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1. Номер теми НДР: 16КП049-04 

2. Назва теми НДР: Структурний аналіз та тектонічна еволюція різновікових 

комплексів України. 

3. Вид дослідження: прикладна. 

4. Науковий керівник НДР: проф. Шевчук В.В. 

5. Номер телефону керівника НДР: (044)259-70-26 

6. E-mail керівника НДР: dmytro.kravchenko@knu.ua 

7. Номер державної реєстрації НДР: відсутній. 

8. Термін виконання: 2016–2019. 

9. Науковий результат: За звітній період було проведено дослідження приконтактової 

ділянки Скибової та Бориславо-Покутської зони Карпат, а також узагальнено матеріали зі 

структурних досліджень Скибової зони Карпат, які проводились співробітниками та 

студентами кафедри загальної та історичної геології. Польові дослідження 2019 року були 

проведені в районі села Космач Косівського району Івано-Франківської області під час 

навчальної практики зі спеціалізації (виконавці: доц. Д. Кравченко, студенти 

В. Лукомський, О. Білецький, Д. Анрєєв, Юніс Абдулгадер Авад Абдулджавад). В 

результаті досліджень було отримано фактичні дані про морфологію та характер 

залягання складчастих структур та зон дроблення (від будинажу до меланжу). За даними 

вивчення складчастих структур було встановлено, що генетично вони належать 

переважно до складок чистого вигину з елементами розривних деформацій, які 

сформувались на завершальних стадіях тектонічних перетворень. В результаті первинної 

обробки елементів залягання малих складок встановлено характер локальних палеополів 

напружень. Мікроструктурні тектонофаціальні дослідження виконані по пісковиках 

стрийської світи, відібраних на полігоні навколо села Гребенів (виконавець завідувач 

навчальною лабораторією В. Янченко) засвідчили, що орієнтування оптичних осей кварцу 

взагалом паралелізується із падінням шару пісковику. На побудованих діаграмах 

виділяється два максимуми, що підтверджують дане твердження. Проведений 

тектонофаціальний аналіз показав, що досліджувана порода в ході своєї еволюції зазнала, 

порівняно, не значних деформаційних перетворень, які не перевищують IV тектонофації. 

Основні напруження трансформувалися у крихкі тріщини, що заповнювалися 

карбонатним цементом. Сама ж основа пісковику – кварц-плагіоклазова складова, зазнала 

мінімальних перетворень. Такі зміни виявляються у частковій переорієнтації оптичних 

осей та хвилястому згасанні поодиноких зерен кварцу. 

Узагальнення раніш проведених досліджень мало на меті отримати нові дані стосовно 

прояву деформацій від мікрорівня (виконавці Д. Кравченко, С. Шпирко, О. Вальтер) до 

макрорівня (виконавці Д. Кравченко, С. Шпирко, О. Вальтер, А. Мазко). В результаті 

провденених мікроструктурних досліджень, на прикладі скиби Зелемянка, було з’ясовано, 

що деформаційні перетворення гірських порід фронтальної частини скиб відбуваються 

при переважних температурах в 170-200°С та тисках 10-25MPa. Діаграми розподілу с-осей 

кварцу узгоджуються із даними досліджень мезорівня та фіксують формування насувів із 

лівозсувною компонентою. Структурний аналіз сучасного рельєфу вказує наявність як 

співоосних, так і неспівосних деформацій Скибової зони в цілому. 

 

Практична цінність 

Отримані дані можуть бути використані для палеогеодинамічних реконструкцій, 

уточнення регіональних карт середніх та крупних масштабів. 
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10. Впровадження результатів у навчальний процес: отримані дані було використано для 

розробки практичних робіт за навчальною дисципліною «Основи структурного аналізу» 

та науково-дослідницького практикуму за спеціалізацією «Тектоніка» (ОС магістр, ОП 

«Геологія»). 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, 

інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних проектів: 

Монографії: 

Лукієнко О.І., Янченко В.П., Кравченко Д.В. Структурно-парагенетичний аналіз (на 

тектонофаціальній основі). Книга 2: Мезозона та катазона. – Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2018, – 374 с. 

 

Матеріали конференцій: 

1. Шпирко С., Кравченко Д. Мікротектонічні дослідження пісковиків карпатського флішу і 

задача реконструкції тектонічної історії регіону. VII Всеукраїнська конференція-школа 

"Сучасні проблеми наук про Землю" Київ, 19-21 квітня 2017 р. – С. 79-81. 

2. S. Shpyrko, D. Kravchenko Microtectonic study of Carpathian sandstones across the thrust fault 

zone, Geoinformatics-2017, 15–17 May 2017, Kyiv, Ukraine, 43391_ENG. (Scopus) 

3. D. Kravchenko, S. Spyrko, A. Mazko Geological interpretation of lineament analysis and 

paleotectonic reconstruction: Carpathian nappe zone електр. 11th International Scientific 

Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment 

2017; Kyiv; Ukraine; 11–14 October 2017; Code 115077 (Scopus) 

4. Valter, O., D. Kravchenko Deformation of calcite in veinlets in sandstone of Stryiska formation. 12th 

International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition 

of the Environment; Kyiv; Ukraine; 13–16 November 2018; Code 143684 (Scopus) 

5. Янченко В.П. Мікроструктурні перетворення пісковиків стрийської світи з позиції 

тектонофаціального аналізу Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: 

Збірник тез наукової конференції присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14-16 травня 2019 р.). У 2-х томах / НАН України, 

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 259-

260. 

 

Навчально-методична розробка 

D. Kravchenko Geology of the area of field practice in geological mapping and structural analysis / 

http://www.geol.univ.kiev.ua , 2019 

 

Магістерські роботи: 

1. Шпирко С.Г. «Геологічна будова території Скибової зони Східних Карпат та структурний 

аналіз розломної тектоніки», 2017 р. Науковий керівник проф. В.В. Шевчук. 

2. Вальтер О.Б. «Геологічна будова скиб Зелем’янка і Парашка (Скибова зона Карпат) та 

мікроструктурні особливості пісковиків стрийської світи за результатами досліджень 

кальциту», 2018 р. Науковий керівник доц. Д.В. Кравченко. 

 

12. Рішення вченої ради про затвердження результатів виконання роботи: протокол 

№____ від ________ . 
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