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9. Науковий результат: За звітній період було проведено дослідження північно-східного 

борту Дніпрово-Донецької западини на прикладі Шевченківського родовища, осьової 

частини ДДЗ на прикладі Абазівського родовища, тилової частини Бориславо-

Покутської зони Карпат та Плесецьких мігматитів УЩ. До робіт були долучені студенти 

другого року магістратури за програмою «Геологія» Богдан Черкащенко та Владислав 

Химич, а також програми «Applied Geology» Юніс Абдулгадер Авад Абдулджавад, 

завідувача навчальної лабораторії біостратиграфії та мікропалеонтології Янченка В.П. 

За результатами дослідження північно-східного борту Дніпрово-Донецької западини 

встановлено, що значення коефіцієнту пористості порід карбону та девону пов’язані з 

палеотектонічними факторами – в девонських породах збільшення коефіцієнту 

направлено до Шевченківського скиду, тобто одного з розломів грабеної частини ДДЗ, а 

в породах карбону – до переклінальних частин Шевченківської антикліналі та малих 

скидів на її крилі. 

Дослідження осьової частини ДДЗ на прикладі Абазівського родовища показали, що 

збільшення коефіцієнту пористості пов’язане із переклінальними частинами 

антикліналей. 

Дослідження мезоструктур тилової частини Бориславо-Покутської зони з метою оцінки 

їх впливу на сучасні процеси екзодинаміки показали, що малі зсувні процеси пов’язані із 

руйнуванням замкових частин антиклінальних складок та зсуванням ядерних частин 

синклінальних складок за умови крутопадаючого шарніру. Подібні малі зсуви 

створюють природні заплави, які за умови їх великої кількості та значних опадів при їх 

прориві відіграють каскадний ефект, що призводить до створення значних водних 

потоків. Меланжові зони в аргілітових частинах розрізу за рахунок їх повільного але 

постійного руйнування в зоні сучасної ерозії не є ділянками зсувних процесів. 

Для плесецьких мігматитів Визначено головні особливості геологічної будови та етапи 

становлення. Встановлено, що дані утворення мають первинне мігматитові походження і 

сформувалися в умовах підвищеної тектонічної активності з впровадженням в 

амфіболітовий масив магматичного розплаву. Останній відіграв важливу роль при 

формуванні структурно-текстурних показників вихідної породи та подальші накладені 

метаморфічні процеси. Головним таким процесом була постмігматична крихко-

пластична тектоніка, що власне знівелювала первинні мігматити тим самим суттєво 

ускладнивши інтерпретацію їх генезису. Результатом накладеної тектоніки є часткове 

або повне руйнування тіл палеосоми з утворенням характерних гострокутних форм і 

амплітудою їх зміщень до десятків сантиметрів. 

 

 

Практична цінність 
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Отримані дані можуть бути використані для прогнозування ділянок з підвищеним 

коефіцієнтом пористості, палеогеодинамічних реконструкцій та оцінки 

зсувонебезпечних ділянок. 

 

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»). 
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