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1. ВСТУП 

 

Україна – велика і багата країна! Багата насамперед давньою історією, людсь-

кими і природними ресурсами. З останніх особливе значення мають мінерально-

сировинні ресурси, за кількістю і якістю яких Україна входить до першої десятки 

країн світу. Їхнє розмаїття обумовлено розмаїттям геологічної будови нашої кра-

їни. Дійсно, за порівняно невеликої площі (603 549 км2) на території України наявні 

майже всі головні типи геотектонічних структур (Галецький та ін., 2001; Велика-

нов, Колосовская, 2003; Войновський та ін., 2003; Калінін та ін., 2000; Войновський 

та ін., 2003; Семененко, 1975; Тектонічна карта…, 2007).  

 

1.1. Історія геологічного вивчення території України 

 

В історії геологічного вивчення території України можна виділити чотири етапи: 

У складі Російської імперії: 

 Перший етап –– від указів « Петра I » до часу створення Геологічного ко-

мітету – «Геолкому» .  

 Другий етап – від початку діяльності Геологічного комітету до організації 

першої Державної Геологічної служби та Академії наук України.   

Радянська  доба: 

 Третій етап — найбільш інтенсивний та продуктивний період накопичення 

і обробки нової геологічної інформації. Саме на протязі цього етапу сфор-

мувалися загальні уявлення про геологічну будову та історію геологічного 

розвитку території України 

Незалежна Україна: 

 Четвертий етап –– почався з 90-x років XX сторіччя і триває досі 

Перший етап характеризувався проведенням розрізнених регіонально-геологіч-

них досліджень. Так, у 1700 р. Петром I  був виданий «Наказ Рудокопних справ», 

заснована перша державна установа, завданням якої була систематизація прове-

дення геолого-пошукових робіт на території Російської імперії.   

На території України  у 70-х роках  XXVIII сторіччя вперше були організовані 

геологічні експедиції, які очолювали вчені Російської Академії наук. Перші геоло-

гічні дослідження були проведені в найважливіших геолого-промислових районах: 

Криворізькому залізорудному і Донецькому вугільному. 

В Криворізькому басейні у 1781-82 рр. керівником геологічної експедиції 

В.Ф. Зуєвим вперше було встановлено наявність відслонень  «залізного шиферу» в 

долині річки Саксагань. Пізніше, у 1860-х роках професора Санкт-Петербурзького 

університету Н.А. Барбот-де-Марні та А.Н. Поль обґрунтували існування в районі  

Криворіжжя крупних родовищ залізних руд. У 1899 р. була розпочата промислова 

розробка багатих залізних руд Криворізького басейну.   

В Донецькому регіоні перші геологічні експедиції спочатку були спрямовані на 

пошуки золота, срібла, залізної руди, але пізніше вони переключилися на пошуки 
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вугілля та солі. У 1721 р. була закладена перша вугільна шахта в районі м. Лиси-

чанськ. Ця дата приймається як початок промислового освоєння Донецького вугі-

льного басейну.    

Геологічні дослідження Донбасу продовжувалися і пізніше. Так, у 20-30-х роках 

XIX століття було проведено стратиграфічне розчленовування продуктивних вугі-

льних пластів, розпочато геологічне картування в межах Донецького басейну. У 

першій чверті XIX ст. Е.П. Ковалевський виділив та запропонував назву для окре-

мої геологічної структури – «Донецький кряж», обґрунтував можливість знахо-

дження кам'яної солі в районі м. Бахмут (Артемівськ). В 1841-42 рр. Р. Мурчисон 

встановив, що найбільшу кількість вугільних пластів містить «середній карбон». В 

1872 р. вперше Гірським департаментом була видана геологічна (пластова) карта 

Донецького кам'яновугільного басейну. 

Геологічні дослідження здійснювалися і на території Карпатської складчастої об-

ласті, яка розташована на території декількох держав, кордони яких неодноразово 

змінювались і тому територія вивчалася геологами різних країн. 

У XIV-XVIII ст. тут починається видобуток корисних копалин, зокрема з’явля-

ються нафтові промисли. Вперше відомості про видобуток нафти в районі м. Бори-

слав (Передкарпаття) з’явилися в 1617 р., а в 1853 р. почав працювати перший на-

фтопереробний завод. Крім нафти, в Карпатському регіоні вивчалися прояви заліз-

ної руди, зокрема відомі залишки примітивних домен у районі м. Ужгород  та в 

Івано-Франківській області, а в районі с. Мужієве в Закарпатті відомі залишки што-

льні, де видобували каолін.  

В XIX – на початку XX століття Карпатський регіон входить до складу Австро-

Угорської імперії, геологи якої проводять тут регіональні геологічні дослідження. 

Треба відзначити, що при вивченні Карпат австро-угорські вчені (В. Уліг та ін.) 

спиралися на концепцію покривної будови, яка була розроблена в Альпах. Саме 

тоді були закладені основи сучасних погляді на тектонічну будову Карпат. Після 

розпаду Австро-Угорщини (1918 р.) дослідження в Українських Карпатах прово-

дили польські, румунські, чехословацькі геологи. 

Другий етап відповідає початку систематичного дослідження геологічної бу-

дови території України. Його початок знаменувався створенням у 1882 р. Геологі-

чного комітету, який розпочав систематичні дослідження території Російської ім-

перії, зокрема, регіональної геологічної зйомки з вивченням стратиграфії осадових 

відкладів, петрографії кристалічних порід, будови та тектоніки геологічних струк-

тур. У 1885 р. була розпочата перша 10-верстна зйомка Європейської частини Росії. 

На жаль, вона не була завершена повною мірою, оскільки було закартовано лише  

4 аркуші з 16 запланованих.  

Однак, проводиться планомірне геологічне вивчення території Донбасу, в 1892-

1917 рр. здійснюється геологічна зйомка масштабу 1:42 000, в результаті якої було 

закартовано майже всю територія Донбасу, складений розріз вуглевмісних товщ, 

визначена їх потужність, число вугільних пластів, що дозволило вперше зробити 

підрахунок запасів вугілля Донбасу.  
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У другій половині XIX ст. починається викладання геології і формуються перші 

наукові геологічні школи у Харківському, Київському та Одеському (Новоросійсь-

кому) університетах. 

Геологічна школа Київського університету виникла ще з часів його заснування у 

1834 р., коли серед перших 13 кафедр на фізико-математичному відділені філософ-

ського факультету була відкрита кафедра мінералогії та геогнозії, на якій працю-

вали такі вчені як Степан Федорович Зенович, Ернест Карлович Гофман, Афанасій 

Семенович Рогович, Костянтин Матвійович Феофілактов (рис. 1). Наприкінці XIX 

і на початку XX століття тут працювали такі видатні геологи, як Павло Аполонович 

Тутковський, Володимир Іванович Лучицький, Петро Миколайович Чирвинський, 

Борис Леонідович Лічков, Микола Іванович Безбородько, Петро Якович Армашев-

ський, Віктор Вікторович Дуб’янський та ін. Закладені ще тоді геологічні традиції 

бережно зберігаються і розвиваються до сьогодення колективом ННІ «Інститут ге-

ології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 
Рис. 1. К.М. Феофілактов – багаторічний (1845-1891 рр.) очільник кафедри мінералогії та 

геогнозії Київського університету святого Володимира 

 

Третій етап вивчення території України – створення регіональних наукових і 

виробничих геологічних організацій, які заклали базові основи уявлень про геоло-
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гічну будову території України. Знаменною подією ще за часів гетьмана Скоропад-

ського було створення у 1918 р. Академії наук України, першим президентом якої 

став видатний геолог, Володимир Іванович Вернадський і Геологічного комітету. 

В організації цих структур важливу роль зіграли викладачі Київського університету 

П.А. Тутковський, В.І. Лучицький, П.М. Чирвинський та ін. 1919 рік  

Значними подіями на початку радянської доби було створення у 1923 р. Таврій-

ського університету в м. Сімферополь; у 1923 р. – Українського науково-дослідни-

цького геологорозвідувального інституту (пізніше УкрДГРІ); у 1926 р. – Українсь-

кого науково-дослідницького геологічного інституту (пізніше ІГН) в системі Ака-

демії наук УРСР, який очолив академік П.А. Тутковковський. У 1936 р. дослідни-

ками цього інституту була встановлена нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької 

западини (ДДЗ). 

В передвоєнні роки в 20-і – 30-і роки на території України проводиться 3-верстна 

геологічна зйомка, розпочинаються роботи з вивчення Українського щита (УЩ), 

його петрографії, стратиграфії, структури і магматизму, проводяться детальні дос-

лідження лужних масивів Приазов'я (Н.І. Безбородько, В.І. Лучицкий, Ю.І. Полові-

нкина, М.П. Семененко, Д.Н. Соболев, Л.Г. Ткачук, Н.П. Чирвінський і ін.). У 1936 

р. в Україні було розпочате геологічне картування в масштабі 1:200 000. У 1936-40 

рр. була зроблена спроба (на базі камеральних робіт) скласти геологічні карти для 

всієї України. Ці роботи були перервані війною, але поновилися після війни — пе-

реважно у регіонах  Донбасу і Дніпровського буровугільного басейну. 

В повоєнні роки починається вивчення перспектив нафтогазоносності Дніпров-

сько-Донецької западини, де були відкриті численні родовища вуглеводнів, зок-

рема  Шебелинське родовище (1950 р.). У 1951 р. була складена перша структурно-

геологічна карта УЩ та розроблена схема його геологічної будови та можливої ево-

люції (М.П. Семененко, І.С. Усенко, Ю.Ю. Юрк, Л.Г. Ткачук). У 1952 р. було ви-

дано перший підручник «Геологія УРСР» (В.Г. Бондарчук). 

В 60-ті роки відбулося заснування цілого ряду науково-дослідницьких інститу-

тів, таких, як Інститут мінеральних ресурсів (ІМР), м. Сімферопіль (в системі Мі-

ністерства геології УРСР); Український науково-дослідницький інститут природ-

них газів (УкрНІІГаз) (в системі Укргазпрому);– Інститут геофізики, м. Київ (1960 

р.), Інститут геології і геохімії горючих копалин, м. Львів (1963 р.), Інститут геохі-

мії і фізики мінералів, м. Київ (1969 р.) (в системі Академії Наук України).  

У 70-80 ті роки минулого століття проводяться систематичні геологічні дослі-

дження території України, геологічне картування, пошукові роботи, узагальненя 

геологічної інформації; створюються геологічні і тектонічні карти УЦкраїни різ-

ного масштабу; вивчається глибинна будова літосфери України; з’являються уяв-

лення про шар’яжно-насувну структуру складчастих Карпат; розпочинається ви-

вчення глибоководної западини Чорного моря; видаються 11 томів «Стратиграфія 

УРСР». 

В результаті досліджень здійснюється поглиблене детальне вивчення окремих 

структур України, зокрема вивчаються Донбас, Карпати, Гірський Крим, для яких 

створюються геологічні карти масштабу 1 : 50 000. Територія УЩ на 85% покрита 
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великомасштабною геологічною зйомкою,  на 11% його площі проведене велико-

масштабне глибинне геологічне картування (ГГК — 1 : 50 000), а на 60 % площі – 

середньомасштабне (ГГК — 1 : 200 000). На Волино-Подільській плиті 30 % її те-

риторії покрите крупномасштабною, а понад 50 % площі – середньомасштабною 

зйомкою. Територія ДДЗ на 16 % закартована в масштабі 1:50 000. Причорномор-

ська западина на 6 % покрита зйомкою м-бу 1:50 000, а на більш 50 % її площі 

проведене середньомасштабне геологічне довивчення. 

Четвертий етап починається з набуття Україною незалежності. У зв’язку з кри-

зовими явищами для цього етапу, на жаль, характерне зменшення об'єму фінансу-

вання фундаментальних геологічних досліджень, обмежено фінансуються перева-

жно вузько-прикладні напрямки. Зменшуються обсяги фінансування і геологороз-

відувальних робіт, хоча продовжується підготовка серії Державних геологічних 

карт м-бу 1:200 000, які видаються переважно камеральним шляхом більш поглиб-

леної обробки вже наявного матеріалу. Це призводить до зменшення ступеню сис-

темного підходу до геологічного вивчення територій. Проводиться геологічна зйо-

мка окремих площ м-бу 1 : 50 000, з використанням наявного картографічного ма-

теріалу більшого масштабу та даних дистанційного зондування. 

 

1.2. Основні риси геоморфології території України 

 

Морфогенез (формування рельєфу) визначається сполученням деяких факторів. 

Виділяються регіональні (головні) і локальні (підпорядковані) фактори. До регіо-

нальних факторів належать особливості геологічної будови; прояви новітніх текто-

нічних рухів, які визначають ступень диференціації рельєфу в межах геологічно 

однорідних структур; клімат, який визначає загальну спрямованість морфогенезу. 

До локальних факторів відносяться робота поверхневих вод, яка забезпечує форму-

вання річкових долин, ярово-балкової мережі, річкових терас; робота підземних 

вод, яка відповідальна за утворення карстового й зсувного рельєфу; геологічна ді-

яльність моря, яка проявлена у вигляді абразійних й акумулятивних процесів у при-

морських районах; льодовиковий морфогенез, проявлений локально на території 

України; техногенний рельєф, який виникає за рахунок нераціонального промисло-

вого освоєння території України.  

Найбільш великими морфоструктурами, основними елементами рельєфу терито-

рії України є (рис. 2, 3): гірські райони (Українські Карпати. Кримські гори), сис-

тема височин (Передкарпатська, Азово-Придніпровська, Середньоруська, Волино-

Подільська, Донецька); система низовин (Закарпатська, Придніпровська, Причор-

номорська, Прип’ятська). Рівнинний Крим і Керченська рівнина включаються до 

складу Причорноморської низовини, а акваторії Чорного й Азовського морів вва-

жають окремими морфоструктурами. Особливості морфоструктури рельєфу Укра-

їни визначаються насамперед особливостями її геологічної будови. 

Гірські райони України представлені Українськими Карпатами і Гірським Кри-

мом – новітніми гірськими спорудами Альпійського складчастого поясу, утворені 

у ході молодого альпійського орогенезу. Вони суттєво відрізняються від типових 

альпійських споруд за особливостями геологічної будови й історії розвитку, тому 
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й відрізняються за типовими формами рельєфу. В процесі горотворення у цих гір-

ських спорудах тектонічні рухи були менш активними у порівнянні з Альпами чи 

Кавказом, тому денудаційно-ерозійні процеси у Криму та Карпатах проявлені не 

настільки інтенсивно. 

 

 
Рис. 2. Гіпсометрична карта території України 

 

 
Рис. 3. Головні морфоструктури на території України 

1 - гірські області, 2 - височини, 3 - низовини 
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У складі Українських Карпат прийнято виділяти Передкарпатську підвищену 

рівнину, яка відповідає Передкарпатському прогину; Карпатські гори (Полонино-

Чорногірська зона – найбільш підвищена осьова зона, що має середню ширину 20-

25 км та облямовуючи її Верховинські Карпати, Гринявські гори, Чивчинські гори, 

Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет); Закарпатську низовину (рис. 4, 5).  

 

 
Рис. 4. Українські Карпати 

 

 
Рис. 5. В Карпатах 
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Українські Карпати характеризуються середньогірським рельєфом, їхня протяж-

ність становить до 270 км при ширині 100-110 км, середні відмітки гір становлять 

1000 м, максимальна – 2061 м (гора Говерла). 

До головних форм рельєфу Українських Карпат належать водно-ерозійні і водно-

акумулятивні, гравітаційні і водно-гравітаційні, льодовикові і криогенні, карстові, 

вулканічні, денудаційні. 

Водно-ерозійні й водно-акумулятивні форми представлені досить добре виробле-

ними річковими долинами гірського типу з глибиною розчленування рельєфу від 

200 до 1000 м. Як правило, долини ускладнені глибинною й бічною ерозією. Для 

них характерна наявність річкових терас, так, в долинах р. Дністер і Тиса число 

річкових терас може сягати 7-8, їх відносна висота – до  200 м. 

Гравітаційні форми рельєфу представлені численними невеликими за розміром 

(50 м) обвалами, осипами, зсувами. Вони зазвичай розвинені на найбільш високих 

і розчленованих ділянках гір, наприклад, Полонино-Чорногірська зона, а також у 

вузьких V-подібних долинах. 

Водно-гравітаційні форми – це зсувні утворення гірських районів – деляпсій – 

змішані піщано-глинисті відклади з домішкою грубоуламкового несортованого ма-

теріалу, які майже суцільно покривають схили гір. Потужність деляпсію зазвичай 

зростає по напрямку до дна долин. 

Льодовикові й криогенні форми рельєфу представлені карами, цирками, ниваль-

ними нішами тощо. Їх глибина може сягати 100 м, ширина 50-100 м, іноді до 300-

500 м. Ці форми рельєфу зустрічаються на найбільш підвищених гірських масивах 

Карпат – Чорногіря, Свидовець, Рахівські гори, Полонинський хребет.  

Карстові форми рельєфу розвинені локально і відомі лише в Утьосовій зоні. Так, 

більше 20 печер було відкрито в межиріччі р. Великої й Малої Угольки. Соляний 

карст добре проявлений у Солотвинській западині, де вихід на поверхню соляних 

тіл супроводжується формуванням воронок вилуговування, а над виробленими ка-

мерами соляних шахт виникають воронки просідання глибиною 10-12 м і діамет-

ром 20-30 м. 

Вулканічні форми рельєфу широко поширені в Закарпатті, де представлені вул-

канічними грядами, наприклад, Вигорлат-Гутинська гряда, окремими вулканіч-

ними сопками або їх системами (денудовані вулканічні конуси центрального або 

тріщинного типу, денудаційні останці, некки й інші жерлові утворення, що форму-

ють на поверхні куполи висотою до 10-15 м, наприклад, район Невицького замку), 

вулканічне плато. В таких формах перевищення на вододілах сягає 50-70 м над рі-

внем сучасних рік, наприклад, форми рельєфу неогенових базальтоїдів на вододі-

лах Мукачівського району.  

Денудаційні форми рельєфу – це своєрідні залишкові поверхні вирівнювання, що 

зберігалися на вододілах, наприклад, виположені частини вододілів Карпат, пок-

риті  лугами, які одержали назву «полонини». 

Гірський Крим. Кримські гори займають південну частину Кримського півост-

рова, протягуються з заходу на схід на 180 км при максимальній ширині 50 км. 

Гірський Крим складається із трьох систем гірських хребтів. Головна гряда Крим-
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ських гір простежується від Севастополю до Карадагу, для неї характерні абсолю-

тні відмітки від 600-700 м (на заході) до 1200-1500 м, максимальна вершина – гора 

Роман-Кош (1545 м). Внутрішня передгірна гряда простежується від Інкерману до 

Старого Криму, її висоти в середньому становлять близько 500 м. Зовнішня перед-

гірна гряда розташована між Сімферополем та Севастополем, її абсолютні відмітки 

не перевищують 300-350 м.  

Південний берег Криму представляє пологу ділянку між південним схилом Го-

ловної гряди й Чорним морем, що має ширину 2-12 км і відмітки до 400-500 м. 

Для Кримських гір характерний квестовий рельєф з короткими й крутими схи-

лами на півдні й довгими пологими на півночі, пологим моноклінальним заляган-

ням відкладів мезокайнозою. 

 

 
Рис. 6. Гірські райони України — Крим 

 

Основні форми рельєфу Кримських гір представлені водно-ерозійними, гравіта-

ційними, карстовими формами і грязьовими вулканами. 

Водно-ерозійні форми характеризуються різким розчленовуванням рельєфу, ка-

ньйоноподібною формою долин (р. Бельбек, Кача, Чорна, Великий Каньйон); водо-

токи мають обмежене поширення, оскільки масштаби формування алювію неве-

ликі; відбувається нагромадженням водокам’яних сельових потоків, що найчастіше 

проявляється на південному сході Криму – від Алушти до Судака. Виникненню 

селів сприяє наявність легко руйнівних флішових відкладів таврическої серії, роз-

ріджена рослинність, зливовий характер випадіння опадів.  

Гравітаційні форми представлені обвалами й осипами, які найбільш поширені 

на південному схилі Головної гряди, наприклад, підніжжя Демерджи, схили Кара-

дагу та Аю-Дагу, кам'яний  «хаос» у районі Алупки. Їх виникненню сприяють до-

сить часті землетруси в Криму, які є причиною великих за масштабами і катастро-

фічними за швидкістю обвалів і осипів. 

Карстові форми є типовим елементом рельєфу Кримських гір. Особливо широко 

прояви карсту проявлені на яйлінських масивах у гірські вододілах, де на поверхні 
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верхньоюрських вапняків фіксуються численні карри, борозни, вибоїни, воронки, 

колодязі, понори, карстові печери. У Гірському Криму налічується декілька тисяч 

великих карстових воронок, більше 5000 карстових порожнин, наприклад, Червона 

печера (Кизил-Коба), довжиною понад 12,5 км, карстові шахти – Каскадна (Ай-Пе-

трі) глибиною 246 м, Молодіжна (Карабі-Яйла) глибиною 261 м. Карстуючі карбо-

натні відклади є природним конденсатором і сховищем вологи, наприклад, конден-

саційні води гори Мангуп, Бакла.  

Грязьові вулкани – особлива форма рельєфу на Керченському півострові, пред-

ставлені грязьовими сопками, такими, як сопки імені Н.І. Андрусова, В.І. Вернад-

ського, В.А. Обручева в межах Булганацького сопочного поля, грязьовими вулка-

нами, наприклад, Джау-Тепе, який здіймається на 60 м над рівнем навколишньої 

місцевості. 

Система височин – це підвищені ділянки рельєфу на території України, які ма-

ють відмітки понад 200 м над рівнем моря. Вони відповідають певним регіональ-

ним геолого-структурним елементам: Азово-Придніпровська височина – Українсь-

кому щиту, Середньоруська височина (її відроги) – схилам Воронезької антеклізи, 

Волино-Подільська – Волино-Подільській плиті, Донецька височина – Донецькій 

складчастій області. Більш високі гіпсометричні значення у межах височин (> 200 

м) обумовлені стійкістю до денудації більш древніх кристалічних порід структур-

них елементів, проявом новітніх тектонічних рухів – локальних здіймань, переви-

щення в різних районах (Донбас, Придністров’я). Так, відносні перевищення нео-

генових відкладів у Придністров’ї  місцями сягають 100-120 м над рівнем сучасних 

річок. 

 

 
Рис. 7. Височинний рельєф території України 

1 - гірські області; 2 – височини; 3 - низовини 
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Форми рельєфу височин України представлені денудаційними, водно-ерозій-

ними і водно-акумулятивними, льодовиковими і водно-льодовиковими і карсто-

вими різновидами.  

Денудаційні форми представлені поверхнями вирівнювання, які виразно прояв-

лені у Донбасі та в Азово-Придністровській морфоструктурах у вигляді збережених 

денудаційних та акумулятивних поверхонь вирівнювання. Крім того розвиваються 

денудаційні останці, де на поверхню виходять відпрепаровані докембрійські крис-

талічні породи, наприклад, Кам'яні Могили Приазов‘я (Темрюк-Могила, Корсак-

Могила, Бельмак-Могила та ін.). На Донбасі формуються квести та квестоподібні 

структури, які утворюються в місцях виходу на поверхню карбонатно-теригенних 

і глинисто-сланцевих порід з різною стійкістю до вивітрювання. 

Водно-ерозійні та водно-акумулятивні форми представлені терасами, балковою 

мережею та ярами. Цокольні та акумулятивні тераси широко розвинені у долинах 

річок Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець, Дністер, Прип'ять і їх  притоках. 

Кількість терас змінюється від 5 до 9. Найбільш чітко виражені 1, 2 та 3-я надза-

плавні тераси. Відносні перевищення терас над рівнем ріки становлять 1,6-6,0 м, 

10-15 м, 35-50 м. Балкова мережа та яри широко розвинена в Канівському районі, 

де глибина врізу ярів місцями досягає 35-90 м, в окремих районах Донбасу, де  гли-

бина врізу ярів досягає 15-20 м. В устях ярів і балок формуються конуси виносу – 

піщано-глинистий пролювій, сформований  тимчасовими потоками. 

Льодовикові й водно-льодовикові форми. Діяльність льодовиків найбільш вира-

зно проявлена на Азово-Придніпровській і Волино-Подільській височинах, де ві-

домі сліди діяльності 2-х або навіть 3-х зледенінь: ранньо-четвертинного Окського 

(на заході), середньо-четвертинних — Дніпровського й Московського льодовиків. 

Особливою формою проявів льодовикового рельєфу є так звані Канівські дислока-

ції, які представлені складчастістю «Канівських гір», яка виникла в результаті руху 

Дніпровського льодовика, що впирався у високий правий беріг Дніпра й деформу-

вав мезокайнозойські відклади.  

Льодовиковий рельєф зазвичай представлений моренними, моренно-зандровими 

і зандровими рівнинами, моренними пагорбами, де потужність морени зростає до 

10-12 м. 

Карстові форми рельєфу представлені карстові нішами, колодязями, печерами і 

печероподібними гротами. Їх розвиток особливо характерний для Подільської ви-

сочини, де вони виникають на вапняках нижнього палеозою у вигляді западин діа-

метром до 200-800 м і глибиною до 5 м і більше. На лівобережжі припливів р. Дні-

стер у високо піднятих евапоритових відкладах неогену формуються печери (Кри-

шталева, Озерна, Вертепа, Мокра, Оптимістична).  

Система низовин представлені пониженими ділянками рельєфу (западинами) на 

території України, які мають абсолютні відмітки над рівнем моря від 0 до 200 м, 

характеризуються переважанням акумулятивних форм рельєфу (Придніпровська, 

Причорноморська, Прип’ятська, Закарпатська) (рис. 8). 
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Рис. 8. Низовинний рельєф території України 

1 - гірські області; 2 – височини; 3 - низовини 

 

Вони представлені водно-ерозійними і водно-акумулятивними, льодовиковими і 

водно-льодовиковими, карстовими формами.   

Водно-ерозійні і водно-акумулятивні форми рельєфу розвинені у вигляді річко-

вих терас, які найбільш типові для Придніпровської  низовини, так, наприклад, у 

долині  р. Дніпро налічується до 13 терас, частина з яких похована, а також у ви-

гляді ярово-балкової мережі, яка широко розвинена у Дунайсько-Дністровському 

регіоні (басейни р. Десна, Ворскла та ін.). 

Льодовикові й водно-льодовикові форми рельєфу пов'язані з діяльністю Дніпров-

ського й Московського льодовиків, найбільш повно представлені на Придніпров-

ській і Прип’ятській низовинах, де розвинені морени напору та гляціодислокації. 

Наприклад, морена напору  «Мотринська гряда» розташована на південь від м. Кре-

менчук, чітко проявлена в рельєфі, її довжина 12-13 км, ширина до 4 км, висота 45 

м. Льодовикові й водно-льодовикові форми рельєфу представлені лесовими (субае-

ральними) утвореннями, лесовими рівнинами (покриви), які характерні для При-

дніпровської низовини. Потужність лесових покривів у середньому становить 20 м, 

для них характерні наявність стовпчастої окремості, відсутність горизонтальної 

шаруватості, присутність в окремих розрізах викопних ґрунтів. Походження цих 

форм рельєфу пов’язане з привнесенням eолового пилу в перигляціaльну зону в 

льодовикові епохи і формуванням викопних ґрунтів в міжльодовикові епохи поте-

пління. Для лесів характерні часті прояви суффозійно-просадних процесів. 

Карстові форми рельєфу розвинені локально на заході Прип’ятської низовини, 

виражені провальними воронками діаметром 5-30 м, глибиною 4-9 м і виходами 

ключів. Прикладом таких форм може бути озеро карстового походження  Світязь 

на Волині. Його площа становить 27,5 км2, а глибина — 58 м. 
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Акваторія Чорного та Азовського морів. Азовське море є мілководним басей-

ном з максимальною глибиною моря 14 м. Чорне море має всі елементи глибоко-

водних басейнів океанічного типу і складається з шельфу шириною до 200 км, об-

меженому ізобатою 100 м, материкового схилу до глибини 2000 м, з ухилом від 6-

10 до 20-30° і морського ложа, максимальна глибина якого дорівнює 2245 м. При-

бережні ділянки Чорного і Азовського морів являють собою складне сполучення 

ділянок з абразійним та акумулятивним рельєфом, широко розвинені лимани, ла-

гуни (мілководні затоки), річкові дельти (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Акваторія Чорного та Азовського морів 

 

1.3. Особливості геологічної будови території України 

 

Україна територіально займає південно-західну частину Східноєвропейської 

платформи, яка на півдні і південному заході зчленовується з гірсько-складчастими 

спорудами альпійського Середземноморського поясу (рис. 10). 

Східноєвропейська платформа (СЄП) є однією з найбільших за розміром і відно-

сно стійких ділянок земної кори континентального типу, вона відноситься до дре-

вніх докембрійських платформ і просторово займає значну частину Східної та Пів-

нічної Європи. СЄП простягається: від Скандинавський гір на північному заході  

до Уралу на сході і від Баренцевого моря на півночі до Чорного і Каспійського мо-

рів на півдні. Платформа має двоярусну будову і складається з кристалічного фун-

даменту і платформного чохла. 

Кристалічний фундамент складений глибокометаморфізованими, складно дис-

локованими докембрійськими породами (гранітогнейси, мігматити, кристалічні 

сланці, гранітоїди тощо), які відслонюються в Балтійському і Українському щитах. 

Його консолідація відбулася в палео-мезопротерозої. Фундамент розчленований 

глибинними розломами на ряд тектонічних блоків, які занурені  на різну глибину. 
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Платформний чохол складений слабо дислокованими, неметаморфізованими 

осадовими, частково вулканічними породами фанерозою – від рифею до антропо-

гену, які з різкою структурною незгідністю перекривають породи фундаменту.  

 

 
Рис. 10. Східноєвропейська платформа 

 

Середземноморський пояс є гігантською альпійською гірсько-складчастою спо-

рудою, яка протягується у субширотному напрямку на 16 000 км від Піренейського 

півострова на заході до Індонезійського архіпелагу на сході, де він зчленовується 

зі структурами  Тихоокеанського поясу (рис. 11).  

На території України до складу поясу входять Гірський Крим, Карпатська скла-

дчаста область (Українські Карпати), Переддобруджинський прогин і Азово-Чор-

номорська система.  

Таким чином, центральне місце в геологічному структурному ансамблі України 

займає Український щит (УЩ), який є частиною Східноєвропейської платформи 

(СЄП), і хоч за розмірами значно поступається таким щитам, як Балтійський чи 

Канадський, тим не менш включає не тільки всі типи структурних елементів поді-

бних структур, але й практично всі типи і види корисних копалин. Головними ви-

дами останніх є залізо, уран, титан, золото, рідкісні метали, рідкісні землі, будіве-

льні матеріали та інші неметалічні корисні копалини. З перекривними комплексами 

УЩ пов’язані родовища бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну. 
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Рис. 11. Середземноморський пояс 

 

Український щит на заході перекритий більш молодими породами Волино-По-

дільської плити (ВПП), які представлені полого залягаючими товщами переважно 

осадових, частково вулканогенних порід від рифею до кайнозою, з якими пов’язані 

родовища міді (Волинський рудний район), вуглеводнів (Локачинське) і вугілля 

(Львівсько-Волинський басейн). На північному заході ВПП виділяється Ковельсь-

кий виступ – крупний блок з припіднятим докембрійським фундаментом (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Основні геологічні структури України 

1 – Український щит; 2 – схили Українського щита и Воронезького масиву; 3 – обрамлення 

щита: Волино-Подільська і Скифська плити, Дніпровсько-Донецька западина и Прип’ятський 

прогин; 4 – Західноєвропейська платформа; 5 – Причорноморська западина; 6 – Донецька скла-

дчаста область; 7 – складчасті системи Карпат, Добруджі і Криму; 8 – Прикарпатський і Перед-

добруджинський прогини 
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На півдні структури УЩ занурюються під відклади Причорноморської западини, 

з якими пов’язані родовища марганцю (Нікопольський басейн), і вуглеводнів (Сте-

повий Крим, Керченський півострів, шельф Чорного та Азовського морів). 

Степову частину Криму займає Скифська плита. 

На крайньому північному заході території України розміщуються структури За-

хідноєвропейської платформи, основна частина якої розміщена за межами нашої 

країни. 

Від Воронезького масиву, розміщеному переважно на території Російської Фе-

дерації, УЩ відділений гігантською (площею близько 100 тис. км2) витягнутою в 

північно-західному напрямку Дніпровсько-Донецькою западиною (ДДЗ) – грабе-

ноподібною структурою, виповненою потужним (понад 10 тис. м в осьовій частині) 

комплексом осадових, вулканогенних і хемогенних порід девону, карбону і мезо-

кайнозою, до яких приурочені численні родовища вуглеводнів. ДДЗ – основний на-

фтогазопромисловий регіон України. 

На південному сході від ДДЗ розвинені складчасті структури Донецької складчас-

тої області, головну роль в якій відіграють теригенно-осадові й органогенні комплекси 

кам’яновугільної системи, що вміщують численні шари і прошарки кам’яного вугілля.  

На крайньому південному заході України розміщені структури Переддобру-

дзького прогину – передового прогину Добрудзької складчастої області, розміщеної 

переважно на території Румунії. 

Західна частина України зайнята структурами українського сектора Карпатської 

складчастої системи – альпійської гірсько-складчастої споруди, яка гігантським 

півкільцем обрамляє Панонський серединний масив і займає територію не тільки 

України, а також Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії. У межах України головною 

складовою Складчастих Карпат є система флішових покривів південно-західної ве-

ргентності, які складають Зовнішні Карпати – складний шар’яжно-складчастий 

комплекс, насунутий на структури Передкарпатського передового прогину. З 

останніми пов’язані численні родовища нафти і газу. У Внутрішніх Карпатах роз-

винені гігантські тектонічні "окатиші" протерозойських і палеозойських екзотич-

них порід Мармароської зони. Від Закарпатського прогину Карпати відділені Ви-

горлат-Гутинським вулканічним пасмом і вулканічними структурами Берегівсь-

кого холмогір’я, з якими пов’язані родовища і прояви золота, поліметалів, ртуті, 

перлітів.   

Південь Кримського півострова складений структурами альпійської покривно-

складчастої споруди Гірського Криму, у геологічній будові якої беруть участь ав-

тохтонні, алохтонні й неоавтохтонні утворення від тріасу до палеоцен-міоцену. Це 

частина величезного Середземноморсько-Гімалайського складчастого поясу, відді-

лена від структур Анатолійського Тавру глибоководною западиною Чорного моря. 

Нарешті, на території України відомий ще один дуже специфічний тип геологіч-

них структур, а саме імпактні структури – сліди падіння метеоритів, з якими також 

можуть бути пов’язані такі корисні копалини, як алмази (Західна структура), го-

рючі сланці (Болтиська структура), вуглеводні (Оболонська структура). 

Розглянемо основні тектонічні структури України. 



20 
 

 
 

2. УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ 

 

Український щит – брилове підняття докембрійського фундаменту Східноєвро-

пейської платформи (СЄП), витягнуте в північно-західному напрямку на 1000 км 

від Азовського моря до кордону з Білоруссю, шириною 150–450 км, площею до 200 

тис. км2, складене метаморфізованими породами раннього докембрію, прорваними 

інтрузивними масивами (Коростенський, Новоукраїнський, Корсунь-Новомирго-

родський, Октябрський та ін.), частково перекритими слабо порушеними породами 

мезокайнозою платформного чохла товщиною не більше 100–200 м, до 500 м на 

схилах щита (рис. 13). Щит має блокову будову, виділяються шість мегаблоків, які 

розрізняються за структурою, складом і віком утворення. Як правило, мегаблоки 

розділяються шовними зонами переважно в субмеридіонального напрямку (Гурсь-

кий та ін., 2006, Єсипчук та ін., 2004; Систематизація й упорядкування…, 2015).    

  

 
Рис. 13. Схема будови Українського щита 

 

УЩ складений ранньодокембрійськими утвореннями архею і протерозою віком 

від 3000 до 1500 млн р., серед яких виділяються ряд регіональних хроностратигра-

фічних підрозділів. Схема стратиграфії УЩ була затверджена рішенням ранньодо-

кембрійської секції Національного стратиграфічного комітету (НСК) 13 червня 

2003 р. з урахуванням міжнародної геохронологічної шкали (рис. 14). В останні 

роки було встановлено еоархейський вік кристалічного фундаменту УЩ, які стано-

вить на Побужжі 3,78 млрд р. і 3,95 млрд р. у Західному Приазов’ї.  

В міжнародній геохронологічній шкалі в докембрійському часі виділяються два 

еони: архейський і протерозойський з віковою межею між ними у 2500 млн р. Ар-

хейський еон у свою чергу поділяється на 4 ери: еоархейськa, палеоархейськa, ме-

зоархейськa і неоархейськa з віковими межами між ними відповідно 3600, 3200, 
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2800 млн р. Протерозойський еон поділяється на 3 ери: палеопротерозойська, ме-

зопротерозойська і неопротерозойська з віковими межами між ними відповідно 

1600 та 1000 млн р. 

 

 
Рис. 14. Загальна та регіональна хроностратиграфічна схема УЩ 

 

У регіональній хроностратиграфічній схемі УЩ в архейському еоні виділяють 

ряд підрозділів, які за обсягом часу відповідають ератемам: Азово-Дністровій 

(3650-3200 млн р.), Дніпровій (3200-2800 млн р.), Побужій (2800-2600 млн р.). В 

протерозойському  eоні виділяють підрозділи, які за обсягом часу відповідають си-

стемам: Криворіжій (2600–2000 млн р.), Клесовій (2000–1700 млн р.), Овручій (мо-

лодше 1700 млн р.). Об’єм і склад цих підрозділів розрізняється в різних мегабло-

ках УЩ (рис. 15). Всього виділяють шість мегаблоків (Приазовський, Середньо-

придніпровський, Інгульський, Росинсько-Тікицький, Дністровсько-Бузький і Во-

линський), які розділені шовними зонами переважно субмеридіонального простя-

гання (Оріхово-Павлоградська, Криворізько-Кременчуцька (Інгулецька), Голова-

нівська, Немирівсько-Кочерівська) (рис. 16). Важливою складовою частиною УЩ 

є цілий ряд інтрузивних масивів, головними з яких є: Анадольський, Букинський, 

Вознесенський, Кам’яномогильський, Коростенський, Кіровоградський, Корсунь-

Новомиргородський, Новоукраїнський, Октябрський, Південнокальчицький (Во-

лодарський), Покровокиреєвський, Проскурівський, Хлібодарівський, Чернігівсь-

кий, Чигиринський.  



22 
 

 
 

 
Рис. 15. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита 
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Рис. 16. Мегаблоки УЩ: 1 – Приазовський, 2 – Середньопридніпровський, 3 – Інгульсь-

кий, 4 – Росинсько-Тікицький, 5 – Дністровсько-Бузький, 6 – Волинський 

 

У складі УЩ виділяють ряд структурно-формаційних комплексів порід (СФК), 

головними з яких є: чарнокіт-гранулітовий, плагіограніт-амфіболітовий, тоналіт-

зеленокам’яний, гранітоїдно-метатеригенний, плутонічний і вулканогенно-осадо-

вий (рис. 17). 

Чарнокіт-гранулітовий СФК займає нижній поверх у шаруватій структурі УЩ. 

Він найбільш поширений у Приазовському, Середньопридніпровському і Дніс-

тровсько-Бузькому мегаблоках, де складає виступи древнього фундаменту серед 

більш пізніх СФК. В цих мегаблоках йому відповідають наступні комплекси: у 

Приазовському – приазовський, у Середньопридніпровському – славгородський, у 

Дністровсько-Бузькому – побузький. Для цього СФК характерні наступні формації: 

супракрустальні, плутонометаморфічні, плутонічні. Наприклад, у складі побузь-

кого комплексу супракрустальні формації представлені кінцингітовою, гіперстено-

вою гнейсо-кристалосланцевою, лейкогранулітовою, високоглиноземисто-кварци-

товою, мармур-кальцифіровою, кондалітовою, евлізитовою; плутоно-метаморфічні 

– кінцигіт-гранітовою, гнейсо-ендербітовою, кристалосланцево-діорит-тоналіто-

вою, гнейсо-аляскитовою; плутонічні – метадуніт-гарцбургітовою.  

Плагіограніт-амфіболітовий СФК в Середньопридніпровському мегаблоці 

представлений аульським комплексом, а в Росинсько-Тікицькому мегаблоці – тіки-

цьким. В межах комплексу виділяють формації: супракрустальні, плутоно-мета-

морфічні, плутонічні. Для комплексу є характерними мінеральні асоціації амфібо-

літової фації метаморфізму широке розвинення мігматитів. 
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Рис. 17.  Структурно-формаційні комплекси порід Українського щита
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Тоналіт-зеленокам’яний СФК розвинений у Приазовському мегаблоці (косив-

цевський комплекс) і в Середньопридніпровському мегаблоці (середньопридніп-

ровський комплекс). В межах комплексу виділяють супракрустальні і плутонічні 

формації. Супракрустальні формації представлені метавулканогенними формаці-

ями метакоматіїт-толеїтового типу і метавулканогенно-осадовими джеспіліт-мета-

толеї-тового типу. Плутонічні формації представлені базит-ультрабазитовими фо-

рмаціями: габро-діабазовою, дуніт-гарцбургітовою, габро-дуніт-піроксенітовою, 

які приурочені до зеленокам’яних структур (ЗКС) і тісно пов'язані з формаціями 

метакоматіїт-толеїтового типу; а також салічними формаціями тоналіт-плагіогра-

нітовою, апліт-пегматоїдною, які розміщуються в обрамленні ЗКС. Для комплексу 

є характерним нашарування вулканогенно-осадових утворень які виповнюють не-

гативні структури, вкладені у сіалічний плагіограніт-амфіболітовий чи чарнокіт-

гранулітовий фундамент, а також зональний (поліфаціальний) метаморфізм від зе-

леносланцевої  до епідот-амфіболітової (зрідка амфіболітової) фацій. 

Гранітоїдно-метатеригенний СФК розвинений у всіх мегаблоках УЩ, де пред-

ставлений комплексами: в Приазовському мегаблоці – гуляйпольсько-осипенківсь-

кии, в Середньопридніпровському мегаблоці – криворізько-білозерським, в Інгуль-

ському мегаблоці – інгуло-інгулецьким, в Росинсько-Тікицькому мегаблоці – ума-

нським, у Волинському мегаблоці – тетерівським. В межах комплексу виділяють 

формації: супракрустальні (метаморфізовані формації первинно осадового похо-

дження) і плутонічні, серед яких переважають двупольовошпат-гранітоїдні форма-

ції. Стратифіковані утворення комплексу залягають зі структурною незгідністю на 

нижніх, архейських, СФК. Формації комплексів латерально неоднорідні, вони під-

даються зональному метаморфізму, що варіює від гранулітової до зеленосланцевої 

фацій, але найбільш поширені середньо-температурні фації метаморфізму, а ни-

зько- і високотемпературні обмежено проявлені лише в деяких комплексах (криво-

різько-білозерський та інгуло-інгулецький). 

Плутонічний СФК в Приазовському мегаблоці представлений Східноприазовсь-

ким комплексом, в Інгульському блоці – Корсунь-Новомиргородським, у Волинсь-

кому мегаблоці – Коростенським і Осницьким комплексами.  

Вулканогенно-осадовий СФК розвинений лише у Волинському мегаблоці, в ме-

жах Білокоровицької, Овруцької і Вільчанської западин, складених утвореннями 

овруцького  комплексу.  Комплекс складений переважно супракрустальними фор-

маціями (піщано-алевролітова, трахіандезит-пісковикова, кварцито-пісковикова, 

алевроліт-сланцева), як правило слабо метаморфізованими і неметаморфізованими. 

Розглянемо основні структурні елементи УЩ. 

 

2.1. Мегаблоки Українського щита 

 

Особливості будови мегаблоків УЩ широко описана в науковій літературі (Гур-

ський та ін., 20061; Державна геологічна…, 2001, 2002, 20031, 20041, 20042, 20043, 

20051, 20061, 20062, 20071, 20072, 20073; 2011, Єсипчук та ін., 2004; Николаев и др., 

2014; Шеремет и др., 2009; і багато інших). Розберемо особливості будови мегабло-

ків УЩ на прикладі Приазовського мегаблоку.  
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Приазовський мегаблок займає крайню південно-східну частину УЩ, яка на 

півдні й південному заході межує з Причорноморською западиною, на сході й пів-

нічному сході – з Донецькою складчастою системою, на заході від суміжного Се-

редньопридніпровського мегаблока відділяється субмеридіональним Оріхово-Пав-

лоградським розломом. Середня товщина континентальної кори мегаблоку стано-

вить біля 40 км; вона зменшується до 35 км у Центральному Приазов’ї за рахунок 

підняття границі Мохо; найбільша потужність кори (до 50–55 км) відмічається в 

Оріхово-Павлоградській шовній зоні. 

За особливостями геологічної будови поділяється на три блоки: Західноприазов-

ський, Центральноприазовський і Східноприазовський (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Структура Приазовського мегаблоку 

 

В основі стратиграфічного розрізу Приазовського мегаблоку (рис. 19) залягає ео-

архейськa новопавлівська товща (3,65 млрд р.), розвинена тільки в межах Оріхово-

Павлоградської шовної зони. Товща складена амфіболовими кристалічними слан-

цями з піроксеном, амфіболітами з прошарками гнейсів та залізистих кварцитів, 

метаморфізованих в умовах гранулітової фації. 

Вона перекрита утвореннями ео-палеоархейської західноприазовської серії, осо-

бливо широко розвиненої у Західному Приазов’ї, де вона відслонюється в Салти-

чанському антиклінорії. Серія розділяється на дві товщі: нижню еоархейську верх-

ньотокмацьку (3,8-3,6 млрд р.), складену піроксеновими кристалосланцями, 



27 
 

 
 

плагіогнейсами, амфіболітами і мігматитами; верхню палеоархейську каїнкулацьку 

(3,6-3,2 млрд р.), у складі якої переважають плагіогнейси (амфіболові, біотит-амфі-

болові) з поодинокими прошарками основних порід (піроксенових та амфіболових) 

кристалосланців та амфіболітів. 

 

 
Рис. 19. Схема стратиграфії Приазовського мегаблоку 

 

До палеоархею належать також вовчанська товща складена переважно гранат-

біотитовими та біотитовими гнейсами і драгунська товща, у складі якої розвинені 

гранат-біотитові, амфібол-біотитові гнейси, плагіогнейси, амфіболіти і амфіболові 

кристалічні сланці.  

На палеоархейські утворення накладені мезоархейські ЗКС (Сорокинська, Тер-

нуватсько-Успенська, Гуляйпільська, Шевченківсько-Федорівська та ін.), які пред-

ставлені вузькими видовженими кулеподібними монокліналями (рис. 20). Вони 

складені вулканогенними і вулканогенно осадовими світами: косівцевська (3,5 

млрд р.), новогорівська (3,2-3,1 млрд р.), осипенківська серія (3,0-2,8 млрд р.). Ха-

рактерною особливістю цієї частини розрізу є широкий розвиток метакоматіїтів і 

метабазальтів в нижній частині розрізу, метаосадових порід – в середній і вулкано-

генних порід кислого складу – у верхній. Так, в Сорокинській ЗКС осипенківська 

серія складається з трьох світ (знизу): ольжінської, складеної породами метакома-

тіїт-толеїтової та сланцево-джеспіліт-метатолеїтової формацій; крутобалківської, 
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складеної породами метаконгломерат-пісковиково-глиноземно-сланцової форма-

ції; сурозької, складеної породами метаріодацитової формації.  

 

 
Рис. 20. Зеленокам’яні структури Приазовського мегаблоку 

I – Сорокинська; II – Куйбишевська; III – Гуляйпільська; IV – Шевченківська; V – Косівцевська; 

VI – Тернуватсько-Успенівська; VII – Берестівська; VIII – Новогорівська; IX – Чистопільська; X 

– Павлівська 

 

Неоархею відповідає центральноприазовська серія (2,7 млрд р.) широко розви-

нена в Центральному і Східному Приазов’ї, де її найбільш представницькі розрізи 

відслонюються в Мангуському і Корсацькому синкліноріях. Вона складається з 

двох світ. В її основі залягає темрюцька світа, яка складена біотитовими, гранато-

вими, графітовими, високоглиноземистими, амфіболовими та амфібол-піроксен-бі-

отитовими плагіогнейсами і кристалосланцями, безрудними кварцитами, марму-

рами і кальцифірами з малопотужними прошарками гранат-піроксен-магнетитових 

кварцитів, метагравелітів і метаконгломератів. Її перекриває демьянівська світа, у 

складі якої переважають біотитові, гранатові, глиноземисті, амфіболові, двупірок-

сенові плагіогнейси та кристалосланці, евлізіти, кальцифіри, мармура, безрудні 

кварцити. 

Розріз Приазов’я завершують палеопротерозойські світи: дібровська (2,6-2,5 

млрд р.), розвинена на північному заході Приазовського мегаблоку, складена пере-

важно теригенними утвореннями, метаморфізованими в умовах амфіболітової фа-

ції (кварцити, кварцито-гнейси, гнейси, кристалосланці); гуляйпільська, розвинена 

у однойменній синкліналі, складена високоглиноземистими сланцями і кварци-

тами, залізистими кварцитами, чорними сланцями і флішоїдами; і садова (2,4-2,3 

млрд р.) в Сорокинській ЗКС, складена метаосадовими утвореннями.  
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Особливістю мегаблока є широкий розвиток інтрузивних масивів етапу палеоп-

ротерозойської активізації (Володарський, Кременівський, Октябрський, Катери-

нівський, Кам’яномогильський, Стародубівський та ін.), складених різноманітними 

комплексами вивержених порід (салтичанський, анадольський, обіточенський, хлі-

бодарівський, чернігівський, південнокальчицький, октябрський, кам’яномогильсь-

кий). 

Середньопридніпровський мегаблок – розміщений у східній частині УЩ, із 

заходу і сходу від суміжних блоків відділений субмеридіональними Інгулецько-

Криворізькою та Оріхово-Павлоградською шовними зонами. Є типовою граніт-зе-

ленокам’яною областю, у межах якої виділяються три структурні поверхи: палеоа-

рхейський дозеленокам’яний (аульська серія), мезоархейський зеленокам’яний 

(конкська і білозерська серії, теплівська товща) і палеопротерозойський післязе-

ленокам’яний (криворізька серія, гданцівська і глеюватська світи). Головною стру-

ктурною особливістю мегаблока є наявність ЗКС (Сурська, Верхівцевська, Конк-

ська, Чортомлицько-Соленівська, Білозерська, Дерезуватська), складених метавул-

канітами основного і середнього складу з підпорядкованими шарами парапорід 

конкської серії й метасланцями білозерської серії, до якої також приурочені залізи-

сті кварцити однойменного родовища (рис. 21).     

 

 
Рис. 21. Зеленокам’яні структури Середньопридніпровського мегаблоку 

ЗКС: 1 – Кобеляцька; 2 – Верхівцевська; 3 – Сурська; 4 – Дерезуватська; 5 – Конкська; 6 – Біло-

зерська; 7 – Чортомлицька; 8 – Високопільська 
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Аульська серія включає три товщі (знизу): славгородську, складену амфіболі-

тами, двопіроксеновими, піроксен-амфіболовими і амфіболовими кристалослан-

цями, метаморфізованими в умовах гранулітової і амфіболітової фації; токмаків-

ську, складену біотитовими гнейсами, гранат-амфіболовими кристалосланцями, 

амфіболітами і кварцитами, метаморфізованими в умовах амфіболітової фації; ба-

завлуцьку, складену плагіогнейсами, кристалічними сланцями і амфіболітами, ме-

таморфізованими в умовах амфіболітової фації.   

Конкська серія (3,1-3,0 млрд р.) поділяється на чотири світи (знизу): сурську, 

складену породами метакоматіїт-толеїтової і сланцево-джеспіліт-метатолеїтової 

формації; чортомлицьку, складену породами метадацит-андезит-толеїтової форма-

ції;  алферівську, складену породами метакоматіїтової формації; соленівську, скла-

дену метаріодацитовою формацією. 

Білозерська серія (3,0-2,8 млрд р.) також поділяється на чотири світи (знизу): ми-

хайлівську (кварц-серицитові, кварц-хлорит-серицитові, кварц-біотит-серицитові 

сланці, метакератофіри, діабази, метаріоліти, слюдисті та залізисті кварцити); за-

порізьку (сланці і залізисті кварцити); переверзевську (залізисті кварцити, безрудні 

кварцити і хлорит-роговообманкові сланці); теплівську (метавулканіти з перевагою 

основних відмін, які чергуються з парапородами – метапісковиками і кварц-амфі-

боловими,  кварц-серицит-хлоритовими сланцями). 

В неоархеї Середньопридніпровського мегаблоку виділяють комплекси автох-

тонні ультраметаморфічні: саксаганський (2965 млн р.) – плагіограніти, плагіоміг-

матити, апліто-пегматоїдні граніти; демуринський (2850 млн р.) – апліто-пегматої-

дні граніти, граніти і мігматити сірі порфіробластичні; токівський (2850-2650 млн 

р.) – метасоматити, апліто-пегматоїдні граніти, граніти і мігматити рожеві порфі-

робластичні; мокромосковський (2835 млн р.) – пегматити, апліто-пегматитові і жи-

льні граніти, біотитові і біотит-мусковітові граніти; а також алохтонні інтрузивні: 

сурський (3110 млн р.) – діорити, кварцові діорити, тоналіти, трондьєміти, 

плагіограніти, граніти лейкократові; верхівцевський – метадуніти і метаперидотити; 

варварівський (2965 млн р.) – дуніти і гарцбургіти; девладівський (2835 млн р.) – 

гарцбургіти, лерцоліти, верліти, перидотити, серпентиніти, норити, габро-норити, 

габро. 

Інгульський мегаблок – займає центральне положення в УЩ, має неправильно-

трапецієподібну форму, дещо витягнуту в субмеридіональному напрямку, від сусі-

дніх Росинсько-Тікицького на заході й Середньопридніпровського на сході мега-

блоків він відокремлений субмеридіональними шовними зонами – відповідно Го-

лованівською і Криворізько-Кременчуцькою. Земна кора мегаблоку відноситься до 

сіалічного типу і має відносно невелику потужність — 35-40 км 

Мегаблок складений переважно палеопротерозойською інгуло-інгулецькою се-

рією (гнейси, плагіогнейси, кристалосланці, амфіболіти, кварцити, метапісковики, 

мармури, кальцифіри, залізисті кварцити), яка у східній частині за даними буріння 

підстеляється мезоархейською конкською серією, а в південно-західній – палеоар-

хейською дністровсько-бузькою серією (рис. 22). 
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Рис. 22. Стратиграфічна схема докембрію Інгульського мегаблоку 

 

У складі Інгуло-Інгулецької серії виділяють декілька світ (знизу): зеленоречін-

ська (амфіболіти, амфіболові, амфібол-біотитові і гранат-біотитові гнейси, польо-

вошпатові кварцити), артемівська (гранат-біотитові і біотитові гнейси, піроксен-

плагіоклазові кристалосланці, піроксен- і амфібол-магнетитові кварцити, кумінгто-

нітові й амфібол-діопсидові сланці, а також лептитоподібні гнейси), родіонівська 

(кварцити, метапісковики, сланці, гнейсами графіт-біотитові, гранат-біотитові, ма-

рмури, кальцифіри, параамфіболіти з рідкісними прошарками і лінзами залізистих 

кварцитів), спасівська (двупіроксенові гнейси, гіперстен-біотитові кристалосланці, 

рідше кварцити і метапісковики), кам’яно-костоватська (піроксен-біотитові, гра-

нат-біотитові, амфібол-біотитові, графіт-біотитові плагіогнейси і кристалосланці; 
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амфіболіти та амфібол-біотитові плагіогнейси), чечелеївська (біотитові і гранат-бі-

отитові гнейси, прошарки піроксенових гнейсів і кристалосланців), рощахівська  

(гранат-біотитові і гранат-кордієрит-біотитові гнейси). 

Проявлені в палеопротерозої процеси мігматизації та ультраметаморфогенного 

гранітоутворення призвели до формування гранітоїдів кіровоградського комплексу, 

а також укорінення великих інтрузій новоукраїнського і корсунь-новомиргородсь-

кого комплексів (відповідно Новоукраїнський і Корсунь-Новомиргородський ма-

сиви). 

Росинсько-Тікицький мегаблок – розміщений на північному заході централь-

ної частини УЩ, зі сходу Голованівською шовною зоною відділяється від Інгуль-

ського блока, на заході – Немирівсько-Кочерівською від Волинського і Дністров-

сько-Бузького мегаблоків. Блок складений фрагментами палеоархейської дніс-

тровсько-бузької серії (включення гнейсів і кристалосланців серед гранітоїдів гай-

синського комплексу), метаморфічними утвореннями неоархейських володарсько-

білоцерківської товщі (залізисті кварцити, кристалосланці, амфіболіти, кальци-

фіри, гнейси, мармури) і росинсько-тікицької серії (гнейси й амфіболіти із проша-

рками залізистих кварцитів і карбонатних порід). 

Тут широко розвинені ультраметаморфічні автохтонні комплекси: неоархейсь-

кий тетіївський  і палеопротерозойські звенигородський, гайсинський, ставищен-

ський і уманський, складені переважно гранітами і мігматитами метаморфогенного 

походження. Власне інтрузивні комплекси представлені перидотитами, піроксені-

тами, горнблендитами, амфіболітами, габроноритами юріївського комплексу (2,58 

млрд р.); габроїдами і гранітоїдами фастівського комплексу; а також дайками діа-

базів і габро-діабазів.   

Дністровсько-Бузький мегаблок – займає південно-західну частину УЩ, суб-

меридіональною Немирівсько-Кочерівською шовною зоною на сході відділений 

від Росинсько-Тікицького мегаблока, субширотним Андрушівським розломом на 

півночі – від Волинського мегаблока (рис. 23). Є типовою грануліт-гнейсовою об-

ластю, складений глибокометаморфізованими палеоархейськими породами дніс-

тровсько-бузької серії (гнейси, кристалосланці із прошарками кальцифірів, квар-

цитів, у тому числі залізистих), які залягають серед ендербітів, чарнокітів, берди-

чівських і побузьких гранітів і мігматитів. Верхній структурний поверх представ-

лений кварцитами, гнейсами, кристалосланцями, мармурами і кальцифірами неоа-

рхейської бузької серії, які розвинені у вузьких синклінальних структурах північно-

західного простягання (Кошаро-Олександрівська, Хащувато-Завалівська, Молдов-

ська та ін.). Особливістю мегаблока є широкий розвиток ремобілізованих гранітої-

дів палеопротерозойського бердичівського комплексу, які становлять величезний 

батолітоподібний масив площею близько 15 тис. км2 (рис. 24). 

Дністровсько-бузька серія складена п’ятьма товщами (знизу): тиврівською (пі-

роксенові гнейси і кристалосланці з кальцифірами); гніванською (піроксенові і гра-

нат-біотитові гнейси та кристалосланці з кальцифірами); павлівською (гнейси піро-

ксенові і гранат-біотитові з магнетитом, кристалосланці і залізисті кварцити); бере-
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зненською (гранат-біотитові гнейси з підлеглими кристалосланцями і кальцифі-

рами); зеленолевадівською (лейкократові гранат- і піроксенвмісні гнейси, часто ле-

птитоподібні).  

Бузька серія складається з двох світ (знизу): кошаро-олександрівської (кварцити, 

високоглиноземисті гнейси і кристалосланці); хащувато-завалівської (мармури, ка-

льцифіри, графіт-біотитові, гранат-біотитові, біотитові і піроксенові гнейси, залі-

зисті кварцити, кристалосланці).  

Магматичні породи представлені мафіт-ультрамафітами сабарівського компле-

ксу, які у вигляді ксенолітів знаходяться серед ендербітів гайворонського компле-

ксу (3,65-3,4 млрд р.). Більш молодим, неоархейським, є капітансько-деренюхин-

ський комплекс, складений дуніт-гарцбургіт-перидотит-габроноритовою серією, 

яка вміщує хромітове зруденіння. 

 

 
Рис. 23. Схема будови Дністрово-Бузького мегаблоку 

Метаморфічні комплекси: 1 – дністровсько-бузька серія, 2 – бузька серія 

Гранітоїдні комплекси: 3 – гайворонський, 4 – літинський, 5 – бердичівський, 6 – побузький,  

Мегаблоки: 7 – Волинський, 8 – Росинсько-Тікицький, 9 – Інгульський; 10 – межі геоблоків 

Блоки (райони): І – Хмельницький, II – Вінницький, III – Гайворонський, IV – Синицівський, V 

– Тилігульський, VI – Голованівський, VII – Ятранський, VIII – Лисянський 
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Рис. 24. Стратиграфічна схема докембрію Дністрово-Бузького мегаблоку 

 

Волинський мегаблок – розміщений в північно-західній частині УЩ, від Роси-

нсько-Тікицького мегаблока на сході відділений субмеридіональною Немирівсько-

Кочерівською шовною зоною, на півдні – від Дністровсько-Бузького мегаблока су-

бширотним Андрушівським розломом. Характеризується широким розвитком па-

леопротерозойських гнейсів, амфіболітів, сланців, метавулканічних і карбонатних 

порід тетерівської серії, перекритих метавулканітами, метапісковиками, слан-

цями, аргілітами, діабазами клесівської серії, пугачівської товщі й топільнянської 

серії. Завершує розріз овруцька серія палео-мезопротерозою, якою складена одной-

менна грабен-синкліналь. На території мегаблока широко розвинені ультрамета-

морфічні граніти бердичівського і житомирського комплексу, але основною стру-

ктурною особливістю мегаблока є наявність великого багатофазного Коростенсь-

кого плутону (близько 12 тис. км2). На північний захід від плутону розміщена Пер-

жанська тектонічна зона північно-східного напрямку, до якої приурочені рідкісно-

металічні лужні й сублужні гранітоїди пержанського комплексу.  
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2.2. Шовні зони Українського щита 
 

Головними шовними зонами УЩ, які, як правило, розділяють його мегаблоки, є: 

Голованівська, Криворізько-Кременчуцька, Оріхово-Павлоградська, Немирівсько-

Кочерівська (рис. 25) (Азаров и др., 2005, 2006; Анцифиров и др., 2008, 2009; Гин-

тов, 2005; Шеремет и др., 2011; Державна геологічна…, 2001, 2002, 20031, 20041, 

20042, 20043, 20051, 20061, 20062, 20071, 20072, 20073; 2011, Систематизація й упо-

рядкування… 2015). 

 

 
Рис. 25. Шовні зони Українського щита 

 

Голованівська шовна зона – субмеридіональна S-подібна у плані велика і скла-

дна зона шар’яжної будови, яка відділяє Інгульський мегаблок УЩ від Росинсько-

Тікицького і Дністровсько-Бузького мегаблоків. Вона представлена в різному сту-

пені тектонізованими (до меланжу) метаморфічними утвореннями (амфіболіт-

плагіогнейсові, грануліт-чарнокітоїдні та інші структурно-речовинні комплекси), 

якими складені блоки різних порядків (Лисянський, Тилігульський, Ятранський, 

Голованівський та ін.), розділені підкидо-насувними тектонічними швами перева-

жно лістричного типу, що віялоподібно розходяться на південь. Зона розглядається 

як колізійний шов, закладений в неоархеї (2,8–2,6 млрд р.), якій пізніше був зруй-

нований в результаті розсуву і формування задугового басейну (бузька та інгуло-

інгулецька серії) і знову сформувався в палеопротерозої (2,1–2,0 млрд р.). Із зоною 

збігається уступ розділу Мохоровичича субмеридионального простягання з амплі-

тудою близько 20 км. Західніше цього уступу відбувається різке скорочення тов-

щини гранітного і діоритового шарів. Тут фіксується серія насувів і підсувів, спо-

лучених з Тальнівським розломом, який разом з Первомайським розглядається як 

крайова зона великої насувно-підсувної структури.      
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Криворізько-Кременчуцька (Інгулецька) шовна зона – субмеридіональна 

зона шириною до 30–40 км, межами якої є Криворізько-Кременчуцький і Західно-

Інгулецький глибинні розломи. В її межах зафіксовано найбільшу товщину земної 

кори для цієї частини УЩ (50–58 км). Вона розділяє архейський Середньопридніп-

ровський мегаблок УЩ від суттєво палеопротерозойського Інгульського мега-

блока. Головною особливістю шовної зони є широкий розвиток палеопротерозой-

ської (неоархейської-палеопротерозойської) криворізької серії, насиченої шарами і 

прошарками залізистих кварцитів – основної залізорудної структури України. Вну-

трішня будова шовної зони характеризується сполученням крутонахилених, інколи 

перекинутих, інтенсивно стиснутих, інколи меланжованих складок-лусок (Сакса-

ганська, Східноаннівська) і відкритих синкліналей (Основна).  

У складі криворізької серії виділяється чотири світи (знизу): новокриворізька (ор-

топороди, амфіболіти, амфіболові сланці, метатуфопісковики); скелюватська (сла-

нці талькові, тальк-хлоритові, карбонат-хлорит-талькові, філітоподібні, аспідні, бі-

отитові, хлоритові, метапісковики аркозові, метаконгломерати); саксаганська, яка 

є основною залізорудною світою Кривого Рога, вміщує сім горизонтів залізистих 

кварцитів; гданцівська (метапісковики, кварцити, сланці слюдисто-хлоритові, 

кварц-біотитові з амфіболом, гранатом, ставролітом, андалузитом, прошарки мар-

мурів і залізних руд), які перекриті глеюватською світою (метапісковики, метакон-

гломерати, метаалевроліти, слюдисті сланці). 

Оріхово-Павлоградська шовна зона – протяжна (понад 170 км) лінійна субме-

ридіональна структура шириною від 4 до 40 км, обмежена Західноприазовським 

розломом зі сходу і Оріхово-Павлоградським – із заходу, яка розділяє Приазовсь-

кий і Середньопридніпровський мегаблоки УЩ, складена гнейсами і кристалосла-

нцями новопавлівської товщі, з якими асоціюють піроксеніти, перидотити, серпен-

тиніти новопавлівського комплексу, геохронологічний вік яких становить 3680±60 

млн р., а також флішоїдами і залізисто-кременистими формаціями палеопротеро-

зойської васильківської світи; деякими дослідниками зона розглядається як колі-

зійний шов, який виник у результаті зіткнення двох мікроконтинентів – Приазов-

ського і Середньопридніпровського. 

Немирівсько-Кочерівська шовна зона – розміщена в західній частині УЩ, де 

розділяє Волинський, Дністровсько-Бузький і Росинсько-Тікицький мегаблоки, має 

субмеридіональне простягання в північній частині й північно-східне в південній, 

проявлена у вигляді серії розломних структур (Старосільський, Віленський, Коче-

рівський, Центральний, Брусилівський, Вільшанський, Немирівський розломи), які 

супроводжуються низькоомними аномаліями електричного поля.  

 

2.3. Інтрузивні масиви Українського щита 

 

До головних інтрузивних масивів УЩ належать: Анадольський, Букинський, 

Вознесенський, Кам’яномогильський, Коростенський, Кіровоградський, Корсунь-

Новомиргородський, Новоукраїнський, Октябрський, Південнокальчицький, Пок-

рово-Киреєвський, Проскурівський, Хлібодарівський, Чернігівський, Чигиринсь-

кий (Державна геологічна…, 2001, 2002, 20031, 20041, 20042, 20043, 20051, 20061, 
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20062, 20071, 20072, 20073; 2011; Петрографічний кодекс…, 1999; Шеремет и др., 

2014; Щербаков, 2005). Наведемо їх стислу характеристику. 

Анадольський масив – розміщений в Приазовському мегаблоці, у міжріччі Ка-

льчика і Кальміуса, площею близько 300 км2, де прориває породи центральноприа-

зовської серії, має куполоподібну форму з крутими периклінальними контактами, 

характеризується зональною будовою з рожевими лейкократовими монцонітоїд-

ними гранітами в центральній частині й збагаченими темноколірними мінералами, 

які далі переходять у мігматити. Гранітоїди масиву вміщують ксеноліти (до 15 м), у 

тому числі двупіроксен-плагіоклазові кристалосланці. За геохронологічними да-

ними (по циркону) вік лейкократових гранітів – 2085 млн р.;  

Букинський масив – розміщений в межах Волинського мегаблока, приурочений 

до зчленування Центральної й Тетерівської зон розломів, прориває метаморфічні 

породи василівської світи, має овалоподібну форму у плані й воронкоподібну (ло-

політоподібну) в розрізі, витягнутий в північно-західному напрямку на 24 км при 

ширині 8 км, характеризується вертикальною зональністю: верхня частина (до 1,4 

км) складена діоритами і габродіоритами, які підстеляються монцонітами і мон-

цодіоритами (1,4–2,0 км), і диференційованими габроїдами (глибше 2 км), донна 

частина складена перидотитами і піроксенітами. Породи вміщують численні ксе-

ноліти вмісних порід, скарноїдів, вулканітів основного складу. Характеризується 

концентрично-зональною будовою: внутрішня частина складена діоритами і габро-

діоритами, які облямовані двопіроксеновими монцодіоритами з оторочками квар-

цових монцонітів і амфібол-біотитових монцодіоритів, крайові частини складені 

габроїдами і ультрамафітами (які також зустрічаються у вигляді ксенолітів серед 

монцонітоїдів). Передбачається утворення масиву протягом трьох фаз: I – ультра-

мафіт-мафіти, II – монцонітоїди, III – граніт-гранодіорити. За геохронологічними 

датуваннями за цирконом і Rb-Sr вік масиву 2000±50 млн р.; 

Вознесенський масив – розміщений в межах Інгульського мегаблока, на захід від 

Новоукраїнського масиву, між Братським синклінорієм і Первомайським розломом, 

прориває гнейси інгуло-інгулецької серії, витягнутий в субмеридіональному напря-

мку (а в південній частині – у південно-східному) на 150 км при ширині 20 км. Скла-

дений гранітами сірими, рожево-сірими, зеленувато-сірими крупно-середньозерни-

стими дрібнопорфіровими до трахітоїдних із ксенолітами гнейсів, ендербітів, мігма-

титів, гранулітів. Вік гранітів за монацитом визначений як 2100–1900 млн р.;  

Кам’яномогильський масив – розміщений в межах Приазовського мегаблока, 

у 50 км на північний схід від м. Маріуполь, витягнутий в північно-західному напря-

мку вздовж Кам’яномогильської зони розломів, прориває центральноприазовську 

серію площею 11 км2. Характеризується зональністю: центральна частина складена 

крупнозернистими до пегматоїдних гранітами, периферійні – дрібнозернистими 

гранітами з лінзами кварц-флюорит-мусковітових гнейсів. Радіологічний вік за ци-

рконом – 1810 млн р.;  

Коростенський масив – розміщений в межах Волинського мегаблока на край-

ньому північному заході УЩ, характеризується ізометричною формою в плані з ро-

змірами 110 × 150 км, загальна площа 12 тис. км2. У розрізі має плоску субгоризон-
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тальну форму з товщиною до 40–45 км і складається з ряду субпаралельних тіл гра-

нітів і анортозитів товщиною до 6 км, що дає можливість говорити про його розша-

рований характер. Складений породами так званої анортозит-рапаківігранітної фор-

мації: граніти рапаківі, граніт-порфіри, анортозити, габронорити, пегматити, апліто-

їдні граніти, сієніти, лужні сієніти, лейкократові сублужні граніти, рідкіснометалічні 

граніти. Прориває породи тетерівської серії, граніти і мігматити житомирського ком-

плексу палеопротерозою, перекритий породами овруцької серії палео- мезопротеро-

зою. За радіологічними оцінками вік плутону коливається від 1737 млн р. до 1800 

млн р.   

Кіровоградський масив представляє ультраметаморфічні (автохтонні) утво-

рення. Він розміщений в межах Інгульського мегаблока, витягнутий в субмеридіо-

нальному напрямку на 80 км при ширині від 10 км на півночі до 35 км на півдні, 

згідно із вмісними мігматитами і гнейсами інгуло-інгулецької серії, які він прориває, 

складений порфіроподібними гранітами, рівномірно зернистими гранітами і 

плагіогранітами. За радіологічними визначеннями вік масиву – 2065–2026 млн р.  

Корсунь-Новомиргородський масив – розміщений в північно-західній частині 

Інгульського мегаблока, де прориває гнейси інгуло-інгулецької серії, має овалопо-

дібну форму, витягнутий в субмеридіональному напрямку, площею близько 6000 

км2. За геофізичним даними товщина масиву не перевищує 10–12 км. Масив скла-

дений переважно гранітами (біотит-амфіболові овоїдні рапаківі й порфіроподібні 

рапаківіподібні граніти), частково – основними породами (ультрамафіти, трокто-

літи, габронорити, норити, габро, габролабрадорити, лабрадорити) і монцонітої-

дами (габромонцоніти, монцоніти, кварцові монцоніти). Їхнє співвідношення дис-

кусійне, прийнято вважати основні породи результатом 1-ї фази вкорінення масиву, 

а гранітоїди – 2-ї фази. Вік циркону з рапаківі – 1750±5 млн р.;     

Новоукраїнський масив є інтрузивним (алохтонним) утворенням. Він розміще-

ний на північному заході центральної частини Інгульського мегаблока, його роз-

міри 63 × 75 км, площа – 3,5 тис. км2. Характеризується зональною інтрузивно-

купольною будовою, конусоподібною формою в розрізі (перевернутий конус) з го-

ризонтальною розшарованістю складений (зверху) трахітоїдними гранітами (0–5 

км), піроксеновими гранітами і монцонітами (5–8 км), монцонітоїдами і габромон-

цонітами (8–15 км). Вони становлять дві формації – ранню габро-монцонітову і пі-

зню монцочарнокіт-гранітову. Прориває гнейси інгуло-інгулецької серії палеопро-

терозою, прорваний сієнітами Корсунь-Новомиргородського плутону. За радіоло-

гічними даними вік плутону – 2150–2050 млн р.; 

Октябрський масив – розміщений в межах Приазовського мегаблока, де про-

риває граніти анадольського і хлібодарівського комплексів, на перетині глибинних 

розломів північно-західного і північно-східного напрямку. Він має овалоподібну 

форму, витягнуту в субмеридіональному напрямку на 8 км при ширині 6 км (рис. 

26). Масив складений лужними сієнітами, серед яких в південній частині виділя-

ється велике серпоподібне тіло фояїтів, а в північній – габро, піроксенітів і перидо-

титів, які також зустрічаються у вигляді невеликих лінзоподібних тіл у різних час-

тинах масиву і в його ендоконтактах. Характерною особливістю масиву є присут-

ність лінзоподібних тіл маріуполітів. За геохронологічними даними (за цирконом) 
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вік масиву – 1795 млн р. Лужні породи масиву є цінною сировиною і вміщують 

значні ресурси нефелінових, рідкіснометалічних і рідкісноземельних руд. 

 

 
Рис. 17. Схема будови Октябрського масиву 

1 – хлібодарівський комплекс; 2 – анадольський комплекс; 3 – південнокальчицький комплекс; 

4–10 – октябрський комплекс: піроксеніти (4), габро (5), лужні піроксеніти (6), фояліти (7), 

пуласкіти (8), маріуполіти (9), лужні метасоматити (10); 11 – розломи; 12 – свердловини та їх 

номери 

 

Південнокальчицький (Володарський) масив – розміщений в Приазовському 

мегаблоці, витягнутий в північно-західному напрямку, площею близько 170 км2, 

прориває центральноприазовську серію, складений тілами розшарованих лужних 

габроїдів, плагіоклазитів, монцонітів (I етап), сієнітів і кварцових сієнітів (II етап), 

прорваних дайками мікросієнітів, мікрогранітів, гранофірів. За геохронологічними 

датуваннями по цирконах вік габро – 1807 млн р., монцонітів – 1785 млн р. К сієні-

товому штоку в південній частині масиву приурочено Азовське циркон-рідкіснозе-

мельне родовище;     
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Покровокиреєвський масив – розміщений в Приазовському мегаблоці, на пере-

тині Волноваської й Грузько-Єланчицької зон розломів, площею 10 км2, має штоко-

подібну форму, концентрично-зональну будову: центральна частина складена габрої-

дами, периферійні – піроксенітами, у південній частині масиву зустрічаються нефе-

лін-лейцитові породи (нефелінові сієніти, маліньїти та ін.), які вміщують значні ресу-

рси нефелінових руд. Вік масиву вважається девонським;    

Проскурівський масив – розміщений в межах Дністровсько-Бузького мегаблока, 

у 45 км на південь від м. Хмельницький, у межах Подільської тектонічної зони, де 

прориває автохтонні граніти бердичівського комплексу. Має неправильно-ізометри-

чну форму у плані, розміри 3 × 5 км, у розрізі – форму перевернутого конуса, центра-

льна частина якого складена мельтейгітами, а крила – ійолітами, нефеліновими сіє-

нітами, піроксеновими ультрабазитами, облямованими потужним ореолом феніти-

зованих вмісних порід. Вік циркону з нефелінового сієніту – 2100±40 млн р.;  

Хлібодарівський масив – розміщений в межах Приазовського мегаблока, витя-

гнутий в північно-східному напрямку на 18 км при ширині 9 км, площа близько 120 

км2, прориває гнейси західноприазовської серії, чарнокіти токмацького і граніти 

анадольського комплексів, у свою чергу прорваний лужними породами Октяб-

рського масиву. Західна частина масиву складена кварцовими сієнітами, східна – 

біотитовими, біотит-амфіболовими і гіперстеновими гранітами. За геохронологіч-

ними датуваннями по циркону з кварцових сієнітів (чарнокітів) вік масиву – 2046 

млн р.;   

Чернігівський масив – розміщений в однойменній тектонічній зоні на межі 

Приазовського і Середньопридніпровського мегаблоків, де представлений серією 

дайкоподібних тіл лужних ультрабазитів, габроїдів, мельтейгітів, нефелінових і лу-

жних сієнітів, карбонатитів, облямованих ореолами фенітизації (загальною товщи-

ною до 600–700 м), витягнутих у субмеридіональному напрямку. Вік масиву за ци-

рконом з карбонатитів – 2090±20 млн р. З карбонатитами комплексу пов’язані зна-

чні ресурси рідкіснометалічних і рідкісноземельних руд.      

Чигиринський масив – розміщений в межах Інгульського мегаблока, у північ-

ній частині Приінгульської синкліналі, на схід від Корсунь-Новомиргородського 

плутону, серед мігматитів чечелеївської й спасівської світ, які він прориває. У плані 

має неправильно-трапецієподібну форму, розміри 40 × 40 км, площу близько 1500 

км2. Складений порфіроподібними гранітами, інколи гіперстеновими гранітами.  За 

радіологічними даними вік масиву – 2045 млн р.  
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Назвіть основні етапи історії геологічного вивчення території України. 

2. Коли почалося вивчення геології території України? 

3. Які структури території України вивчалися раніше всього? 

4.  Яка роль Геологічного комітету у вивченні території України? 

5. Охарактеризуйте роль і значення геологічної школи Київського університету. 

6. Які роботи на території України були проведені в радянські часи? 

7. Які явища в геологічній галузі України характерні для часів незалежності? 

8. Наведіть основні морфоструктурні форми рельєфу України. 

9. Охарактеризуйте гірські райони України. 

10. Які головні форми рельєфу Карпат? 

11. Які головні форми рельєфу Гірського Криму? 

12. Де в Україні розвинена система височин? 

13. Охарактеризуйте загальну геотектонічну позицію України. 

14. Назвіть основні геологічні структури України. 

15. Надайте загальну геологічну характеристику Українського щита. 

16. Назвіть основні структурно-формаційні комплекси Українського щита. 

17. Охарактеризуйте загальну геологічну структуру Українського щита. 

18. Надайте характеристику Приазовського мегаблока. 

19. Надайте характеристику Середньопридніпровського мегаблока. 

20. Надайте характеристику Приазовського мегаблока. 

21. Надайте характеристику Інгульського мегаблока. 

22. Надайте характеристику Росинсько-Тікицького мегаблока. 

23. Надайте характеристику Дністровсько-Бузького мегаблока. 

24. Надайте характеристику Волинського мегаблока. 

25. Чим представлені шовні зони Українського щита? 

26. Охарактеризуйте головні інтрузивні масиви Українського щита.     
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3. ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА  

 

Волино-Подільська плити (ВПП) розміщена на південно-західних схилах Східно-

європейської платформи, між УЩ і Передкарпатським прогином. У рифеї й венді 

тут розвивалася південно-західна частина Волино-Оршанського прогину, у кембрії 

та ранньому девоні – Балтійсько-Дністровський перикратонний прогин, у серед-

ньому девоні-карбоні – Львівський палеозойський прогин (ЛПП).  

Тектонічна будова регіону має блоковий характер, блоки обмежені зонами гли-

бинних розломів, основні з яких північно-східного і північно-західного напрямків. В 

регіоні виділяються Східноєвропейська (древня) і Західноєвропейська (молода) 

платформи, границя між ними проходить по Нововолинському і Радехів-Рогатин-

Монастирському розломах, які є складовими трансєвропейської шовної зони (зона 

Тейссейре-Торнквіста).  

На СЄП виділяються Волино-Подільська монокліналь, Ковельський виступ та Зо-

внішня зона ЛПП, що сформувалася на слабо дислокованих відкладах рифею-сере-

днього девону, які залягають на кристалічному фундаменті. На Західноєвропейській 

платформі виділяється Внутрішня зона ЛПП, що сформувалася на дислокованих від-

кладах рифей-середньодевонського віку, і Рава-Руська складчаста зона з накладеною 

Львівською крейдовою мульдою в її північно-західній частині. На південний схід від 

Внутрішньої зони ЛПП виділяють Міліївську зону лінійно витягнутих дислокованих 

структур північно-західного простягання (рис. 18, 19). 

Волино-Оршанський прогин простягається в північно-східному напрямі за межі 

України. Він виповнений червоноколірними породами верхнього рифею товщиною 

від 300 м до 900 м, а у венді перекритий теригенно-вулканогенними відкладами. На 

півночі він обмежений Ратнівською горстовою зоною.  

У геологічній будові території беруть участь осадові утворення верхнього про-

терозою (рифей, венд), палеозою (кембрій, ордовик, силур, девон, карбон), мезозою 

(юра, крейда) та кайнозою (неоген) (рис. 20). Вони залягають на архей-протерозой-

ському кристалічному фундаменті, що виходить на поверхню в області УЩ і зану-

рюється в південно-західному напрямі до глибини 8 км на границі з Передкарпат-

ським прогином. В цьому ж напрямку збільшуються повнота розрізу й товщини 

осадових утворень. 

Архей і палео-мезопротерозойський фундамент представлений гранітами, грано-

діоритами, біотитовими, амфіболітовими сланцями та іншими виверженими й ме-

таморфічними породами. 

Осадовий комплекс починається утвореннями поліської серії (рифей), складеної 

дрібнозернистими пісковиками, алевролітами, аргілітами з пластовими інтрузіями 

основного складу (до 1000 м), волинської (400 м) – перешарування базальтів та їх 

туфів з пачкою строкатих пісковиків, гравелітів і конгломератів у підошві і валдай-

ської (до 500 м) серій (венд) – чергування пісковиків, алевролітів, аргілітів. 
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Рис. 18. Схема тектонічного районування Волино-Поділля 

1 – границя УЩ; 2 – границя ЛПП; 3 – границя Передкарпатського прогину; 4 – Нововолинсь-

кий і Радехів-Рогатин-Монастирський розломи (зона Тейссейре-Торнквіста); 5 – основні роз-

ломи північно-західного напрямку (2-2 -  Луцько-Збаразько-Кам’янець-Поліський; 3-3 – Горо-

доцько-Капуський; 4-4 – Рава-Руський; 5-5 – Рівненсько-Борщівсько-Новосілківський); 6 – ос-

новні розломи північно-східного і субширотного напрямку; 

I – СЄП: Iд – Волино-Подільська монокліналь, I6 – Ковельський виступ, Iв – Зовнішня зона 

ЛПП; II – Західноєвропейська платформа: II8 – Внутрішня зона ЛПП, II6 – Міліївська зона; III – 

Рава-Руська зона з накладеною Львівською мульдою; IV – Передкарпатський прогин   

 

 
Рис. 19. Геологічний профіль по лінії Рава-Руська–Великі Мости–Локачі–Семеринка 
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Рис. 20. Схема стратиграфії Волино-Поділля 
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Кембрійські відклади (до 900 м) представлені балтійською та бережківською се-

ріями. В підошві першої залягає горизонт рівненських пісковиків (до 30–40 м), пе-

рекритих глинистими породами. Бережківська серія – чергування пісковиків, але-

вролітів, аргілітів. Зі сходу на захід зменшується зернистість, частка піщаних порід 

у розрізі. 

Ордовик складений теригенно-карбонатною товщею (до 105 м). 

В силурі виділяють горизонти: китайгородський і баговицький (венлокський 

ярус), малиновецький (лудловський) і скальський (пржидольський ярус). На заході 

вони складені вапняками (350¬–450 м) і вапняково-глинистими породами (до 900 

м), на сході розвинені бар’єрні рифи, з доломітами зі включеннями і пропластками 

ангідритів в зарифових частинах. 

Нижній девон складений сірою вапняково-теригенною тиверською і піщано-гли-

нистою червоноколірною дністровською серіями товщиною від 1500 м у західній 

частині до 450 м у східній, а на Ковельському виступі – до 100 м. Розріз середнього 

девону (105–230 м) починається лопушанською світою з базальною пачкою (до 20 

м) пісковиків, алевролітів та аргілітів, перекритою масивними доломітами, доло-

міто-ангідритами (до 40 м). Вище залягають підлипська, пелчинська і золотолип-

ська світи, складені чергуванням вапняків, доломітів, пісковиків, алевролітів та ар-

гілітів (до 150 м). Розріз середнього девону закінчується батятицькою світою (до 

35 м), складеною аргілітами з прошарками алевролітів і доломітів. Верхній девон 

представлений товщею вапняків і доломітів франського і фаменського ярусів, іноді 

з пропластками аргілітів і пісковиків у верхній частині загальною товщиною до 

1000 м. 

В карбоні (до 1100 м) вирізняють турнейський, візейський, серпуховський яруси 

нижнього відділу та башкирський ярус – середнього. Це товща сіроколірних, внизу 

вапняково-теригенних, а вище – теригенних порід із пропластками вугілля, які у 

верхньому візе – нижньому башкірі мають промислове значення (Львівсько-Воли-

нський вугільний басейн).  

Відклади палеозою з стратиграфічною і кутовою незгідністю перекриті мезозой-

ськими породами, товщина яких на заході досягає 1600 м. Вони представлені тери-

генно-вапняковими породами юри (від оксфорду до титону) і теригенно-вапняко-

вими – нижньої та середньої крейди (альб-маастрихт). На схилі УЩ розвинуті 

тільки верхньокрейдові відклади товщиною до 100 м. Породи неогену представлені 

пісками із пропластками глин невеликої товщини, значно поширені четвертинні 

відклади товщиною 0,3–0,5 м. 

Волино-Подільська монокліналь – складена осадовими утвореннями рифею 

(поліська серія), венду (волинська і валдайська серії), кембрію (балтійська і бере-

жківська серії), ордовику (теригенно-карбонатна товща), силуру (китайгородсь-

кий, баговицький, малиновецький і скальський горизонти), девону (тиверська і дні-

стровська серії, лопушанська, підлипська, пелчинська, золотолипська і батяти-

цька світи, товща вапняків і доломітів), карбону (товща вапняково-теригенних по-

рід), юри і крейди (теригенно-вапнякові породи), неогену (піски із прошарками 

глин), які залягають на архей-протерозойському кристалічному фундаменті (гра-

ніти, гранодіорити, сланці, інші вивержені й метаморфічні породи), що виходять на 
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поверхню в області УЩ і моноклінально занурюються у південно-західному напря-

мку до глибини 8 км на межі з Передкарпатським прогином, у цьому ж напрямку 

збільшуються повнота розрізу і товщини осадових утворень; 

Ковельський виступ – позитивна структура, яка відокремлює дві негативні стру-

ктури: Львівський палеозойський прогин на півдні та Брестську западину на півночі; 

вважається, що покрівля кристалічного фундаменту вздовж східної й південної межі 

залягає на глибині до 3 км; платформний чохол представлений типовими для Волино-

Подільської плити осадовими формаціями, особливістю є присутність потужної (до 

450 м) вулканічної формації нижнього венду;   

Львівський палеозойський прогин (ЛПП) – розташований на південному за-

ході СЄП, сформований на слабо дислокованих відкладах рифею-середнього де-

вону, які залягають на кристалічному фундаменті, глибина залягання якого досягає 

7 км у центральній частині прогину (рис. 21). Володимир-Волинським розломом 

він відділяється на півночі від Ковельського виступу.  

 

  
Рис. 21. Тектонічна схема Львівського палеозойського прогину 
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1 – Львівсько-Волинська западина і Варшавсько-Люблінський прогин; 2 – найбільш занурена 

частина западини з основною промисловою вугленосністю; 3 – південно-східне крило палео-

зойського прогину (Волино-Подільська монокліналь); 4 – західне крило палеозойського про-

гину; 5 – Український щит; 6 – Волинський або Ковельський виступ; 7 – Передкарпатський 

прогин; 8 – Карпатський складчастий комплекс;  9 – Словацько-Ратнівський горст; 10 – Пін-

ська або Поліська улоговина; 11 – Підлясько-Брестська западина; 12 – великі тектонічні по-

рушення; 13 – границі структурних підрозділів 

 

Відклади прогину слабодислоковані й залягають згідно з формами рельєфу кри-

сталічного фундаменту, який занурюється на захід. Виділяється ряд антикліналей і 

синкліналей північно-західного простягання, до останніх приурочені вугленосні 

відклади (родовища Волинське, Сокальське, Міжріченське, Тяглівське). У північ-

ній частині прогину виділяються Волинська монокліналь, Літовезька і Красноград-

ська антикліналі, Сокальська брахісинкліналь, Міжріченська синкліналь, Волинсь-

кий і Забузький скиди, а в південній – Тяглівська і Каровська синкліналі, Белз-Ми-

лятинський, Бутинь-Хлевчанський, Нестерівський насуви, Рава-Руський розлом, 

який є межею прогину.  

Домезозойський чохол прогину представлений девонськими доломітами, вапня-

ками, пісковиками та алевролітам (до 2100 м); кам’яновугільними пісковиками, 

гравелітами, вапняками й аргілітами, інколи з промисловими прошарками вугілля 

(хорівська, куличківська, олеськівська, володимирська, устилузька, порицька, івани-

чівська, лишнянська, бужанська, морозовицька, паромівська, кречівська світи за-

гальною товщиною до 1200 м). Вони перекриті строкато-колірними піщано-глини-

стими утвореннями, вапняками, гіпсами, ангідритами юри (до 570 м); мергелями і 

крейдою крейдової системи (150–800 м); кварцитами, пісками, глинами із пластами 

бурого вугілля, вапняками із прошарками мергелів і пісків неогену (75 м); четвер-

тинними пісками, супісями, суглинками, глинами (до 35 м). 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Охарактеризуйте структурне положення Волино-Подільської плити. 

2. Якими основними структурно-формаційними комплекси складена Волино-По-

дільська плита? 

3. Назвіть основні структурні елементи Волино-Подільської плити. 

4. Яке значення має Львівський палеозойський прогин? 
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4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА 
 

Західноєвропейська платформа займає крайову північно-західну частину України, 

де виходить дуже незначна її частина. Її фундамент являє собою зруйновану герцин-

ську складчасту споруду, перекриту мезозойським осадовим чохлом. Платформа за-

ходить на територію України у вигляді клину, східна частина якого відповідає Рава-

Руській зоні, а західна занурюється під аль-пійську споруду Карпат.  

Західноєвропейська платформа в регіональному плані являє собою монокліналь 

північно-східного падіння, яка в західній частині (за межами України) має назву Пе-

редсудетської, а в східній – Краківсько-Сілезької. Герцинський фундамент там пред-

ставлений дислокованими флішеподібними породами і ґраувакками нижнього кар-

бону, а чохол складений теригенно-уламковими породами карбону з прошарками ву-

гілля, верхньокам'яновугільно-нижньопермськими породами. Вище залягає циклічно 

побудована верхньопермська теригенно-карбонатно-соленосна формація (цехш-

тейн), в основі якої розвинені металоносні сланці з родовищами міді. З породами цех-

штейну також пов'язані родовища нафти, газоконденсату і газу, поклади калійних со-

лей і ґаліту.  

На Західноєвропейській платформі в межах України виділяється Внутрішня зона 

ЛПП, що сформувалася на дислокованих відкладах рифей-середньодевонського 

віку, і Рава-Руська складчаста зона з накладеною Львівською крейдовою мульдою 

в її північно-західній частині. 

 На території України у структурі Західноєвропейської платформи  на південний 

схід від Внутрішньої зони ЛПП слід, очевидно, виділяти зону лінійно витягнутих 

дислокованих структур північно-західного простягання, тектонічна будова яких 

подібна до будови структур Внутрішньої зони прогину, але в розрізі яких відсутні 

відклади середнього девону і карбону. Цю зону пропонується назвати Міліївською 

по назві першої структури, виявленої і підготовленої тут сейсморозвідкою до бу-

ріння. 

В структурі Західноєвропейської платформи на території України виділяються два 

структурні поверхи: 

Фундамент платформи – з рифейським віком консолідації складається із чоти-

рьох структур, послідовно насунутих одна на одну із заходу на північний схід: 

Лежайська зона – байкальський складчастий комплекс, складений сланцями, фі-

літами і кварцитами санської серії; являє собою докембрійське пасмо, яке під час 

утворення флішу Східних Карпат і нижніх молас Передкарпатського прогину відо-

кремлювало геосинклінальну область від платформної. Рифейські утворення зна-

чно дислоковані, зазнали епізонального метаморфізму. 

Коханівська зона має салаїрський вік консолідації, складена аргілітами із про-

шарками пісковиків венд-кембрійського віку, в подальшому перероблених пізньо-

каледонськими і герцинськими рухами. За Калуським розломом насунута зі сходу 

на Рава-Руську зону. Максимальні глибини залягання складчастої основи місцями 

перевищують 4 км. 
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Рава-Руська зона має каледонський вік консолідації, складена глинистими фор-

маціями ордовику-раннього девону, яка зазнала складчастості та подальшого пере-

роблення герцинськими рухами. Рава-Руським розломом ця товща насунута на 

Львівський середньопалеозойський прогин. 

Розтоцька зона співпадає із західною частиною ЛПП. Вона належить до ран-

ньобайкальської консолідації, складена теригенно-вулканогенними утвореннями 

волинської серії нижнього венду, перекритими комплексом теригенних відкладів 

від верхнього венду до нижнього девону. Глибина залягання складчастої основи 

Рава-Руської зони коливається у межах 0,5–1,5 км. 

Платформний чохол – представлений відкладами палеозою і мезозою, перекри-

тими молодими кайнозойським осадками, які формують такі структури: 

Дністровський перикратонний прогин – розміщений між структурами УЩ на 

сході й Складчастих Карпат на заході, складений вулканогенними формаціями ни-

жнього венду (волинська серія) і осадовими венду (могилів-подільська і канилівська 

серії), нижнього кембрію (балтійська серія), ордовику, силуру та нижнього девону 

(тиверська серія);  

Стрийський юрський прогин – центриклінальна депресія асиметричної будови 

з більш крутим південно-західним бортом (кути падіння до 40–45о); 

Львівська крейдова западина – характеризується асиметричною будовою з кру-

тим південно-західним крилом і пологим східним.  

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Що являє собою Західноєвропейська платформа? 

2. Охарактеризуйте будову Західноєвропейської платформи. 

3. Які зони виділяються у фундаменті Західноєвропейської платформи? 
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5. ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА 
 

Дніпровсько-Донецька западина розділяє древні структури УЩ і Воронезького 

масиву. Її загальна площа 101,8 тис. км2. На північному заході відокремлена від 

Прип’ятської западини Чернігівським виступом, на південному заході обмежена 

УЩ, на північному сході – Воронезькою антеклізою, на південному сході – Склад-

частим Донбасом. Вона є частиною величезної лінійної структури – Сарматсько-

Туранського лінеаменту (лінії Карпінського), що простягається від Балтійського 

моря до передгір’їв Тянь-Шаню. Її виникнення пов’язано з глибокими розколами 

земної кори в рифеї й у девоні, формуванням систем авлакогенів, які пізніше пере-

творилися на западини. У центральній частині ДДЗ скорочується товщина консолі-

дованої кори, поверхня Мохо піднімається до 30 км, тоді як у межах суміжних УЩ 

і Воронезького масиву вона залягає на глибинах 45–55 км. Серед нафтогазоносних 

областей України ДДЗ за розвіданими запасами, потенційними ресурсами і видо-

бутком вуглеводнів посідає провідне місце.  

ДДЗ виповнена потужною товщею осадових порід від середньодевонських до че-

твертинних, для яких характерні різноманітний літологічний склад, широкий набір 

фаціальних умов – від морських (пісковики, алевроліти, аргіліти, сланці) до лагун-

них (вапняки, сіль, крейда, ангідрити) і континентальних (вугілля, строкатоколірні 

породи). Глибини залягання осадових відкладів збільшуються в напрямку з північ-

ного заходу на південний схід, а також від бортів западини до її осьової частини, 

що призводить до поступового зменшення потужностей порід і чітко простежу-

ється на регіональних профілях. Максимальна товщина відкладів у найбільш зану-

рених частинах западини досягає 15–17 км. У ДДЗ встановлена промислова проду-

ктивність палеозойських і мезозойських утворень. Переважна більшість родовищ 

нафти і газу зосереджена в палеозойських відкладах. 

Найдавніші з відомих в межах ДДЗ утворень – метаморфічні, ультраметаморфічні 

та інтрузивні породи архею та палеопротерозою, що складають кристалічний фун-

дамент: гнейси, граніти, кристалічні сланці, амфіболіти, метавулканогенно-осадові 

породи. Основна частина розрізу складена палеозойськими породами, серед яких ви-

діляють відклади девонської, кам’яновугільної і пермської систем, серед яких виді-

ляється ціли рід структурно-формаційних комплексів (рис. 22). 

Девон – це складно побудований поліфаціальний комплекс вулканогенних, соле-

носних, карбонатних, теригенних сіро- та червоноколірних порід товщиною до 7,5–

8,9 км. Девон представлений середнім і верхнім відділами. За літологічними особ-

ливостями в його розрізі виділяють 5 літологічних комплексів: підсольовий, ниж-

ній соленосний, міжсольовий, верхній соленосний та надсольовий (рис. 23). 

Середній девон представлений перешаруванням пісковиків, алевролітів, аргілітів 

з прошарками доломітів ейфельського (40-50 м) і живетського (20-80 м) ярусів.  

Верхній девон є складним гетерогенним комплексом франського та фаменського 

ярусів (до 4–5 км і більше).  

Франський ярус складений (знизу): перешаруванням кварцових пісковиків, але-

вролітів, аргілітів (25–60 м); товщею органогенних вапняків і доломітів (10–37 м); 
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аргілітів, вапняків з прошарками ефузивних порід (50–200 м); аргілітами, алевролі-

тами, мергелями, вапняками з прошарками гравелітів і туфопісковиків (50–100 м); 

аргілітами, вапняками, мергелями, туфами основного складу (80–130 м), вулкано-

генними, вулканогенно-осадовими і соленосними відкладами (до 400–500 м) (ниж-

ній соленосний комплекс).  

Фаменський ярус – це потужний (до 3–4 км) складно побудований комплекс, ни-

жня частина якого представлена міжсольовою товщею, середня – верхньою соле-

носною товщею і верхня – надсольовою товщею загальною товщиною до 3-4 км. 

 

 
Рис. 22. Формації палеозою північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини 
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Рис. 23. Схема стратиграфії девонських відкладів ДДЗ 

 

Кам’яновугільна система складає основну (понад 60 %) частину розрізу осадо-

вого чохла ДДЗ, її товщина сягає 10 км і більше в центральній частині западини. 

Відклади системи залягають з кутовою незгідністю на різновікових горизонтах де-

вону та протерозою, представлені нижнім, середнім і верхнім відділами і поділя-

ються на мікрофауністичні горизонти (МФГ). 

Нижній карбон включає турнейський, візейський і серпуховський яруси (рис. 24).  

Турнейський ярус складений вапняками з прошарками аргілітів, алевролітів та ка-

рбонатних пісковиків нижнього під’ярусу (50–350 м); глинисто-піщаною і вапня-

ково-глинистою товщею верхнього під’ярусу (до 500 м). 

Візейський ярус поділяється на два під’яруси: нижній (XIV і XIII МФГ) – морські 

теригенно-карбонатні відклади (30–350 м), на північному заході – теригенні конти-

нентальні утворення (160–180 м), вапняки XIII МФГ («нижньовізейська карбонатна 

плита»); верхній (ХІІа-X МФГ) – темноколірні аргіліти, доманікіти, горючі сланці, 

пісковики (до 800–1000 м і більше), перекриті паралічною формацією. 

Серпуховський ярус поділяється на два під’яруси:  нижній (ІХ МФГ) – алеврити-

сті аргіліти з прошарками алевролітів, дрібнозернистих пісковиків, вугілля (від 20–

50 до 390 м) і верхній (VIII-V МФГ) – пісковики, алевроліти, аргіліти (від 30–50 до 

450 м) з прошарками вапняків і пропластками вугілля.  
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Рис. 24. Схема стратиграфії нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ 
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Середній карбон представлений башкирським і московським ярусами (рис. 25).  

Башкирський ярус поділяється на два під’яруси: нижній – пачка піщано-глинис-

тих відкладів, перекритих глинисто-карбонатною морською товщею (50–400 м), 

(«башкирська плита»); верхній (100-1000 м) – перешарування пісковиків і глин з 

карбонатними та вугільними прошарками.  

 

 
Рис. 25. Схема стратиграфії середньокам’яновугільних відкладів ДДЗ 

 

Московський ярус (100–800 м) складений пісковиками і аргілітами, рідше вапня-

ками і пластами вугілля.  

Верхній карбон розвинений порівняно менше, представлений товщею (150–1500 

м) чергування пісковиків і аргілітів з прошарками карбонатів (рис. 26).  



55 
 

 
 

 

 
Рис. 26. Схема стратиграфії верхньокам’яновугільних відкладів ДДЗ 

 

Пермська система представлена асельським та низами сакмарського ярусів. Її 

товщина змінюється від 10–100 м на північному заході до 2500–2700 м на півден-

ному сході в центральній частині Орчиківської депресії.  

Асельський ярус складений алевролітами, аргілітами, пісковиками луганської 

світи (130–350 м), червоноколірними алевролітами і глинами з прошарками вапня-

ків картамиської (до 1200 м), чергуванням пачок кам’яної солі з пластами ангідри-

тів, прошарками доломітів і темнозабарвлених глинистих карбонатів микитівської 

(від 10–50 до 180–210 м) і слов’янської (до 220–600 м) світ.  
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Сакмарському ярусу відповідає краматорська світа (до 600–700 м), складена 

кам’яною сіллю з прошарками магнезіально-калійних солей і ангідритів в Бахмут-

ській, Орчиківській, Срібнянській, Вертіївській, Кошелівській депресіях.  

Мезозой представлений відкладами тріасу, юри і крейди.  

Тріас представлений червоноколірними піщано-глинистими відкладами загаль-

ною товщиною від десятків до сотень метрів.  

Юра складена сірими теригенними і карбонатними утворення нижнього відділу 

(до 40 м), глинами з прошарками пісковиків, черепашників, лінзами бурого вугілля 

середнього і верхнього відділів (до 800 м).  

Крейда представлена глинистими і морськими піщаними фаціями нижнього від-

ділу (0-160 м); глауконітовими пісками сеноману, карбонатною турон-сенонською 

товщею з відкладами писальної крейди та мергелів (до 800 м).  

Кайнозой представлений палеогеном, неогеном, четвертинною системою.  

Палеоген складений морськими фаціями палеоцену (сумська серія), еоцену (ка-

нівська і бучацька серії, київська світа, обухівська світа харківської серії), оліго-

цену (межигірська світа харківської серії, берецька світа полтавської) товщиною до 

400 м: кварц-глауконітові піски, алевроліти, глини, мергелі.  

Неоген представлений кварцовими пісками новопетрівської світи полтавської 

серії міоцену, у верхній частині з прошарками вапняків і мергелів сармату. Вище 

розміщується товщі строкатих глин (міоцен-пліоцен) і червоно-бурих (скіфських) 

глин (пліоцен). Товщина неогену подекуди перевищує 100 м.  

Четвертинна система представлена льодовиковими, лесовими, алювіальними 

відкладами плейстоцену; алювіальними, озерно-болотними відкладами, ґрунтами 

голоцену товщиною до 35–40 м.  

В структурі ДДЗ виділяється докембрійський фундамент і фанерозойський пла-

тформний чохол. Фундамент складений архейськими грануліто-гнейсовими і гра-

ніт-зеленокам’янними комплексами і палеопротерозойськими лінійними гнейсово-

залізорудними структурами, розділеними субмеридіональними міжблоковими роз-

ломами (Криворізько-Крупецький, Оріхово-Харківський).  

Виділяють декілька структурних поверхів: ейфельсько-нижньофранський (під-

сольовий комплекс), верхньофрансько-нижньопермський (із верхньофрансько-фа-

менським, турнейсько-нижньовізейським, верхньовізейсько-серпуховським, сере-

дньокам’яновугільним та верхньокам’яновугільно-нижньопермським підповер-

хами); мезозойський і кайнозойський. Платформний чохол ускладнений соляними 

діапірами у формі еліпсоподібних штоків (Роменський, Дмитрівський, Пісочансь-

кий), пасм (Чутівсько-Розпашнівський), кільцевих систем (Ічнянська група струк-

тур). Соляний тектогенез обумовив утворення грабенів і мульд просідання, радіа-

льних скидів, грибоподібних структур (Єфремівська, Хрещатинська, Ведмедів-

ська), просідання приштокових блоків по кільцевих скидах.  

Головною тектонічною особливістю ДДЗ є чітка поздовжня зональність, обумо-

влена особливостями будови; виділяють приосьову зону, північну та південну при-

бортові зони, північний і південний борти (рис. 27-31).  
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Рис. 27. Схема тектонічного районування Дніпровсько-Донецької западини 

 

 
Рис. 28. Геологічний розріз по лінії І-І 

 

 
Рис. 29. Геологічний розріз по лінії ІІ-ІІ 
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Рис. 30. Геологічний розріз по лінії ІІІ-ІІІ 

 

 

 
Рис.  31. Геологічні розрізи північно-західної частини ДДЗ 



59 
 

 
 

Приосьова зона відповідає Дніпровському грабену (авлакогену), обмеженому з 

північного сходу та з південного заходу крайовими розломами – скидами з амплі-

тудою від перших сотень метрів до 2–3 км, які мають складну звивисту форму, ут-

ворюють мисоподібні виступи в бік грабена та затоки в бік бортів. У напрямку при-

осьової зони відбувається стрімке збільшення товщини відкладів, це найбільш за-

нурена частина грабена, де встановлені максимальні товщини розрізу фанерозою. 

Для неї характерні найбільші масиви соляних утворень, значні розміри структур. 

Загальна товщина відкладів на південному сході зони, за даними сейсмічних дослі-

джень, перевищує 18 км. Основними позитивними структурами приосьової зони є 

(з північного заходу): Анисівський, Кошелівський, Ічнянський, Плисківсько-Лисо-

горівський, Артюхівсько-Анастасівський, Глинсько-Розбишівський, Малосорочи-

нсько-Радченківський, Котелевсько-Березівський, Солохівсько-Диканський, Чуті-

всько-Розпашнівський, Хрестищенсько-Єфремівський, Соснівсько-Біляєвський, 

Співаківсько-Червонооскольський, Торсько-Дробишівський, Волвенківсько-Дру-

жківський вали і виступи, які розділяють її на ряд депресій, мульд, улоговин: Ско-

ринецька, Ніжинська, Гужівська, Срібнянська, Жданівська, Миргородська, Шилів-

ська, Кротенківська, Максимівська, Степнівська, Гусарівська, Грушинська, Григо-

рівська, Бахмутська, Кальміус-Торецька. Осьові частини депресій ускладнені витя-

гнутими на північний захід прогинами.  

Прибортові зони були найбільш тектонічно активними протягом усієї історії 

формування регіону. Ширина північної прибортової зони становить 20–25 км, пів-

денної – 15–20 км. В їхніх межах поверхня фундаменту моноклінально занурюється 

під кутами 1–2° в напрямку осьової частини грабена, глибина його залягання змі-

нюються від 1 до 4,0–5,5 км. Прибортові зони грабена ускладнені рядом позитив-

них і негативних структур. Для північної прибортової зони це (з північного заходу): 

Городищенський, Кінашевський, Холмсько-Великозагорівський, Талаліївський, 

Великобубнівський, Новотроїцький, Охтирський вали і виступи; Дмитрівська, Бо-

брицька, Синівська мульди; для південної: Червонопартизанський, Журавсько-Се-

люхівський, Висачківсько-Ромоданівський, Нехворощанський, Зачепилівсько-Ле-

венцівський і Самаринсько-Вовчанський вали і виступи. Крім того на північному 

борту виділяють Лебединську і Харківську затоки. 

ДДЗ характеризується також поперечною зональністю, яка віддзеркалюється у 

зональному розподіл типів вугілля і родовищ вуглеводнів (рис. 32). Виділяються 

чотири поперечні підзони (з південного сходу):  
 південно-східна центрикліналь, яка включає Костянтинівсько-Волвенківське пасмо, Бах-

мутську і Кальміус-Торецьку улоговини, а також структури III порядку (Дробишівсько-

Святогірське та Краснооскольсько-Співаківське пасма); 

 область переважного розвитку соляних підняттів, де розвинені численні грибоподібні со-

ляні штоки, Олексіївсько-Чутівське і Біляївсько-Соснівське пасма; 

 підзона великих валів і депресій, яка замикається поперечною ділянкою мобільної підзони 

з Ічнянською групою соляних структур в середині; 

 північно-західна центрикліналь, де відсутні типові прибортові зони.  
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Рис. 32. Зональний розподіл типів вугілля і родовищ вуглеводнів в ДДЗ і Донбасі 

1–4 – родовища нафтові (1), нафтогазові (2), газоконденсатні з нафтою (3), газові й газоконден-

сатні (4); 5–10 – вугілля буре (5), довгополуменеве (6), газове (7), спікливе (8), пісне (9), антра-

цити (10); 11 – вміст летких речовин вуглефікації; 12 – межі ДДЗ; 13 – осьова зона ДДЗ. Родо-

вища: 1 – Прилуцьке, 2 – Леляківське, 3 – Гнединцівське, 4 – Великобубнівське, 5 – Роменське, 

6 – Погарщинське, 7 – Новотроїцьке, 8 – Качанівське, 9 – Рибальське, 10 – Бельське, 11 – Рад-

ченківське, 12 – Солохівське, 13 – Сагайдацьке, 14 – Машівське, 15 – Новогригорівське, 16 – 

Михайлівське, 17 – Шебелинське, 18 – Єфремівське, 19 – Левенцівське, 20 – Співаківське, 21 – 

Північноголубівське, 22 – Краснокопівське, 23 – Борівське 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Охарактеризуйте загальне структурне положення ДДЗ. 

2. Основні стратиграфічні підрозділи ДДЗ. 

3. Особливості девонських відкладів ДДЗ. 

4. Чим характерна будова карбону ДДЗ? 

5. Структурні особливості ДДЗ. 

6. Поздовжня і поперечна зональність ДДЗ. 
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6. ДОНЕЦЬКА СКЛАДЧАСТА ОБЛАСТЬ 

 

Донецька складчаста область (Донбас) розташована на південному сході України 

(Донецька, Луганська, Дніпропетровська області) частково – у РФ (Ростовська 

обл.), простягається у субширотному напрямку на 650 км, завширшки 150 км, зага-

льна площа – 60 тис. км2, один із найбільших промислових регіонів України. Дон-

бас складений потужною товщею осадових палеозойських, мезозойських і кайно-

зойських відкладів, які залягають незгідно з розмивом на вивержених і метаморфі-

чних породах докембрію, що виходять на поверхню на південній і північній окраї-

нах басейну, а в центральній  частині розташовані на великій глибині (більше 10–

12 км).  

Метаморфічний комплекс докембрію представлений західно-приазовською (па-

леоархей), осипенківською (мезоархей) центрально-приазовською (неоархей) сері-

ями, садовою, гуляйпольською світами, до яких входять гнейси, гранітогнейси, мі-

гматити, піроксен-мігматитові кварцити. Серед магматичних порід найбільш роз-

повсюджені палеопротерозойські анадольські граніти, сієніти (Октябрський масив) 

і граніти Кам’яних могил, а також дайковий комплекс (мончікіти, камптоніти, гро-

рудити), які характеризують платформний етап розвитку субстрату Донбасу. 

Основними стратиграфічними підрозділами Донбасу є девон, карбон, перм, 

тріас, юра, крейда, палеоген, неоген, четвертинна система.  

Девон поділяється на три світи: миколаївську ("білий девон") – ейфельський і 

живетський яруси; долгінську ("бурий девон") – франкський ярус; роздольненську 

("сірий девон") – фаменський ярус, представлені породами теригенно-осадового й 

ефузивного комплексів, а також карбонатно-глинистими та карбонатними утворен-

нями мафхаїнської та порфіритовської товщ;  

Карбон представлений трьома відділами: нижнім (С1) товщиною до 3200 м 

(туронський візейський і серпухівський яруси); середнім (С2) товщиною 2500–

8000 м (башкирський і московський яруси) і верхнім (С3) товщиною 1100 до 4200 

м (касимовський іф гжельський яруси). Вони поділяються на світи (серії): ниж-

ній – на чотири (мокроволноваська серія, межевська, самарська, кальміуська 

світи), середній – на вісім (амвросіївська, мандриківська, моспинська, смоляни-

нівська, білокалитвенська, кам’янська, алмазна, горлівська світи), верхній – на 

три (ісаївська, авіловська, араукаритова світи). Вони складені перешаруванням 

пісковиків, алевролітів і аргілітів із шарами і прошарками вапняків і вугілля: С1 

– до 60 вугільних пластів, С2 – до 183 пластів, С3 – поодинокі вугільні пласти 

(рис. 33). Особливості будови камяновугільних відкладів різних районів Донбасу 

можна подивитися на схемах кореляції (рис. 34, 35) 

Перм відома в західній частині Донбасу, в межах Бахмуцької і Кальміус-Торець-

кої улоговин, де розкрита свердловинами. Вона представлена нижнім (картами-

ська світа – мідисті пісковики, микитівська – вапняково-доломітова, слов’янська і 

краматорська – соленосні) і верхнім (строкатоколірні піщано-глинисті утворення) 

відділами загальною товщиною 1200–1500 м. 
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Рис. 33. Розподіл вугленосності Донецького басейну по стратиграфічних рівнях (Михай-

лов та ін., 2021) 
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Рис. 34. Схема кореляції кам`яновугільних відкладів геолого-промислових районів захід-

ної та центральної частини Донбасу (за даними Лизанець А.В. та ін., УкрНДІгазу, 2006 р.) 
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Рис. 35. Схема кореляції кам`яновугільних відкладів геолого-промислових районів східної 

частини Донбасу (за даними Лизанець А.В. та ін., УкрНДІгазу, 2006 р.) 

 

Тріас представлений пісковиками і глинами нижнього (дронівська світа), ниж-

нього-середнього (серебрянська) і верхнього (протопівська, новорайська) відділів 

загальною товщиною 210–340 м.  
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Юра представлена глинами, алевролітами і пісковиками із прошарками бурого 

вугілля нижнього і середнього відділів (кожулинська, черкаська, підлужна, кам’ян-

ська світи), карбонатними і червоноколірними відкладами верхнього відділу 

(ізюмська, донецька світи) загальною товщиною до 800 м. 

Крейда представлена континентальними пісками, глинами, алевролітами, опоко- 

і трепелоподібними породами нижнього (долинська товща) і верхнього (слов’яно-

гірська, широківська, єланчицька, криволуцька, сидорівська світи) відділів товщи-

ною до 650 м. 

Палеоген представлений алевролітами, пісковиками, глинами, глауконітовими 

пісками із прошарками бурого вугілля всіх відділів (канівська, бучацька, харків-

ська, полтавська серії) загальною товщиною 100–200 м. 

Неоген представлений пісками і глинами із прошарками вапняків і бурого ву-

гілля товщиною до 290 м. 

Четвертинна система представлена алювіально-елювіальними утвореннями 

товщиною до 40 м. 

Вивержені породи на території Донбасу розповсюджені переважно в південних 

районах, де виділяють такі комплекси:  
 приазовський лужно-ультраосновний і габроїдний (середній девон) – гіпабісальні тіла пі-

роксенітів, габроїдів, олівінітів, дайки пікритів, лімбургітів, комптонітів, піроксенітів; 

 діабазовий солянокупольних структур Бахмутської улоговини (пізній девон) – уламкі пла-

тформної трапової формації в кепроках соляних штоків;  

 волновасько-єланчицький ефузивний (середній-пізній девон) – вулканогенні породи лу-

жно-базальтової, трахібазальтової і толеїт-базальтової серій;   

 покрово-киреївський лужний (пізній девон) – потоки меліньїтів, сієнітів, дайки тингуаїтів, 

сельвсбергітів, мікросієнітів, фонолітових тефритів; 

 південно-донбаський лужно-габроїдний (перм) – гіпабісальні штокоподібні тіла, міжплас-

тові поклади і дайки мончікітів, трахідолеритів, трахіріолітів, плагіопорфірів, грорудитів; 

 андезит-трахіандезитовий (перм-тріас) – міжпластові поклади, штоки, лаколітоподібні тіла 

і дайки андезитів, андезибазальтів, андезидацитів, дацитів, трахіандезитів 

 міуський лампрофіровий (пізньомезозойський) – дайки мончікітів, камптонітів, одинітів. 

У структурному відношенні Донбас є великим синклінорієм, витягнутим у суб-

широтному напрямку, ускладненим системою складчастих структур, виділяються 

такі основні структурні зони (рис. 36):  
 центральна, де вугленосні відклади зім’яті у великі лінійні складки (головна антикліналь); 

 північна і південна зони дрібної складчастості та насувів; 

 Бахмутська і Кальміус-Торецька улоговини; 

 зони моноклінального залягання на схилах УЩ і Воронезького масиву. 

У Центральній зоні основними структурними елементами є Головна антиклі-

наль, Північна і Південна синкліналі. Головна антикліналь є вузькою симетричною 

складкою з крутими крилами (60–80), яка в східному напрямі розділяється на дві 

гілки з більш пологими крилами (45–60). Крім субширотної повздовжньої склад-

частості менш чітко виражена поперечна субмеридіональна. Поперечне Ровеньків-

ське підняття розділяє Північну синкліналь на Боково-Хрустальську і Должансько-

Сулінську структури. Перша на заході переходить у Бахмутську улоговину, друга 
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на південному сході з’єднується з Седнинською улоговиною. В зоні Південної син-

кліналі розташована Торезько-Сніжнянська синкліналь, яка переходить на заході в 

Кальміус-Торецьку і Шахтинсько-Несвітаєвську синкліналі. 

На північ від Головної синкліналі розташована Північна антикліналь, крилами 

якої є Боково-Хрустальська і Суліно-Садкінська структури.  

 

 
Рис. 36. Схема тектонічного районування Донбасу 

 

Північна зона дрібної складчастості – де розвинені брахісинклінальні складки, 

розчленовані складною системою великих і дрібних насувів (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Тектонічна схема Північної зони дрібної складчастості Донбасу 
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Південна зона дрібних складок розміщена на південь від Центральної зони і при-

урочена до південного продовження Ровеньківського підняття між Зуєвською та 

Куйбишевсько-Несвітаєвською антикліналями. Тут переважають брахіскладки 

складної форми, порушені скидами, що виповнені тектонічними брекчіями. 

Бахмутська улоговина розташована в північно-західній частині басейну, її пів-

денне крило межує з Головною синкліналлю, а північне обмежене купольними 

структурами. В середині улоговини є додаткові синклінальні і антиклінальні скла-

дки, підпорядковані основному напряму. Брахіскладки розташовані кулісоподібно, 

серед купольних структур спостерігаються явища соляного діапіризму. В ядрах та-

ких куполів (Петрівський, Адамівський, Корульський) на поверхню виходять 

штоки девонської солі.  

Кальміус-Торецька улоговина – крупна широка складка, вісь якої витягнута у 

субширотному напряму. Північне круте крило улоговини межує з Дружківсько-Ко-

стянтинівською і Горлівською антикліналями. Південне, пологіше крило, утворює 

Вовчанську брахіантикліналь. Південний борт улоговини зчленовується з Приазов-

ським масивом і має блокову будову (рис. 38). 

 

 
Рис. 38. Оглядова геологічна карта герцинського структурного поверху Донбасу (Михай-

лов та ін., 2013)  
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Для схилів Приазовського і Воронезького кристалічних масивів характерні 

спокійніші структури. Північний борт ДВБ називається Старобільсько-Мілерівсь-

кою монокліналлю. Залягання порід там пологе (1–2), зрідка розвинені пологі (5–

6) брахіантикліналі та куполи ізометричної або овальної форми. Південна монок-

ліналь (Новомосковсько-Петропавлівська) розміщена на північно-східному схилі 

УЩ, занурюється на північний схід під кутом 2–5. Моноклінальне залягання  від-

кладів ускладнено діагональними розривами, підняттями, флексурами. 

З розривних порушень насуви переважають у північній і південній зонах дрібної 

складчастості (Центральний, Селідівський, Французький, Алмазний та ін.) і в при-

бортових зонах (Північнодонецький, Мар’ївський, Мушкетівський та ін.), підкиди 

розвинені в зоні Ровенецького поперечного підняття, а скиди – на північному і пі-

вденному бортах басейну (Булахівський, Максимівський, Центральний та ін.). 

В Донбасі ступінь метаморфізму збільшується вниз по розрізу, а також з північ-

ного заходу на схід і від периферії до центру басейну, разом з підвищенням тов-

щини вугленосної товщі (рис. 39).  

 

 

Б

Д

Г

Ж-К-ПС

П

А

 
Рис. 39. Схема зональності метаморфізму в Донецькому басейні  

 

Регіональний метаморфізм зумовив послідовну зміну марок вугілля як по площі 

так і в розрізі від бурого вугілля до антрациту (рис. 40). Він відбувався за низьких 

температур, які для марок Д і Г становили 70–90 С; Г і Ж – 100–120 С; ПС і П – 

150–180 С; НПА і А – 190–240 С; тиск істотно впливав лише на ранніх стадіях 

метаморфізму (марки Б і Д). 
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Рис. 40. Карта метаморфізму вугілля Донецького басейну на зрізі -400 м  (за матеріалами 

М.Л. Левенштейна, О.І. Спіріної, 1982 р.) 

 

Згідно з існуючими поглядами, Велико-Донецький прогин виникнув в сарматсь-

кому щиті в середньому девоні, максимальне занурення басейну приурочене до пі-

знього палеозою. З того часу в Донбасі починає нагромаджуватися потужна пара-

лічна вугленосна формація. Опускання кристалічного фундаменту в палеозої має 

диференційований характер, зумовлений різною швидкістю занурення окремих 

його блоків, які обмежені розломами. Герцинський тектонічний цикл закінчується 

загальною інверсією Донецького прогину та інтенсивним складкоутворенням, осо-

бливо пов’язаним із заальською фазою тектогенезу (рання перм), в результаті чого 

утворилися основні тектонічні структури регіону. Складчастість пфальцської фази 

орогенезу (Р2-Т1) ускладнила тектоніку вугленосної формації карбону і завершила 

субгеосинклінальний етап розвитку. В результаті заальської і пфальцської фаз гер-

цинського тектогенезу на місці Донецького прогину виникла нова структура – скла-

дчастий Донбас. Упродовж мезокайнозою переважали висхідні тектонічні рухи, які 

утворили на периферії басейну низку нових простих тектонічних структур і ще 

більш ускладнили його структуру. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Чим складена Донецька складчаста область? 

2. Основні стратиграфічні одиниці Донецької складчастої області. 

3. Яку структуру має Донбас? 

4. Назвіть основні структурні зони Донбасу. 

5. Як змінюється ступень метаморфізму в Донбасі?  
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7. КАРПАТСЬКА СКЛАДЧАСТА СИСТЕМА 

 

 

У структурно-тектонічному відношенні Карпатська складчаста система охоплює 

Передкарпатський передовий прогин, складчасті споруди Східних Карпат і Закар-

патський внутрішній прогин. Одночасно вона є важливою нафтогазоносною прові-

нцією (рис. 41, 42).  

 

 
Рис. 41. Тектонічна карта Українських Карпат 
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Рис. 42. Схема будови Карпатської складчастої системи  

Родовища: 1 – Локачівське, 2 – Великомостівське, 3 – Східно-Коханівсько-Свидницьке, 4 – Хід-

новицьке, 5 – Рудківське, 6 – Опарське, 7 – Більче-Волицьке, 8 – Богородчанське, 9 – Косівське, 

10 – Старосамбірське, 11 – Бориславське, 12 – Північно-Долинське, 13 – Долинське, 14 – Битків-

Бабченське, 15 – Лопушнянське, 16 – Солотвинське, 17 – Русько-Комарівське, 18 – Дашавське 

 

Карпатська складчаста система складена потужними (до 6–10 км) товщами 

крейдово-палеогенового флішу, який має складчасто-покривну будову. У тильних 

частинах флішових покривів на денну поверхню виходять вапнякові споруди (Пе-

ніни) і кристалічні масиви (Мармароський), сформовані метаморфічними утво-

реннями рифею, венду, кембрію і верхнього палеозою. Пенінська вапнякова зона 

скель поділяє Східні Карпати на Зовнішні та Внутрішні. Східні Карпати мають 

прогини: передгірний – Передкарпатський, і внутрішній – Закарпатський. Вони 

складені потужними товщами молас отнангу, егенбургу, бадену, сармату і панону 

(Закарпаття). У Закарпатському прогині є неогенове Вигорлат-Гутинське вулка-

нічне пасмо. В основі Передкарпатського прогину і передових складок Карпат за-

лягають відклади рифею, венду, кембрію, силуру, верхнього палеозою і мезозою, 

а інколи й палеогену в платформних фаціях пасивної окраїни Євразійської плити, 

на яку насунутий покрив Східних Карпат.  
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У плані Карпатська гірська споруда утворює півколо, що огинає Паноно-Тран-

сільванію з горами Апусені, вони розбиті численними порушеннями, у тому числі 

регіональними (рис. 43).  

 

 
Рис. 43. Оглядова карта Карпатського регіону 

1 – флішова зона; 2 – моласові зони; 3 – кристалічні масиви; 4 – ефузивні масиви; 5 – вапнякова 

зона; 6 – Волино-Поділля 

 

Формування Карпат розглядають з позиції підсуву Євразійської плити (зі Схід-

ноєвропейською та Західноєвропейською мікроплитами) під мікроплиту Паноно-

Трансільванії з пологою сейсмофокальною зоною під Закарпатським прогином. 

Доказом є покривно-складчаста структура Карпат, наявність післяорогенного ма-

гматизму, великого теплового потоку, різноманітних флюїдопроявів, зруденіння, 

інтрузивних тіл, підняття межі Мохо в Закарпатському прогині. Тут виділяється 

основа прогину – автохтон та насунутий комплекс відкладів – алохтон. В основі 

прогину виділено Зовнішню зону з її північно-східною та південно-західною гли-

бокоопущеною (Лопушнянською) підзонами та Внутрішню зону, межа між якими 

проходить по Передкарпатському  розлому. У насунутому комплексі виділяються 

різноманітні зони Складчастих Карпат (рис. 44). 
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Рис. 44. Схема геологічного розвитку та районування Передкарпатського прогину 

а – пізній олігоцен; б – пізній олігоцен - міоцен; в – егенбургій; г – ранній сармат;  

Відклади: 1 – флішові, 2 – платформні, 3 – моласові, 4 – глибинні розломи: У – Ужоцький, П – 

Передкарпатський, Н – Надвірнянський, К – Калуський; 5 – насуви і покриви, 6 – напрями руху 

блоків, 7 – переважний напрямок зносу 

 

7.1. Передкарпатський передовий прогин 

 

Передкарпатський передовий прогин формувався на різновіковому фундаменті 

– переважно каледонському, у південно-східній частині – архей-палеопротерозой-

ському, а у північно-західній – рифейському. Його глибина залягання зростає від 

1–2 км у прибортових частинах прогину до 10–18 км поблизу складчастих Карпат. 

За особливостями геологічної будови прогин розділений на дві зони – Внутрішню, 

з нафтовими і нафтогазоконденсатними родовищами, і Зовнішню (Більче-Воли-

цьку), де переважають газові родовища. Початкові етапи розвитку прогину супро-

воджувалися зануренням його південно-західної частини (Внутрішня зона), завер-

шальні – північно-східної (Зовнішня).  
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Зовнішня зона – потужний (до 4 км) міоценовий чохол залягає на складчастих 

палеозойських і рифейських утвореннях, перекритих платформними теригенно-ка-

рбонатними породами юри і крейди товщиною до 1000 м і більше. Вони з незгідні-

стю перекриті міоценовими відкладами, які представлені слабодислокованим ком-

плексом теригенних порід баденію (переважають у центральній частині зони) і са-

рмату (верхня моласа). Міоцен здебільшого незгідно залягає на породах юри і вер-

хньої крейди, в межах Крукеницької западини – на філітах фундаменту 

Поперечними розломами зона поділена на три частини: Косівська (південно-схі-

дна) і Крукеницька (північно-західна) западини та Івано-Франківське підняття, що 

їх розділяє. Широко розвинені скиди північно-західного і меридіонального простя-

гання з амплітудами від 50–100 до 1000–1200 м. Плікативні структури представлені 

великими брахіантиклінальними підняттями розміром 6–10 х 10–14 км з ампліту-

дами 200–400 м, до яких часто приурочені газові родовища, і вузькими складками 

вздовж Стебницького насуву з пологими північно-східними крилами; південно-за-

хідні крила зрізані насувом; їхні розміри 3–5 х 15–20 км, амплітуди 100–150 м. 

Внутрішня зона – з амплітудою 15–20 км насунута на Зовнішню по Стебниць-

кому насуву, а на Внутрішню зону по Береговому насуву з амплітудою до 25 км 

насунуті утворення Скибової зони Складчастих Карпат. Це великий похований 

синклінорій, виповнений дислокованим крейда-палеогеновим карпатським флі-

шем, перекритим моласово-соленосним комплексом порід нижнього міоцену. Ви-

діляються Самбірську і Бориславо-Покутську підзони.  

Самбірська підзона – тектонічний покрив шириною до 24–29 км, товщиною 

до 4–5 км, затиснутий між карпатським флішем Бориславсько-Покутської пі-

дзони і автохтонними середньоміоценовими відкладами Більче-Волицької 

зони, складений зім’ятими в лінійні складки породами нижнього моласового 

комплексу нижнього міоцену (поляницька, воротищенська, стебницька і бали-

цька світи). Максимальна ширина підзони зафіксована на північному заході – 

до 24–29 км за товщини до 4–5 км. 

Бориславсько-Покутська підзона шириною від 15–18 км до 25–27 км скла-

дена крейда-палеогеновим флішем (спаська, стрийська, ямненська, манявська, 

вигідська, бистрицька, менелітова світи), перекритим нижнім міоценом. Ши-

рина підзони сягає 15–18 км по поверхні і 25–27 км у частині, перекритій насу-

нутою Скибовою зоною Карпат. ЇЇ внутрішню будову визначають лежачі скла-

дки з пологими південно-західними і крутими, часто підвернутими, ускладне-

ними розривами, північно-східними крилами. Складки розвинені по флішових 

утвореннях крейди (спаська і стрийська світи) і палеогену (ямненська, маняв-

ська, вигідська, бистрицька і менелітова світи). Насувами другого порядку 

складки розподілені на яруси (від двох до чотирьох). Підзона поперечними ро-

зломами розбита на ряд занурених і піднятих ділянок. 

У розрізі Передкарпатського прогину присутні породи від рифейських до кайно-

зойських; доальпійський фундамент представлений утвореннями протерозою й па-

леозою, осадове виповнення альпід – мезозою і кайнозою. 

Рифей розкритий деякими свердловинами, складений філітами, хлорит-серици-

товими сланцями, слабо метаморфізованими аргілітами, пісковиками. 
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Палеозой розвинений у приплатформній частині прогину, представлений кемб-

рієм (пісковики і алевроліти з прошарками темних аргілітів, товщиною понад 1200 

м), ордовиком (темно-сірі вапняки, сіро-зелені аргіліти, 10–150 м), силуром (аргі-

літи й мергелі з прошарками алевролітів і пісковиків, більше 1000 м), девоном (ко-

нтинентальні аргіліти, алевроліти й пісковики, до 270 м).  

Мезозой включає платформні формації юри і крейди Зовнішньої зони прогину, 

геосинклінальні – крейди Внутрішньої зони. 

В складі юрської системи виділяються світи (знизу):  
 меденицька – пісковики і алевроліти з вугільними прошарками (200–500 м);  

 коханівська – морські аргіліти, алевроліти і пісковики (до 1300 м) у західній частині про-

гину; континентальні пісковики та алевроліти (140–180 м) – у східній;  

 яворівська – кварц-глауконітові пісковики, алевроліти, гравеліти, доломіти (до 80 м);  

 рудківська – вапняки, мергелі, доломіти в нижній частині, аргіліти – у верхній (40–150 м);   

 рава-руська – строката пісковиково-алеврито-глиниста товща, у верхній частині розрізу – 

вапняки, доломіти, мергелі, ангідрити (до 350 м);  

 нижнівська світа – вапняки й доломіти (250–350 м).  

Платформні формації крейдової системи незгідно залягають на відкладах юри й 

незгідно перекриті неогеновими моласами Зовнішньої зони. Нижній відділ у складі 

аптського й альбського ярусів представлений карбонатними аргілітами, вапняками, 

оолітовими й органогенно-детритовими вапняковистими пісковиками товщиною 

до 150 м. Верхній відділ включає теригенно-карбонатні породи сеноманського й 

туронського ярусів, з включенням гальки і гравію чорних кременів у низах розрізу, 

та сенонські карбонатно-теригенні (пісковики, алевроліти, мергелі). Загальна тов-

щина платформних відкладів верхньої крейди збільшується від 100–200 м у пів-

денно-східній до 300–730 м у центральній і північно-західній частинах Зовнішньої 

зони прогину. Геосинклінальні формації розвинені у Внутрішній зоні прогину, де 

представлені флішовими утвореннями. Тут виділяються світи (знизу):   
 спаська (барем-альб) – флішоїдна товща чорних вапняковистих аргілітів, темно-сірих алев-

ролітів і пісковиків товщиною більше 500 м; 

 ілемкінська (альб-сеноман) – чергування строкатих аргілітів, мергелів, пісковиків (понад 100 м);  

 головнинська (сеноман–нижній турон) – мергелі (100–150 м); 

 стрийська (верхній турон–нижній палеоцен) – тонко- й середньоритмічний монотонний ар-

гіліт-алевроліт-пісковиковий фліш (100–1000 м).  

Кайнозойський комплекс включає геосинклінальні (палеоген) та орогенні (нео-

ген) формації. Поліфаціальні флішеві породи палеогену розвинені у Внутрішній 

зоні прогину. Палеоцен представлений флішем ямненської світи (до 200 м).  

Еоцен включає світи (знизу): манявську – тонкоритмічний зеленувато-сірий 

фліш (100–300 м), вигодську – тонко- й середньоритмічний теригенний і теригенно-

карбонатний фліш (до 350 м), бистрицьку – аргіліти і алевроліти з прошарками пі-

сковиків (100–200 м).  

Олігоценова менілітова світа (500 м) поділяється на три підсвіти: 
 нижньоменілітову – чорні бітумінозні аргіліти з прошарками алевролітів і пісковиків;  

 середньоменілітову – чергування вапняковистих аргілітів, алевролітів, тонко-зернистих пі-

сковиків (тонкоритмічний фліш); 

 верхньоменілітову – сірі та чорні бітумінозні безкарбонатні аргіліти з прошарками алевро-

літів і пісковиків.  
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Неогенова система представлена орогенними формаціями нижніх молас ниж-

нього міоцену (егерій, егенбургій, отнангій і карпатій), та верхніх молас середнього 

й верхнього міоцену (баденій, сармат). 

Нижні моласи (понад 3000 м) розвинені у Внутрішній зоні, розпочинаються пі-

щано-глинистою флішоїдною поляницькою світою (до 600 м). Вище у розрізі роз-

ташовані глинисто-соленосні утворення воротищенської світи (до 2000 м); строка-

тобарвні глинисто-піщані відклади стебницької світи (700–1000 м) і зеленувато- та 

голубувато-сірі вапняковисті глини балицької світи (карпатій) (від 100 до 1500 м). 

Для Бориславсько-Покутської підзони поляницька й воротищенська світи викону-

ють роль регіонального флюїдоупору. 

Верхні моласи виповнюють Зовнішню зону. В їх основі залягають глауконітові 

мергелисті глини (50–100 м) з прошарками пісковиків, туфів і туфітів богородчан-

ської світи. Вище трансгресивно залягають регіонально витримані гіпсо-ангідри-

тові, подекуди з галітом, відклади тираської світи (до 200 м). Вони перекриті те-

мно-сірими глинами, алевролітами, пісковиками і мергелями косівської світи (100–

1900 м). Завершує міоценовий розріз дашавська світа верхнього міоцену (сармат), 

представлена потужною товщею сірих вапняковистих глин, алевролітів і піскови-

ків з прошарками туфів і туфітів (до 3200–3500 м). Серед глин-флюїдоупорів виді-

лено понад 30 піщаних горизонтів, поширених на Дашавському, Болехівському, 

Косівському, Залужанському, Свідницькому та інших газових родовищах. Дашав-

ська світа є головним газовмісним стратоном Зовнішньої (Більче-Волицької) зони. 

 

7.2. Складчасті Карпати 
 

Складчасті Карпати є типовою альпійською складчастою спорудою, у структурі 

якої виділяються Зовнішні Карпати, складені серією переважно флішових покривів 

(Скибова, Кросненська, Чорногорська, Дуклянська, Магурська і Поркулецька зони) 

і Внутрішні Карпати, які по суті є гігантським тектонічним меланжем з включенням 

великих брил протерозойських і палеозойських утворень (Рахівська, Мармароська, 

Пенінська зони, Рахівський масив тощо). Від Закарпатського прогину відділений 

глибинним розломом, до якого приурочена зона Пенінських скель.  

Скибова зона – є зовнішньою тектонічною одиницею Складчастих Карпат, яка 

насунена на міоценові моласи Передкарпатського прогину з амплітудою до 30 км; 

складена серією скиб (Берегова, Орівська, Сколівська, Парашки, Мальмансталь-

ська, Зелем’янки, Рожанки), які сформовані цілим рядом лусок, у складі яких пере-

важають флішоїдні відклади крейда-палеоцену (стрийська, головнинська, спаська 

світи), палеоцену (ямненська світа), еоцену (манявська світа) і олігоцен-міоцену 

(менілітова світа);  

Кросненська зона.  У геологічній будові Кросненського покриву беруть уч-

асть флішові відклади крейдового і палеогенового віку (стрийська,  ямненська, ма-

нявська, вигодська, бистрицька, головецька, менілітова, верховинська світи), (рис. 

45). Кросненська зона є великою насувною структурою, яка насунута на Скибову 

зону. В її складі виділені дві структурно-фаціальні одиниці – Турківський і Бітлян-

ський субпокриви.  
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Рис. 45. Зведений стратиграфічний розріз Кросненського покриву і південно-західних скиб 

Українських Карпат 

 

Турківський субпокрив складається зі скиб шириною від 0,5–1,0 км до 10–20 км, 

які у свою чергу складаються з декількох лусок кожна (з північного сходу): Грозів-

ська, Лімненська (луски Хащівська, Чарненська), Горганська (луски Північнодов-

жинська, Довжинська, Станіславська, Ялинкуватська, Брустуранська), Опорецька 

(луски Ропавська, Яблунівська).  

Бітлянський субпокрив – насунутий з південного заходу на тильну частину 

Турківського, з південного заходу обмежений Дуклянсько-Чорногорським, а в пе-

ретині – Ясині й Буркутським покривами. Він простежується від українсько-поль-

ського кордону, де має найбільшу ширину (19 км), до басейну р. Біла Тиса. У складі 

субпокриву на північному заході переважають відклади олігоцену, а на південному 
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сході – крейди-еоцену. У складі субпокриву виділяють три скиби: передову Смо-

жевську (яка складається з ряду лусок: Боринська, Нижньо- і Верхньотурівські, 

Яворів-Пилипецька), Воловецьку (Сянківська, Либохорсько-Вепровецька й 

Ужоксько-Абранська луски) і Жденіївську (Гусненсько-Буковецька, Волосянсько-

Підполозівська, Північнолузька луски). 

Приклад структури утворень субпокриву наведено на рис. 46-48. 

 

 
Рис. 46. Вигодська ділянка. Геологічний розріз 

 

Крейдові відклади в Турківському субпокриві представлені середньою і верх-

ньою підсвітами стрийської світи – тонко- і середньоритмічним перешаруванням 

сірих і темно-сірих, дуже вапнистих, слюдистих пісковиків, алевролітів, аргілітів, 

мергелів, вапняків. У середній підсвіті пісковики домінують у розрізі, у верхній  

перевагу мають глинисті породи. Товщина світи сягає 1700 і більше метрів. В Біт-

лянському субпокриві верхньокрейдово-палеоценові відклади представлені темно-

колірним, переважно некарбонатним середньоритмічним флішем, у покрівельній 

частині котрого крім чорних аргілітів зустрічаються прошарки чорних кременис-

тих склуватих пісковиків  загальною товщиною понад 2500 м.  

Верхній відділ палеоцену в Турківському субпокриві представлений ямненською 

світою зі строкатим флішем у підошві та потужною (до 250 м) товщею масивних 

товстошаруватих, нерідко пористих пісковиків над ним. На ній згідно залягають 

породи еоцену, що діляться на три світи: 
 манявська (150–400 м) – тонкоритмічний фліш з перевагою в розрізі зелених, зрідка чер-

воних аргілітів; 

 вигодська (до 300 м) – товстошаруваті пісковики з рідкісними пачками тонкоритмічного 

флішу; 

 бистрицька (до 400 м) – тонкоритмічне флішове перешарування аргілітів зелених невап-

нистих, рідше – кременистих пісковиків і алевролітів, іноді кварцитоподібних.  



79 
 

 
 

В обох субпокривах верхньоеоценові відклади згідно перекриваються олігоцено-

вим комплексом, в якому головну роль відіграють сірі вапнисті відклади. Кросне-

нський тип розрізу олігоцену розвинений в південних скибах і Кросненському по-

криві. Тут нижня частина олігоцену носить назву головецької світи яка обмежена 

у підошві нижньокременевим горизонтом, в покрівлі – маркуючим горизонтом 

смугастих вапняків. Вище переважають кросненські фації. Для них характерний сі-

рий колір і висока карбонатність порід. 

Менілітовий тип розрізу олігоцену характеризується перевагою чорних невапни-

стих порід менілітової фації, які складають нижню і верхню підсвіти менілітової 

світи, в середній підсвіті домінують сірі породи. У підошвах нижньої та верхньої 

підсвіт простежуються горизонти кременів. Цей тип розрізу притаманний Берего-

вій та Орівській скибам і Бориславсько-Покутському покриву.  

У Турківському субпокриві розріз головецької світи представлений породами 

менілітової фації, але в тильних лусках присутні породи кросненського типу. На 

північному заході субпокриву у верхній половині світи переважають товстошару-

ваті пісковики. Відклади головецької світи і нижньої підсвіти верховинської світи 

менілітового типу представлені аргілітами чорними невапнистими, іноді тонколи-

ствуватими, які чергуються з пісковиками і алевролітами сірими і темно-сірими 

дрібнозернистими некарбонатними (від 0,07 до 0,6  м). 

У Бітлянському субпокриві товстошаруваті пісковики утворюють палеоцен-се-

редньоеоценову товщу (до 500–1000 м) з окремими пачками тонкоритмічного 

флішу (до 1–10 м). На ній лежить тонкоритмічна флішова товща верхнього еоцену 

з перевагою зелених, червоних, іноді чорних аргілітів, подібна до бистрицької 

світи. Товщина верхнього еоцену змінюється від 250 до 350 м. 

У Бітлянському субпокриві породи менілітової фації складають тільки нижню 

частину розрізу головецької світи потужністю 10-100 м. Вище домінує суттєво гли-

нистий сірий фліш кросненської фації. Товщина головецької світи є максимальною 

у передових лусках Турківського субпокриву (до 1600–1700 м). У Бітлянському су-

бпокриві товщина світи змінюється від 200 до 750 м. 

У Турківському субпокриві і у південних скибах верховинська світа ділиться на 

три підсвіти: нижню – груборитмічний фліш (до 1400 м), середню – середньоритмі-

чний фліш (до 1100 м) і верхню – тонкоритмічний глинистий фліш (понад 650 м). 

Найбільша загальна товщина верховинської світи зафіксована у передових лусках 

Турківського субпокриву, де вона досягає 2750 м. Разом з головецькою світою тов-

щина олігоценового комплексу складає майже 4200 м.  

У Бітлянському субпокриві верховинська світа представлена тільки нижньою і 

середньою підсвітами. У нижньоверховинській підсвіті (до 1400 м) переважають 

сірі аргіліти, глини і мергелі, зустрічаються олістостромові горизонти. Середньо-

верховинська підсвіта (більше 500 м) представлена рівномірним середньоритміч-

ним чергуванням сірих, дуже вапнистих аргілітів, алевролітів, дрібнозернистих пі-

сковиків і мергелів. 

 

 



80 
 

 
 

 
 

Рис. 47. Геологічна карта і розріз ділянки Лазещина-Климпуші (структура Максимець-

Бистриця) [Нетрадиційні джерела…, 20142] 
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Рис. 48. Геологічна карта і профіль структури Яновець, Брустуранка 
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Передчорногірська тектонічна одиниця представлена лусками Горганської 

скиби: Північнодовжинською, розміщеною на північний схід від Довжинської лу-

ски Турківського субпокриву і Породчин-Ропочел, на яку з південного заходу на-

сунуті крейдово-палеогенові відклади Скупівського субпокриву Дуклянсько-Чор-

ногорського покриву, ці луски складені породами головецького горизонту або ни-

жньоверховинського підгоризонту олігоцену.  

Чорногірська зона – виділяється в південно-східній частині Українських Карпат 

у вигляді смуги шириною 5–15 км, яка насунута на Скибову зону; складена перева-

жно флішовими відкладами крейди; 

Дуклянська зона – багатоярусна складчасто-лускувата споруда, складена паке-

том тектонічних лусок (Лузька, Жорнавська, Костринська, Шипітська, Маловиже-

нська, Великоберезнянська, Малоберезнянська, Уклинська), утворених комплек-

сом піщано-глинистих порід від нижньої крейди до олігоцену з горизонтами оліс-

тостромів;   

Поркулецька зона – складена крейдовими відкладами, насунутими на Дуклян-

ську і Чорногорську зони, які вміщують великі олістоліти офіолітів і базальтів ни-

жньої крейди;  

Магурська зона – виділяється в тильній частині Зовнішніх Карпат, насунута на 

Дуклянську і Поркулецьку зони, представлена вузькою (6–7 км) смугою, складеною 

сіро-строкатоколірними відкладами палеогену товщиною понад 1000 м, характери-

зується покривно-лускатою будовою (луски Рачанська, Бистрицька, Коханівська), 

інтенсивною дислокованістю, широким розвитком поперечних розломів; 

Рахівська зона – складена чорним тонкошаруватим нижньокрейдовим флішем 

рахівської світи із фрагментами діабазів нижньої крейди;  

Мармароська зона – простягається на 8 км від м. Свалява до с. Сускове, має ши-

рину від 0,2 до 2,0 км, складена тонкоритмічним флішем сушманецької світи і піс-

ковиками драгівської світи; 

Пенінська зона – вузька (1,2–2,0) складно побудована шовна структура, скла-

дена теригенно-карбонатними товщами нижньої юри-верхньої крейди з брилами 

вапняків, які інтенсивно дислоковані, незгідно перекритими конгломератами і піс-

ковиками еоцену;  

Рахівський масив – гігантський тектонічний "окатиш" кристалічних порід піз-

нього докембрію у складі меланжу Внутрішніх Карпат, складений різноманітними 

сланцями, гнейсами і амфіболітами білопотоцької та діловецької світ з лінзоподі-

бними тілами вапняків і мармурів, перекритими з незгідністю строкатими слан-

цями, туфітами, доломітами тріасу, вапняками, діабазами, яшмами юри. 

 

7.3. Закарпатський внутрішній прогин 

 

Закарпатський внутрішній прогин – тилова депресія, закладена на структурах 

Паннонського масиву за рахунок розтягальних напружень на межі мезозою і кай-

нозою, які призвели до стоншення земної кори і шар’яжно-насувних процесів у на-

вколишніх складчастих системах. Поділяється на Солотвинську і Чоп-Мукачівську 

западини.  
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Солотвинська западина – становить південно-східну частину прогину, випов-

нена нижньою соленосною моласою, іноді із шарами конгломератів і верхньою ту-

фогенно-теригенною моласою, до якої приурочені вулканічні споруди переважно 

кислого і помірно-кислого складу; 

Чоп-Мукачівська западина – становить північно-західну частину прогину, ви-

повнена туфогенно-теригенною моласою неогену, серед якої виділяються вулкані-

чні споруди Берегівського холмогір’я, складені переважно вулканітами ріолітової 

й ріодацитової формацій;  

Вигорлат-Гутинске вулканічне пасмо – простягається майже на 200 км при 

ширині до 20–25 км, розділяє Закарпатський прогин на Солотвинську і Чоп-Мука-

чівську западини; представлено ланцюгом палеовулканів (Попрічний, Анталівсь-

кий, Синяк та ін.), складених вулканогенними і вулканогенно-осадовими формаці-

ями (андезитова, андезибазальтова та ін.) неогену, прорваних субінтрузіями помі-

рно-кислого та основного складу. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

7. Назвіть основні структурні одиниці Карпатської складчастої системи. 

8. До яких структур приурочені основні нафтогазові родовища Карпат? 

9. Чим складена Карпатська складчаста система? 

10. Охарактеризуйте будову Передкарпатського передового прогину. 

11. Чим відрізняються Зовнішня і внутрішня зони Передкарпатського передо-

вого прогину? 

12. Чим у структурному відношенні є Складчасті Карпати? 

13. Основні структурні одиниці Складчастих Карпат. 

14. Охарактеризуйте будови Кросненської зони. 

15. Яка структура Закарпатського внутрішнього прогину? 
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8. ПРИЧОРНОМОРСЬКО-КРИМСЬКИЙ РЕГІОН 

 

Причорноморсько-Кримський регіон об’єднує різноманітні структури, які відрі-

зняються за походженням, структурою і стратиграфічним наповненням. Основні 

структури цього регіону: Переддобрудзький прогин, Причорноморська западина, 

Кримська складчаста область, Чорноморська западина (рис. 49). 

 

  
Рис. 49. Тектонічна схема Причорноморсько-Кримського регіону 

1 – СЄП; 2–3 – складчасті споруди: Добруджа (2), Гірський Крим (3); 4 – основні тектонічні 

шви; 5 – субмеридіональні глибинні розломи (А – Фрунзенсько-Арцизький, Б – Одеський, В – 

Корсацько-Феодосійський, Г – Оріхово-Павлоградсько-Новоцарицинський, Д – Криворізько-

Євпаторійський, Е – Білозерський); 6 – насуви; 7–9 – родовища нафтові (7), газові (8), виходи 

природного газу з дна моря (9); 10–11 – межі структур: прогинів (10), підняттів (11). 

Тектонічні структури: І – Переддобрудзький прогин; II – Каркінітсько-Північно-Кримський 

прогин; ІІІ – Північно-Азовський прогин; IV – Кілійсько-Зміїне підняття; V – Чорноморське пі-

дняття; VI – Каламітське підняття; VII – Новоселівське підняття; VIIІ – Альмінська запади-на; 

IX – Сімферопольське підняття; X – Азовський вал; XI – Південно-Азовський виступ; XII – Ін-

доло-Кубанський прогин; XIII – Керченсько-Таманський міжпериклінальний прогин. 

Родовища: 1 – Саратське; 2 – Голіцинське; 3 – Задорненське; 4 – Джанкойське; 5 – Стрілкове; 6 

– Морське; 7 – Північно-Керченське; 8 – Октябрське 

 

Причорноморсько-Кримський регіон складений утвореннями раннього і піз-

нього докембрію, палеозою, мезозою і кайнозою. Головними потенційно нафтога-

зоносними структурно-формаційними комплексами регіону є нижньодевонська ву-

глецево-глиниста формація, тріас-юрська, альб-аптська і олігоцен-міоценова вуг-

лецево-глинисті формації (рис. 50, 51). 
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Рис. 50. Зведений стратиграфічний розріз (Рівнинний Крим, Західне та Північне Причор-

номор’я, акваторії Чорного та Азовського морів) 

Чорним позначено формації, перспективні на нетрадиційні вуглеводні 
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Рис. 51. Літолого-стратиграфічні розрізи Причорноморсько-Кримської провінції 

1 – Переддобрудзький прогин; 2 – Рівнинний Крим; 3 – Керченський півострів 

 
Нижньодевонська вуглецево-глиниста формація Переддобрудзького прогину 

розвинена переважно в межах його східної частини (Білоліський блок), де вона ро-
зкрита свердловинами Саратська-2, 6; Тузлівська-2, Білоліська-1, Лимарська-1, 
Морська-1 та ін. Повністю нижній девон пройдений лише св. Саратська-6 та Лима-
нська-1. Товща в повних розрізах досягає 2000 м. Формація характеризується ши-
роким розвитком літотипів апвелінгового седиментогенезу: чорних, збагачених ро-
зсіяною органічною речовиною (0,3–0,4 %, в окремих прошарках – до 1,9 %) аргі-
літів, фосфатоносних і глауконітовмісних аргілітів, алевритів і вапняків з рештками 
конодонтів, сколеконодонтів, лусок і скелетів панцирних риб. 

Найбільшої потужності (понад 2000 м) нижньодевонські товщі досягають в Алу-

атській та Саратській западинах, розділених Оріховським виступом, де вони відсу-

тні. Відклади нижнього девону об’єднуються в яргаринську серію, яка поділяється 

на три світи: кочулійську (жединський ярус); ларгуцьку (зігенський ярус); єнікіой-
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ську (емський ярус). Вони складені перешаруванням пісковиків, алевролітів, аргі-

літів, у підпорядкованих кількостях відмічаються прошарки вапняків, мергелів, до-

ломітів, інколи пачки ефузивних порід. На схилах та в осьових частинах конседи-

ментаційних підняттів їм відповідають лиманська (нерушайська), зміїноострівна та 

фідонісійська світи суттєво карбонатного складу.   

У Переддобрудзькому прогині поширена також нижньокам’яновугільна вугле-

носна формація. Вугленосні відклади нижнього серпухова складають занурені 

блоки прогину і не мають значного поширення. Вони виділяються як татарбунар-

ська (вугленосна) світа, товщиною до 300 м та залягають на глибині близько 1500 

м. Світа вміщує до 20 пластів вугілля. Їх товщина – від 0,05 до 1,2 м. Переважають 

пласти товщиною 0,45 м. Вугілля здебільшого гумусове, ділянками сапропелітове.  

Середньоюрська вуглецево-глиниста формація представлена глинистими та ка-

рбонатно-глинистими утвореннями.  

Тріас-юрська вуглецево-глиниста формація (таврійська серія). Тріас-юрська 

формація широко розвинена  в Качинсько-Салгірській і Південній СФЗ Гірського 

Криму, на Рівнинному Криму, на шельфі Чорного і Азовського моря.  

Вона представлена флішоїдним переверстуванням пісковиків, алевролітів та ар-

гілітів з конкреціями сидеритів, з окремими пачками пісковикового і аргілітового 

флішу потужністю до 1000 м.  

Породи таврійської серії повсюдно надзвичайно складно дислоковані, утворю-

ють круті, ізоклінальні, часто перекинуті складки, ускладнені розривними пору-

шеннями (у вигляді зон зім'ятості, дроблення), насувами, скидами, зсувами і т. ін. 

У межах Гірського Криму таврійська серія характеризується ритмічною будо-

вою, нижня частина розрізу представлена флішовими утвореннями середньо-піз-

ньотріасового віку (кримська світа), а верхня – глинисто-алевритовими відкладами 

нижньої юри з глибами кам'яновугільних, пермських, тріасових, нижньо-середньо-

лейасових вапняків і пісковиків (ескіординська світа). Характерними є ритмічна 

будова світи, градаційна і конволютна шаруватість, присутність гієрогліфів, наяв-

ність брил вапняків і пісковиків. Породи серії повсюдно складно дислоковані, ут-

ворюють круті, ізоклінальні, часто перекинуті складки, ускладнені розривними по-

рушеннями (у вигляді зон зім'ятості, дроблення), насувами, скидами, зсувами і т. 

ін. Таврійська серія широко охарактеризована фауною карнійсько-норійського віку 

(її нижня частина) і лейасу (верхня частина), що достатньою мірою обґрунтовують 

її тріас-ранньоюрській вік.  

У межах Рівнинного Криму тріас-нижньоюрські утворення поширені окремими 

смугами, виповнюють конседиментаційні депресії та грабеноподібні западини і за-

лягають на інтенсивно дислокованих і метаморфізованих відкладах палеозою. 

Вони представлені товщами світло-сірих і рожевих мармуризованих вапняків, до-

ломітів і спонголітів, аргілітів з прошарками пісковиків, світло-сірих пісковиків з 

прошарками чорних аргілітів, чорних вуглистих сланців, які чергуються з піскови-

ками. В товщі сланців, пісковиків і алевролітів на Октябрській площі відкрито по-

клад нафти. 

На шельфі Чорного моря тріас-юрські відклади розкриті свердловинами на Оде-

ській, Десантній та Євпаторійській площах. В їх складі переважають пісковики з 
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прошарками аргілітів, доломіти, доломітизовані та оолітові вапняки, іноді зустрі-

чаються туфіти (св. Десантна-1). У межах акваторії Азовського моря тріасові та 

юрські відклади розкриті свердловинами на Азовському валу, на Стрілковій, Гені-

чеській, Шубинській, Матроській, Морській, Західно-Бейсузькій, Бейсузькій, Об-

ручева, Електророзвідувальній, Жовтневій, Сигнальній площах. Породи представ-

лені аргілітами, сланцями, метаморфізованими алевролітами і пісковиками. У вер-

хній частині зустрічаються вулканічні породи основного складу. 

Апт-альбська вуглецево-глиниста формація. Апт-альбська формація в Чорно-

морсько-Кримському регіоні формує потужну (до 4000 м) товщу перешарування 

теригенних, карбонатних, кременистих і вулканічних порід, формування яких від-

бувалось у трансгресивну стадію розвитку регіону в межах палеошельфу з глиби-

нами водоймища до 200–300 м. Літологічний склад товщі на більшій частині регі-

ону одноманітний. Вона складе-на аргілітами з різним вмістом алевритового, кар-

бонатного чи кременистого компонента. У підпорядкованих кількостях на локаль-

них ділянках спостерігаються прошарки алевролітів і дрібнозернистих пісковиків 

(північні та південно-західні ділянки регіону). Біля центрів вулканічної діяльності 

в розрізі товщі простежуються пачки, прошарки та лінзи вулканічних, осадово-ву-

лканогенних і вулканогенно-уламкових порід. Вміст Сорг у глинах та аргілітах аль-

бського ярусу становить 0,5–1,5 %, у пісковиках та алевролітах – 0,2–0,8 %. Відк-

лади формації залягають зі стратиграфічною незгідністю на кластогенних різнови-

дах пізнього готериву-раннього апту, перекриті теж зі стратиграфічною незгідні-

стю пізньокрейдово-еоценовими карбонатними нашаруваннями. У межах північно-

західного шельфу Чорного моря верхньоальбські утворення розкриті на глибинах 

від 2000 до 4500 м, їхня товщина коливається від 53 до 530 м, прогнозна – до 1500 

м в осьовій зоні Михайлівського прогину. 

Аргіліти формують як малопотужні (0,2–1,0 м) прошарки та лінзи в пачках піс-

ковиків, алевролітів, карбонатних і кременистих порід, так і потужні (до 50 м) мо-

нолітні горизонти. Вміст Сорг. в аргілітах формації варіює від 0,3 до 6,1 %, при 

домінуванні значень близько 1,0 %, вміст Р2О5  – від 0,02 до 0,17 %. 

Олігоцен-нижньоміоценова вуглецево-глиниста формація (майкопська серія). 

Особливе місце в розрізах Південного регіону посідає так звана майкопська серія 

олігоцену-нижнього міоцену, представлена товщею суттєво глинистих порід, поту-

жність якої зростає із заходу на схід від перших сотень метрів до 3–5 км.  

Майкопські утворення в межах південного НГР України мають значне просто-

рове поширення, відсутні лише на локальних ділянках у Добруджі, Гірському 

Криму, склепінній зоні Центрально-Кримського мегапідняття (рис. 52). Найбільш 

повні розрізи розкриті на Керченському півострові (товщина 4000 м і більше) та в 

межах північно-західного шельфу Чорного моря (понад 1600 м). У Західному та 

Північному Причорномор’ї, Рівнинному Криму, центральних і північних частинах 

Азовського моря розріз майкопу скорочений, його товщина не перевищує 300–400 

м. У межах глибоководної частини Чорного моря розріз майкопу вивчений лише 

геофізичними методами, його товщина тут перевищує 5000 м. На поверхню ці утво-

рення виходять субширотною смугою в передгірських районах (м. Білогорськ – с. 

Насипне) та на Керченському півострові. 
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Майкопська серія представлена одноманітною товщею сірих і темно-сірих сла-

бовапнистих аргілітів, зрідка з прошарками алевролітів, пісковиків, дрібнозернис-

тих пісків. Майкопська серія регіонально нафтогазоносна, з нею пов’язана низка 

нафтогазоносних покладів у Чорному та Азовському морях, Рівнинному Криму, на 

Керченському півострові. Промислове значення має газоносність Джанкойського, 

Стрілкового, Мошкарівського, Південносиваського, Міжводненського та інших ро-

довищ. На Керченському півострові встановлена промислова нафтоносність (Вла-

диславівське і Мошкарівське родовища).  
 

 
Рис. 52. Розрізи олігоцену – раннього міоцену Причорноморсько-Кримського регіону 

1 – аргіліти; 2 – алевроліти; 3 – пісковики 
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8.1. Переддобрудзький прогин 

 

Переддобрудзький прогин розташований на південному заході України, між  

складчастими структурами Добруджі та платформними структурами південного 

обрамлення СЄП. Це видовжена в плані, асиметрична в розрізі структура з похилим 

північним і крутим південним бортами, виповнена вендськими, палеозойськими і 

тріасовими відкладами, на яких з розмивом залягають породи юри і крейди в Мол-

давській западині.   

Переддобрудзький прогин є передовим прогином Добрудзької складчастої обла-

сті, яку він відділяє від південно-західної окраїни СЄП. Він орієнтований у півні-

чно-західному напрямку, згідно з системою Балтійсько-Дністровських крайових 

прогинів, які почали розвиватися на окраїні СЄП починаючи з венду.  

Основними структурними елементами ПП є Алаутська депресія (Алаутський 

грабен); Оріхівсько-Суворівське підняття (Оріхівський горст); Туалівська депресія 

(Туалівський грабен), яка включає Білоліський блок і Татарбунарський грабен; 

Криловський прогин, який є продовженням Переддобрудзького прогину у Чорному 

морі.  

Північною границею Переддобрудзького прогину є Чадирлунзький розлом, за 

яким фундамент СЄП занурюється на глибину 5-6 км і більше; південно-західною 

– Георгієвський розлом. Криловський прогин обмежений з північного сходу зоною 

Одеського розлому під водами Чорного моря.   

Переддобрудзький прогин розбитий також системою поперечних порушень, які 

поділяють його на поперечні блоки, в яких у західному напрямку збільшується ін-

тенсивність складчастості.  

Вважається, що в період з венду до візе Переддобрудзький прогин розвивався як 

перикратонний прогин з карбонатно-теригенним комплексом і евапоритами в сере-

дньому девоні-візе; в ранньому карбоні (серпухів)-ранньому тріасі – як передовий 

прогин з нижньою вугленосною моласою (серпухів) і верхньою вулканогенно-те-

ригенною моласою (перм-нижній тріас); в середньому тріасі – ранній юрі – як пе-

рикратон з карбонатно-теригенним комплексом порід; в середній-пізній юрі – як 

крайовий комплекс з рифами і евапоритами; в післяюрський час – як крайова час-

тина платформи з накопиченням глин, аргілітів, пісковиків, мергелів, доломітів, ва-

пняків.  

 

8.2. Причорноморська западина 

 

Причорноморська западина охоплює структури південного схилу УЩ і північ-

ного Причорномор’я. Основні структури цього регіону: південна окраїна Східно-

європейської платформи (СЄП); Скіфська плита; Причорноморський мегапрогин; 

Нижньопрутсько-Кримське мегапідняття. 

Південна окраїна СЄП займає північну частину регіону, її фундамент моноклі-

нально занурюється на південь від 2–3 до 6–8 км у центральній частині Каркінітсь-

кого прогину; в її межах виділяють Молдавську і Причорноморську (Південноук-
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раїнську) монокліналі, межею між якими є Одеський глибинний розлом. Молдав-

ська монокліналь по поверхні фундаменту більше занурена, в осадовому чохлі тут 

фіксуються кембрійські, силурійські, юрські й молодші утворення. У Причорно-

морській монокліналі фундамент перекритий крейдовими і кайнозойськими відк-

ладами, що свідчить про відсутність осадконакопичення в рифеї-палеозої.  

Скіфська плита – молода епіпалеозойська платформа з гетерогенним байкаль-

сько-герцинським фундаментом облямовує з півдня СЄП, обмежена на півдні суб-

широтним порушенням, що відділяє Рівнинний Крим від Гірського, на заході – суб-

меридіональним Одеським розломом; на схід простягається до Північного Каспію 

(рис. 53, 54).  

 

 
Рис. 53. Структурні комплекси складчастого фундаменту Скіфської плити 

 

 
Рис. 54. Структурні комплекси фундаменту Скіфської плити 

1 – шовні зони; 2 – глибинні розломи; 3 – кристалічний фундамент Східноєвропейської платфо-

рми; 4–9 – складчасті комплекси: 4 – байкальський; 5 – байкальський і герцинський нерозчлено-

вані; 6 – герцинський; 7 – тріас-юрський нерозчленований; 8 – юрський; 9 – тріас-ранньоюрсь-

кій флішовий 
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На південь від Причорноморської та Молдавської монокліналей в зоні зчлену-

вання СЄП і Скіфської плити фіксується глибока депресія субширотного простя-

гання. Вона складається з декількох прогинів грабеноподібної форми, роз’єднаних 

субмеридіональними розломами і поперечними перемичками. Прогини виповнені 

потужною товщею (до 8 тис. м) платформних відкладів різних стратиграфічних діа-

пазонів, переважно мезокайнозойських, місцями і більш давніх товщ. 

Причорноморський мегапрогин – система прогинів, серед яких виділяють: Ка-

ркінітсько-Північнокримський, Індоло-Кубанський, Північноазовський прогини. 

Каркінітсько-Північнокримський крейда-палеогеновий прогин охоплює північно-

західний шельф Чорного моря, Присівашшя і північні райони Рівнинного Криму. По-

верхня фундаменту залягає на глибинах до 8–11 тис. м (Михайлівська улоговина), то-

вщина осадового чохла сягає 9 тис. м. Це вузька субширотна структура з асиметрич-

ною будовою: південний борт, ускладнений серією субширотних порушень, вужчий і 

крутіший від північного. Прогин виповнений тріас-юрськими, нижньо- та верхньок-

рейдовими і палеоген-неогеновими відкладами, сумарною товщиною в осьовій час-

тині до 10000 м, на бортах – 500–1000 м. Товщина майкопських відкладів в осьовій 

частині досягає 1600 м, на бортах – до 500–600 м, глибина залягання 300–2500 м. Ви-

діляють три депресії, розмежовані ізопахітою 1200 м, на бортах існують форми типу 

структурних носів, пережимів, перемичок північно-західного простягання. 

Індоло-Кубанський рифтовий прогин займає південну частину Азовського моря; 

це субширотно видовжена асиметрична структура з похилим північним і крутим пі-

вденним бортами, ускладненими численними скидами та насувами. Від Каркініт-

сько-Північнокримського прогину він відділений Південноазовським виступом. 

Ширина найбільш зануреної частини прогину становить 65–70 км, максимальна то-

вщина осадової товщі – 15 тис. м, причому близько 5 тис. м припадає на відклади 

майкопської серії. У центральній частині прогину виявлені декілька невеликих під-

няттів: Північноказантипське, Керченське. Особливістю прогину є розвиток проце-

сів глиняного діапіризму і грязьового вулканізму. Товщина майкопських нашару-

вань в його центральній частині перевищує 4000 м, зменшуючись на бортах до 1000 

м і повністю виклинюючись у передгірських районах Криму. У межах осьової зони 

прогину є ряд депресій вищого порядку, які розмежовані ізопахітою 4000 м;  

Північноазовський прогин є неглибокою асиметричною депресією (з похилим пі-

внічним і крутим південним бортами) завширшки 20–30 км, що розміщена на до-

рифейський кристалічній основі й заповнена породами середньої юри, крейди і кай-

нозою товщиною до 300 м. З півдня прогин обмежений Головним Азовським пору-

шенням амплітудою до 1000 м, в якому північне крило на 300–400 м опущено від-

носно південного. Осьова зона прогину зміщена до південного борту, найбільша 

глибина залягання фундаменту – 2000 м.  

Нижньопрутсько-Кримське мегапідняття розділяє описані вище мегазапа-

дини, є сильно видовженою у плані субширотною структурою, у межах якої відмі-

чається скорочення товщини майкопських відкладів до їхнього повного виклиню-

вання і виходом складчастої основи рифейського та палеозойського віку на повер-

хню. Мегапідняття об’єднує цілу низку додатних структур вищого порядку. На пі-
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вдень від системи причорноморських прогинів фіксується зона виступів складчас-

тої основи рифейського та палеозойського віку, які чітко виражені в структурі оса-

дового чохла. Це, наприклад, Кілійсько-Зміїне підняття, яке охоплює територію де-

льти Дунаю і прилеглу частину акваторії Чорного моря з острова Зміїний. На схід 

структура простежується до Одеського глибинного розлому, поступово занурюю-

чись назустріч західному флангу Чорноморського підняття, яке являє собою велику 

структуру субширотного простягання, розташовану в зоні переходу від шельфу до 

континентального схилу. Розміри підняття за ізогіпсою 2250 м – 80 х 30 км.  

Серед тектонічних структур регіону важливу роль відіграють більш давні субме-

ридіональні (Одеський, Фрунзенсько-Арцизький, Білозерський) і більш молоді су-

бширотні розломи, що є границями тектонічних елементів регіону. 

 

8.3. Кримська складчаста область 

 

Кримська складчаста область є альпійською покривно-складчастою спорудою до-

вжиною 170 км, шириною близько 50 км, у будові якої беруть участь структури ав-

тохтону, алохтону і неоавтохтону (рис. 55, 56). 

Автохтон відслонюється в басейнах рік Чорна та Салгір, де він представлений 

апт-альбськими зеленувато-сірими глинами з лінзами поліміктових і шарами (у ба-

сейні р. Чорна) туфогенних пісковиків, а також у басейні р. Тонас, де він представ-

лений флішоїдами валанжину-барему і глинами апт-альбу. 

Алохтон представлений двома покривами північної вергентності, сформова-

ними на межі альбу та сеноману:  

 

 
Рис. 55. Геологічна будова Кримської складчастої області 



94 
 

 
 

 

 
Рис. 56. Шар’яжно-насувні структури Кримської складчастої області 

 

Покрив Яйли, складений верхньоюрськими та неокомськими карбонатними від-

кладами, фрагментарно простежується від мису Айя через Ай-Петринську, Ялтин-

ську Яйли до Бабуган-Яйли, утворює гірські масиви Чатир-Дагу та Карабі-Яйли, 

масиви Агармиш і Тарахташ, на сході від яких занурюється під чохол альб-майкоп-

ських відкладів і виходить на денну поверхню лише на мисі Іллі (Феодосія);  

Таврійський покрив загальною товщиною від перших сотень метрів до 2000–

4000 м складений інтенсивно дислокованим флішем тріас-юрської таврійської се-

рії. 

Неоавтохтон представлений сеноманськими, турон-маастрихтськими, палео-

цен-еоценовими відкладами, які відслонюються в басейнах р. Чорна на заході до р. 

Мокрий Індол на сході.  

У будові Гірського Криму традиційно виділяють два структурні поверхи: кімме-

рійський та альпійський. Основними структурами кіммерійського ярусу вважа-

ються Качинське, Південноузбережне, Туакське, Центральнокримське підняття, 

Перчемська антикліналь, Бітацький, Південнозахідний, Східнокримський і Суда-

цький прогини; головні розломи: Демерджийський, Качинський, Долгоруківський, 

Щебетівський, Гурзуфський, Ялтинський, Маломаячкинський, Центральний, Мол-

байський. Основні структури альпійського структурного поверху: Північний схил 

мегантиклінорію Гірського Криму (із Севастопольсько-Сімферопольською і Схід-

нокримською монокліналями, розділеними Салгірською ерозійно-тектонічною за-

падиною); Центральнокримське підняття (де виділяються Гвардійський жолоб, Но-

воцарицинське і Сімферопольське підняття, Альмінська западина); Індоло-Кубан-

ський прогин. 
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8.4. Чорноморська западина 

 

Чорноморська западина – велика депресійна структура, яка відокремлює склад-

часті споруди Балканського півострова і Понтійського узбережжя від Гірського 

Криму та Кавказу. Довжина западини становить понад 1100 км, ширина – від 150 

до 300 км. Шельфова частина в зоні економічних інтересів України складена про-

довженням континентальних структур. Тут виділяються Кирилівська западина, 

вали Кілійський та Губкіна (продовження структур Переддобрудзького прогину), 

Альмінська западина, підняття Каламітське та Голіцина (продовження структур 

Центральнокримського підняття). Серед основних структурних елементів глибоко-

водної частини западини Чорного моря виділяють: вал Андрусова, який розділяє 

басейн на Західно- та Східночорноморську улоговини; низку великих структур, зо-

крема вал Шатського, вал Тетяєва, підняття Архангельського, прогини Сорокіна, 

Туапсинський, Гудаутський, Синопський та ін. Товщина кайнозойських відкладів 

Чорноморської западини становить 10–11 тис. м (Східночорноморська улоговина) 

та 13–14 тис. м (Західночорноморська улоговина).  

Осадові відклади Чорноморської западини вивчені лише геофізичними мето-

дами, а основу їх становлять олігоцен-міоценові утворення глибоководних фацій. 

Це переважно глинисті породи з поодинокими прошарками пісковиків та алевролі-

тів сумарною потужністю понад 5000 м. 

Особливо великі потужності олігоцен-нижньоміоценових відкладів простежу-

ються в межах Західно- та Східночорноморського рифтогенних прогинів, розділе-

них Центральночорноморським залишковим рифтогенним підняттям і в Прикерче-

нсько-Таманській зоні складок (прогини Сорокіна та Керченсько-Таманський). 

Західночорноморський рифтогенний прогин – видовжена в північно-західному 

напрямку структура, розміром 600 х 300 км, де товщина кайнозойських відкладів 

сягає 13–14 км, а майкопських – понад 5 км.  

Східночорноморський рифтогенний прогин – теж видовжена в північно-захід-

ному напрямку структура розміром 600 х 150 км, з потужністю кайнозойських від-

кладів до 10–11 км, майкопських – до 4 км. 

Ці рифтогенні прогини розділені Центральночорноморським залишковим риф-

тогенним підняттям (вал Андрусова) – сильно видовженою в північно-західному 

напрямку структурою, що характеризувалася стійким підняттям протягом усього 

олігоцен-ранньоміоценового часу. Товщина майкопських відкладів в його осьовій 

частині змінюється від 0 м (північно-східні райони) до 1,0–1,5 км (південно-захі-

дні).   

Прикримсько-Кавказька зона складок локалізована в межах глибоководної запа-

дини субширотного простягання, об’єднує ряд прогинів більш високого порядку 

(Сорокіна, Керченсько-Таманський, Туапсинський). У межах останніх товщина 

майкопської серії перевищує 4000 м, глибина її залягання – понад 6000 м. Струк-

тури сильно видовжені в плані, асиметричні в розрізі, з крутим північним і похилим 

південним бортами, ускладнені скидами та насувами великої амплітуди, з характе-

рним глиняним діапіризмом. 
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Характерною особливістю Чорноморської западини є наявність грязьових вул-

канів і газових факелів («сипів»). 

Надзвичайно цікавим районом розвитку грязьового вулканізму є западина Соро-

кіна, яка ростягається від меридіана мису Чауда до меридіана м. Ялта, на півдні 

обмежена підняттям Тетяєва і валом Шатського. Прогин витягнутий з південного 

заходу на північний схід на 150 км при ширині 45–50 км. Північний борт западини 

крутий – до 30–400, південний похилий. Западина, де товщина відкладів сягає 5–6 

км, складена переважно майкопською серією, де розвинуті орієнтовані з південного 

заходу на північний схід брахіантиклінальні складки, які утворюють кілька ланцю-

жків довжиною до 40 км. Товщина перекривних відкладів сягає 1 км, антропогено-

вих – 1,5 км. В межах западини встановлено від 16 до 26 грязьових вулканів.  

Одним з найцікавіших є вулкан Дворіченського, який вивчався німецькою екс-

педицією на судні "Метеор" на початку 2002 р., а влітку того ж року – експедицеєю 

НАН України на судні "Профессор Водяницький". В результаті останньої експеди-

ції вдалося спостерігати два потужних газових фонтана. Вони приурочені до каль-

дери грязьового вулкана. Діаметр кожного з фонтанів становить до 400 м, вони пі-

днімалися на висоту до 850 м над рівнем дна при глибині моря близько 2000 м (рис. 

57, 58). 

На сьогоднішній день у глибоководній частині моря нараховується 25–30 грязьо-

вих вулканів. Всі вони утворюють позитивні форми у вигляді підводних конусів 

висотою до 110–120 м. Розміри поперечників конусів на дні до 4×4 км. Вулкан МГУ 

увінчаний кільцевим валом висотою до 10 м. Часто конуси знаходяться у більш 

крупних кальдерах просідання, що неодноразово заповнювалися сопочною брек-

чією. Вони простежуються на глибинах до 2 км. Інколи фіксуються більш крупні 

поля з кількох вулканічних осередків, локалізовані у просадочних воронках. Воро-

нка грязьового вулкана Тредмар найсвіжіша і добре простежується до глибини 1 

км. Межі полів просадочних воронок – тектонічні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 57. Ехограма газового фонтана висотою близько 800 м (над рівнем морського дна) на 

грязьовому вулкані Дворіченського (2003 р.). Матеріали 59-го рейсу НДС "Професор Водяни-

цький" 
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Рис. 58 . Грязьові вулкани Чорного моря 

 

Газові факели, чи "сипи" приурочені до периферії глибоководної западини. Їх ви-

явлено на північному заході Чорного моря, на Керченсько-Таманському шельфі, у 

берегів Болгарії і Грузії. Судячи з наявності газових виходів у прибережній смузі 

суші Туреччини, газові факели існують і на турецькому шельфі. Всього у Чорному 

морі зафіксовано до 1200 газових факелів. 

Одним з районів, де вивчені газові факели, є північний захід Чорного моря, де 

встановлено вже кілька сотень "сипів" різної інтенсивності, переважно на зовніш-

ньому шельфі і материковому схилі, де вони утворюють смугу, витягнуту зі сходу 

на захід (рис. 59).  

Основна кількість газових джерел локалізована в межах шельфу, факели зустрі-

чаються на мілководді глибиною до 30 м, окремі газові джерела спостерігалися і у 

глибоководній западині. Факели найчастіше мають подовжену конусоподібну фо-

рму, місцями розташовуються групами, зрідка група факелів утворює своєрідні ту-

манності. Висота газових факелів коливається від 10 до 250 м (у більшості 10–50 

м), майже всі газові викиди не виходять на поверхню. Середній діаметр газових 

факелів змінюється частіше за все від 10 до 40 м. На багатьох ехограмах фіксується 

пульсаційний режим роботи газових джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 59. Схема розташування газових факелів на північному заході Чорного моря 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Основні структурні одиниці Причорноморсько-Кримського регіону. 

2. Головні структурно-формаційні комплекси Причорноморсько-Кримського ре-

гіону. 

3. Що являє собою таврійська серія? 

4. Чим складена майкопська серія? 

5. Які структури входять до складу Причорноморської западини? 

6. Яка структура Кримської складчастої області? 

7. Що являє з себе Чорноморська западина? 

8. Що таке «сипи»? 
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9. ІМПАКТНІ СТРУКТУРИ 

 

У межах УЩ та його схилів відомо сім імпактних структур: Західна, Іллінецька, 

Ротмистрівська, Болтиська, Оболонська, Зеленогайська, Тернівська (рис. 60). 

 

  
Рис. 60. Схема розташування імпактних структур в межах УЩ  

1 – архейські зеленокам’яні структури; 2 – палеопротерозойські габро-діорит-гранітні масиви; 3 

– мезопротерозойські габро-анортозит-рапаківі-гранітні і габро-сієніт-гранітні масиви; 4 – гра-

ниці мегаблоків; 5 – міжблокові шовні зони; 6 – основні глибинні розломи; 7 – границя УЩ; 8 – 

імпактні структури (1 – Іллінецька, 2 – Західна, 3 – Ротмистрівська, 4 – Болтиська, 5 – Оболон-

ська, 6 – Зеленогайська, 7 – Тернівська) 

 

Іллінецька структура – розміщена біля однойменного міста у Вінницькій обла-

сті, у 40 км на південний схід від м. Вінниця, на вододілі річок Соб і Сибок. Він є 

округлою депресією діаметром до 4 км із центральним підняттям, глибиною до 350 

м у палеопротерозойських утвореннях УЩ, серед яких переважають гнейси і кри-

сталічні сланці, прорвані гранітоїдами (рис. 61).  

Структура складена аутигенними та алогенними брекчіями, зювітами і тагамі-

тами. Аутигенні брекчії, разом з брекчійованими гранітами складають основу роз-

різу западини і її бортові частини. Їх товщина складає 50–70 м. Брекчії складені 

практично повністю уламками порід фундаменту і донизу поступово переходять в 

сильно тріщинуваті, а згодом і непорушені гнейси, сланці і граніти. Зверху вони 

перекриті алогенними брекчіями потужністю до 200 м, які складені уламками порід 

фундаменту (50–90 %), уламками мінералів цих порід (15–50 %) і склом (10 %), 

зцементованими дрібноуламковим кварц-полевошпатовим матеріалом. Ще вище 

залягають зювіти, часто у вигляді жил примхливої форми (рис. 62). У складі зювітів 
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скло відіграє суттєву роль (від 10–20 до 70–80 %). Для цих порід характерна флюї-

дальна текстура і висока пористість. В них часто спостерігаються уламки підстиля-

ючих порід, інколи – каплеподібні чи овальні уламки скла. Тагаміти представлені 

пластовим тілом потужністю до 30 м в південній частині структури. Це щільні ро-

жево-сірі афанітові породи з розкристалізованою основною масою, складеною ква-

рцом, калієвим польовим шпатом, плагіоклазом і хлоритом. 

 

 
Рис. 61. Схема будови Іллінецького кратера (Гуров, Гожик, 2006) 

На плані: 1 – післякратерні відклади; 2 – алогенні брекчії та зювіти; 3 –граніти; 4 – гнейси; 5 – 

свердловини та їх номери (а), кар’єри та відслонення та їх номери (б). На розрізі: 1 – післякрате-

рні відклади; 2 – алогенні брекчії та зювіти; 3–осадові породи мішені, що збереглися у вигляді 

уламків та брил в алогенних брекчіях; 4 – кристалічні породи мішені 

 

Кратерні утворення перекриті відкладами верхнього силуру-нижнього девону і 

палеоген-четвертинними породами. В імпактитах кратера зафіксовано підвищений 

вміст нікелю, іридію, кобальту, співвідношення яких відповідають тим, що встано-

влені в метеоритній речовині, знайдено імпактні алмази, конуси руйнування. Вік 

кратера за споро-пилковим комплексом перекривних осадових порід – додевонсь-

кий, геохронологічні визначення за K-Ar методом коливаються від 390 до 470 млн 
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р., за 40Ar/39Ar методом – від 410 до 444 млн р., а за палеомагнітними досліджен-

нями становлять близько 445 млн р. Таким чином, найвірогідніший вік утворення 

кратера відповідає ашгільському часу пізнього ордовику.  

 

 
Рис. 62. Ударні  брекчії Іллінецького кратеру 

 

Західна структура розташована у Вінницькій області, у 65 км на північний схід 

від м. Вінниця, у басейні р. Роставиця, лівого притоку р. Рось, у північній частині 

Дністровсько-Бузького мегаблока, складеного тут переважно гранат-біотитовими 

гранітами і мігматитами з невеликими тілами гнейсів і пегматитів. Кратер має ова-

лоподібну форму, розміри 2,3 × 3,2 км, витягнутий в північно-західному напрямку; 

у центральній частині виділяється підняття, а в північно-західній – витягнута на 

північний схід горстоподібна структура, яка розділяє кратер на дві нерівноцінні ча-

стини (рис. 63). З ним збігається негативна гравітаційна аномалія інтенсивністю –

4,2 мГл довжиною 4,7 км, шириною 3,9 км. Основою кратера є докембрійські гра-

нат-біотитові граніти, гнейси, локальні тіла габроїдів. У розрізі кратер є конусопо-

дібним тілом, яке розширюється догори, складене аутигенними та алогенними бре-

кчіями, зювітами, дайкоподібними тілами імпактитів, які на глибині поступово пе-

реходять у катаклазовані граніти. Ударне походження структури підтверджується 

наявністю аутигенних та алогенних брекчій, зювітів, тагамітів, планарних структур 

кварцу і польових шпатів, конусів руйнування, присутністю коеситу та імпактних 

алмазів. К-Ar вік імпактитів кратера 165±6 млн р.    

Ротмистрівська структура – розташована в Смілянському районі Черкаської 

області, представлена округлою блюдцеподібною западиною діаметром 3 км, гли-

биною до 350–400 м у гранітах рапаківі Новомиргородського плутону, які у верхній 

частині перетворені на аутигенні глибові брекчії потужністю до 10 метрів і більше 

(рис. 64, 65 ). На них залягає перешарування алогенних брекчій і зювітів товщиною 

до 74 м. Вони перекриті післякратерною товщею чергування алевроліто-глинистих 
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і піщанистих порід крейди із прошарками бітумінозних глинистих сланців до го-

рючих сланців, писальної крейди, що сформувалася після утворення кратера. Крей-

дова товща перекрита шаром алогенних глибових брекчій (10–15 м), які тракту-

ються як горизонт викидів Болтиського кратера. Вік Ротмистрівського кратера за 

K-Ar методом становить 130±10 млн р., що відповідає ранньому барему. Кратерні 

відклади відповідають апт-альбу. Таким чином, кратер утворився в ранній крейді, 

вірогідно, у баремський час. Западина заповнена верхньокрейдовими сланцями, в 

яких на глибині до 150 м виділяється 3–7 фаціально невитриманих шарів горючих 

сланців потужністю від 0,8–2,5 м до 21,3–28,0 м кожен, сумарною потужністю 

36,4–62,7 м (середня 44 м). 

 

 
Рис. 63.  Схема будови Західного кратера (Гуров, Гожик, 2006) 

На плані: 1 – зювіти; 2 – алогенні брекчії; 3 – брекчійовані граніти; 4 – обмеження кратера; 5 – 

розломи; 6 – ізолінії глибини кратера; 7 – свердловини та їх номери 

На розрізі: 1 – зювіти; 2 – алогенні брекчії; 3 – імпактити; 4 – брекчійовані граніти; 5 – кайно-

зойські відклади; 6 – розломи; 7 – свердловини та їх номери 
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Рис. 64. Структурна схема Ротмистрівської западини 

1 – ізопотужності сланценосних нижньокрейдових відкладів; 2 – сумарна кількість всіх пластів 

горючих сланців – чисельник, сумарна кількість робочих пластів – знаменник; 3 – середня теп-

лотворна здатність (ккал/кг); 4 – лінія геологічного розрізу; 5 – кількість пластів горючих слан-

ців: I – один, II – кілька 

 

 
Рис. 65. Схема внутрішньої будови Ротмистрівської западини 

 

 

Четвертинна система: суглинки червоно-бурі, палево-жовті лесовидні карбона-

тні 

 

Неогенова і четвертинна системи: глини червоно-бурі щільні 

 

Палеогенова і неогенова системи, полтавська серія: пісок сірий кварцовий 

 

Палеогенова система, київський регіоярус: пісок зеленкувато-сірий глауконіт-

кварцовий 

 

Пісок зеленкувато-сірий мергелястий в підошві різнозернистий, мергель піщаний 

 

Бучацький регіоярус: пісок дрібно-середньозернистий, брудно-сірий кварцовий 

 

Крейдова система, верхній відділ, сантонський ярус: брекчія з глинистим це-

ментом 
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Сеноман-туронський ярус: крейда писальна 

 

Нижній відділ: сланці глинисті бітумінозні 

 

Алеврит темно-сірий, масивний 

 

Пісок різнозернистий глинистий 

 

Сланець горючий з Аd>70% 

 

Брекчія осадочна з загостреними уламками гранітів та імпактного скла,  зцемен-

тованих глинистим і глинисто-кременистим цементом  
Протерозой, Коростенський комплекс: граніти рапаківі 

 

Болтиська структура розташована в центральній частині УЩ, на межі Черка-

ської й Кіровоградської областей, представлена округлою у плані депресією діаме-

тром 24 км і глибиною до 1 км в кіровоградських гранітах і гнейсах палеопротеро-

зою (рис. 66, 67). Це складна імпактна структура з центральним підняттям діамет-

ром 4 км, висотою близько 500 м, складеним брекчійованими ударнометаморфізо-

ваними гранітами і гнейсами, перекритими малопотужним переривчастим шаром 

алогенних брекчій і зювітів (рис. 68).  

Підняття оточено кільцеподібним внутрішнім кратером або трогом діаметром 

11–12 км, глибиною до 1 км, який заповнений алогенними брекчіями, зювітами, 

тагамітами. Імпактити представлені тонкозернистими склуватими породами, бли-

зькими за хімічним складом до гранітів, результатом переплавлення яких вони є, 

але з підвищеним вмістом хрому, нікелю та іридію. Зювіти представлені брекчіє-

вими породами з уламками кристалічних порід і скла, зцементованих основною ма-

сою того ж складу. В гравітаційному полі Болтиська структура представлена уніка-

льною аномалією, що є однією з найбільш потужних і цікавих в межах УЩ. Це 

інтенсивний локальний мінімум сили тяжіння практично ізометричної форми діа-

метром 22–23 км (рис. 69, 70).   

 

 
Рис. 66. Схема будови Болтиської імпактної структури. Заповнюючі та перекриваючі відк-

лади зняті [Гуров, Гожик, 2006] 

1 – ударно-розплавлені породи; 2 – граніти; 3 – гнейси; 4 – аутигенні брекчії і брекчійовані по-

роди основи 
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Рис. 67. Схематичний розріз Болтиської імпактної структури за розрізом  I-I на рис. 16  

[Гуров, Гожик, 2006] 

1 – післякратерні осади; 2 – ударно-розплавлені породи, 3 – брекчії; 4 – брекчійовані породи ос-

нови 

 

 
Рис. 68. Імпактит. Зразок БЛ-106 

 

 

 

Рис. 69. Карта аномального гравітаційного поля ag
Болтиської структури в об’ємному 

зображенні 
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алювіальні відклади річки 

Тясмин, пісок, мули, 

глини, галька, гравій; 
 

піски, алювіально, 

частково еолового 

походження; 

 

делювіальні відклади, суг-

линки з включеннями кар-

бонатів 
 

вапняки сірі, кремнисти-

глинисті 

 

піски з прошарками глин 

 

піски крупнозернисті, гли-

нисті з уламками порід 

 

глина з підпорядкованими 

прошарками алевриту; 
 

брекчії осадові 

Рис. 70. Результати петрогустинного моделювання Болтиської структури 

 

На краю внутрішнього кратера глибина депресії становить 500–550 м і далі зни-

жується до підніжжя валу. Імпактна структура оточена еродованим зовнішнім ва-

лом, складеним інтенсивно катаклазованими гранітами. У породах і мінералах кра-

тера зафіксовані численні ознаки ударного метаморфізму: конуси руйнування, пла-

нарні елементи у кварці та польових шпатах, присутність коеситу. Навколо кратера 

на території від декількох до сотень квадратних кілометрів фрагментарно розвинені 

закратерні викиди, представлені брекчіями товщиною до 10–24 м, складеними ула-

мками і глибами гранітів і гнейсів, зцементованих дрібноуламковим матеріалом 

того ж складу, з ознаками ударного метаморфізму (планарні структури в кварці та 

польових шпатах, коесіт, дрібні уламками скла). Кратер виповнений молодими оса-

дами потужністю до 570 м. Основна частина розрізу западини складена шарува-

тими аргілітами, сланцями, у тому числі горючими, з прошарками алевролітів і пі-

сковиків загальною потужністю до 400 м. В її складі виділена потужна (100–150 м) 

товща аргілітів, збагачених органічною речовиною (від 4–5 до 22–28 %), з горизо-

нтами горючих сланців, ресурси яких підраховані у кількості 3887 млн т. Продук-

тивна товща перекрита напівпухкими відкладами бучацької (до 50 м) і київської (до 

110 м) світ, полтавської серії (до 23 м), неоген-четвертинними пісками, глинами, 

суглинками (до 65 м). Установлено, що, як і кратер Чиксулуб, Болтиська імпактна 

структура утворилася 65 млн років тому, на межі крейди і палеогену.    
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Оболонська структура – розташована в районі с. Оболонь Полтавської області, 

на північно-східному схилі УЩ, на його межі з ДДЗ. Структура являє собою пологу 

депресію в породах кристалічного фундаменту діаметром 16–20 км, глибиною до 

1000 м із нечітко вираженим центральним підняттям, із центральним гребеноподі-

бним прогином діаметром 2,5 на 4 км, кільцевим валом і кільцевим жолобом (рис. 

71). У кристалічному фундаменті виділяються зони тріщинуватості, концентричні 

частини структури розділені системами похилих порушень, можливо, насувів.  

 

 
Рис. 71. Схематичний розріз Оболонської імпактної структури (а) і розрізи св. 5301 і 5302 

(Гуров, Гожик, 2006) 

а: 1 – перекриваючий; 2 – заповнюючий комплекс; 3 – імпактний комплекс; 4 – доударні осадові 

відклади мішені кратера; 5 – кристалічний фундамент;  

б: 1 – глини, глинисті сланці; 2 – пісковики; 3 – алогенні брекчії; 4 – кристалічний фундамент 

 

У гравітаційному полі структура виражена кільцеподібною негативною анома-

лією діаметром до 10 км, яка облямовується системою позитивних гравітаційних 

аномалій. Кратер утворився в підводних умовах унаслідок метеоритного удару по 

двошаровій мішені з осадових порід тріасу та середнього карбону і порід кристалі-

чного фундаменту. Основою структури є біотитові, гранат-біотитові гнейси і біо-

титові граніти раннього докембрію. Коптогенний комплекс порід потужністю до 
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227–279 м представлений алогенною брекчією, зювітами, зсувовими відкладами, 

утвореннями суспензійних потоків і цунамі. Ці утворення перекриті потужною то-

вщею (до 600–750 м) мезокайнозойських відкладів, представлених юрськими гли-

нами із прошарками вапняків і пісковиків; крейдовими глинами і білою крейдою; 

осадками канівської, бучацької й київської світ палеогену; четвертинними суглин-

ками і пісками. Породи характеризуються горизонтальною шаруватістю і не вмі-

щують слідів порушень і деформацій, характерних для глин і пісковиків мішені.  

В плані кратер має овальну форму, по поверхні фундаменту – складну будову. 

Він представлений системою напівкільцевих блоків, які ступінчасто занурюються 

до центральної, найбільш глибокої частини западини. Межі блоків, як правило, 

співпадають з системами центриклінальних скидів, вздовж яких інколи простежу-

ються кільцеподібні вали (рис. 72).  

 

 
Рис. 72.  Карта розущільнення верхньої частини фундаменту 

 

На думку деяких дослідників, Оболонський кратер має хороші перспективи від-

носно нафтогазоносності. Вік Оболонського кратера за геологічними даними ви-

значається як післяранньотріасовий-досередньоюрский, а за даними K-Ar дату-

вання становить 169±7 млн р., що відповідає байоському віку середньої юри. 

Зеленогайська структура розміщена в Кіровоградській області, поблизу се-

лища Зелений Гай. Кратер має просту будову, він утворився в біотитових гнейсах і 

гранітоїдах кіровоградського комплексу протерозою, на поверхні перекритий по-

тужною товщею кайнозойських відкладів. Глибина котловини не перевищує 250 м. 

Котловина виповнена аутигенними глибовими брекчіями гнейсів і гранітів, які за-

лягають в основі розрізу кратера. Вище їх перекриває шар алогенних брекчій, в 

яких встановлені ознаки ударного метаморфізму: планарні структури в кварці і 
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польовому шпаті, діаплектове скло, конуси руйнування і таке інше. Часто розви-

нені різноспрямовані системи тріщинуватості, зони дроблення потужністю до 10–

15 см. Потужність алогенних брекчій складає 8–15 м. На брекчіях залягають піс-

лякратерні відклади, представлені товщею (78 м) строкатоколірних глин і суглин-

ків з включенням кутастих і напівобкатаних уламків і глиб кристалічних порід. 

Вище залягає перекривний комплекс (94 м), представлений глауконітовими піс-

ками київської свити, пісками і супісками харківської серії палеогену і полтавської 

серії неогену, перекриті четвертинними суглинками і глинами (20 м). Вік утворення 

ударного кратеру приурочений до границі крейди і палеогену.  

Тернівська структура – розміщена у східній частині УЩ, поблизу смт Терни, на 

вододілі р. Інгулець і р. Саксагань, у Криворізькому залізорудному басейні, де в її кра-

йовій частині розташовано Первомайське залізорудне родовище. Діаметр структури 8 

км, вона складається із центрального підняття діаметром 2,5 км, складеного ало-

генними брекчіями, і западини (7–8 км), де поширені уламкові й глибові брекчії з 

ознаками ударного метаморфізму. Навколо центрального підняття розміщений кі-

льцеподібний трог діаметром до 8 км, де у вигляді тіл складної морфології розви-

нені алогенні брекчії й зювіти, зустрічаються залізисті імпактити і залізисте скло, 

збагачене іридієм і нікелем. У західній частині структури в гнейсах локалізуються 

жили лужних імпактитів з поодинокими дрібними алмазами. У центральній частині 

розміщена "брекчієва трубка", складена кутастими уламками залізистих кварцитів, 

сланців, карбонатних порід, амфіболітів, плагіогранітів, зцементованими тонко-

дрібнозернистим матеріалом, який за складом відповідає уламкам (рис. 73). У плані 

вона має еліпсоподібну форму з розмірами 800 х 500 м, а в розрізі – конусоподібну. 

Ознаки ударного метаморфізму виявлені у вигляді планарних елементів у кварці, 

зниження його показників заломлення і двозаломлення і переходу в діаплектове 

скло опалоподібного вигляду; присутності стишовіту і коеситу, графіту та імпакт-

ного алмазу, наявності конусів руйнування. Алогенні та аутигенні брекчії прони-

зані дайкоподібними тілами тагамітів складної морфології. Вік структури диску-

сійний. К-Ar методом вік склуватих імпактитів визначено як 280±10 млн р., водно-

час інші дослідники встановлюють більш давній вік – 350 млн р.  

 

  
Рис. 73. Схематичний розріз Первомайського родовища 

1– четвертинні відклади; 2 – криворізька серія; 3 – алогенні брекчії; 4 – конкська серія; 5 – роз-

ривні порушення 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Назвіть імпактні структури України. 

2. Охарактеризуйте Іллінецьку структуру. 

3. Охарактеризуйте Західну структуру. 

4. Охарактеризуйте Ротмистрівську структуру. 

5. Охарактеризуйте Болтиську структуру. 

6. Охарактеризуйте Оболонську структуру. 

7. Охарактеризуйте Зеленогайську структуру. 

8. Охарактеризуйте Тернівську структуру. 
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