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        У геологічному відношенні територія України відзначається значною 
різноманітністю. В її межах зустрічаються утворення різного віку (від палеоархейських до 
сучасних), різного походження та складу. Більша частина території, окрім південних і 
південно-західних околиць належить давній Східно-Європейській платформі. Нагадаємо, 
що давні платформи формують ядра усіх континентів і відзначаються чітко проявленою 
двоповерховою будовою. Фундамент цих платформ (перший поверх) складений 
архейськими і палео-мезопротерозойськими кристалічними утвореннями метаморфічного, 
ультраметаморфічного та магматичного походження. Чохол древніх платформ 
сформований відкладами неопротерозою, палеозою, мезозою та кайнозою. Кожна давня 
платформа має більші чи менші за розмірами частини, позбавлені суцільного чохла, так 
звані щити або кристалічні масиви.      Український щит є центральним геоструктурним 
елементом у геологічній будові України, що простягається від південного сходу до 
північного заходу майже на 1000 км. На геологічних картах його межі умовно проведені 
по 200-метровій потужності утворень чохла переважно мезокайнозойського віку. 

       Серед найважливіших проблем щита розглядається проблема розчленування 
ранньодокембрійських утворень із врахуванням стратиграфічного і формаційного 
підходів, особливості метаморфізму різновікових структурно-формаційних комплексів та 
їхня структурна еволюція. Особливої уваги заслуговують проблеми різнотипного 
гранітоутворення та плутоно-метаморфічного структуроутворення. Проблеми 
металогенічного характеру. 

      На північний схід і південний захід чохол поступово стає суцільним, потужності і 
віковий діапазон товщ, що його складає, збільшуються і таким чином формуються схили 
чохла або плитні частини давньої платформи. Проблема розчленування та кореляції 
деяких розрізів платформного чохла. 

      Піннічно-східний схил плавно переходить у важливу для України структуру, 
Дніпрово-Донецьку Западину (ДДЗ) – досі головну нафто-газоносну провінцію країни.  
ДДЗ простягається паралельно щиту на 1300 км при ширині усього 100 км на глибині 3 км 
і поділяється за простяганням на три частини: Прип’ятську, Дніпровську і Донецьку. В 
цілому, ДДЗ належить до платформних структур, хоча Донецька її частина має усі ознаки 
міогеосинклінальної системи. У поперечному розрізі виділяють осьову зону - 
Дніпровський грабен блокової будови і бортові частини, розчленовані поздовжними 
субпаралельними скидами з проявами магматизму та амплітудами переміщень до 3-4 км. 
Поперечні розломи також мають значні амплітуди переміщень (до 1км). Глибина 
залягання ранньодокембрійського фундаменту за геофізичними даними в середній частині  
- 8 км, але  у південно-східному напрямку вона зростає до 22 - 25 км. Поверхня Мохо під 
западиною має форму склепіння із глибиною залягання під осьовою зоною 34-35 км. 
Тепловий потік в межах ДДЗ – 35-75 мвт/м2, швидкості сейсмічних хвиль: 2 -5,2 км/сек. – 
осадовий чохол, 6,1 – 6,8 км/сек. – консолідована кора, 7,15 – перехідна зона, 7,5 – 7,65 – 
поверхня М. 

       



Розглядається проблематика тривалої історії геологічного розвитку ДДЗ. Закладення 
структури відбулося, вірогідно, у неопротерозої (рифей) у зв’язку з розпадом Пангеї і 
відокремленням Східно-Європейської платформи. ДДЗ у той час могла входити до 
системи авлакогенів, що розчленовували фундамент платформи на ряд фрагментів без 
повного розриву континентальної кори. І хоча наявність рифейських утворень у розрізі 
Дніпровського грабену не доведено, є висока вірогідність їх присутності у нижній частині 
розрізу.  

      Другий, рифтогенний етап розвитку структури розпочався у середньому девоні у 
зв’язку із поновленням латерального розтягу. Розбурені і добре вивчені відклади девону 
потужністю до 2 км представлені вулканогенними, осадочними, соленосними і 
флішоїдними формаціями. Важливе значення має кілометрова соленосна товща із 
ангідритами, гіпсами та вапняками, оскільки у міжсолевих відкладах зустрінуті поклади 
нафти. Проблеми діапіровогоструктуроутворення. 

      Як западина ДДЗ розвивалась у кам’яновугільному періоді, коли значних опускань 
зазнав не лише центральний грабен, а й бортові частини. Кам’яновугільні відклади 
представлені головно вугленосними флішоїдними  і кремнисто-карбонатними відкладами 
потужністю до 7 км в межах Дніпровського грабену. У Донбасі потужності зростають до 
10-12 і навіть до 20 км. Тут розріз розпочинається товщею доломітів і вапняків (0,5 км), а з 
візейського віку розпочалося нагромадження паралічної вугленосної формації із долею 
вугілля – 1-2 %. Друга половина верхнього карбону вже представлена континентальними 
відкладами (араукарієва флора). Складчастість Донбасу датується ранньопермським 
часом, а на початку пізньої пермі відбулися підняття і складчастість в межах ДДЗ. 
Малопотужні розрізи пермі відзначаються переважанням вапняків і евапоритів, пермо-
тріас ДДЗ – переважно строкатоколірні континентальні пісковики. Утворення западини 
перекриті малопотужними мезокайнозойськими утвореннями із простим, часто 
субгоризонтальним заляганням, які формують Українську синеклізу. Залишаються 
проблеми кореляції глибинних частин розрізу ДДЗ. 

      Південно-західний схил Українського щита відзначаються поступовим зануренням 
кристалічного фундаменту, розбитого розломами, збільшенням потужностей чохла у 
складі якого з’являються відклади рифею, венду і палеозою (кембрій, ордовік, силур, 
девон і карбон), перекриті юрськими, крейдовими і неогеновими відкладами, загальною 
потужністю до 8 км. Таким чином схил щита переходить у платформну структуру, що 
носить назву Волино-Подільської плити. В її межах виділяють Волино-Подільську 
монокліналь, Ковельський виступ і Львівський палеозойський прогин. У платформному 
чохлі відомі газові родовища та нафтові скупчення, хоча досліджені вони ще недостатньо. 
Львівський прогин, який почав формуватись у середньому девоні , відзначається 
потужним вугленосними відкладами карбону. Проблеми нафто-газоносності прогину. 

      Південний схил УЩ переходить у Причорноморську западину, в межах якої 
кристалічний фундамент занурений на глибину до 2,3 км і перекритий потужними 
відкладами крейди, палеогену і неогену. 



      З півдня і південного заходу Східно-Європейська платформа обрамлена 
палеозойськими складчастими спорудами фундаменту молодих платформ - Скіфської 
плити і Західно-Європейської платформи, Східних Карпат та Передкарпатського прогину.  

Скіфська плита відзначається глибоким зануренням байкальського і герцинського 
фундаменту, перекритого потужним газоносним чохлом. У його складі – суттєво глинисті 
відклади нижньої крейди (до 2,5 км) та карбонатні формації верхньої крейди- еоцену 
потужністю до 4,5 км. В межах Західного Причорномор’я виділяються фрагмент 
палеозойських складчастих споруд Добруджі  та велика Переддобруджинська западина, 
виповнена потужними хемогенно-теригенними відкладами юри (понад 3 км), крейди та 
палеогену, що перекривають палеозойські утворення.  

      Палеозойські складчасті споруди Добруджі продовжуються на південний схід, де 
складають фундамент Західно-Причорноморського шельфу, а в межах Степового Криму - 
фундамент молодої Скіфської платформи (плити), перекритого осадовим чохлом, 
складеного відкладами юри, крейди, палеогену і континентальними утвореннями неогену. 
У північно-західному напрямку складчасті споруди Добруджі занурюються під 
Передкарпатський прогин і, вірогідно, знаходять своє продовження у фундаменті молодої 
Західно-Європейської платформи. Проблеми визначення віку та кореляції відкладів чохла. 

      Наймолодшими геоструктур ними елементами України є Гірський Крим і Українські 
Карпати – фрагменти Середземноморського альпійського поясу, які мають складчасто-
покривну будову. Геосинклінальний комплекс Гірського Криму представлений інтенсивно 
дислокованою потужною флішовою товщею верхнього тріасу-нижньої юри. Орогенний 
етап його розвитку позначений формуванням середньоюрського вулканогенного 
комплексу. Порівняно слабо дислоковані карбонатні верхньоюрські і уламкові 
нижньокрейдові верстви утворювались у субплатформних умовах, а платформний режим 
розвитку відзначився формуванням малопотужних переважно карбонатних відкладів 
верхньої крейди, палеогену та неогену. Тектонічні та геодинамічні проблеми формування 
складчасто-покривної структури. 

      Карпатська складчаста система молодша. Геосинклінальний прогин розпочав 
формуватись у ранній крейді, максимальні потужності характерні для верхньокрейдових і 
палеогенових флішових утворень (5-7 км). Формування складчасто-насувної структури та 
Карпатського орогену відбувалось завдяки підсуву Східно-Європейської платформи у 
південно-західному напрямку назустріч Панонському масиву і супроводжувалось 
формуванням Передкарпатського передгірського та Закарпатського між гірського 
вторинних прогинів. Розглядається проблема еволюції флішових басейнів та динаміки 
формування складчасто-покривної системи. 

      Передкарпатський прогин виповнений неоген-четвертинними соле-нафто-і 
газоносними моласовими відкладами загальною потужністю до5 км. Він поділяєтьсяі на 
автохтонну (зовнішню) Більче-Волицьку та алохтонні (внутрішні) Самбірську і 
Бориславсько-Покутську зони. Амплітуда насуву, головна фаза якого припадає на пізній 
міоцен, сягає 15 км. В межах прогину відкрито ряд нафтових, газових та газоконденсатних 
родовищ, але проблеми глибинної будови у зв’язку із нафто-газоносністю залишаються 
гостро дискусійними. 



      Окремо розглядається будова Причорноморського шельфу, з яким пов’язують чи не 
найбільші перспективи у сенсі відкриття нових родовищ вуглеводнів в Україні. Вивчено 
шельф доволі слабо і нерівномірно. Тут на байкальських і палеозойських утвореннях 
залягають прибережно-морські та континентальні відклади нижньої крейди, карбонатні 
товщі верхньої крейди-еоцену, теригенно-глинисті олігоцен-нижньоміоценові відклади 
майкопської серії та строкота теригенно-карбонатна товща середнього міоцену-
антропогену. Вздовж фронтальних насувів відзначається ряд локальних антиклінальних 
складок – потенційних пасток. Проблеми кореляції потенційно нафто-газоносних верств. 

 

      

 

          Розроблена проф.. Шевчуком В.В. 
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Методологія як сукупність загальних принципів і методів, що використовуються у 
наукових дослідженнях. Наукова мова, методи досліджень, принципи оцінки. Головні 
методологічні принципи геологічної науки, взаємозв’язок методів досліджень, логічний 
аналіз основних понять і законів, закономірності розвитку геології. 

Стиль наукового мислення в сенсі структури пізнавального процесу та форм наукового 
пізнання (визначення наукового факту, формулювання законів, теорій), теоретичний 
пошук у науці 

Системний аналіз і системний підхід. Принцип ізоморфізму і цілісності об’єкту пізнання. 
Геологічна система, як сукупність елементів, пов’язаних цілісністю структури, що являє 
собою цілісний об’єкт досліджень. Основні властивості системи. Предмет, об’єкт та 
пізнавальні завдання у науковому дослідженні, емпіричний і теоретичний рівні пізнання. 

Фундаментальні і прикладні дослідження у геології та співвідношення між ними. 
Використання результатів фундаментальних і прикладних досліджень у геологічному 
виробництві. 

Організація роботи над дисертацією. Вибір напрямку досліджень та формулювання теми 
дисертаційної роботи. Дослідження історії питання, пошук джерел інформації та аналіз 
досягнень попередників. Планування обсягу теоретичних, емпіричних, лабораторних та 
ін.. досліджень у відповідності з вимогами та встановленими термінами. 

Вимоги ВАК України до структури і змісту кандидатських дисертацій. 

Процедура апробації результатів досліджень та публічного захисті дисертаційної роботи. 

  

 

 

Розробник    проф.. Шевчук В.В. 

 

 

 


