родовищ 
кам’яного вугілля, залізної руди, будівельних 
матеріалів, питань водозабезпечення міст, ґрун-
тознавства. Його працями була закладена тради-
ція дослідження харківськими університетськи-
ми геологами проблем Донецького басейну. Н. Д. 
Борисяк займався вивченням майже всього стра-
тиграфічного перетину у міжріччі Дніпра і Дону, 
вперше на основі палеонтологічних визначень 
встановив наявність на Україні палеогенових від-
кладів. Н. Д. Борисяком були закладені основи 
харківської – школи регіонально-геологічного і 
гідрогеологічного дослідження території Украї-
ни. Головні напрями програми таких досліджень 
розвивалися працями його учнів – професорів О. 
С. Бріо, І. Ф. Леваковського, О. В. Гурова та інших 
[3, с.12].

Зауважимо, що перші дослідження з геології і 
мінералогії були надруковані в «Трудах» Товари-
ства дослідників природи при Харківському уні-
верситеті його дійсними членами Олександром 
Спиридоновичем Бріо (1841–1906 рр.) та І. Ф. 
Леваковським. Вони були присвячені досліджен-
ням викопних рештків кам’яновугільних оса-
дів, залізних руд місцевого краю, Дніпровських 
кристалічних порід, кам’яновугільних родовищ 
Донецького кряжу тощо. Серед них: «Досліджен-
ня залізної руди з с. Марковки Старобельського 
повіту» (1869 р.), «Хіміко-мінералогічні дослі-
дження деяких з представників дніпровських 
кристалічних порід» (1872 р.) – О. С. Бріо; «Мате-
ріали до вивчення чорнозему» (1871 р.), «Дослі-
дження над утворенням Таврійських гір» (1880 
р.), «Дослідження юрських вапняків у Криму» 
(1884 р.) – І. Ф. Леваковського.

О. С. Бріо дослідив залізні руди с. Марковки 
Старобельського повіту, граніти Старих Кайдан, 
кам’яне вугілля с. Новоекономічного, а також 
Дніпровські кристалічні породи [4, с.2]. В 1872 
р. в «Трудах» Товариства дослідників природи 
при Харківському університеті була надрукована 
докторська дисертація О. С. Бріо «Хіміко-мінера-
логічне дослідження деяких представників дні-
провських кристалічних порід». Ця праця є дуже 
цікавою в історичному плані, адже містить хімічне 
й мінералогічне дослідження декількох зразків 
мармурів Української кристалічної плити з Прид-
ніпров’я. Відомо, що в той час метод оптичного  
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дослідження гірських порід за допомогою поля-
ризаційного мікроскопу щойно з’явився і ще не 
отримав поширення [5, с.22].

Після О. С. Бріо дослідженням кристалічних 
порід займався П. П. П’ятницький. Він надруку-
вав декілька статей про кристалічні сланці ра-
йону Кривого Рогу та Приазовського масиву, їх 
стратифікацію та петрографічний склад. П. П. 
П’ятницький звертав увагу на те, що кристалічні 
сланці околиць Кривого Рогу представляють лише 
рештки потужного покриву, який разом із гнейса-
ми піддається сильним дислокаціям з утворенням 
системи ізоклінальних складок меридіональної 
протяжності з падінням на захід. П. П. П’ятниць-
кий звернув увагу на схожість кристалічних слан-
ців Приазовського масиву й Кривого Рогу. У 1898 
р. вийшла праця П. П. П’ятницького «Досліджен-
ня кристалічних сланців степової смуги півдня 
Росії» [6, с.116]. Ця праця має велике значення 
в історії вивчення залізорудного району Кривого 
Рогу. В ній зібрано великий фактичний матеріал 
з опису відшарувань кристалічних порід докемб-
рію та їх петрографічного складу. Автором були 
з’ясовані, в основних рисах, стратиграфія і текто-
ніка докембрію Кривого Рогу.

О. В. Гуров спрямував свою діяльність, голов-
ним чином, на вивчення геологічної будови і ко-
рисних копалин Донецького кам’яновугільного 
басейну, давніх кристалічних порід Дніпровської 
площі та Маріупольсько-Бердянського плато. З 
цією метою ним здійснено ряд екскурсій в районі 
Харківської, Воронезької, Курської, Полтавської, 
Катеринославської губерній і Області Війська 
Донського. Вчений вивчав викопні рештки Доне-
цьких кам’яновугільних осадів, кам’яновугільні 
родовища донецького кряжу, кристалічні породи 
Бахмутського, Маріупольського і Бердянського 
повітів, геологію Катеринославської, Харківської 
і Полтавської губерній, здійснював численні бу-
ріння на води в різних містах Південної Росії, і 
як член комісії з вивчення Слов’янських соло-
них озер, вивчав їх у геологічному відношенні 
[7,с.108].

У 1863 р. кафедру геології в університеті за-
йняв І. Ф. Леваковський, а згодом його наступник 
і учень О. В. Гуров. Діяльність цих вчених була 
присвячена всебічному вивченню Харківської, 
Катеринославської та інших сусідніх губерній. У 
1871 р. виходить робота професора І. Ф. Леваков-
ського в «Трудах» Товариства – «Матеріали для ви-
вчення чорнозему» (1871) [8, с.15]. Через 4 роки 
виходить стаття І. Ф. Леваковського «Про ґрунт 
і воду м. Харкова» [9,с.210]. Таким чином, за 12 
років до появи праці професора В. В. Докучаєва  

«Руський чорнозем» (1883 р.), в якій він упер-
ше сформулював основні наукові ідеї про ґенезу 
чорноземних ґрунтів, зокрема виділив чорнозем 
як окремий ґрунтовий тип, що утворився в резуль-
таті зміни материнських порід під впливом степо-
вої рослинності та клімату [10, с.342]. Професор 
Харківського університету І. Ф. Леваковський 
сприяв у підготовці  В. В. Докучаєвим його праці, 
яка лягла в основу вітчизняного ґрунтознавства.

І. Ф. Леваковський помістив в «Трудах» Това-
риства численні статті з різних розділів геології. 
Він вивчав Слов’янські солоні озера, досліджував 
залишки крейдяної і наступних за нею формацій 
на просторі між Дніпром і Волгою, девонські за-
лишки по берегах Сосни й Тіми, здійснював до-
слідження над утворенням Таврійських гір, юр-
ських вапняків. Вивчав причини відмінностей у 
формі схилів річкових долин України. Крім того, 
І. Ф. Леваковському належать численні замітки 
й невеличкі статті про чорнозем, інструкції для 
геологічних досліджень, критичні замітки тощо.

І. Ф. Леваковський також багато зробив для 
формування системи викладання геологічних 
дисциплін у Харківському університеті, видання 
перших лекційних курсів, запровадження сту-
дентських екскурсій, комплектування геологіч-
ного музею та кабінету. Це сприяло досягненню 
високого рівня підготовки фахівців-геологів, 
схильних до самостійної дослідницької діяльно-
сті. Він – один з фундаторів і упродовж двох де-
сятиліть голова Товариства дослідників природи 
при Харківському університеті, яке завдяки його 
зусиллям спрямовувалося на вирішення проблем 
геології, ґрунтоутворення, можливостей водоза-
безпечення Харківщини та Донецького басейну. 
Багато зробив І. Ф. Леваковський як дослідник 
рельєфу України, її тектоніки, геоморфології. 
Класичними стали його праці з проблем генези-
су чорнозему і особливо його схеми формуван-
ня, розподілу і циркуляції водоносних горизонтів 
Харківщини. Разом з Н. Д. Борисяком І. Ф. Ле-
ваковський був фундатором наукової школи хар-
ківських геологів [11с. 148].

Численні учні І. Ф. Леваковського – П. П. 
П’ятницький, М. Є. Крендовський, В. І. Єфремов, 
К. Г. Родін, Ф. М. Женжурист, В. Я. Яковлєв, М. Я. 
Якобій та інші продовжили дослідження місце-
вого краю. Так, більшість досліджень П. П. П’ят-
ницького надруковано в «Трудах» Товариства. 
Ним досліджені береги р. Дніпра від Новогеор-
гієвського до Катеринослава [12, с.108], здійсне-
ні дослідження в басейнах р. Псла, р. Ворскли, 
в Області Війська Донського, досліджені крей-
дяні залишки в басейні Дону і лівих припливах  
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Дніпра, здійснені дослідження над стратифікаці-
єю кристалічних сланців до Півночі від Кривого 
Рога, здійснені розвідки бурого вугілля поблизу 
с. Люботина, досліджені кристалічні сланці сте-
пової смуги Україн. В «Трудах» Товариства надру-
кована і його перша праця «Дослідження криста-
лів керамзиту та уранотилу» [13,с. 45].

Мікроскопічне дослідження кам’яного вугілля 
вперше в Україні було здійснено Ф. М. Женжури-
стом під керівництвом професора О. В. Гурова. 
Ф. М. Женжурист дослідив мікроскопічну будо-
ву кам’яного вугілля Донецького басейну різних 
марок. Вивчав напівантрацити та антрацити [14,с 
270]. В результаті йому вдалося встановити, що 
донецьке вугілля утворилось із вищих рослин і 
що в його утворенні не брали участь водорості. 
Праця вченого на той час представляла великий 
інтерес [9, с.236]. Через 17 років, у 1898 р., М. О. 
Гольдринг здійснив мікроскопічне дослідження 
кам’яного вугілля Голубовського й Корсуньського 
районів Донецького басейну. Дослідження Ф. М. 
Женжуриста і М. О. Гольдринга свідчать про ви-
сокий рівень наукових досліджень у Харківсько-
му університеті наприкінці ХІХ століття.

Геологічні дослідження в Україні в цей час 
були здебільшого пов’язані з вивченням геоло-
гічної будови та складанням геологічних карт, 
розвідкою корисних копалин, із залізничним 
будівництвом та підготовкою екскурсій до VII 
Міжнародного геологічного конгресу, який від-
бувся в Росії у 1897 році [15,с. 179]. На основі 
проведених геолого-зйомочних робіт вивчено в 
геологічному відношенні більшу частину України 
і здобуто нові дані в галузі стратиграфії, тектоні-
ки, петрографії, корисних копалин.

Більшість геологічних праць ХІХ ст. мала опи-
совий характер, однак були дослідження, в яких 
аналізувався також генетичний бік питання. У 
зв’язку з будівництвом залізниць і міст у другій 
половині ХІХ ст. проводились гідрогеологіч-
ні дослідження, пов’язані з водопостачанням. 
Загалом до початку ХХ ст. майже всі геологічні 
роботи з палеонтології, петрографії, мінерало-
гії, та стратиграфії проводились професорами та 
викладачами передусім Харківського, а пізніше 
Київського та Одеського університетів. Цікаво, 
що ці три університети певною мірою «поділили» 
територію тодішньої України на «сфери впливу», 
виходячи зі свого географічного розташування. 
Геологи Київського університету досліджували 
переважно Правобережну, частково Централь-

ну Україну, але, як і геологи всіх університетів, 
частенько навідувалися і до Криму [16, с.327].

Визначальним у розвиток регіональної гео-
логії був внесок доктора геолого-мінералогічних 
наук, професора Дмитра Миколайовича Соболєва 
(1872–1949) [17, с.15]. Він розглядав геологічну 
будову майже всіх структурних елементів України 
– Амадоційського (Великого Донецького) басей-
ну, Українського щита (кристалічної плити), за-
хідних районів України, Келецько-Сандомирсько-
го кряжу, Балтійського щита, Нагольного кряжу, 
Поліського мосту, території Великого Дніпра, Пів-
нічнопольського басейну, Північноукраїнського 
басейну [2, с.57]. Слід відзначити, що коло його 
наукових інтересів охоплювало широкий спектр 
проблем геотектоніки, геоморфології, четвертин-
ної геології та новітньої геологічної історії, па-
леонтології і стратиграфії, загальних питань гео-
логічної теорії, особливо періодичності в історії 
Землі та життя на ній, корисних копалин, геохімії 
тощо [2, с.59].

О. С. Федоровський також брав активну участь 
у регіонально-геологічних дослідженнях краю. 
Заслугою вченого є складання геологічного нари-
су Харківської губернії. В праці «До питання про 
потужність крейдяної товщі в Харкові» (1916 р.) 
він обґрунтував потужність цієї товщи, навів схе-
матичний геологічний розріз, намітив план роз-
ташування артезіанських свердловин [18, с.32]. 
Автор дійшов висновку, що вісь крейдяної муль-
ди проходить південніше Харкова, оскільки крей-
дяна товща у напрямку станції Основи виявляє 
занурення своєї основи і зростання потужності.

Регіонально-геологічні та загальні питання 
наук про Землю розглядав у своїх дослідженнях 
І. М. Ремізов, який вивчав геологію Карадагу 
(Крим). Цьому питанню була присвячена і його 
кандидатська дисертація. Велику увагу вчений 
приділив аналізу умов формування рельєфу і 
окремих його елементів, геологічній будові та 
корисним копалинам Харківської області, страти-
графії юрських і четвертинних відкладів, історії 
наук і геотектоніці. 

Таким чином, представники геологічної шко-
ли Харківського університету приділяли значну 
увагу регіонально-геологічним дослідженням. 
Причому вивчали вони не лише Харківщину, а й 
райони, які знаходяться далеко від неї. Їх праці 
цікаві нині як у суто науковому, так і в істори-
ко-науковому плані.
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