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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Дану роботу присвячено дислокаційній тектоніці докембрію Украї-
нського щита. Вона підготовлена на прикладі гранулітових комплек-
сів Одесько-Білоцерківської та Подільської структурно-формаційних 
зон (Середнє та Верхнє Побужжя відповідно). Особливу увагу приді-
лено розломній та прирозломній тектоніці і у тому числі так званій 
в'язкій розломній, формування якої просторово й у часі було тісно по-
в'язано з метаморфічними перетвореннями та гранітизацією порід у 
РТ-умовах гранулітової й амфіболітової фацій. 

Дислокаційну тектоніку розглянуто з позицій тектонофаціального 
аналізу, який базується на парагенетичній основі, враховує реологічні 
властивості середовищ, реологічні механізми структуроутворення, а 
також відносні ступені дислокаційних перетворень порід і середовищ 
за спеціально прийнятою десятибальною шкалою тектонофацій.  

Значну увагу приділено тектонічній течії гірських порід як най-
важливішій формі ініціювання та забезпечення дислокаційних пере-
творень порід і геологічних середовищ у докембрії. При цьому розгля-
нуто гідродинамічні та синергетичні аспекти цього процесу. 

Дана монографія, крім наукової направленості, має прикладний ха-
рактер і є впровадженням (і одночасно подальшою розробкою) методо-
логії тектонофаціального аналізу в практику геологічного картування 
гранітно-метаморфічних комплексів докембрію Українського щита. У 
зв'язку з цим у ній спеціально розглянуто теоретико-концептуальні 
принципи тектонофаціального аналізу, описано його методологію та 
польові методи тектонофаціальних досліджень. Наведено приклади 
складання тектонофаціальних схем і розрізів різних масштабів. 

Матеріал подано за ієрархічним та еволюційним принципами. Згі-
дно з першим принципом, дислокаційні структури одночасно розгля-
нуто на макро-, мезо- та мікрорівні. Використання другого принципу 
дозволило визначити й показати характер зміни морфологічних форм 
прояву (й тектонофаціальних особливостей) дислокаційної тектоніки 
гранітно-метаморфічних комплексів Українського щита в часі (по 
етапах) на фоні зміни РТ-умов та реологічних властивостей геологіч-
них середовищ. 

Роботу виконано в атласно-монографічній формі: описання типо-
вих структурних форм усіх відзначених рівнів доповнюються числен-
ними структурними й тектонофаціальними схемами та розрізами 
окремих ділянок і зарисовками й фотографіями деталей дислокацій-
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них структур на відслоненнях, гірничих виробках, у штуфах і шліфах. 
Вибір об'єктів досліджень (площ, ділянок, окремих відслонень, гірни-
чих виробок тощо) визначався необхідністю підбору найбільш різно-
манітних за походженням та морфологічними формами прояву дис-
локаційних структур. При цьому враховувалися потенційна інформа-
тивність таких об'єктів із позиції наявності тих чи інших структурних 
форм, масштаби та форми прояву в їх межах дислокаційних струк-
тур, характер відслоненості та інші фактори. Перевага надавалася 
тим об'єктам, які певною мірою можна рекомендувати як еталони 
прояву того чи іншого типу дислокаційної тектоніки гранітно-
метаморфічних комплексів Українського щита.  

У зв'язку з відзначеним в якості дослідних об'єктів було вибрано: 
1) окремі ділянки Голованівської шовної зони (нами вона названа По-
бузькою в'язкорозломною) в районі с. Синиця, Саботинівка, Вільшан-
ка, Троянка (аркуш М–36–ХХХІ – Первомайськ); 2) в'язкорозломні 
структури, в районі міста Гайворон та с. Соломія, Хащувате, Салько-
ве, Салинці та поблизу с. Завалля (аркуш М–35–XXXVI – Гайворон); 
3) фрагменти Хмільникської та Хмельницької розломних структури в 
районі с. Старий Острополь, Коржове, Головчинець (аркуш М–35–XXII 
– Старокостянтинів).  

В основу даної роботи покладено матеріали тектонофаціальних до-
сліджень, виконаних на замовлення Державної геологічної служби 
України на Середньому Побужжі (О. Лукієнко, Д. Кравченко, А. Су-
хорада та інші, 1998–2001) та на Середньому й Верхньому Побужжі 
(О. Лукієнко, Д. Кравченко, А. Сухорада та інші, 2003–2006).  

Для підвищення ефективності тектонофаціальних досліджень було 
застосовано петромагнітні методи вивчення метаморфічних і граніто-
їдних порід (А. Сухорада, С. Попов, М. Решетник, Р. Хоменко).  

Авторство даної роботи розподілено таким чином: О. Лукієнко, до-
ктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри загальної та іс-
торичної геології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка – усі розділи, крім 7-го; Д. Кравченко, кандидат геологіч-
них наук, доцент цієї ж кафедри – розділи 1–6, 9, 10.1, А. Сухорада, 
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геофізики – 
розділи 4, 5, 7, 9. Крім зазначених авторів, у підготовці 7-го розділу 
допомагала аспірантка кафедри геофізики М. Решетник. 

У процесі виконання досліджень автори користувалися геологічни-
ми матеріалами, які їм люб'язно були надані В. Клочковим (УкрДГРІ), 
В. Безвинним та В. Лукашем (ПДРГП "Північгеологія"). Автори щиро 
їм вдячні за сприяння.  

Автори також вдячні за консультації з окремих питань, що роз-
глядаються в роботі, Г. Павлову, доценту кафедри мінералогії, геохі-
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мії та петрографії Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка.  

Особливу подяку автори (О. Лукієнко персонально) висловлюють 
доктору геолого-мінералогічних наук, професору, завідувачу кафедри 
загальної та історичної геології В. Шевчуку за обговорення з ним 
принципових питань, що стосуються механізмів та фізичних умов 
структуроутворення, а також проблем структурного аналізу. Ці обго-
ворення часто мали дискусійний характер, що сприяло поглибленню 
розуміння процесів структуроутворення та методології їх досліджень і 
так чи інакше знайшло відображення в даній роботі. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ДИСЛОКАЦІЙНОЇ ТЕКТОНІКИ 

ГРАНІТНО-МЕТАМОРФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ  
УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
 
 

Дислокаційна тектоніка, як відомо, є похідною деформаційних пе-
ретворень порід і геологічних середовищ у зонах дії диференційова-
них напруг. Геометричні й морфологічні форми її прояву різноманітні 
та залежать від інтенсивності й масштабів подібних перетворень, а 
також від РТ-умов та реологічних властивостей середовищ, характеру 
полів напружень і геодинамічних режимів.  

Подібна тектоніка на Українському щиті стала предметом дослі-
джень багатьох поколінь геологів. Вивченню її різних аспектів при-
свячено роботи М. Семененка [131; 133], Я. Бєлєвцева [8; 9], 
І. Чебаненка [163], Г. Тохтуєва [155], О. Слензака [134–136], О. Гінтова 
[28–33], Р. Бєлєвцева [6; 7], В. Рябенка [125–128], Б. Занкевича [52–
53], В. Заїка-Новацького [50–51], В. Вєнідіктова [16–17], геологів 
львівської наукової школи (Є. Лазько, В. Кирилюк, А. Сіворонов, 
В. Яценко) [64–66; 73–75], К. Єсипчука та О. Боброва [46], П. Ве-
рем'єва [18–20], Є. Глеваського та Г. Каляєва [38; 62], С. Круглова та 
О. Ципко [154], В. Шевчука  і Вол. Шевчука [165], Г. Павлова [102], а 
також цілого ряду інших дослідників. Результати кожного такого до-
слідження стали вагомим внеском у вирішенні проблеми з дислока-
ційної тектоніки цього регіону. Зокрема, класично вивчено найваж-
ливіші морфологічні форми прояву подібної тектоніки, її генетику, 
послідовність прояву та інші характеристики. Однак, аналіз даних 
досліджень дозволяє критично відзначити таке. 

1. Більшість таких досліджень проводилось виходячи з уявлень про 
обов'язкове успадкування метаморфічними утвореннями первинної 
(тіньової) стратифікації (й відповідно розшарованості) похідних для них 
осадових і вулканогенних порід, хоча у світовій літературі вже неодно-
разово зазначалось, що метаморфічні породи докембрію могли позбути-
ся своєї первинної стратифікації (або не мали її взагалі), а дислокацій-
ний процес, принаймні в архейський час, мав привести до створення 
нової розшарованості та стратифікації, а той до створення оригіналь-
них структурних форм, які потім не повторились [51; 136–137].  
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2. Дислокаційна тектоніка найчастіше вивчалася з позиції існу-
вання двох незалежних або мало пов'язаних між собою форм дефор-
мацій: плікативних і диз'юнктивних. Але подібний поділ у гранітно-
метаморфічних комплексах не відображає значно тіснішого, а то й 
нерозривного зв'язку між цими формами прояву дислокаційних пере-
творень середовищ у високотемпературних умовах.  

3. У більшості випадків фактично ігнорується або враховується 
лише частково роль речовинних, мікро- та мезоструктурних змін суб-
страту при деформації. Наприклад, визначення речовинних перетво-
рень як правило обмежуються невеликим "класичним" набором ново-
утворених порід – бластомілонітів, мілонітів, катаклазитів, які відо-
бражують тільки максимальні перетворення у швах зміщувачів, і фа-
ктично поза увагою дослідників залишаються слабкіші, але більш ма-
сштабні такі перетворення. 

4. Мало уваги приділяється визначенню відносної інтенсивності 
дислокаційних перетворень метаморфічних порід і продуктів граніти-
зації.  

5. Тектонофізичні дослідження дислокаційних утворень формалізо-
вані й головним чином базуються на положеннях механіки суцільних 
середовищ, недооцінюючи роль високопластичної, що наближена до 
в'язкої тектонічної течії, що певною мірою керується законами гідро-
динаміки. 

6. Не приділяється належної уваги (в усякому разі достатньої) якіс-
но-кількісній оцінці інтенсивності дислокаційних перетворень порід 
та створених ними середовищ. 

7. Не завжди враховується роль РТ-умов та реологічних властивос-
тей середовищ при деформаціях. 

8. Між тим, дислокаційна тектоніка докембрію Українського щита, 
як свідчать дані ряду дослідників, а саме: О. Слензака [136–137], 
В. Заїка-Новацького [51], Є. Паталахи [107], О. Лукієнка [81–82], 
О. Гінтова, В. Ісая, В. Єнтіна [34; 36–37; 54], В. Шевчука та 
Г. Павлова [166–168], а також багатьох інших, має широкий спектр 
структурних форм, який є прямим відображенням зміни в часі та 
просторі відзначених умов і факторів. Більш того, цілий ряд дослід-
ників дійшли висновку, що дислокаційні перетворення гранітно-
метаморфічних комплексів середовищ призводять до виникнення пе-
вних нових форм залягання порід і контролюючих їх структурних 
форм. Треба зазначити, що один із перших, хто звернув увагу на зв'я-
зок речовинних змін із деформаціями на Українському щиті, був 
В. Венедіктов [16–17]. На прикладі діафторованих гранулітових ком-
плексів Побужжя він показав, що породи гранулітової фації мета-
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морфізму зазнали поліциклічного розвитку, що відповідає певним те-
ктоно-метаморфічним циклам. Відсутність чіткої межі між утворен-
нями гранулітової та амфіболітової фацій цей дослідник пояснював 
наявністю проміжних поліциклічних і діафторичних формацій. Вихо-
дячи з того, що метаморфічні та гранітоїдні породи в докембрії не-
розривно пов'язані внаслідок присутності мігматитів, В. Венедіктов 
наголошував на тому, що не можна відривати серії метаморфід від 
метасоматичних та інтрузивних утворень, тому що вони складають 
єдині структурно-петрологічні комплекси, які у свою чергу відповіда-
ють тектоно-метаморфічним циклам. Більше того, такі цикли даний 
дослідник вважав великими віковими, а не стратиграфічними під-
розділами. У результаті проведених В. Венедіктовим робіт, для докем-
брію Середнього Побужжя було виділено три тектоно-метаморфічні 
цикли: перший – архейський, другий – архей-ранньопротерозойський, 
третій – ранньопротерозойський [16]. 

Вагомий внесок у пізнання природи та тектонічної будови докемб-
рію України зробила школа львівських геологів (Є. Лазько, В. Кири-
люк, А. Сіворонов, Г. Яценко, О. Бобров, К. Свєшніков, А. Лисак), які 
застосовували для своїх досліджень формаційний підхід. За основу 
структурно-речовинного поділу була прийнята геологічна формація – 
стійкій парагенезис гірських порід як велике геологічне тіло певного 
складу та з певними особливостями внутрішньої впорядкованості 
(внутрішньої структури) [74]. Конкретні прояви цих формацій виділя-
лись у структурно-формаційні комплекси. Головні результати дослі-
джень знайшли своє відображення у спеціально створених картах 
формацій Українського щита масштабу 1 : 1 000 000 [61] та 1 : 500 000 
[59–60]. Але все ж таки слід зауважити, що основні задачі, які вирі-
шували львівські дослідники, переважно стосувалися речовинного 
складу, стратиграфії та вікового розчленування, тоді як питання вто-
ринної тектоніки фактично залишись поза увагою. У той же час вони 
неодноразово зазначали, що крайові частини більш давнього форма-
ційного комплексу можуть бути залучені до нової структурної переро-
бки при формуванні більш молодого комплексу. При цьому фіксуєть-
ся, що структурний план першого відновлюється у напрямку від пе-
риферії до центру [74]. Тобто, при формуванні молодого комплексу 
формуються вторинні структури в пришовній частині, причому в 
обох формаційних комплексах. Подібні переходи повинні виражатися 
в закономірних рядах структурних парагенезисів. Але цей прояв вто-
ринної тектоніки не знайшов належного вираження на формаційних 
картах. До того ж дуже принциповим є те, що львів'яни виходили пе-
реважно з осадової природи метаморфізованих товщ, і трактування 
формаційного аналізу мало в першу чергу "осадовий характер". 
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З початку 80-х рр. XX ст. О. Гінтов, В. Ісай, В. Єнтін, вивчаючи 
морфокінематичні особливості розломів тектонофізичними методами, 
дійшли висновку, що частина розломів, які відслонюються на сучас-
ній денній поверхні, в дійсності формувалися на значних глибинах і 
відповідно в пластичному середовищі [34; 37], а також у зв'язку зі 
зсувними переміщенням шарів [36]. Виходячи з цього, розломи цими 
дослідниками визначаються як зональні тіла по латералі, і як тіла, що 
змінюють свою морфологію по вертикалі. Більш аргументовано поді-
бні концептуальні підходи викладені О. Гінтовим у недавно виданій 
ним монографії [30].  

Приблизно одночасно з роботами останніх трьох авторів з'являють-
ся наукові розробки О. Слензака щодо структур зсуву, валкування, 
кочення (ЗВК) і природи метаморфізму. На його думку, породи Украї-
нського щита, які на сьогодні виходять на поверхню, або знаходяться 
безпосередньо під осадовим чохлом, є результатом метаморфічної 
диференціації речовини верхньої мантії [134], і щит у цьому випадку 
слід розглядати як вертикально розшароване середовище [137]. При 
цьому будову щита потрібно розглядати із припущення, що однією з 
головних типів структур земної кори є вихрові системи, які проявля-
ються на всіх рівнях: від макро до мікро. Український щит, за його 
поглядами, – це також елемент планетарної вихрової структури Схід-
ноєвропейської платформи [136]. За його позицією, деформаційні 
структури утворюються внаслідок дії трьох взаємопов'язаних проце-
сів: метаморфічної диференціації, розривних порушень і пластичної 
деформації. Передача енергії при тектогенезі відбувається за допомо-
гою виникнення електронно-діркової плазми [135]. Цей дослідник і 
метаморфізм розглядав як високоенергетичну форму організації течії 
речовини, що здійснюється на плазменно-геохімічному рівні. На Се-
редньому Побужжі О. Слензаком були виділені дві типові структури 
ЗВК: Лащеватська та Великомечетинська. Аналізуючи їхню будову, 
дослідник дійшов висновку, що вони утворились унаслідок дії ліво-
стороннього зсуву [136]. 

Відзначені ідеї О. Слензака досить сміливі й навіть радикальні. Але 
існує ряд фактів (і в т. ч. тих, які наведено в даній роботі), що дійсно 
наявні вихрові структури (у всякому разі малі такі структури виділені 
нами й розглядаються в даній роботі) як утворення, у виникненні 
яких дуже важливу роль відіграла тектонічна течія порід.  

А. Сухорада, М. Гузій та В. Заїка-Новацький, досліджуючи струк-
тури в межах Первомайського аркушу, із застосуванням геофізичних 
методів (дослідження магнітної анізотропії гірських порід), дійшли 
висновку, що шаруватість Ятранського тектонічного блоку має на-
кладений, тобто тектонічний характер [151]. На жаль, В. Заїка-
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Новацький не встиг опублікувати значну частину результатів остан-
ніх досліджень. 

В. Шевчук виділив і дослідив на Середньому Побужжі (та в інших 
районах Українського щита) фактично новий для цього регіону тип 
речовинно-дислокаційних утворень – граніто-гнейсові монокліналі. 
Подібні утворення мають пластинчасту форму й несуть орієнтовані 
(сланцюваті, трахітоїдні та інші) структури. На думку цього дослідни-
ка [165], монокліналі подібного типу сформувалися при гранітизації в 
зонах розломів у динаміко-кінематичних умовах транстенційного ти-
пу. В. Шевчук вважає, що цей, на сьогодні ще мало вивчений, тип 
структур може мати широке розповсюдження і відігравати суттєву 
роль у будові тектонічно активних ділянок Українського щита.  

Суттєвий внесок у пізнання геологічної будови та дислокаційної 
тектоніки Середнього Побужжя зробили автори оновлених в останнє 
десятиліття геологічних карт аркушів М–36–ХХХІ (В. Клочков, 
Я. Білинська, Ю. Веклич), М–35–ХХІІ (В. Безвинний, В. Лукаш). Мате-
ріали цих дослідників використано в даній роботі. 
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МЕТОДОЛОГІЯ  
ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 
 
Дослідження дислокаційної тектоніки гранітно-метаморфічних 

комплексів відзначеної частини Українського щита здійснювалося за 
методологією тектонофаціального аналізу, з використанням даних пе-
тромагнітних досліджень. Така методологія базується на концептуа-
льних принципах та уявленнях про дислокаційний процес, зміст яких 
викладено нижче. Серцевиною цього аналізу є метод тектонофацій і 
десятибальна шкала тектонофацій.  

Розглянемо ці принципи та уявлення, а також зміст тектонофаціа-
льного аналізу докладніше. 

 
2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  
ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 
Тектонофаціальний аналіз базується на таких концептуальних і ме-

тодологічних принципах. 
1. Тектонофаціальний аналіз має системний і когерентний ха-

рактер. Системність у цьому аналізі означає, що дислокаційні макро-
системи (макрооб'єкти) розглядаються як множини певних більш еле-
ментарних об'єктів, які перебувають у певних відношеннях і зв'язках 
між собою. Подібний принцип передбачає цілісність, емерджентність, 
дискретність, повтореність, ієрархічність, структурованість об'єкта. 
Когерентність у свою чергу означає, що прояв дислокаційних пере-
творень середовищ на макрорівні тією чи іншою мірою відображується 
в певних перетвореннях порід на мезо- й мікрорівні та навпаки. 

2. Тектонофаціальний аналіз базується на парагенетичній ос-
нові. Подібна його особливість ґрунтується на визначенні внутрі-
шньої будови й генетики тектонічних структур за урахуванням набо-
рів більш елементарних структур, що беруть участь у їх створенні. 
Поняття про структурні парагенезиси базується на уявленні, що тек-
тонічні деформації (дислокаційні процеси), порушуючи первинні фо-
рми залягання геологічних тіл, приводять до створення якісно нових, 
вторинних таких форм і прямо чи непрямо пов'язаних із ними маг-
матичних і гідротермальних та метаморфічних новоутворень. Конк-
ретніше під структурним парагенезисом розуміються закономірні 
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набори (асоціації) певних елементарних і простих дислокаційних 
структур, а також прямо чи непрямо пов'язаних із ними малих тіл ін-
трузивних та вулканічних порід, метасоматитів, пегматитів та інших 
порід, які разом займають певний об'єм геологічного середовища, що 
відповідає певній за генезисом складній дислокаційній структурі. По-
дібні парагенезиси, що супроводжуються синдеформаційними міне-
ральними змінами (динамометаморфізмом), називаються структур-
но-динамометаморфічними. 

Обов'язкова умова для виділення структурного чи структурно-
динамометаморфічного парагенезису – набір відзначеного вище типу 
повинен містити в собі єдине ціле, бути стійким і повторюватися в 
інших, подібних за походженням дислокаційних структурах. Однако-
ві структурні парагенезиси мають складати однакові за походженням 
дислокаційні структури. 

Термін структурний парагенезис (у тектонічній літературі ще 
вживається термін парагенез) походить від грець. "пара" – біля. Уяв-
лення про парагенезис як такий починає свій відлік від 1849 р. після 
опублікування у Фрайберзі книги Августа Брейтгаупта "Парагенезиси 
мінералів". Під подібними парагенезисами цей дослідник розумів за-
кономірні співіснування, чи асоціації мінералів. Його уявлення були 
активно сприйняті послідовниками, удосконалювалися, видозмінюва-
лися і знайшли широке вживання спочатку в мінералогії, а згодом і в 
петрології та літології. Пізніше вони прийшли і в тектоніку. Зокрема, у 
1933 р. А. Херасков, а за ним Н. Шацький сформулювали поняття про 
осадові, осадово-вулканогенні формації, в основу яких було покладе-
но парагенетичний принцип: "формації – це природні комплекси, 
співтовариства або асоціації гірських порід, окремі частини яких тіс-
но парагенетично пов'язані між собою як у часі, так і просторі".  

Цей же принцип у 60–70-х рр. був використаний науковою школою 
А. Пейве (ГІН, Москва) для визначення парагенезисів тектонічних 
структур, які генеруються горизонтальними рухами земної кори. У ті 
ж роки одночасно декількома подібними школами почав створювати-
ся структурно-парагенетичний аналіз, але різних напрямів і з різними 
завданнями. У цьому відношенні відзначилися школи ГІН (Москва), 
ІГН (Алма-Ата), ІФЗ (Москва), МГУ, ВСЕГЕІ та Інституту геології доке-
мбрію (Санкт-Петербург), ІГіГФ (Новосибірськ). Кожна з цих шкіл зро-
била свій внесок у вчення про структурні парагенезиси. 

Існують різні принципи виділення структурних парагенезисів. Їх 
вибір у першу чергу залежить від: концептуального сприйняття при-
роди дислокаційних процесів; методології, що використовується для 
визначення природи цих процесів; завдань, які ставляться при ви-
вченні дислокаційних утворень. У зв'язку з цим в одних випадках ви-
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значення структурних парагенезисів обмежуються виділенням, голо-
вним чином, морфологічних чи навіть геометричних елементів текто-
нічних структур, а в других – таких самих елементів, але з урахуван-
ням мінеральних і мікроструктурних змін порід.  

3. Тектонофаціальний аналіз визначає роль тектонічної течії 
гірських порід як ініціатора й організатора дислокаційних пере-
творень порід та геологічних середовищ. Під такою течією розу-
міється безперервна деформація, яка розвивається в часі під дією 
напруженого стану і приводить до створення залишкових структур-
них форм. Найчастіше така течія ініціюється зміщеннями по розло-
мах, протрузивною діяльністю, а також гравітаційною нестійкістю 
порід у певних умовах (поверхнево-зсувні явища, діапіризм тощо). 
Вона має зсувний характер і здійснюється як рух твердої речовини 
на молекулярному, зерновому та міжзерновому рівні через посеред-
ництво (залежно від фізичних умов середовищ) механічного руйну-
вання (брекчування, катаклаз і мілонітизація), кліважування, криста-
лізаційного та інших типів розсланцювання, мезорозлінзування та бу-
динажу, певних типів складкоутворення та інших способів дислока-
ційних перетворень порід на мікро- та мезорівні.  

4. Тектонофаціальний аналіз базується на врахуванні реологі-
чних властивостей геологічних середовищ. 

Реологічні властивості геологічних середовищ (тіл, порід) визнача-
ються з урахуванням поведінки тіл при деформації в часі. У зв'язку з 
цим у механіці виділяють пружну, крихку (чи комбіновану крихко-
пружну), крихко-пластичну, пластичну та в'язку "поведінку" матеріалів 
(у нашому випадку порід) при деформації. До крихко-пружних (крих-
ких) відносять матеріали, поведінка яких при деформації керується за-
коном Гука (величина деформації прямо пропорційна величині напру-
жень) і реалізується як миттєва шляхом механічного руйнування при 
досягненні певних диференційованих напружень. До пластичних на-
лежать матеріали, які при деформації долають межу текучості й пере-
ходять у текучий стан. Їх деформація має нелінійний характер (немає 
прямої кореляції між величиною деформації й величиною напружень) і 
незворотний. У свою чергу, до в'язких відносять матеріали з низькою 
межею текучості, течія яких здійснюється при певних постійних на-
пруженнях і величина якої залежить виключно від часу прикладення 
навантажень. Формально вважається, що вона властива лише певним, 
в'язким рідинам з дуже низьким порогом текучості.  

Реологічні властивості гірських порід та геологічних середовищ за-
лежать від великої кількості факторів. У природних умовах, зокрема, 
вони визначаються температурою, всебічним і поровим тиском, ча-
сом зростання навантажень та часом деформації. Крім того, вони за-
лежать від похідної динамічної в'язкості порід і відповідно від міне-
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рального складу та структури порід, а також будови та структури се-
редовищ у цілому.  

На цій підставі в тектонофаціальному аналізі виділяються такі 
структурно-реологічні умови: первинна та вторинна епізона, мезо-
зона та катазона. Кожній такій обстановці відповідають тільки для 
неї властиві структурні парагенезиси й механізми дислокаційних пе-
ретворень порід і, відповідно, морфологічні форми прояву дислока-
ційної тектоніки на мікро-, мезо- та макрорівнях. Ці зони певною мі-
рою паралелізуються з петрологічними зонам Груберманна, але ви-
значаються не скільки за ступенями чи фаціями метаморфізму, скі-
льки за структурними чи структурно-речовинними (динамометамор-
фічними) парагенезами (параґенезисами) та за механізмами дислока-
ційних перетворень порід.  

Кожна структурно-реологічна умова з позицій тектонофаціального 
аналізу являє собою частину геологічного середовища (певні ділянки 
земної кори), яка в полях негідростатичних (диференційованих) на-
пружень відрізняється від інших подібних частин за: 1) реологічними 
механізмами дислокаційних перетворень порід; 2) характером речо-
винних перетворень цих середовищ, які або супроводжували дислока-
ційні перетворення, або брали участь у їх забезпеченні; 3) морфологіч-
ними формами прояву дислокаційної тектоніки та її структурними па-
рагенезисами (парагенезами). Факторами, які впливають на реологічні 
властивості середовища, є: 1) температура; 2) усебічний та направле-
ний тиск; 3) флюїдний режим; 4) характер структурованості (наявність 
чи відсутність шаруватості, сланцюватості та інших форм первинної 
структурної анізотропії) та літології середовища. В осадових товщах, 
крім того, на такі властивості суттєво впливають ступені літогенезу по-
рід (літогенетичні стани осадових середовищ). 

Відзначені структурно-реологічні зони утворюють вертикальну ко-
лону (рис. 2.1). Але вони не мають жорсткої прив'язки по вертикалі! Їх 
границі в часі мігрують по вертикалі й латералі, згідно зі зміною 
впливу відзначених факторів та з локальними змінами теплових ре-
жимів при опусканні чи піднятті окремих ділянок земної кори, а та-
кож при активізації флюїдно-теплових потоків та прояву магматизму. 

5. Дислокаційні перетворення при тектонічній та гравітацій-
ній течії гірських порід реалізуються як самоорганізуючі явища, 
що керуються законами синергетики. Їх прояв направлений на 
створення такої структурної організації середовища (архітектури, си-
метрії), яка рівноважна для умов та характеру тектонічної течії. Одною 
з найдосконаліших форм такої організації, яка досягається при дуже 
великих деформаціях, є лінеаризація середовищ – односистемне орієн-
тування всіх утворених при течії лінійних та площинних структурних 
елементів, а також плоских первинних і вторинних геологічних тіл. 
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Рис. 2.1. Ідеалізована схема структурно-реологічної розшарованості 
земної кори у складчастих областях:  

ЕЗ – епізона, МЗ – мезозона, КЗ – катазона 
 
Важливою складовою частиною тектонофаціального аналізу є уяв-

лення про реологічні типи розломів. 
 

2.2. МЕТОД ТЕКТОНОФАЦІЙ 
 
Методологія тектонофаціального аналізу базується на використанні 

десятибальної шкали тектонофацій.  
Тектонофації – це природні ряди порід за ступенями дефо-

рмації із властивими їм структурними парагенезисами 
[109]. Подібні ряди є прямим проявом латеральної структурної зона-
льності в тектонічних структурах, формування яких зумовлено текто-
нічною течією (в'язкі та наближені до них розломи, в'язкі протрузіі, 
крайові частини граніто-гнейсових купольних структур).  

Кожна тектонофація в ряді відзначеного типу – це своєрідна 
дислокаційна (деформаційна) фація, яка за сумою структу-
рних, а в ряді випадків і речовинних ознак (складом і кіль-
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кісними характеристиками відзначених парагенезів), відо-
бражає відносну інтенсивність дислокаційних перетворень 
порід за десятибальною шкалою, а також РТ-умови та рео-
логічні властивості середовищ і відповідні цим умовам ме-
ханізми дислокаційних перетворень.  

 
2.2.1. Десятибальна шкала тектонофацій 
Для якісно-кількісної оцінки дислокаційних перетворень порід та 

середовищ у тектонофаціальному аналізі використовується десятиба-
льна шкала тектонофацій, яка за сумою структурних і речовинних 
ознак відображає відносні ступені дислокаційних перетворень, почи-
наючи практично від нульових (ТФ І) і закінчуючи тими максимально 
можливими, що повністю змінюють будову середовища (ТФ Х) [109; 
112]. Теоретичне обґрунтування подібної шкали базується на розраху-
нках відносних ступенів деформації геологічних тіл за моделями еліп-
соїда обертання та видовження-скорочення. Перша модель характери-
зує загальну тенденцію тектонічної течії на макрорівні за механізмом 
простого зсуву, а друга – локальні тенденції цього процесу в пластич-
них і навіть наближених до в'язких середовищ на мезо- та мікрорівні. 

Модель еліпсоїда обертання в механіці зазвичай використову-
ється для визначення параметричних характеристик простого зсуву, 
що ініціюється дією парою сил (рис. 2.2).  
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γ
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Рис. 2.2. Аналіз зсувної деформації на прикладі двовісної моделі  
еліпсоїда обертання (досліджується квадрат та вписане в нього коло) 

 
Є. Паталаха [109] використав цю модель для визначення кількісних 

характеристик деформації гірських порід за десятибальною шкалою 
тектонофацій при зсувній односистемній кліважній течії. За цією мо-
деллю бали тектонофацій визначаються за значеннями кута зсуву (γ) 
та за розрахунками відповідних цьому куту компонентів деформації 
по головних осях (a, c) деформації за формулами: 

( )/a a d dε = −  та ( )/c c d dε = − , 
де d – діаметр тіла до деформації. Крім того, відносна величина дефо-
рмації відзначеної фігури при зсуві названого типу встановлюється за 
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співвідношенням довжини довгої осі (а) до короткої осі (с), тобто за – 
а:с. При цьому кожному балу перших восьми (І–VIII) тектонофацій 
відповідають десятиградусні інтервали цього кута, а двом останнім 
(ІХ–Х) тектонофаціям – п'ятиградусні інтервали. Нижче наведено 
шкалу тектонофацій (табл. 2.1), що базується на розрахунках компо-
нентів деформації по головних осях еліпсоїда для кожної (із числа від-
значених десяти) тектонофації. 
 

Таблиця 2.1. Частина шкали тектонофацій,  
яка розрахована за кутом зсуву та з урахуванням зміни  

геометричних параметрів еліпсоїда обертання  
по головних осях деформації [109] 

 
Показники деформації за значеннями Бали 

текто-
нофацій кута зсуву, γ компоненти 

розтягання, εа
компоненти 
стиснення, εc

а:с 

I 0–10 0–10 0–9 1–1,2 
II 10–20 1–20 9–17 1,2–1,4 
III 20–30 20–40 17–29 1,4–2,0 
IV 30–40 40–60 29–38 2,0–2,6 
V 40–50 60–80 38–45 2,6–3,2 
VI 50–60 80–120 45–55 3,2–4,8 
VII 60–70 120–200 55–67 4,8–9,0 
VIII 70–80 200–480 67–83 9,0–33,3 
IX 80–85 480–1060 83–91 33,3–142,9 
X 85–90 >1060 91–100 >142,9 

 
Модель видовження – скорочення. У пластичних і наближених до 

в'язких середовищ, що характерні для катазони та частково мезозо-
ни, тектонічна течія на мезо- та мікрорівні здійснюється, як свідчать 
численні дані (у тому числі ті, що наведено нижче), за моделлю видо-
вження – скорочення, параметри якої зонально змінюються по лате-
ралі вхрест простягання відповідних цій течії структур (рис. 2.3). За 
такою моделлю течія відзначеного типу здійснюється без обертання 
головних осей деформації (але може обертатися еліпсоїд у цілому). 
Вісь а в цьому випадку збігається з напрямом транспортування мате-
ріалу, якому в природних умовах відповідає лінійність. За цією мо-
деллю умовно вписане або реальне тіло, що має початкову форму кулі 
(чи наближеної до неї субізометричної фігури), при розтяганні – стис-
ненні зазнає видовження по осях а та b (у випадку тривісної дефор-
мації) і скорочення по осі с. Тіло при цьому набуває форми тривісного 
або двовісного еліпсоїда. Відрив у такому випадку здійснюється по 
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поверхнях bс та частково (при відносно малих деформаціях) ас, де 
діють найбільші нормальні напруження σ1 та σ2 відповідно. У той же 
час сколювання, ковзання здійснюється по поверхнях спряжених 
кругових перетинів S1, у яких діють найбільші дотичні напруження 
(τ1). Кут між останніми у пружному середовищі теоретично повинен 
наближатися до 90°, а в пластичних середовищах він, залежно від ве-
личини деформації, зменшується, і при дуже великій деформації мо-
же досягати нуля. Відповідним чином змінюється положення цих по-
верхонь відносно напрямку головних осей деформації (а та с). Зокре-
ма, при мінімальній деформації кут між кожною такою поверхнею та 
віссю а теоретично дорівнює 45º, при збільшенні деформації зменшу-
ється аж до 0°, а відносно осі с змінюється в діапазоні від 0 до 90º.  

 

а б в

а а

S1 S1 S1 S1 S1 S1
С

С
С

 
 

Рис. 2.3. Аналіз деформації на прикладі моделі еліпсоїда  
видовження – скорочення 
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Рис. 2.4. Типовий для катазони градієнтний ряд  
природних "еліпсоїдів" деформації в зонах в'язких розломів.  

Римськими цифрами позначені бали тектонофацій 
 
Важливою рисою зсувної течії за даною моделлю є градієнтний ха-

рактер зміни параметрів еліпсоїда вхрест простягання відповідних 
тектонічних структур. 

Відносна величина деформації геологічних тіл та відповідний їй бал 
тектонофації за цією моделлю визначаються за: 1) співвідношенням 
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довгої осі до короткої (а:с) пластично деформованих мікро- та мезотіл; 
2) значеннями компонентів деформації еліпсоїда по основних осях (εa 

та εc); 3) величиною кута між спряженими поверхнями S1. 
Треба зазначити, що подібна модель щодо оцінки відносних ступе-

нів деформації порід ще на початку минулого століття яскраво була 
використана Е. Клоосом [67; 181] для визначення відносної величини 
деформації порід та її порівняння на різних частинах складки на 
прикладі деформованих оолітів. Згодом її використання для оцінки 
деформацій на будь-яких інших геологічних об'єктах знайшло висвіт-
лення в роботах Н. Єлісеєва [45], Д. Фліна [158; 184], О. Лук'янова [91–
92], Дж. Ремзі [124] тощо. 

У гірських породах роль подібних еліпсоїдів відіграють усі пластич-
но деформовані за цією моделлю мікро- та мезотіла, які до деформації 
мали кульоподібну чи просто ізометричну форму. До таких тіл, на-
приклад, належать пластично деформовані зерна окремих породоут-
ворювальних мінералів, шліри, ксеноліти та рестити, мигдалини, кон-
креції, гнізда жильних порід та інші. Заміри параметрів таких тіл не-
суть інформацію про відносну (з урахуванням збільшення або зни-
ження межі текучості цих мікротіл відносно реологічних властивостей 
породи в цілому) величину деформації відповідної частини гранітоїд-
ного середовища і таким чином дозволяють визначити бал тектоно-
фації. При цьому враховується петрографічна вибірковість щодо 
швидкості долання межі текучості. Дослідні дані свідчать, що віднос-
но найменший опір пластичної деформації в умовах катазони спри-
чиняють пакети та скупчення біотиту. Сліди такої їхньої деформації 
з'являються уже в ТФ ІІ (тут і далі римські цифри означають бал тек-
тонофації) і максиму вона досягає вже в ТФ VІІІ. Відзначені пакети та 
скупчення перетворюються в дуже тонкі мікропластиночки. Другими 
межу текучості долають кварц і рогова обманка. Сліди деформації їх 
зерен з'являються в ТФ ІІІ, але в наступних тектонофаціях більш ефе-
ктивно деформується кварц. Зокрема, у вищих (VIII–Х) тектонофаціях 
він тече буквально "як вода", перетворюючись у ТФ Х практично в мі-
кропластиночки з параметрами, що характеризуються значеннями 
а:с > 20. Формозміна без втрати суцільності цього мінералу відбува-
ється шляхом полігонізації (розпаду на вільні від напружень субзерна, 
які під мікроскопом створюють мозаїчне згасання). Що ж стосується 
рогової обманки (і амфіболів взагалі), то пластична деформація її зе-
рен значно відстає від кварцу, і в тій же тектонофації Х характеризу-
ється значеннями а:с, що не перевищують 5–6. Ще слабкіше пластич-
но деформуються зерна плагіоклазів і калієвих польових шпатів. На-
віть у вищих тектонофаціях значення а:с їх деформованих зерен не 
перевищує 3. Зовсім слабо подібним чином деформуються піроксени. 
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При цьому їх деформація відбувається тільки за участі амфіболізації. 
Унаслідок такої реологічної диференціації гнейсуватість утворюється 
головним чином за рахунок сплющення – видовження й односистем-
ного орієнтування зерен біотиту, кварцу та рогової обманки. Інші мі-
нерали (польові шпати, піроксени, гранати) концентруються у вигляді 
лінзоподібних або смугастих уособлень. Як сумарний результат роз-
гнейсовані породи набувають лінзоподібно-смугастої, а при великих 
деформаціях – тонкосмугастої текстури. 

При розробці шкали тектонофацій враховано специфіку кожної 
структурно-реологічної умови. 

З урахуванням відзначених тенденцій та особливостей тектонічної 
течії порід, тектонофаціальна шкала, крім названих ознак, доповнена 
цілим рядом природних мезо- та мікроструктурних ознак, які визнача-
лися дослідним шляхом і узгоджені з відзначеними вище теоретичними 
параметрами зсувної деформації. До таких ознак, наприклад, нале-
жать наявність і ступені стиснення птигматитових складок жильних 
тіл та деяких форм первинної (тіньової, прототектонічної тощо) смугас-
тості (табл. 2.2). Крім того, врахована ще одна важлива ознака текто-
нофацій, яка певною мірою узгоджується з кутовими співвідношення-
ми кругових перетинів (S1) еліпсоїда видовження – скорочення. Таким 
перетинам у гранітоїдних породах, що зазнали пластичної течії, відпо-
відають поверхні розсланцювання (розгнейсування), що маркуються 
плоскими чи лускатими зернами породоутворювальних мінералів. При 
відносно малих деформаціях, тобто при слабкому розгнейсуванні, кути 
відхилення плоских поверхонь зерен цих мінералів від генерального 
напрямку течії (осі а) можуть досягати 30°. У наступних тектонофаціях 
при зростанні деформації цей кут поступово зменшується і в тектоно-
фації Х досягає нуля. У цьому відношенні навіть запропоновано визна-
чати ступені деформованості гранітів за позірними силуетами, які 
створюються лускатими зернами біотиту [89]. Зокрема, у недеформо-
ваних гранітах (тектонофація І) такі силуети мають кругову форму. У 
наступних тектонофаціях ця форма стає еліпсоподібною (лінзоподіб-
ною), а в тектонофації Х переходить у паралельно-смугасту. 

 
2.2.2. Природні ознаки тектонофацій 
Крім розглянутих вище теоретичних ознак, існує цілий ряд приро-

дних ознак тектонофацій, які узгоджуються з відзначеними парамет-
рами деформації, розрахованих на прикладах моделей еліпсоїдів обе-
ртання та видовження – скорочення. До таких ознак належать:  

1) форма та параметри деформованих мікро- та мезотіл, що мо-
жуть слугувати природними еліпсоїдами деформації;  

2) речовинні – за характером мінерально-структурних змін порід, 
прямо чи непрямо пов'язаних із деформацією;  
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3) мікродислокаційні – за характером та інтенсивністю механічного 
руйнування, кліважування, розсланцювання, розгнейсування та ін-
ших подібних перетворень; 

4) мезодислокаційні – за характером структурних перетворень та 
зміни форм залягання геологічних тіл на мезорівні;  

5) макродислокаційні – за характером структурних перетворень се-
редовищ та ступенів їх лінеаризації при деформації на макрорівні. 

Усі ознаки названих типів визначаються статистично шляхом їх 
прив'язки до тих ознак тектонофацій, бал яких надійно визначений 
за природними еліпсоїдами деформації та за достатньо достовірними 
значеннями кута зсуву.  

Ознаки тектонофацій за формою та параметрами деформова-
них мікро- та мезотіл, що можуть слугувати природними еліпсо-
їдами деформації. Ознаки тектонофацій за цими характеристиками 
визначаються співвідношенням довгої осі до короткої деформованих 
мікро- та мезотіл, тобто за а:с. 

Природним еліпсоїдам деформації зазвичай відповідають пластично 
деформовані мікро- та мезотіла еліпсоподібної форми, які до деформа-
ції мали кулеподібну чи близьку до неї ізометричну форму. До тіл цього 
типу належать: 1) ооїди всіх типів; 2) зерна окремих мінералів (кварц і 
деякі інші) та агрегати зерен; 3) більш-менш ізометричні порфірові ви-
ділення в магматичних породах та порфіробласти в метасоматичних 
породах; 4) мигдалини та "подушки" у вулканічних породах; 5) ксенолі-
ти в магматичних та скіаліти в гранітизованих породах; 6) кругла га-
лька, конкреції, окремі рештки фауни в осадових породах.  

Мікродислокаційні та речовинні ознаки тектонофацій. Ознаки 
тектонофацій цих типів базуються на врахуванні якісно-кількісних 
характеристик дислокаційних перетворень порід, що проявлені на зе-
рновому та частково міжзерновому рівні й відбиваються у відповід-
них текстурах порід. До цих ознак належать:  

1) характер та інтенсивність механічного руйнування гірських порід;  
2) характер та інтенсивність кліважування порід; 
3) характер та інтенсивність тектонічного розсланцювання порід;  
4) характер та ступені вторинного мікророзшарування порід та інші. 
Речовинні складові цих ознак ураховують ті мінеральні та текстур-

но-структурні зміни порід, які зумовлені деформацією або виникають 
синхронно з нею та певним чином впливали на її характер, або без-
посередньо брали участь в її забезпеченні. Такі ознаки в усіх випад-
ках відображують механізми дислокаційних перетворень на мікрорі-
вні та РТ-умови й відповідні реологічні властивості середовищ, де 
відбувалися ці перетворення, а в первинній епізоні, крім того, – стадії 
літогенезу осадових порід, на яких вони були захоплені дислокацій-
ними перетвореннями. До цих ознак належать: 
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1) мінеральний склад новоутворень;  
2) ступені мінеральної переробки порід (кількість синдеформацій-

них мінеральних новоутворень у відсотках від їх загального об'єму); 
3) ступені збереження первинних текстур і структур породи, а та-

кож характер новоутворених.  
Крім того, існує цілий ряд додаткових ознак, які враховують лока-

льний розподіл у породі мікродислокаційних та мінеральних перетво-
рень. Ці ознаки достатньо відпрацьовані для тектонофацій мезозони 
[113]. Окремо слід відмітити роботи С. Пасс'єра та Р. Троу [195], у 
яких детально розглянуто структурно-речовинні перетворення порід в 
умовах середніх і високих фацій метаморфізму. 

Більшість відзначених мікродислокаційних та пов'язаних із ними 
речовинних ознак тектонофацій відображуються у структурній анізо-
тропії порід, яку вони набувають при тектонічній течії і яка забезпе-
чується односистемним орієнтуванням площинних і лінійних дисло-
каційних елементів та видовжених і плоских зерен, лусочок синдефо-
рмаційних мінералів тощо. 

Мезоструктурні ознаки та шкала тектонофацій. До мезострук-
турних ознак тектонофацій відносять якісно-кількісні характеристи-
ки дислокаційних перетворень відносно малих (розміром від перших 
десятків сантиметрів до перших сотень метрів) геологічних тіл. Мезо-
ознаками тектонофацій вважаються: 1) кути між кліважем і шарува-
тістю на крилах прирозломних складок та складок ламінарної течії; 
2) характер та інтенсивність мезорозлінзування й будинажу; 3) кут 
між шаруватістю та медіанною поверхнею флексур (або розломом, що 
ускладнює флексуру поздовж медіанної поверхні); 4) ступені стиснен-
ня малих складок (кут між крилами таких складок). Нижче наведено 
шкалу тектонофацій за цими ознаками (табл. 2.2). 

Петрофізичні ознаки тектонофацій. Петрофізичні ознаки текто-
нофацій відображають ті кількісні зміни фізичних властивостей по-
рід, які спричинені розвитком структурної анізотропії при кліважу-
ванні, розсланцюванні та розгнейсуванні. Визначаються такі ознаки 
за величиною пружної, магнітної та електропровідної анізотропії. 

Макроознаки та шкала тектонофацій за ступенями лінеариза-
ції середовищ. Під лінеаризацією розуміється структурне впорядку-
вання геологічних середовищ, що зумовлено тектонічною течією, яке 
приводить до односистемної орієнтації вздовж напрямку зміщення 
великих площин та довгих осей усіх первинних та вторинних геологі-
чних тіл, а також лінійних і площинних елементів дислокаційних 
структур на всіх рівнях. Іншими словами, лінеаризація – це процес 
формування структурної макроанізотропії середовищ. 
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Ідеальним проявом лінеаризації є паралелізм усіх відзначених лі-
нійних елементів і плоских поверхонь. Одним із характерних проявів 
лінеаризації є лінійний характер складчастості, вторинна монокліна-
ліналізація товщ тощо. Така лінеаризація характеризується тріадою 
R||ab||S1, тобто паралельністю розлому (R), осьових поверхонь скла-
док ламінарної течії (ab) та поверхонь кліважу, сланцюватості інших 
площинних елементів (S1) тощо. 

Лінеаризація середовищ (як явище) має стадійний характер і кож-
ній її стадії відповідає певна ступінь удосконалення анізотропії сере-
довищ. Прийнято виділяти три ступені лінеаризації: А – дуже слабка 
(недосконала), що відповідає ТФ І–ІV, В – помірна, що відповідає ТФ 
V–VII, С – досконала, що відповідає ТФ VІІІ–Х. 

Ознаками тектонофацій за ступенями лінеаризації є:  
1) загальний структурний рисунок складчастих форм у плані: а) за 

відношенням довжини до ширини складок (b:c), тіл (а:с) тощо; б) за 
кутом між осьовими поверхнями складок;  

2) форма геологічних тіл, яку вони набули при деформації – відно-
шення між найбільшою та найкоротшою осями деформованих геоло-
гічних макротіл (а:с); 

3) кут між крилами великих складок.  
Нижче за цими ознаками наведено універсальну шкалу макротек-

тонофацій (табл. 2.3). 
 

Таблиця 2.3. Шкала макротектонофацій за ступенями лінеаризації 
 
Макротектонофації Ознаки  

тектонофацій за: А (ТФ І–ІV) В (ТФ V–VII) С (ТФ VІІІ–Х) 

структурним рисун-
ком складчастості 

Зона брахіфо-
рмної (пологої 
та відкритої) 
складчастості

Зона лінійної (за-
критої та стисне-
ної) складчастості

Зона зім'яття 
(ізоклінальна 
складчастість, 
вторинні монок-

ліналі) 
формою геологічних 
тіл (крім постдефор-

маційних) 

Ізометрична 
чи близька 

до неї 
Лінзоподібна 

Лінзоподібно-
стрічкова та стрі-

чкова 
а:с деформованих 

макротіл 1–1,8 1,8–8 > 8 

кутом між осьовими 
поверхнями складок і 
між поверхнями всіх 
площинних структур 

та їх елементів 

> 30 30–15 0–15 

за кутом між крилами 
макроскладок 100–180 20–100 0–20 
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2.3. РЕОЛОГІЧНІ ТИПИ РОЗЛОМІВ 
 

Особливе місце, як відзначалося вище, у тектонофаціальному аналізі 
займає уявлення про реологічні типи розломів. Поняття про типи поді-
бних тектонічних утворень у структурну геологію введено порівняно 
недавно. Під ним одночасно розуміють реологічні механізми, за допо-
могою яких відбувалося зміщення та відповідні цим механізмам мор-
фологічні форми прояву розломів. Уявлення про реологічні типи розло-
мів так чи інакше знайшло відображення в роботах Дж. Рамсея [198–
200], Є. Паталахи [109], А. Лук'янова [92], О. Гінтова та В. Ісая [34], 
С. Стоянова [141] тощо. Дж. Рамсей при цьому запропонував поділяти 
розломи на крихкі, крихко-пластичні та пластичні. С. Стоянов, а піз-
ніше О. Гінтов подібні структури кваліфікують як "зони сколювання". 
В англомовній літературі вони отримали назву shear zones [198]. 

Є. Паталахою та І. Гарагашем [110] запропоновано реологічну типі-
зацію розломів за співвідношенням крихкого та в'язкого компонентів 
амплітуди зміщення. Перший компонент амплітуди (Ак) оцінюється 
за амплітудою того зміщення блоків, що здійснюється по одиночних 
поверхнях ковзання, а другий (Ав) – за тією частиною амплітуди, яка 
витрачається на зміщення способом пластичної (своєрідної в'язкої) 
течії, або, як ще називають останню, прирозломним зім'яттям. За ци-
ми принципами виділено: 1) ідеально крихкі та 2) ідеально в'язкі роз-
ломи. Першим морфологічно відповідають порушення, які практично 
повністю позбавлені відзначеного в'язкого компонента, тобто поту-
жність відповідної їм зони в'язкоподібної течії наближається до ну-
ля. Такі розломи характеризуються значеннями амплітуд: Ак = max, 
Ав = 0. У свою чергу, до ідеальних в'язких розломів належать пору-
шення, де вся амплітуда була витрачена на в'язкоподібну течію. 
Морфологічно їм відповідають лінійні зони кліважної, кристаліза-
ційно-сланцюватої, гнейсуватої або будь-якої іншої подібної течії 
гірських порід, яка "розподіляє" відзначену амплітуду по всій ширині 
цих зон. Такі розломи характеризуються такими значеннями амплі-
туд: Ак ≈ 0, Ав = max. Потужність відповідних їм зон, навіть при до-
вжині останніх до перших кілометрів, становить перші сотні метрів, 
а у великих, планетарних розломах подібного типу досягає десятків і 
навіть сотень кілометрів. 

Треба зазначити, що в деяких дослідників виникають застережен-
ня щодо використання термінів "в'язкий розлом" і "в'язка течія". 
О. Гінтов узагалі вважає, що в земній корі подібної течії немає, а є 
лише високопластичні деформації, що нагадують таку течію. Тому 
цей дослідник пропонує називати таку течію "псевдов'язкою" [30]. Він 
виходить із того, що, якщо на тіло у стані "псевдов'язкої" течії накла-
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даються короткотермінові навантаження, то воно реагує на них через 
пружні або пластичні деформації.  

В'язкою течією ми умовно вважаємо безперервну зсувну 
деформацію, яка здійснюється без суттєвого руйнування 
порід за рахунок компенсаційної (синдеформаційної, син-
кінематичної) перекристалізації та перебудови структури й 
текстури на мікрорівні та мезоструктури середовищ на 
макрорівні. При цьому на першому відзначеному рівні її здійснення 
відбувається за участі руху речовини на атомарно-молекулярному рівні 
(мікрофільтрація, дифузія) та трансляції, двійникування кристалічної 
гратки тощо. При такому процесі мобілізуються всі мікроструктурні та 
мінеральні (відповідно й в'язкісні) неоднорідності порід. На мезорівні у 
сферу руху включаються тектонічне розлінзування, будинаж, складко-
утворення як результат біфуркації (а не просто підворот). Течія при 
цьому визначається не тільки реологією, а й законами гідродинаміки 
[105]. Подібна перебудова направлена на створення такої структурної 
організації на всіх рівнях, яка спроможна знизити опір зсувній дефор-
мації та забезпечити рух твердої речовини з відносно мінімальними 
енергетичними витратами структурної (і фізичної) анізотропії. 

До вищенаведеного можна додати, що термін "в'язка течія" уже 
давно використовується в геології (В. Білоусов, В. Хаїн). 

Реально, у природних середовищах між ідеальними крихким і в'яз-
ким розломами існують перехідні різновиди (рис. 2.5). Вивчення 
останніх дозволило [79; 83] ідентифікувати серед них такі реологічні 
типи розломів: 1) крихкий; 2) крихко-в'язкий; 3) субв'язкий; 4) в'яз-
кий (рис. 2.5). Перші два типи розломів належать вторинній епізоні, 
третій – епізони, яка безпосередньо межує з мезозоною, четвертий – 
мезозоні, а п'ятий – виключно катазоні. 

Розглянемо найважливіші риси внутрішньої будови перерахованих 
типів розломів докладніше. Для цього використаємо десятибальну 
шкалу тектонофацій (див. табл. 2.2). 

Крихкі розломи. Порушення цього типу являють собою великі й 
гігантські одиночні тріщини сколювання. Вони розвинені головним 
чином у вторинній епізоні, що відзначається пружно-крихкими влас-
тивостями відповідного їй середовища. Ідеальні різновиди розломів 
подібного типу мають являти собою одиничні поверхні ковзання (див. 
рис. 2.5, а). Але в реальних геологічних умовах такі розломи завжди 
мають дуже вузький шов, ширина якого навіть при значних ампліту-
дах зміщень не перевищує перший десяток метрів, – своєрідну щіли-
ноподібну зону катакластичної течії гірських порід. Такий шов, за-
звичай, виповнено продуктами катаклазу, мілонітизації або глинками 
тертя в епізоні, ультрамілонітами та псевдотахілітами в катазоні.  
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Рис. 2.5. Реологічні типи розломів:  
а – крихкий, б – крихко-в'язкий, в – субв'язкий та кліважний,  

г – сланцюватий і гнейсуватий. Буквені індекси:  
Аз – амплітуда загальна, Ак – крихкий компонент амплітуди,  

Ав – в'язкий компонент амплітуди. Римські цифри – бали тектонофацій 
 

Розломи даного типу маркуються ТФ IX–X ВЕЗ. Вони не мають внут-
рішньої структурної зональності, і тому за межами шва відзначені 
тектонофації стрибкоподібно змінюються фоновими, упритул до 
першої. Крім того, подібні структури майже не супроводжуються ви-
гином шарів, тобто з ними ніколи не сполучені флексури та прироз-
ломні складки. Але вони часто облямовуються з обох боків тектоніч-
ною тріщинуватістю, інтенсивність якої відповідає ТФ IІІ–V.  

Системи крихких розломів, зазвичай, утворюють блокові тектонічні 
структури. 

Крихко-в'язкі розломи. Розриви даного типу розвинені в епізоні. 
Такі порушення, крім крихкого компонента амплітуди, мають і в'яз-
кий (чи наближений до нього) компонент (див. рис. 2.5, б). Останній 
знаходить свій вираз у структурах катакластичної течії продуктів ме-
ханічного руйнування. Тому розломи даного типу, на відміну від кри-
хких, крім катаклазит-мілонітового шва, мають ще зону дроблення, 
яка у вигляді "сорочки" облямовує цей шов з обох боків, надаючи роз-
лому в цілому зональної будови. Поява цієї зони зумовлена розвитком 
дуже густої сітки тріщин сколювання та відриву, які поділяють поро-
ди на мікроблочки розміром від перших міліметрів до перших десят-
ків сантиметрів. Відзначена структурна зональність маркується тек-
тонофаціями VII–X епізони (див рис. 2.5, б). При цьому тектонофаціа-
льний максимум припадає на шов, а мінімум – на крайові частини 
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розлому з обох боків від шва. У шаруватому середовищі зміщення по 
розломах даного типу обов'язково супроводжується формуванням 
складок прирозломного вигину та флексур. 

Утворення розломів подібної морфології, як свідчать дані експери-
ментів із формування горизонтальних зсувів, зумовлюється розвит-
ком лінійних зон сколової та відривної тріщинуватості, яка при зрос-
танні амплітуд поступово трансформується в суцільну зону зміщення. 
На початковій стадії сколи орієнтуються кулісно та діагонально до 
напрямку зміщення (тріщини Ріделя R та R'). В міру зростання амплі-
туди зсуву з'являються все нові й нові сколи з поступовим зменшен-
ням кута між азимутами їх падіння та простягання (тріщини L). На-
решті, у завершальну стадію вздовж поверхні зсуву виникає суцільна 
зона дроблення. Докладніше механізми формування такої зони роз-
глянуто в роботі О. Гінтова [30].  

У регіональному плані крихко-в'язкі розломи в різних випадках 
складають або ешелоновані системи – шовноподібні зони на границі 
великих блоків земної кори та навіть літосферних плит, або разом із 
прирозломними складками беруть участь у створенні відбитих тектоні-
чних структур у чохлі платформ та різного типу накладених западин. 

В'язкі розломи. Розриви даного типу розвинені в катазоні та част-
ково в мезозоні. Вони виражені лінійними (у плані) зонами кліважної 
або сланцюватої течії гірських порід за участі метаморфізму тієї чи 
іншої фації (див. рис. 2.5, г).  

Розглядаючи цей тип розломів, ще раз зупинимося на праві вжи-
вання терміну "в'язкий", тому що окремі спеціалісти в області текто-
нофізичних методів [30] вважають його використання не зовсім ко-
ректним. Проблема тут у тому, як кваліфікувати зсувну течію в роз-
ломних структурах, яка здійснюється за допомогою кліважування 
та розсланцювання за участю перекристалізації порід? О. Гінтов, 
як зазначено вище, вважає, що таку течію потрібно називати псев-
дов'язкою, тому що вона несе компонент пружно-крихкої деформа-
ції і в цьому відношенні не зовсім відповідає аналогічній течії в'яз-
ких рідин. У цьому відношенні певною мірою можна погодитися 
щодо кліважних розломів мезозони. У цих умовах зсувна течія дій-
сно здійснюється при одночасному прояві мікросколювання (клі-
важування) й перекристалізації. Але остання в цій ситуації прояв-
лена переважно в мікрошвах таких мікророзривів і має компенса-
ційний характер, забезпечуючи тим самим своєрідний в'язкий рух 
речовини на рівнях, починаючи з атомарного до зернового й між-
зернового. Дані з подібної форми течії наведені в спеціальній робо-
ті Є. Паталахи, О. Лукієнка та В. Дербіньова [113] і тому в цій мо-
нографії спеціально не розглядаються.  
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Можливо, краще б було вживання терміну "в'язкоподібний". Але сто-
совно розломів катазони, на наш погляд, правомірне вживання тер-
міну "в'язкий", тому що течія порід у подібній реологічній ситуації 
значною мірою компенсується метаморфічною перекристалізацію та 
трансляційними механізмами в кристалічній гратці [92], які нейтралі-
зують руйнування при зміні швидкості течії. Більш того, як свідчить 
наведений у наступних розділах матеріал, подібна течія на мезорівні 
має всі атрибути, що характерні для в'язких середовищ, течія яких 
керується законами гідродинаміки. На докладнішому розгляді цих 
даних ми зупинимось у наступних розділах.  

Механізми формування в'язких розломів блискуче відтворено на 
прикладі парафінової моделі (рис. 2.6). Цей матеріал демонструє мік-
роструктурні перетворення (можна їх розглядати як трансляційне роз-
сланцювання) порід при зсувній течії в умовах підвищених темпера-
тур. Визначено, що у твердому стані при температурі розігріву, близь-
кій до плавлення (умови "катазони"), утворюється зона зсувної течії 
матеріалу (фактично відповідна в'язкій), яка забезпечується розслан-
цюваням. Подібні структури мають зональну будову ("тектонофації"). 
При цьому максимум розсланцювання (зонка ІV на рис. 2.6), що відпо-
відає найвищим "тектонофаціям" типу VІІІ–Х, припадає на місце без-
посередньої взаємодії брусків ("тектонічних блоків"), де проявлено най-
більше тертя ковзання й відповідно найбільша деформація. У свою 
чергу відносно низькі "тектонофації" типу V–VII розвинені у крайових 
частинах (зонка ІІІ) "розлому" та на периферії такого "розлому" (зонка 
ІІ), де деформація значно спадає, і, нарешті, фоновим "тектонофаціям" 
типу І–IІ відповідають ділянки за межами розлому (зонки І та ІІ). 

У шаруватому середовищі такі розломи містять у собі складки ла-
мінарної течії та дезінтеграційні структури типу в'язкого будинажу, 
тектонічного розлінзування, розвиток яких, також як і в попередньо-
му випадку, зумовлений диференційованим розподілом амплітуди по 
всій ширині зони течії.  

Подібні розломи структурно-зональні, і в осьових частинах предста-
влені вторинними монокліналями, а в гетерогенних середовищах, крім 
того, – тектонічним меланжем. Вони маркуються ТФ V–X мезозони.  

Системи розломів цього типу створюють шовні зони і, в тому числі, 
зони зім'яття. 

Кліважні розломи розвинені в мезозоні. Вони являють собою лі-
нійні кліважні смуги, що маркуються ТФ V–Х. Кліваж у таких струк-
турах завжди тісно спряжений з динамометаморфізмом порід у зеле-
носланцьовій або епідот-амфіболітовій фації, утворюючи динамоме-
таморфічний парагенез [112]. Розломи подібного типу обов'язково не-
суть структури тектонічного розлінзування, будинажу, складки ламі-
нарної течії та інші дислокаційні утворення.  
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Рис. 2.6. Парафінова модель в'язкого сланцюватого розлому  
та його структурної зональності в "катазоні".  

Матеріал у зоні "розлому" (крайові частини брусків перед їхнім  
з'єднанням) було розігріто до 2/3 температури плавлення (~ 45°).  
У кружечках – мікроструктура парафіну: І – первинна полігональна  
за межами "розлому", ІІ – груба мікролінзоподібна біля "розлому",  

ІІІ – тонколінзоподібна в крайовій частині "розлому", ІV – сланцювата  
в центральній частині "розлому" [109].  

Зверху проведені структурні лінії 
 

Сланцюваті та гнейсуваті розломи майже безроздільно пану-
ють у катазоні. Вони також являють собою лінійні зони з усім набо-
ром складчастих і дезінтеграційних утворень, характерних для в'яз-
ких розломів розглянутого вище типу (див. рис. 2.5, г). Але за своїм 
походженням вони зобов'язані кристалізаційно-сланцюватій, транс-
ляційно-сланцюватій і кристалізаційно-грануляційній течії гірських 
порід, тісно спряженою з метаморфізмом амфіболітової, гранулітової 
фацій, або з мігматизацією та гранітизацією порід. Такі розломи мар-
куються тектонофаціями ІІІ–Х. 

Системи розломів даного типу складають шовноскладчасті зони. 
Крім того, їх різновиди, що залягають відносно горизонтально, утво-
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рюють у метаморфічних товщах структури типу "шаруватого пирога" 
з ритмічною тектонофаціальною зональністю по вертикалі.  

Треба зауважити, що і сьогодні подібні дислокаційні структури не 
всіма сприймаються як розломи та і взагалі як структури в'язкої чи 
пластичної течії.  

Геодинамічні елементи в'язкорозломної тектоніки. Головни-
ми геодинамічними елементами даної тектоніки є просторове поло-
ження поверхонь кристалізаційної та трансляційної сланцюватості, 
вторинної "шаруватості", великих площин та осей (лінійності) дефор-
мованих первинних і вторинних тіл плоскої, лінзоподібної та олівцевої 
й веретеноподібної форми. За просторовим орієнтуванням цих пло-
щинних елементів визначають простягання та падіння розломів, а 
орієнтація лінійності вказує на напрямки зміщення. Крім того, на-
прямок зміщення визначається за характером підвороту шарів відно-
сно зміщувача, орієнтації тріщин сколювання щодо цього зміщувача. 
Для вирішення подібних задач використовують також дані мікро-
структурного аналізу. 

Аналіз орієнтування таких форм свідчить, що ці елементи мають 
стійке орієнтування тільки в осьових, що маркуються ТФ VIII–Х, час-
тинах розглянутих вище в'язких розломів. В інших ТФ, тобто крайо-
вих частинах цих розломів та буферних зонах, орієнтування цих еле-
ментів відхилюється від відзначеного генерального від 15 до 30° у той 
чи інший бік, а в межах тектонофаціальних мінімумів (ТФ І–ІV) таке 
орієнтування взагалі стає хаотичним. 

Зміна реологічних форм прояву розломів по вертикалі. Роз-
ломи, які перетинають усю земну кору, по вертикалі змінюють свої 
реологічні форми прояву та потужність відповідно до зміни реологіч-
них властивостей середовищ (рис. 2.7). Про це свідчить неоднакова 
морфологія розломів, яка спостерігається на різних ерозійних зрізах 
земної кори. Зокрема, розломи відносно глибоких ерозійних зрізів, 
тобто ті, які просторово й у часі пов'язані з давніми метаморфічними 
комплексами амфіболітової фації, представлені кристалізаційно-
сланцюватими та іншими подібними їм реологічними типами, тоді як 
аналогічні тектонічні структури на ерозійному зрізі зеленосланцьових 
динамометаморфічних утворень належать до типу в'язких кліважних, 
і значно менш потужні, ніж кристалізаційно-сланцюваті. Нарешті, 
відносно молоді й у тому числі неотектонічні розломи, які, зрозуміло, 
слабо або взагалі не еродовані, завжди представлені крихкими та 
крихко-в'язкими реологічними модифікаціями.  

Зіставлення потужностей і морфологічних форм прояву розривних 
структур, які спостерігаються на різних ерозійних зрізах земної кори, 
дозволяють реконструювати типовий глибинний розлом у вигляді ре-



2. Методологія тектонофаціальних досліджень 

 

 33

ологічно-зональної по вертикалі колони, яка в поперечному перетині 
нагадує телевізійну башту (рис. 2.7). Зокрема, нижня (катазональна) 
частина цієї колони найбільш потужна й представлена в'язкою криста-
лізаційно-сланцюватою або гнейсуватою складовою, середня (мезозо-
нальна) її частина – динамометаморфічно-кліважною складовою, і, на-
решті, верхня (епізональна) – крихким та крихко-в'язким розломами.  
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Рис. 2.7. Принципова схема будови розломної колони по вертикалі,  
що побудована на основі реконструкцій згідно  
з принципами тектонофаціального аналізу: 

а–е – реологічні типи розломів: а – в'язкий кристалізаційно-
сланцюватий або гнейсуватий; б – в'язкий сланцювато-кліважний;  
в – в'язкий кліважний; г, д – крихко-в'язкий (г – зони дроблення,  

д – зони крихкого кліважування), е – крихкий 
 
Відзначена тенденція збільшення потужності розломної колони 

зверху донизу, можливо, зберігається тільки до нижньої границі ката-
зони. Крім того, ця колона трансформується і в первинній епізоні: на 
ділянках, де вона перетинає помірно- та слаболітіфіковані осадові то-
вщі (первинну епізону), замість крихкого розлому в ній може з'явити-
ся своєрідний в'язкий механічнокліважний. 

Треба зауважити, що відзначена будова колони на певних етапах 
термальної еволюції земної кори та при зростанні чи зниженні тепло-
вих потоків змінює свою конфігурацію за рахунок видовження або 
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скорочення (рис. 2.7, а, б) та навіть зникнення (рис. 2.7, в) її крихкої 
складової. Зокрема, зменшення довжини останньої й відповідно на-
ближення до поверхні в'язкорозломних складових відбувається при 
зростанні температурного градієнта і має місце в так званих рухли-
вих зонах земної кори, які відзначаються підвищеним тепловим по-
током (континентальні й океанічні рифти, острівні дуги, епігеосинк-
лінальні та епіплатформні орогени тощо), а також активно проявля-
ється при колізії. У свою чергу, збільшення довжини крихкорозломної 
частини відзначеної колони, тобто розповсюдження крихких розломів 
на значну глибину, відбувається при значному зниженні температур-
ного градієнта. Подібне явище характерно для так званої консолідо-
ваної земної кори (платформи та їх щити, океанічні плити, орогени на 
заключних стадіях розвитку). Зниження відзначеного градієнта веде 
до збільшення потужності епізони, а отже, і потужності пружного ша-
ру земної кори. Причому є підстави припускати, що потужність 
останнього може зростати до 15–25 км. Зокрема, про це свідчать дані 
глибинного буріння в нафтоносних районах, які фіксують відсутність 
будь-яких метаморфічних змін осадових порід на глибинах 7–9 км. 
Більше того, аналогічну відсутність метаморфізму порід осадового чо-
хла встановлено сейсмічними методами в Прикаспійській западині 
навіть на глибинах до 20–25 км. 

Крім регіональних теплових факторів, зміна будови розломної ко-
лони спричинена: 1) регіональною зміною термального режиму земної 
кори; 2) зростанням або зменшенням швидкості деформації; 3) збіль-
шенням амплітуди зміщення та пов'язаним з ним локальним механіч-
ним розігрівом середовища й підсиленням теплової конвекції. Подіб-
на зміна знаходить свій вираз в одночасному зростанні потужності 
зон розломів та міграції їх високопластичних реологічних складових 
знизу доверху за схемою (рис. 2.8). Найбільш активно подібні зміни 
відбуваються в розломах типу зсувів, амплітуда зміщень у яких не лі-
мітується ізостазією і може досягати десятків, сотень і більше кіломе-
трів. Але досвід вивчення подібним чином трансформованих розлом-
них зон свідчить, що їх реологічна еволюція відбувалася тільки при 
безупинному зміщенні, тобто впродовж однієї певної тектонічної фа-
зи, і припинялася після тектонічної паузи (перерви). Подібні розломи 
на глибоких ерозійних зрізах завжди мають латеральну структурно-
реологічну зональність, яка підкреслюється проявом найбільш висо-
котемпературних структурно-реологічних форм і відповідних їм ви-
сокотемпературних динамометаморфічних змін порід в осьовій час-
тині цих тектонічних структур. 
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Рис. 2.8. Схема залежності будови розломної колони від підняття  
чи занурення границь (та відповідних їм ізотерм)  

структурно-реологічних умов: 
а – у термальному режимі "холодної" кори платформ та їх щитів;  
б, в – у режимі з підвищеним тепловим потоком рухливих поясів 



 

 

 
 
 
3 

ДИСЛОКАЦІЙНА ТЕКТОНІКА  
ТА ТЕКТОНОФАЦІЇ КАТАЗОНИ 

 
 
 
Катазоні відповідають середовища, у межах яких дислокаційні пе-

ретворення мають високопластичний, наближений до в'язкої течії, 
характер і здійснюються в РТ-умовах, що відповідають гранулітовій, 
амфіболітовій фаціям метаморфізму й ультраметаморфізму та грані-
тизації. Крім того, до подібних середовищ належать окремі інтрузивні 
тіла, які у сферу дислокаційних перетворень потрапляють у гарячому, 
більш розігрітому, ніж оточуючі породи, стані на ранній (субсолідус-
ній) стадії остигання у твердій фазі (локальна катазона).  

Дислокаційні перетворення порід у цій структурно-реологічній об-
становці здійснюються переважно в супроводі текстурно-струк-
турних, а в окремих випадках і мінеральних змін порід. При цьому на 
мікрорівні вони відбуваються за допомогою таких механізмів: а) крис-
талізаційного та б) трансляційного розсланцювання; в) кристалізацій-
ної грануляції (синдеформаційна несланцювата перекристалізація); 
г) вторинного мікророзшарування (упорядкована мінеральна дифере-
нціація) порід. На мезорівні та макрорівні подібні перетворення реалі-
зуються за участі: а) будинажу й тектонічного розлінзування; б) утво-
рення складчастих форм; в) в'язкого діапіризму; г) вторинного мезо-
розшарування середовищ та інших процесів. 

Усі механізми когерентно пов'язані між собою і в рамках мезо- та 
макросистем діють як єдине ціле, забезпечуючи високопластичну 
(своєрідну в'язку) течію твердої речовини з формуванням зон в'язких 
розломів (у т. ч. тектонічного меланжу та вторинних монокліналей), 
в'язких протрузій та куполів. Прояв кожного (із перерахованих вище) 
такого механізму залежить від мінерального складу, зазначених вище 
фізичних умов та величини тектонічних навантажень. Зокрема, крис-
талізаційне розсланцювання домінує в РТ-умовах амфіболітової фації 
й, до того ж, за відносно помірних деформацій, які не перевищують ТФ 
VII. Кристалізаційна грануляція властива мономінеральним породам 
(кварцити, мармури тощо), метаморфічним породам гранулітової фа-
ції, а також гранітній неосомі мігматитів, тоді як трансляційне розсла-
нцювання домінує при великих і дуже великих деформаціях (ТФ VIIІ–Х) 
у всіх РТ-умовах. Трансляційне розсланцювання характерне для грані-
тоїдів. У цьому випадку воно діє і при малих, і при великих деформа-
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ціях як тектонічне розгнейсування порід. Що ж стосується мінеральної 
диференціації, то вона супроводжує (і частково забезпечує) усі відзна-
чені механізми, і здійснюється як перерозподіл та уособлення окремих 
мінеральних фаз у вигляді самостійних мікропрошарків.  

Дія кожного відзначеного механізму приводить до формування 
відповідних мікро-, мезо- та макродислокаційних структур. Коротко 
розглянемо типи та найважливіші риси останніх. 

Кристалізаційна сланцюватість. Така сланцюватість є похідною 
метаморфічної перекристалізації порід у динамічних умовах, тобто в 
полях диференційованих напружень. Вона забезпечує формування 
анізотропних текстур порід за допомогою дифузійних, фільтраційних 
та інших мікромеханізмів руху речовини, що здійснюються на атома-
рному рівні.  

Така сланцюватість відображається в анізотропних текстурах по-
рід, що являють собою односистемне орієнтування плоских і видов-
жених зерен та агрегатів зерен породоутворювальних мінералів на 
фоні мінеральної диференціації породи. Остання знаходить свій ви-
раз у вибірній локалізації в самостійні прошарки темноколірних та 
світлоколірних мінералів. Породи в цьому випадку набувають тонко-
смугастої, лінзоподібно-смугастої текстури (рис. 3.1). 

 

1 см 1 мм

а б

 
 

Рис. 3.1. Кристалізаційна сланцюватість у біотитових гнейсах: 
а – на мезорівні; б – під мікроскопом, без аналізатора 

 
Кристалізаційна сланцюватість завжди розвинена на тектонічно 

активних ділянках, тобто в середовищах, що зазнали пластичні дефо-
рмації. Але не всі петрологи визнають її деформаційну природу. Пер-



Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита 

 

 38

шими, хто звернули увагу на неї як на метаморфічну, що тісно пов'я-
зана з деформацією, були Г. Розенбуш та А. Харкер. Більше того, 
А. Харкер [186] подібний метаморфізм розглядав як узагалі самостій-
ну різновидність – динамометаморфізм, що ініціюється майже ви-
ключно деформацією і зобов'язаний кристалізації стрес-мінералів 
(хлорити, слюди, амфіболи та інші мінерали) у певних термодинаміч-
них умовах. Сьогодні такий підхід сприймається як крайність. Тим 
більше, експериментально доведено, що стрес-мінерали кристалізу-
ються й у автоклавах при відповідних РТ-умовах. Тому більшість до-
слідників, що вивчають метаморфічні породи з орієнтованими струк-
турами, розглядають їх як утворення, становлення яких одночасно 
стимулювалися температурою (Т), літостатичним тиском (Р), хімічни-
ми потенціалами компонентів, що беруть участь у реакціях (μі), та 
стресом (S), який спричинений дією негідростатичних (диференційо-
ваних) напружень. Подібний метаморфізм навіть отримав назву 
стрес-метаморфізм [91; 164]. 

Однак і в цьому випадку роль деформації у формуванні орієнтова-
них структур сприймається неоднозначно. Одні дослідники вважа-
ють, що дія цього фактору обмежується лише механічним руйнуван-
ням порід, яке сприяє розчиненню та забезпечує мікрофільтрацію 
розчинених компонентів чи взагалі флюїдів по орієнтованих мікро-
тріщинках. Інші припускають, що деформація активізує зростання 
розчинності мінералів у зоні стиснення і нарощення зерен у тіні стис-
нення – ефект Рікке [197]. Треті [122] пов'язують виникнення орієн-
тованих структур при метаморфізмі з активізацією дифузії та фільт-
рації при пластичній деформації, яка, у свою чергу, збуджується зро-
станням міграції та взаємодії дислокацій у кристалічних ґратках мі-
нералів. Дислокації в такій ситуації стають важливими агентами пе-
реносу й дифузії атомів речовини. Четверті припускають, що дефор-
мація спроможна активізувати і дифузію, і фільтрацію одночасно. 

Зокрема Д. Флін [184], спираючись на дані експериментальних до-
сліджень механізмів течії металів, кальцитових мармурів та інших 
речовин, припускає, що важливу роль у формуванні орієнтованих 
структур, крім відзначеного ефекту Рікке, відіграють дифузія Набар-
ро – Херінга та міграція границь зерен. При цьому перша відбуваєть-
ся в умовах, за яких вакантні положення (дефекти) переміщуються в 
напрямку до тих границь зерен, біля яких нормальні напруження 
мають максимальну величину. У свою чергу, міграція границь зерен 
являє собою перенос атомів напруженого зерна чи його частини по 
один бік границі до відносно ненапруженого зерна чи його частини 
по другий бік границі. Подібна міграція, крім того, може стимулюва-
тися присутністю порової води.  
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Крім відзначених підходів, існують припущення, які можна назва-
ти "радикальними". До останніх, наприклад, належить позиція 
О. Слензака [135], відповідно до якої метаморфізм у глибоких надрах 
уявляється як високоенергетична форма організації течії речовини, 
що реалізується на плазменно-геохімічному рівні. Подібні, але більш 
реальні підходи щодо розуміння природи метаморфізму з урахуван-
ням визначної ролі зсувної деформації, запропонували Є. Паталаха та 
О. Лукієнко [80; 111]. У цих роботах на прикладі зон кліважної течії 
порід у палеозойських складчастих спорудах було показано, що течія 
подібного типу обов'язково супроводжується зеленосланцьовим мета-
морфізмом, який прямо ініціюється деформацією. Причому зазнача-
ється, що в подібній ситуації можуть відбуватись твердофазні хімічні 
реакції, які ініціюються відповідними термобаричними умовами та 
зсувною деформацією. Такі підходи певною мірою узгоджуються з 
експериментальним відтворенням твердофазних хімічних перетво-
рень цілого ряду органічних і металоорганічних речовин в умовах 
"зсувна деформація плюс високий тиск" [48]. 

Найчастіше (але не завжди) кристалізаційну сланцюватість несуть 
кристалосланці та гнейси, а в певних випадках – роговики. Кристалі-
заційна сланцюватість у таких породах зумовлена односистемним 
орієнтуванням лусок мусковіту чи біотиту, призмочок польових шпа-
тів, видовжених зерен рогової обманки, голочок дистену та інших мі-
нералів, а також лінзоподібних відокремлень кварц-польовошпа-
тового агрегату та інших мінералів. 

Кристалізаційне розсланцювання, з позицій механіки, розглядаєть-
ся як ріст зерен мінералів з вільною енергією, яка нейтралізує нерів-
номірний розподіл напружень, а форма й орієнтація цих зерен узго-
джуються з напрямом дії головних напружень еліпсоїда деформації. 
Для кристалізаційно розсланцьованих порід найбільш характерні лі-
нійно-площинні та площинні текстури. 

Трансляційна сланцюватість. Така сланцюватість також створю-
ється переважною орієнтацією породоутворювальних мінералів і від-
повідно лінійними, лінійно-паралельними чи паралельними текстура-
ми, але від кристалізаційної сланцюватості вона відрізняється за ме-
ханізмами формування. Зокрема, вона утворюється переважно за ра-
хунок пластичної зміни форми зерен та агрегатів зерен окремих по-
родоутворювальних мінералів. При цьому в її створенні найсуттєвішу 
роль відіграють: 1) внутрішньозернові мікрозміщення (трансляція, 
двійникування та блокування кристалічної ґратки); 2) полігонізація 
(розпад на вільні від напружень субзерна) зерен деяких (переважно 
кварцу) породоутворювальних мінералів; 3) формування міжзернових 
мікроповерхонь ковзання (переважно тих мінералів, які пластично не 
деформуються); 4) мінеральна диференціація породи. Подібне розсла-
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нцювання частково супроводжується мікрокатаклазом і активізацією 
мікрозміщень по поверхнях спайності зерен мінералів, які в даних 
умовах пластично не деформуються (польові шпати, піроксени тощо). 
Крім того, в незначних масштабах подібне розсланцювання підсилю-
ється перекристалізацією. Здійснюється таке розсланцювання вибір-
ково і за рахунок мінералів, які спроможні за РТ-умов, що відповіда-
ють катазоні, до пластичної деформації. До таких мінералів, у першу 
чергу, належать кальцит, графіт, мусковіт, біотит, амфіболи, кварц. 
Реальні прояви подібних деформацій у високотемпературних умовах 
експериментально відтворено на прикладі окремих мінералів (у т. ч. 
кварцу). Їх результати розглядаються в роботах [41; 45; 72; 92; 94; 184]. 

Чудову спроможність до трансляційного розсланцювання демон-
струють кальцитові мармури. Така їх здібність, як свідчать дані екс-
периментів Ф. Турнера і Л. Вейса [201], зумовлена наявністю в каль-
цита, що складає ці породи, декількох поверхонь ромбоедра, по яких 
при підвищенні температури відносно легко здійснюється двійнику-
вання та трансляція.  

Цікавий приклад формування сланцюватості за допомогою транс-
ляційного та кристалізаційного розсланцювання в катаранскітах (гі-
гантозернисте габро) навів по Балтійському щиту А. Лук'янов [91]. Він 
показав, що в такий спосіб відзначена порода перетворюється в ам-
фіболовий кристалосланець (рис. 3.2). Цей дослідник відмічає, що ви-
хідна порода складалася переважно із піроксену та основного плагіо-
клазу й мала неупорядковану гранобластову структуру. Після мета-
морфізму в супроводі деформації вона перетворилася в кристалічний 
сланець, який складається переважно з рогової обманки та олігокла-
зу. Приклади аналогічних перетворень порід на Українському щиті 
наведено і в даній роботі. 

Крім відзначеного, певну роль у формуванні сланцюватості даного 
типу може відігравати присутність у породі рідинної фази (води, роз-
чинів солей тощо), про що свідчать експериментальні дані (їх огляд 
наведено в роботі Д. Сальнікова та В. Траскіна [129]). Рідинна фаза 
відіграє роль адсорбційних плівок на границі зерен і тим самим зумо-
влює дію "ефекту Ребіндера", яка проявляється або як крихкування, 
або як пластифікування твердої фази. 

Різновидом трансляційної сланцюватості є тектонічна гнейсува-
тість. Вона проявлена в середньо- та крупнозернистих інтрузивних 
породах, а також в анатектичних і метасоматичних гранітоїдах, у 
лейкосомі й меланосомі мігматитів. В інтрузивних породах вона пе-
реважно формується внаслідок деформації при температурах, близь-
ких до субсолідусних, за яких зберігається стійкість породоутворюва-
льних мінералів. Таким температурам, крім того, відповідають умови 
амфіболітової й частково гранулітової та епідот-амфіболітової фації.  
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Рис. 3.2. Різні стадії кристалічного розсланцювання  
("розплющення") катаранскітів (Кольський півострів):  

1 – піроксен; 2 – амфібол; 3 – плагіоклаз [91] 
 
При тектонічному розгнейсуванні не всі мінерали у відзначених 

породах поводять себе однаково. У гранітах, наприклад, найбільшу 
роль у створенні такої гнейсуватості відіграють біотит і кварц, і дещо 
меншу, але також помітну – рогова обманка. У той же час фактично 
дуже слабо пластично деформуються польові шпати та піроксени. У 
зв'язку з цим основну канву гнейсуватої тканини в цих породах ство-
рюють перші три відзначені мінерали. Їх орієнтування надає породам 
лінійно-площинної текстури (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Тектонічна гнейсуватість у ранньопротерозойських  
плагіогранітах (побузький комплекс) на Середньому Побужжі (а)  

ордовікських інтрузивних гранітах (Курдай-Чатиркульський комплекс)  
у Південному Казахстані (б) 
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Трансляційна сланцюватість у метаморфічних породах з'являється 
тільки після того, як у них сформувалася рівноважна для високотем-
пературних умов кристалізаційна сланцюватість. Вона в цьому випа-
дку немов би за естафетою накладається на кристалізаційну, значно 
підсилюючи анізотропією породи в цілому. Подібна сланцюватість 
характеризується площинною текстурою. 

Треба зазначити, що у випадках, коли трансляційна сланцюватість 
накладається на кристалізаційну, розділити вплив кожної з них на 
формування кінцевої сланцюватої текстури породи дуже важко. Тому 
часто породи, які зазнали такої подвійної деформації, також назива-
ють кристалізаційно розсланцьованими. 

Структури кристалізаційної грануляції (гранулобластезу). По-
дібні структури формуються при пластичній течії мономінеральних 
(чи близьких до них) порід типу кварцитів і мармурів, а також мета-
морфічних порід гранулітових комплексів, що позбавлені водовмісних 
мінералів. Грануляція при цьому здійснюється як кристалізаційне 
зменшення (розпад без механічного руйнування) або збільшення (на-
рощення) розміру зерен породоутворювальних мінералів у супроводі 
перерозподілу (диференціації) матеріалу за розміром зерен, а в полі-
мінеральних породах, крім того, і за мінеральним складом. Формуєть-
ся вторинна мікросмугастість, яка майже не несе односистемного 
орієнтування зерен породоутворювальних мінералів. У породах гра-
нулітової фації вона найчастіше підсилюється чергуванням прошар-
ків, що збагачені або темноколірними, або світлоколірними мінерала-
ми. При цьому зерна піроксенів іноді мають трохи видовжену форму і 
це надає породам деяких рис кристалізаційної сланцюватості. 

Формування кристалізаційної грануляції щодо ролі деформаційного 
фактора недостатньо висвітлюється в літературі. Але подібна роль 
грануляції підтверджується фактичним матеріалом, який наведено в 
даній роботі в наступних розділах.  

Відзначені форми перекристалізації, скоріше за все, реалізуються 
за допомогою міграції границь зерен, яка приводить до утворення 
субізометричних або трошки видовжених зерен, і до такої конфігура-
ції границь останніх, які можуть зміщуватися таким чином, щоб звес-
ти до мінімуму свою протяжність і нейтралізувати напруження, що 
діють на границі зерен. Часто виникають зубчасті границі зерен. 
Останні, наприклад, звичайні для пластично деформованих кварци-
тів. У полімінеральних породах грануляційна диференціація обов'яз-
ково супроводжується і мінеральною. Наприклад, у залізистих квар-
цитах смуги подібного типу породжуються відокремленням у вигляді 
самостійних прошарків гематиту від кварцу, тому що цей мінерал є 
значно пластичніший за кварц і створює меншій опір зсувній дефор-



3. Дислокаційна тектоніка та тектонофації катазони 

 

 43

мації, ніж останній. У деяких типів мармурів, що складаються з різ-
них карбонатних мінералів, виникнення тонкої смугастості стимулю-
ється відокремленням у самостійні прошарки відносно малопластич-
них магнезіальних і залізисто-магнезіальних карбонатів та інших мі-
нералів від відносно пластичного кальциту. 

Фактори, що впливають на ефективність механізмів дисло-
каційних перетворень порід. Ефективність прояву того чи іншого 
механізму дислокаційних перетворень порід, що буде розглянуто далі, 
залежить від таких факторів: 1) РТ-умов та флюїдного режиму сере-
довищ; 2) відносної величини механічних навантажень; 3) характеру 
первинної структурної організації середовищ; 4) часу деформації (або 
часу зростання навантажень).  

Перший фактор проявляється у впливі РТ-умов на характер міне-
ральних перетворень порід при деформації. У РТ-умовах гранулітової 
фації із перерахованих механізмів переважає кристалізаційна грану-
ляція. Можливо, це пов'язано з відсутністю (або присутністю в незна-
чній кількості) водовмісних мінералів (графіт, слюди, хлорити, біотит, 
амфіболи тощо), які за будовою кристалічної ґратки (шарувата, лан-
цюжкова тощо) мають стрес-властивості. У свою чергу, в РТ-умовах 
амфіболітової фації (особливо у відкритих системах) суттєву роль у 
забезпеченні дислокаційних перетворень набувають кристалізаційне 
та трансляційне розсланцювання (цьому сприяє генерація відзначе-
них водовмісних мінералів).  

З урахуванням цього фактора, дислокаційні структури, що супро-
воджуються формуванням анізотропних структур, у даній роботі роз-
поділені на катазональні–1 (КЗ–1) та катазональні–2 (КЗ–2), а також 
мезозональні (МЗ) і вторинноепізональні (ВЕЗ). При цьому до КЗ–1 
віднесені дислокаційні утворення, що сформувалися в РТ-умовах гра-
нулітової фації, до КЗ–2 – ті, які утворилися в РТ-умовах амфіболіто-
вої фації, що накладалися на гранулітові комплекси й зумовили полі-
метаморфізм, і, нарешті, до МЗ – дислокаційні утворення, що сфор-
мувалися в РТ-умовах зеленосланцьової фації. 

Вплив другого фактора знаходить вираз у тому, що за відносно 
малих навантажень і відповідно малих деформацій переважає крис-
талізаційне розсланцювання або кристалізаційна грануляція порід. 
Дислокаційні структури при цьому відзначаються відносно низькою 
впорядкованістю, а то й узагалі відсутністю останньої. У той же час 
при великих навантаженнях і, відповідно, при великих деформаціях 
домінує трансляційне розсланцювання, і дислокаційні утворення на-
бувають високих ступенів лінеаризації (упорядкування).  

Третій фактор проявляється у впливі первинної (стартової для по-
чатку деформаційних перетворень) структурної організації середо-
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вищ на характер і морфологічні форми реалізації деформації на мезо- 
та макрорівні. Така організація в похідних для метаморфізму та де-
формації товщах, як відомо, була різна. В одному випадку вона була 
шаруватою (супракрустальні комплекси), у другому – ізотропною, не-
шаруватою чи грубошаруватою (продукти інтрузивного магматизму 
або гранітизації, чарнокітизації, ендербітизації та, можливо, породи 
протоархейського субстрату.  

Наявність шаруватості чи близьких до неї анізотропних мікро- та 
мезотекстур суттєво впливала на характер дислокаційних перетво-
рень порід при тектонічній течії. По-перше, така шаруватість коор-
динувала просторове положення поверхонь течії за всіма розглянути-
ми вище механізмами. По-друге, вона спричиняла нерівномірний 
(диференційований) розподіл напруг і деформацій, які визначали 
швидкість досягнення межі текучості та міцності. Наслідком такої 
диференціації було утворення будинажних структур, складок турбу-
лентної та ламінарно-турбулентної течії, а при дуже великих дефор-
маціях – своєрідних меланжевих та вторинномоноклінальних струк-
тур. Особливо сильно вплив шаруватості на характер дислокаційних 
перетворень проявлявся за відносно малих та помірних деформацій, 
а за великих деформацій він поступово зменшувався. 

На відміну від шаруватих, у масивних чи близьких до них ізотроп-
них середовищах структурна перебудова (у т. ч. формування струк-
турної анізотропії) починається із самого початку, навіть за дуже ма-
лих деформацій. Подальша структурна перебудова відбувалася шля-
хом удосконалення останньої. Для таких середовищ менш характерні, 
а то й узагалі відсутні, складчасті форми.  

Кількісні характеристики відзначених форм мікро- та мезодисло-
каціних перетворень покладені в основу десятибальної шкали ТФ. Та-
ку уніфіковану шкалу для катазони наведено нижче (табл. 3.1), узго-
джену зі шкалою, що базується на розрахунках еліпсоїдів деформації 
(див. розд. 2).  

 
3.1. ДИСЛОКАЦІЙНА ТЕКТОНІКА  
ТА ТЕКТОНОФАЦІЇ КАТАЗОНИ–1 

 
До дислокаційних структур катазони–1 (КЗ–1) на дослідженій час-

тині Українського щита віднесено ті тектонічні утворення та їх текто-
нофації, які проявлені в середовищах, що складені метаморфічними, 
ультраметаморфічними та метасоматичними породами гранулітової 
фації, і утворилися за участі кристалізаційної грануляції, кристаліза-
ційного та трансляційного розсланцювання порід на фоні збереження 
мінерального складу порід, що відповідає зазначеній фації.  
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Фізичні умови формування дислокаційної тектоніки КЗ–1 тісно уз-
годжуються з аналогічними умовами метаморфізму гранулітової фа-
ції. Традиційно вважається, що метаморфізм цієї фації відбувається 
на великих глибинах, тобто у високобаричних та високотермальних 
умовах. Проте на сьогодні цілий ряд дослідників такі уявлення вва-
жає проблематичними. Якщо пов'язувати підвищення температури з 
глибиною тільки через існування геотермічного градієнта та зростан-
ня літостатичного тиску, тоді глибина утворення гранулітових порід 
має дорівнювати 35–40 км. Навіть враховуючи підвищений геотермі-
чний градієнт в археї – палеопротерозої, породи гранулітової фації 
метаморфізму повинні бути виведені на поверхню в результаті дену-
дації щонайменше 20-кілометрової товщі вищезалягаючих порід [46]. 
"Парадокс древніх щитів" полягає в тому, що глибина такого ерозій-
ного зрізу щитів не підтверджується фактичними даними, передусім 
через відсутність необхідного об'єму осадових порід – продуктів руй-
нування кристалічних утворень. Зазначену проблему намагаються 
пояснити різними гіпотезами, жодна з яких, на жаль, поки що не на-
була форми остаточного, цілком доведеного твердження, тобто фізи-
чного або геологічного закону. Зокрема, для вирішення проблеми по-
яви порід гранулітової фації метаморфізму на денній поверхні різни-
ми дослідниками було запропоновано кілька гіпотез. Перша з них 
ґрунтується на ідеї про розширення Землі [76]. Згідно з нею, на поча-
тку архею радіус Землі був утричі менший за сучасний, а сила тяжін-
ня – у сім разів більша, тобто високий тиск, необхідний для гранулі-
тової фації, існував на глибинах 3–5 км. Проте цю гіпотезу спросто-
вують фізико-хімічні та геохімічні розрахунки, які демонструють ду-
же малу ймовірність подібного за розмірами розширення планети [3]. 
Друга гіпотеза (головним чином М. Семененка [133] та А. Міясіро [93]) 
ґрунтується на тому, що геотермічний градієнт, а отже й глибинність, 
не є вирішальними для проходження метаморфізму, тому найважли-
віше значення має загальна активність рухливих зон. М. Семененко 
розглядав грануліти (метаморфічні породи) в асоціації з чарнокітами 
(магматичні породи), що розвинені у складчастих геосинклінальних 
областях як продукти найбільш високотемпературного ступеня плу-
тоно-метаморфізму [132]. Третя гіпотеза виходить з уявлень про існу-
вання на ранніх етапах розвитку Землі надзвичайно щільної та гаря-
чої атмосфери, температура та тиск якої на межі із твердою оболон-
кою Землі сягала 600–800°С та 500–600 МПа відповідно [123]. Четве-
рта гіпотеза пояснює гранулітовий метаморфізм існуванням віднов-
ного режиму, який характеризується високим парціальним тиском 
вуглекислоти та низьким тиском води. П'ята гіпотеза пов'язана з дією 
тектонічних факторів, серед яких виділяють глибинні насуви [142], 
глобальні геодинамічні процеси [175] та ексгумацію (перетікання) по-
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рід високобаричних фацій метаморфізму на денну поверхню [107]. У 
рамках останнього окремо слід відмітити розрахунки та моделювання 
процесів гравітаційного перерозподілу гірських порід у первинних вул-
каногенно-осадових розрізах, зроблені Л. Перчуком та іншими [117]. 

Зовсім протилежний погляд на умови глибинності метаморфізму 
гранулітової фації висловив В. Шевчук [169]. Він, аналізуючи дані 
комп'ютерного моделювання РТ-умов та характер впливу на мета-
морфічні процеси термофлюїдних потоків, вважає, що необхідні для 
метаморфізму гранулітової (та інших фацій) баричні умови (всебічні 
тиски) формуються внаслідок термічного розширення літосфери на 
ділянках дії таких потоків і менше всього залежать від глибини. Тобто 
він припускає, що подібний метаморфізм з самого початку міг відбу-
ватися на невеликих глибинах.  

Практично половина із зазначених гіпотез для пояснення причин 
виникнення високобаричних порід поблизу денної поверхні зверта-
ються до тектонічних чинників. Наведені нижче результати дослі-
дження стосуються саме таких чинників і враховують реологічні вла-
стивості середовищ. Більше того, вони певною мірою свідчать, що 
суттєву роль при переміщенні метаморфічних мас відігравала харак-
терна для РТ-умов катазони своєрідна в'язка течія гірських порід. 

Територія Середнього Побужжя, за М. Семененком, входить до Та-
шлицького гранулітового поясу, який розташований на півдні Бузько-
Дністровської провінції гранулітів і чарнокітів. У зазначеному поясі 
описуються чергування смуг синформ складених гранулітами та ан-
тиформ складених чарнокітами [132]. На думку інших дослідників 
[40], докембрій Українського щита і, відповідно Середнього Побужжя, 
має мозаїчну структуру, де ізометричні або овальні у плані "комірки" 
складені гранітоїдами, які розділені смугами метаморфічних порід 
моноклінального залягання. Монокліналі метаморфітів розглядаються 
як залишки синклінальних структур більш молодих порід серед дав-
ніших гранітоїдів, або перші палеоархейські лінаменти. 

У зазначеному поясі, за М. Семененком, виділяються такі смуги гра-
нулітів: Грушковсько-Новоселицька, Разношинська, Молдовсько-Терну-
ватсько-Секретарсько-Кумаровська, Деренюхінсько-Можурська, Сви-
ренево-Липняжсько-Чаусовська, Підгородненсько-Секретарська, Олек-
сіївська, Ташлицька, Братська, Анновська, Кошаро-Олександрівська 
(рис. 3.4). У Ташлицькій гранулітовій субпровінції було виділено такі 
типи порід: алюмосилікатні грануліти (піроксен-плагіоклазові, біотит-
плагіоклазові, гранат-кордієритові та силіманітові гнейси); метабазито-
ві грануліти (основні базальтоїдні продукти, амфібол-норіти); ультраба-
зитові грануліти (піроксеніти, дуніти); карбонатні грануліти (кальцифі-
ри, мармури); залізисто-кременисті грануліти (джеспіліти, таконіти).  
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Зазначені типи гранулітів мають внутрішню зональність і поступо-
ві переходи до інших типів порід, але питання закономірності струк-
турних парагенезисів вивчено недостатньо системно. 

На дослідженій частині Середнього Побужжя дислокаційні струк-
тури КЗ–1 представлені двома віковими групами: 1) палеоархейською 
та 2) неоархейською, які різняться за реологічними механізмами де-
формаційних перетворень та віком порід, у яких вони проявлені. 

На морфологічні форми прояву дислокаційних структур КЗ–1 сут-
тєво впливала специфіка складу порід гранулітової фації. Зокрема, ті 
їх різновиди, що були позбавлені водних силікатів, а в деяких випад-
ках і кварцу (напр., піроксенові кристалосланці, скарноїди тощо), 
тобто тих мінералів (стрес-мінералів за А. Харкером), які зазвичай за-
безпечують при високих температурах пластичні деформації порід, 
часто несуть структури, що формувалися за участю крихких чи ком-
бінованих крихко-пластичних деформацій. У той же час такі породи, 
як чарнокітоїди, плагіомігматити, габроїди та частково ендербіти за-
знавали певних пластичних деформацій. Подібні твердження узго-
джуються і з висновками А. Казакова про те, що однією з умов скла-
дчастості архейського фундаменту має бути середовище, здатне до 
в'язко-пружної течії [56]. 

Дислокаційні структури КЗ–1 проявлені в метаморфічних утворен-
нях гранулітової фації дністровсько-бузької серії, а також в ендербі-
тах гайворонського комплексу, базитах деренюхінського та сабарів-
ського комплексів. На вивченій частині Побужжя вони значною мі-
рою перероблені метаморфізмом, у тому числі потужною гранітизаці-
єю та накладеною (молодшою) більш крихкою дислокаційною текто-
нікою. Тому зазначені утворення збереглися лише в межах лінзоподі-
бних тектонічних блоків, що облямовуються в'язкими розломами на-
ступних етапів, та в межах блоків-будин, розташованих у меланжевій 
частині таких розломів, а також у вигляді острівців-скіалітів серед 
гранітоїдів бердичівського, побузького, житомирського, кіровоградсь-
кого та уманського комплексів. 

Дислокаційні структури та тектонофації цієї структурно-реологіч-
ної умови у відносно чистому вигляді (без діафторичних і гранітиза-
ційних накладень) збереглися на Середньому Побужжі порівняно об-
межено. Цей факт впливав і на вибір відповідних об'єктів досліджень. 
Тому, користуючись літературними даними та враховуючи поради 
окремих спеціалістів, було вибрано серію об'єктів, які розташовані в 
районі сіл Головчинець, Русанівка (Вінницька область), Хащувате, Са-
лькове, Соломія, Троянка міста Гайворон (Кіровоградська область). 

Для даної структурно-реологічної умови на Середньому Побужжі 
характерні такі структурні форми: 1) на макрорівні – в'язкі розломи й 
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пов'язані з ними зони тектонічного меланжу та вторинні монокліналі, 
складки прирозломного вигину (слайд-складки); 2) на мезорівні – 
структури будинажу, в'язкі мезорозриви й пов'язані з ними структури 
мезорозлінзування та вторинного мезорозшарування, а також склад-
ки турбулентної й ламінарної течії (у шаруватих середовищах); 3) на 
мікрорівні та частково мезорівні – тектонічна смугастість (вторинна 
"шаруватість"), що переважно зумовлена диференційованою криста-
лізаційною грануляцією, трансляційним розсланцюванням і мігмати-
чною течією. 

На характер дислокаційних перетворень гранулітових середовищ 
впливала наявність чи відсутність первинної структурної анізотропії 
(тіньової шаруватості, магматичної чи наближеної до неї смугастості 
тощо). Тому всі досліджені нами дислокаційні структури даної струк-
турно-реологічної умови поділені на: 1) дислокаційні структури 
стратифікованих середовищ; 2) дислокаційні структури нестрати-
фікованих середовищ. 

 
3.1.1. Дислокаційна тектоніка стратифікованих середовищ 
До стратифікованих середовищ належать гнейсово-кристалослан-

цьові товщі (супракрустальні комплекси), які відзначаються літологіч-
ною контрастністю та несуть тіньову (первинну) шаруватість. Наяв-
ність такої анізотропії суттєво впливала на характер розподілу дефор-
мації за інтенсивністю, механізмами й морфологічними формами реа-
лізації. Саме в таких середовищах розвинені складчасті структури.  

Важливими макроформами дислокаційної тектоніки в даних сере-
довищах є: 1) дислокаційні структури нелінійної (хаотичної) та комбі-
нованої (нелінійно-лінійної) тектонічної течії та 2) дислокаційні струк-
тури лінійної тектонічної течії (в'язкі сланцюваті розломи). Обидва 
типи структур часто просторово пов'язані між собою, створюючи ла-
теральну структурну зональність, яка охоплює поступовий перехід від 
хаотизованих структур до лінійних.  

3.1.1.1. Дислокаційна тектоніка нелінійної та комбінованої (лі-
нійно-нелінійної) течії. Структури нелінійної (хаотичної) та комбіно-
ваної (нелінійно-лінійної) тектонічної течії розвинені на периферії в'я-
зких розломів і, вірогідно, присутні в ядерних частинах граніто-
гнейсових куполів, які на дослідженій частині Українського щита, ма-
буть, збереглися тільки фрагментарно. Головними морфологічними 
формами їх прояву є дисгармонійні (похідні турбулентної та турбуле-
нтно-ламінарної течії) складчасті утворення, ускладнені різноорієнто-
ваними в'язкими мезорозривами, а також структурами нагнітання, 
локальних пережимів та розтягів. Структури подібної течії формують-
ся переважно за допомогою кристалізаційної грануляції та при друго-
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рядній участі кристалізаційного та трансляційного розсланцювання. 
Вони маркуються тектонофаціями від І до VII (у середньому IV). 

Подібні структури присутні у всіх відзначених серіях та комплек-
сах. Їх типові прояви досліджувалися в гнейсово-кристалосланцьово-
му середовищі на лівому березі р. Південний Буг у с. Хащувате Кіро-
воградської області. 

Хащуватська ділянка. Розташована на лівому березі р. Південний 
Буг, на південно-західній околиці с. Хащувате. Вона охоплює серію 
невеличких відслонень загальною площею в декілька сотень квадрат-
них метрів. Породи на цих відслоненнях відпрепаровані вивітрюван-
ням, яке чудово висвічує структури, що можна визначити як похідні 
в'язкої ламінарно-турбулентної течії (рис. 3.5). Проявлені ці структури 
в гнейсах і кристалосланцях бузької серії, трошки прихоплених міг-
матизацією. Вік цих порід більшістю дослідників визнається як нео-
архейський [63; 140; 171]. 

 
Пн 1 м

 
 

Рис. 3.5. Планове відслонення. Чергування в'язких мезорозривів,  
що виражені різким стоншенням прошарків-смуг  

(на рисунку вони виділені згущенням структурних ліній)  
з пакетами лінійних складок та дисгармонійних складок.  
Лівий берег р. Південний Буг, на околиці с. Хащувате 

 
На периферії великого в'язкого розлому, названого нами Казавчин-

ським (описано нижче), розвинені комбіновані структури, у межах 
яких рівень дислокаційних перетворень порід відповідає ТФ ІІ–VІІ (у 
середньому ІV). 
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Породи, що на даному об'єкті залучені у сферу в'язкої течії, пред-
ставлені дрібнозернистими, а на окремих ділянках навіть тонкозер-
нистими піроксеновими й лептитоподібнними гнейсами та піроксе-
новими кристалічними сланцями. Гнейси значно переважають над 
іншими породами. За складом вони варіюють від лейкократових, 
практично позбавлених темноколірних мінералів, до меланократових 
(піроксенвмісних) різновидів.  

На вивітреній поверхні шаруватість – смугастість відзначеного ти-
пу підкреслюється зміною кольору від рожево-сірого до темно-сірого. 
Ширина подібних смуг при цьому коливається від перших міліметрів 
до 10–15 см. 

На даній ділянці відзначені структури накладені на субвертикальну 
шаруватість і своїм утворенням зобов'язані горизонтально орієнтова-
ній диференційованій зсувній течії порід, яка була орієнтована попе-
речно до цієї шаруватості. Така течія здійснювалася, як свідчать на-
ведені нижче факти, за допомогою кристалізаційної грануляції при 
обмеженій участі кристалізаційного та трансляційного розсланцю-
вання, а також при незначному впливі мігматизації.  

Досліджена ділянка в мініатюрі демонструє прояв комбінованих 
структур, що включають їх дисгармонійні й лінійні форми прояву. 
Вони складаються із пакетів і комірок сублінійних та дисгармонійних 
складок, що обмежуються зонками своєрідних в'язких мезорозривів 
(див. рис. 3.5). 

В'язкі мезорозриви морфологічно являють собою лінійні зонки-
смуги стоншення шаруватості, ускладненого мікророзлінзуванням та 
мікробудинажем. Потужність прошарків у межах таких зонок, порів-
няно із сусідніми ділянками, зменшується від двох-трьох до десятка 
разів. У свою чергу потужність самих зонок у цілому коливається від 
перших до десятків сантиметрів. На окремих ділянках вони зазнають 
пережимів або, навпаки, роздувів з формуванням таких специфічних 
і характерних для в'язкої течії форм, як "пузири" (дод. 1), "дифузори" 
(дод. 2) та інші фігури. 

Пакети сублінійних складок складаються з однієї, рідше із двох-
трьох складок, що немовби нанизані на одну вісь. Із двох боків вони 
обмежуються (і контролюються) в'язкими мезорозривами відзначено-
го вище типу (дод. 3, 4). Розміри, у тому числі ширина складок, а та-
кож їх конфігурація визначається відстанню між цими розривами. 
Цікаво, що така відстань на розглянутій ділянці не перевищує 0,5 м, і 
чим вона менша, тим сильніше стиснені складки. У той же час при 
перевищенні такої відстані складки розкриваються, а в певних випа-
дках зростає їх кількість (див. дод. 3, 4). При зчленуванні відзначених 
мезорозривів складки конусоподібно виклинюються (див. рис. 3.5).  
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Шарніри цих складок падають під кутами від 40–50° до 90° і також 
паралельні між собою. Це означає, що формувалися вони при горизо-
нтальному зміщенні (течії) пакетів порід шляхом волочіння й обертан-
ня шарів-смуг навколо вертикально та нахилено орієнтованих осей.  

Пакети-комірки дисгармонійних складок концентруються між 
відносно помірно лінеаризованими зонками-мезорозривами, відстань 
між якими перевищує 0,5 м (див. рис. 3.5). Форма та розміри таких 
складок мінливі по латералі й вертикалі. Деякі з них супроводжують-
ся роздувами чи, навпаки, пережимами на крилах та замку. Осьові 
поверхні упорядковані слабо: кути між ними й відзначеними мезоро-
зривами досягають 30° (дод. 5, 6). При наближенні складок до таких 
розривів цей кут поступово зменшується. Таким же чином розсіяне 
орієнтування шарнірів, більшість із яких є крутопадаючими. 

Досить характерними для пакетів цього типу є складки-роли, наве-
дені на кольоровому дод. 7. На ньому задокументовано дві, на пер-
ший погляд, парадоксальні складки, які стикаються замками. Подібне 
співвідношення, мабуть, породжене локальними вихоревими потока-
ми речовини. Крім того, у подібній ситуації окремі складки набувають 
кумулятивного характеру (дод. 8). 

Наведені дані безперечно мають велике значення для визначення 
механізмів складкоутворення. Зокрема, відзначена різноманітність 
морфології розглянутих структур і просторових співвідношень між 
ними явно свідчить про те, що їх формування навряд чи можна по-
яснити просто стисненням чи розтягом у тому чи іншому напрямку і 
тим більше багатофазністю складкоутворення на фоні зміни напрямів 
стиснення чи розтягу. Така тенденція сприйняття природи складчас-
тих форм подібного типу, на жаль, має місце й сьогодні.  

Якщо розглядати викладений фактичний матеріал більш прискіпли-
во, тоді можна побачити, що дані структури, і у тому числі складки, 
являють собою структури високопластичної, фактично своєрідної в'яз-
кої течії порід при температурах, за яких зберігається стійкість поро-
доутворювальних мінералів, тобто в даному випадку виключно в умо-
вах гранулітової фації. Генетична єдність цих структур підкреслюється 
єдиним, спільним для них способом формування – диференційованою 
за напрямками та інтенсивністю в'язкою течією, що забезпечувалася в 
даному випадку переважно кристалізаційною грануляцією.  

Комбіновані структури являють собою сполучення дисгармо-
нійних складок із субпаралельно орієнтованими осьовими поверхня-
ми та шарнірами, а також різними за ступенями стиснення. Розміри 
таких складок варіюють від перших до десятків сантиметрів.  

Усі відзначені структури генетично пов'язані між собою і являють 
єдине ціле. Вони сформувалися на одному етапі, в одному й тому ж за 
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реологічними властивостями середовищі та за єдиним реологічним 
механізмом – в'язкою течією, що забезпечувалася кристалізаційною 
грануляцією й частково трансляційним розсланцюванням. Дослі-
дження під мікроскопом показали, що грануляція здійснюється шля-
хом компенсаційної перекристалізації, яка змінює форми й розміри 
зерен породоутворювальних мінералів, що спричинило синдеформа-
ційне утворення пластинчатого кварцу (рис. 3.6, 3.7). Докладніше пи-
тання подібного структуроутворення розглянуто в розд. 10. 

 

 
 

Рис. 3.6. Мікроділянка кристалізаційної грануляції кварцу  
в лептитоподібних гнейсах бузької серії (обмежена чорною рамкою).  

Ніколі схрещені, збільшення 10х 
 

 
 

Рис. 3.7. Ділянка синдеформаційного утворення  
пластинчастого кварцу в лептитоподібних гнейсах.  

Ніколі схрещені, збільшення 8х 
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Гайворонський кар'єр. Розташований на південно-східній околиці 
м. Гайворон.  

Хаотичні структури досліджувалися в південній, давно відпрацьо-
ваній частині цієї виробки. Такі структури проявлені в піроксенових 
кристалосланцях і гнейсах дністровсько-бузької серії і в смугастих 
ендербітах гайворонського комплексу. Породи слабо- та помірно дис-
локовані: рівень їх перетворень відповідає ТФ IІІ–VІІ (середній ТФ ІV).  

Піроксенові кристалосланці та гнейси грубошаруваті. Ендербіти 
зовні масивні, але на вивітреній поверхні помітна груба смугастість, 
яка зумовлена варіаціями складу (за перерозподілом темноколірних і 
світлоколірних мінералів) та структури (за розмірами зерен). 

Усі породи зім'яті в дисгармонійні складки, які місцями ускладню-
ються невеличкими в'язкими мезорозривами (рис. 3.8). Складки від-
значаються довільною формою та розмірами, хаотичним падінням їх 
шарнірів та осьових поверхонь. Породи при цьому практично не не-
суть анізотропних структур. Подібній характер дислокаційних пере-
творень відповідає ТФ І–IV. В'язкі мезорозриви являють собою зонки 
згущення та стоншення смугастості у 3–5 разів. Як правило, потуж-
ність цих розривів не перевищує першого метру. Складки біля них 
стискуються, а то й ізоклінізуються. Осьові поверхні цих структур на-
бувають переважної орієнтації. Кристалосланці та гнейси слабо крис-
талізаційно розсланцьовані. Дислокаційні перетворення порід у таких 
структурах досягають рівня ТФ VII. 

 

 
 

Рис. 3.8. Фрагмент північно-східної стінки  
Гайворонського кар'єру (стара частина) у м. Гайвороні.  

Дисгармонійні складки піроксенових гнейсів і кристалосланців,  
ускладнені в'язким мезорозривом (крайній праворуч) 

 
Ендербіти залишаються масивними, але нерідко їх прошарки-

смуги грубо розлінзовані та розбудиновані. При цьому подібні дезін-
теграційні процеси супроводжуються плагіогранітизацією та форму-
ванням жильної плагіопегматоїдної фази.  
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У текстурному відношенні породи в перших чотирьох тектонофа-
ціях масивні, а в наступних тектонофаціях у них з'являються сліди 
кристалізаційного розсланцювання. 

3.1.1.2. Дислокаційні структури лінійної тектонічної течії (в'язкі 
розломи). Найважливішими формами прояву дислокаційних структур 
лінійної течії в стратифікованих середовищах на дослідженій частині 
Українського щита є в'язкі сланцюваті розломи. Останні розвинені в 
дністровсько-бузькій і бузькій серіях. Але вони як правило переробле-
ні, а то й узагалі поглинені наступними дислокаційними перетворен-
нями, гранітизацією та діафторезом порід. Тому найчастіше вони 
збереглися фрагментарно або у вигляді крупних ксенолітів. У зв'язку з 
цим підбір об'єктів для тектонофаціальних досліджень здійснювався з 
урахуванням подібної "забрудненості". Найбільш прийнятною, з ура-
хуванням відомих даних [73–74], у цьому відношенні виявилася діля-
нка, що охоплює долину р. Південний Буг між селами Хащувате – Ко-
ржове – Салькове Кіровоградської області. 

На цій ділянці в'язкорозломна тектоніка проявлена у стратифіко-
ваній товщі, що складена гіперстеновими, двопіроксеновими гнейса-
ми та кристалосланцями з горизонтами та прошарками кварцитів, 
силіманіт-, магнетитумісних та піроксен-гранат-магнетитових порід. 
Сланці та гнейси місцями діафторовані (біотитизовані), гранітизовані 
та навіть перетворені в мігматити та гранітогнейси. На геологічній 
карті України масштабу 1 : 500 000 [22–23] ця товща віднесена до зе-
ленолівадівської товщі дністровсько-бузької серії. 

На більшості геологічних карт породи відзначеної товщі віднесено 
до області розвитку чарнокітів із ксенолітами магнетитових кварци-
тів та високоглиноземистих порід [21]. Є. Лазько зі співавторами [74] 
цю товщу віднесли до лейкогранулітової формації. При цьому вони 
вважали, що породи в цій товщі позбавлені будь-яких слідів ультра-
метаморфізму. Крім того, ними було визначено ритмічну будову цієї 
товщі та багатокомпонентність її складу. На цій основі було виділено 
ритмо-стратиграфічні підрозділи цієї товщі, а її будову на даній діля-
нці визначено як велику антикліналь (названу Сальківською), що тро-
хи перекинута на південь. Пізніше В. Кирилюк [65] будову цієї товщі 
на відрізку між Хащуватим та Заваллям визначив як велику синклі-
наль, ускладнену в центрі Сальківською антикліналлю (рис. 3.9). При 
цьому він поділив цю товщу (знизу-доверху) на лейкогранулітову, ви-
сокоглиноземисто-кварцитову, мармур-кальцифірову, кондалітову 
(біотит-гранатові, силіманіт-гранат-біотитові гнейси, кальцифіри, мар-
мури) та евлізитову (сланцьово-залізорудну) формації. 

Нами складено структурно-тектонофаціальний розріз (профіль) по 
долини р. Південний Буг між відзначеними селами (рис. 3.10, а, б, в).  
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Рис. 3.9. Схематична формаційна карта (зверху) та розріз (знизу)  
Хащувато-Заваллівської ділянки Середнього Побужжя [65].  

Формації: 1 – евлізитова; 2 – кондалітова; 3 – мармур-кальцифірова;  
4 – високоглиноземисто-кварцитова; 5 – лейкогранулітова; 6 – границі  
формацій (а) і розломи (б); 7 – вісі антикліналі (а) та синкліналі (б):  

установлена (а) та передбачувана (в) 
 
За результатами виконаних тектонофаціальних (та супроводжую-

чих їх петромагнітних) досліджень установлено, що будова цієї товщі 
на цьому відрізку долини р. Південний Буг значно складніша, конт-
ролюються крутопадаючою в'язкорозломною тектонікою та має моно-
клінально-лускату, а на окремих ділянках – меланжеву будову. При 
цьому первинна стратифікація товщі суттєво спотворена, місцями 
навіть знищена й частково замінена вторинною. 

Дислокаційна тектоніка на цій ділянці представлена в'язкороз-
ломною зоною північно-східного простягання, у межах якої рівень 
дислокаційних перетворень порід коливається від ІІІ до Х балу ТФ, і 
в середньому відповідає ТФ VII. Вона складається із серії більш ви-
сокопорядкових таких же зон, яким відповідають конкретні в'язкі 
розломи. Осьова частина (шов) кожного подібного розлому марку-
ється тектонофаціальним максимумом, що на 2–3 бали перевищує 
бали фонових ТФ.  
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Рис. 3.10, а. Структурний (А – плановий та Б – вертикальний)  
та тектонофаціальний (В – плановий та Г – вертикальний)  

розрізи по берегу р. Південний Буг поздовж сіл Хащувате та Казавчин. 
1–7 – тектонофації (1 – ІІІ–ІV, 2 – V, 3 – VI, 4 – VII, 5 – VIII, 6 – ІХ, 7 – Х). 

203 і т. д. – точки спостережень 
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Рис. 3.10, б. Продовження структурного розрізу по лівому  
та правому березі р. Південний Буг у районі с. Казавчин  

(планового – А1 й А2 та вертикального – Б)  
і тектонофаціального (планового – В та вертикального – Г).  

Умовні позначення на рис. 3.10, а 

с. Салькове 
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Рис. 3.10, в. Продовження структурного розрізу по берегу  
р. Південний Буг у районі с. Салькове (планового – А1 і А2  
та вертикального – Б і тектонофаціального (планового – В  
та вертикального – Г). Умовні позначення на рис. 3.10, а 

 
У відзначеному діапазоні тектонофацій виділено два відносно ве-

ликі в'язкі розломи й відповідні їм тектонофаціальні максимуми, що 
маркуються ТФ ІХ–Х. Перший і найбільший такий розлом проявлений 
у районі сіл Хащувате та Казавчин (названий нами Казавчинським), а 
другий – на південній околиці с. Салькове (названий нами Сальківсь-
ким). Обидві тектонічні структури ускладнені більш порядковими, са-
телітними розломами, максимуми яких маркуються ТФ VII–VIII. 

Між цими розломами виділяється буферна зона (фіксується на т. с. 
242–253 та 263–270 (рис. 3.10, б); 291–300 (рис. 3.10, в), рівень дис-
локаційних перетворень порід у межах якої відповідає ТФ V–VІ з ло-
кальними збільшеннями до ТФ VІІ. Фрагмент аналогічної зони виділе-
но південніше Сальківського розлому (т. с. 271–275 на рис. 3.10, в). 

Казавчинський в'язкий розлом на даній ділянці порушує піро-
ксенові гранатовмісні гнейси та кристалосланці з горизонтами та 
прошарками кварцитів, силіманіт- і магнетитовмісних порід. Породи 
несуть сліди діафторезу (з'являється біотит) та гранітизації. На окре-
мих ділянках розвинені мігматити та навіть гранітогнейси. Ширина 
розлому становить приблизно 5 км (т. с. 208–259 на рис. 3.10, а). 

Генеральне простягання розлому, за врахуванням орієнтування 
всіх його площинних складових (кристалізаційної та трансляційної 
сланцюватості, вторинної смугастості та великих площин деформова-
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них мікро- та мезотіл) становить 30°. Але простягання окремих його 
складових супроводжується відхиленнями до 10–15° у той та інший 
бік. Падіння відзначених площинних елементів переважно круте, але 
варіює від вертикального до 60° на північний захід та до 80° на пів-
денний схід (рис. 3.11). 

 
Аз 120° 

1 2
3

1 м  
 

Рис. 3.11. Чергування слабо- та помірно розсланцьованих  
гіперстенових (1), гранат-гіперстенових (2) гнейсів  

та кристалосланців (3) у ТФ VII. Т. с. 214 на рис. 3.10, а 
 
Сальківський в'язкий розлом являє собою структуру більш висо-

кого порядку, ніж Казавчинський. Відповідна йому зона (фіксується 
на т. с. 281, див. рис. 3.10, в) вужче – ширина її становить близько 
1,5 км, і її осьовий шов маркується ТФ ІХ (зафіксована на т. с. 310). 
Північно-східний фланг цієї тектонічної структури спряжений із від-
значеною буферною зоною, а південно-західний обмежується текто-
нофаціальним мінімумом (зафіксований на т. с. 277–279), рівень дис-
локаційних перетворень порід у межах якого спадає до ТФ IV. 

По цьому розломі відбувається речовинна та структурна зміна се-
редовища. Зокрема, на південно-західному фланзі він порушує пере-
важно піроксенові кристалосланці та гнейси, а на південно-східному 
– грубосмугасті та майже масивні біотит-піроксенові й біотитові гра-
нітогнейси апліт-пегматоїдного типу. Така зміна знаходить відбиток і 
в зміні петромагнітних характеристик порід, яка описана в розд. 7. 

На мікрорівні обидва розломи представлені кристалізаційною та 
трансляційною сланцюватістю, які надають породами тонкосмугастої 
текстури. При цьому перший тип сланцюватості розвинений голо-
вним чином у кристалосланцях, а другий – у гнейсах. 

Кристалізаційна сланцюватість утворюється чергуванням мікро-
прошарків, складених або світлоколірними, або темноколірними мі-
нералами. Крім того, її суттєво підсилює переважне орієнтування 
призматичних, таблитчастих зерен темноколірних мінералів. У свою 
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чергу трансляційна сланцюватість утворюється пластично сплющени-
ми та видовженими зернами кварцу й рогової обманки та біотиту (як-
що вони присутні) в напрямку зміщення. Обидва типи сланцюватості 
відсутні в ТФ IІІ–IV (рис. 3.12, а). Їх ледь помітні форми прояву з'явля-
ються в ТФ V–VI (рис. 3.12, б). У наступних тектонофаціях інтенсив-
ність розсланцювання порід збільшується за рахунок зростання упоря-
дкування зерен відзначених темноколірних мінералів (рис. 3.12, в, г) та 
збільшення видовження – скорочення кварцу й деяких інших мінера-
лів (див. шкалу тектонофацій у табл. 3.1). Крім того, трансляційне 
розсланцювання в рівних умовах проявлено значно інтенсивніше, ніж 
кристалізаційне. Тому шари гнейсів як правило деформовані сильні-
ше за кристалосланцьові. 

Зростання інтенсивності сланцюватості цих типів відбувалося в ті-
сному взаємозв'язку з дислокаційними перетвореннями середовища 
на мезорівні. 

 

в г

а б10 мм 10 мм

 
 

Рис. 3.12. Текстура кристалосланців за орієнтуванням  
темноколірних мінералів (головним чином піроксенів):  
а (т. с. 259 на рис. 3.10, б, в) – несланцювата в ТФ ІV  

(за межами в'язкого розлому), б (т. с. 243) – груба кристалізаційна  
сланцювата в ТФ VI (на периферії в'язкого розлому),  

в (т. с. 256) – помірна кристалізаційна сланцювата в ТФ VIII,  
г (т. с. 309) – відносно інтенсивна кристалізаційна  
сланцюватість у ТФ ІХ (в осьовій частині розлому) 
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На мезорівні в зонах відзначених в'язких розломів розвинені струк-
тури будинажу та тектонічного розлінзування, в окремих випадках 
складчасті форми, а також птигматити (птигматитові складки) жильних 
тіл, і, що дуже важливо, структури вторинного мезорозшарування тов-
щі. Виникнення й розмах таких структур залежали від інтенсивності 
дислокаційних процесів. Крім того, у всіх випадках на форми їх прояву 
впливала літологія середовища та інтенсивність розсланцювання. 

Структури будинажу являють собою продукти поперечного поділу 
й розпаду шарів чи плитоподібних тіл на лінзоподібні тіла-будини. Во-
ни розвинені в шаруватих середовищах. Сформувалися за рахунок 
розпаду відносно слабокомпетентних або взагалі некомпетентних щодо 
розсланцювання шарів порід. Створюються кременистими та залізо-
кременистими породами, кристалосланцями, жильними тілами пегма-
титів (рис. 3.13). Найчастіше лінзи-будини цих порід облямовуються 
відносно сильніше розсланцьованими гнейсами. У ТФ VIII–Х будинаж 
набуває статусу тектонічного меланжу (рис. 3.14). Перші слабкі прояви 
будинажу з'являються в ТФ V. У ТФ VI та VII будинаж у шаруватих се-
редовищах стає домінуючим утворенням. У наступних тектонофаціях 
він удосконалюється і до того ж супроводжується сплющенням – видо-
вженням будин. Максимуму цей процес досягає в ТФ ІХ та Х, причому 
в останніх тектонофаціях будини розплющені настільки, що перетво-
рені майже у пластинчасті тіла. Вони розосереджені на відносно великі 
відстані, і будинаж набуває статусу меланжу (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Мезомеланж – вибіркове  
будинування жильних тіл  

плагіопегматитів (3) і шарів  
кристалосланців (2) та затирання їх  
у сланцюватому субстраті гнейсів (1)  

у ТФ VIII. Т. с. 229 на рис. 3.10, а 

Рис. 3.14. Розплющені лінзи-
будини прошарків кристало-
сланців (2) серед інтенсивно 
розсланцьованих гнейсів (1) 

у ТФ ІХ.  
Т. с. 210 на рис. 3.10, а 
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Структури тектонічного розлінзування за своїми особливостями 
та морфологічними формами прояву близькі до структур будинажу. 
Відрізняє їх від останніх те, що вони сформувалися при дезінтеграції 
відносно суцільних, нешаруватих частин гнейсово-кристалосланцьо-
вої товщі. Таке розлінзування зумовлене порушенням порід в'язкими 
мезорозривами – зонками (рис. 3.15, 3.16), у межах яких інтенсив-
ність розсланцювання порід перевищує фонову. Мезорозлінзування 
проявлено на декількох масштабних рівнях, яким відповідають стру-
ктурні форми від малих, розміри яких не перевищують перший деся-
ток сантиметрів, до великих, розміри яких сягають сотень метрів. 
Наявність таких утворень відіграє важливу роль у будові дислокацій-
ної тектоніки даної дослідної ділянки. 

 

2 м

2
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а
б
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Рис. 3.15. Структури тектонічного 
мезорозлінзування гнейсово-

кристалосланцьової товщі в ТФ VI. 
Створюються лінзоподібною  

мережею в'язких мезорозривів –  
зонок інтенсивного росланцювання 

порід. Т. с. 218 на рис. 3.10, а 

Рис. 3.16. Розлінзування  
кулісоподібне (а) та ланцюжкове (б)  
кварцових уособлень пегматитів  

у ТФ VIII.  
Лінзочки затерті  

у сланцюватій масі вмісних  
порід. Т. с. 226 на рис. 3.10, а 

 
Одною з характерних малих форм на даній ділянці є структури 

розлінзування гніздоподібних пегматоїдних тіл. Особливо яскраво цей 
процес проявляється на рівні кварцових уособлень. Останні розпада-
ються на лінзоподібні тіла довжиною від перших до десятків санти-
метрів (рис. 3.17). Довга вісь таких мезотіл орієнтується паралельно 
напрямку зміщення. Найчастіше таке розлінзування здійснюється 
синхронно із птигматизацією пегматоїдних жил. 

Подібне розлінзування, як і будинаж, супроводжується розплю-
щенням – видовженням лінз. 

Птигматити (птигматитові складки) утворюються жильними ті-
лами плагіопегматитів, що перетинають шаруватість і сланцюватість. 
Вони є похідними знакозмінних мікрозміщень жил поздовж сланцю-
ватих поверхонь. Дуже часто подібні структури проявлені разом із 
розлінзуванням жильних тіл (рис. 3.17, 3.18). 
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Рис. 3.17. Структури  
мікророзлінзування  
та птигматизації  

пегматоїдної жили в ТФ VII.  
Т. с. 216 на рис. 3.10, а 

Рис. 3.18. Птигматитові складки  
кварцової складової  

плагеопегматитів у ТФ VII.  
Рисунок ілюструє направлений  

і одночасно знакозмінний характер  
зміщення. Т. с. 211 на рис. 3.10, а 

 
Слайд-складки являють собою вигини шарів поздовж в'язких мезо-

розривів. Пороявлені в діапазоні ТФ IV–VIII. У ТФ ІV складки подібно-
го типу дисгармонійні. Проявлені вони на так званих тектонофаціа-
льних мінімумах (Т. с. 203 та 258–260 на рис. 3.10, а). Цей тип склад-
частих утворень детально розглянутий вище в підрозділі "Структури 
нелінійної та комбінованої течії". У ТФ V–VII ці складки стиснені 
(рис. 3.19), а в ТФ VIIІ – ізокліналізовані (рис. 3.20).  

 

0,5 м 60°  
 

Рис. 3.19. Чергування в'язких мезорозривів (вони виділені згущенням  
структурних ліній) та пакетів слабо- та помірно стиснених  

слайд-складок (прирозривної течії) шарів гнейсів та кристалосланців.  
Присутні взаємообернені складки, що стикаються своїми замками  

в ТФ VI–VII. Т. с. 206 на рис. 3.10, а 
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У ТФ, починаючи з V, вони набувають лінійного характеру й конт-
ролюються в'язкими мезорозривами: зонками інтенсивного розслан-
цювання, по яких відбувалися зміщення) (рис. 3.20, 3.21). Шарніри 
більшості складок круто нахилені. У ТФ VIII складки ізоклінізуються і 
починають руйнуватися. У ТФ ІХ вони за рахунок розтягу – стиснення 
зникають або зберігаються у вигляді реліктів. 

 

2 м  

35°

10 см  
  

Рис. 3.20. Складки  
прирозривного вигину  
(слайд-складки) шарів  
слабо мігматизованих  
піроксенових гнейсів  

у ТФ VIII.  
Т. с. 212 на рис. 3.10, а 

Рис. 3.21. Типова для ТФ Х вторинна  
"шаруватість", що створена інтенсивним  

розсланцюванням і тектонічним  
розлінзуванням зі сплющенням біотит- 

піроксенових гнейсів (виділені  
штриховкою) та кристалосланців  
(виділені чорним), що проявлена  

як лінзоподібно-смугаста мезотекстура  
середовища а:с таких тіл > 30.  

Т. с. 232 на рис. 3.10, а 
 
Структури вторинного розшарування та меланжування середо-

вищ проявлені в ТФ VIII–Х, тобто в осьових частинах в'язких розломів. 
Вони являють собою найвищу форму структурного упорядкування 
середовищ у зонах зсувної течії. Характерною формою їх прояву є лі-
неаризація (паралелізація) усіх первинних та вторинних тіл, а також 
площинних структурних елементів на всіх рівнях. Сформувалися такі 
структури за рахунок переорієнтації, дезінтеграції та сплющення – 
видовження всіх первинних і вторинних тіл (лінз, будин), а також по-
вної ізоклінізації птигматитів, складок, що виникли на попередніх 
стадіях дислокаційних перетворень середовищ (рис. 3.22, 3.23). Чудо-
вою природною ілюстрацією процесу формування подібної досконалої 
організації є перетворення гніздоподібних і жильних тіл кварц-
польовошпатових пегматитів.  
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Рис. 3.22. Структури мезорозлінзування, вторинного розшарування  

та меланжування амфібол-піроксенових гнейсів (1), біотит- 
піроксенових гранітогнейсів (2) та кристалосланців у ТФ VIII.  

Відслонення у т. с. 294 на рис. 3.10, а, план 
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Рис. 3.23. Тектонічний меланж: розлінзування й перешарування дуже  
сильно деформованих і вторинно розлінзованих тіл:  

1 – інтенсивно розсланцьовані гнейси; 2 – лінзоподібні тіла  
кристалосланців; 3 – помірно розгнейсовані пегматити із вторинними  

лінзоподібними уособленнями кварцу) в ТФ Х.  
Відслонення в т. с. 231 на рис. 3.10, а, план 
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Нижче показано окремі стадії поступової зміни форми та внутрі-
шньої будови таких тіл та оточуючих їх порід (рис. 3.24). Цікаво, що 
кварцові уособлення пегматитів (на рисунках вони виділені чорним 
кольором) лінзуються, розплющуються й на кінцевому етапі немовби 
створюють самостійні прошарки. Дивно, що окремими дослідниками 
вони сприймаються як первинні прошарки кварцитів. 

 

ТФ VI

ТФ VII

ТФ VIII

ТФ IX

5 см
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Рис. 3.24. Характерні рисунки структурного упорядкування  

(лінеаризації) і вторинного розшарування літологічно контрастних  
середовищ у тектонофаціях, починаючі з V до ІХ.  

Умовні позначення: 1 – піроксенові й піроксен-біотитові гнейси;  
2 – піроксенові кристалосланці; 3 – гранітогнейси  

(а – середньозернисті, б – крупнозернисті); 4 – тіла пегматоїдів  
(чорним виділено кварцові уособлення).  

Деталізаційна ділянка "Горіх" (т. с. 217 та 241 на рис. 3.10, а) 
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Структури вторинного розшарування найбільшої досконалості до-
сягають у ТФ ІХ та Х. У них усі, без винятку, тіла набувають плоскої 
чи наближеної до неї форми. 

У геодинамічному відношенні розглянута в'язкорозломна зона, з 
урахуванням переважаючих напрямів простягання та падіння повер-
хонь сланцюватості, вторинної смугастості, великих площин вторин-
них лінзоподібних тіл, а також азимутами й кутами занурення ліній-
ності (штрихи ковзання, довга вісь деформованих зерен кварцу та 
вторинних лінзоподібних тіл), являє собою полівергентний шарнірний 
зсуво-підкид. Зокрема, кути її падіння вхрест простягання варіюють 
у діапазоні від 60–70° на північ та південний схід. Лінійність перева-
жно занурена під кутами від вертикального до 40–50°. 

Слід відмітити надзвичайно високу магнітну контрастність цієї зо-
ни, яка створюється вторинним розшаруванням гнейсово-кристало-
сланцьової товщі та присутністю в ній аномально високомагнітних 
породних утворень (евлезитів, за В. Кирилюком [64]). 

 
3.1.2. Дислокаційна тектоніка у грубостратифікованих  
та нестратифікованих середовищах 
До грубостратифікованих середовищ належать ендербітоїдні тіла, 

які несуть дуже грубу тіньову смугастість, а до нестратифікованих – 
тіла масивних габроїдів і ультрамафітів.  

Тіньова шаруватість (смугастість), якщо вона присутня, у відзначе-
них породах як правило відображається у вигляді чергування проша-
рків (смуг), що різняться за структурою без суттєвої зміни мінераль-
ного складу. Породи при цьому не несуть структурної анізотропії на 
мікрорівні. Така "шаруватість", порівняно з аналогічною анізотропією 
розглянутих вище гнейсово-кристалосланцьових середовищ, значно 
менше впливає на характер дислокаційних перетворень.  

Характерними макроструктурними формами, що породжені текто-
нічною течією порід у цих середовищах, є: 1) нелінійні (дисгармонійні) 
дислокаційні структури та 2) лінійні дислокаційні структури (в'язкі 
розломи). Перші розвинені тільки у грубо смугастих породах і являють 
собою дисгармонійні складки цієї смугастості та маркуються ТФ І–ІV. 
Другі являють собою лінійні зони тектонічної течії гірських порід за ме-
ханізмами, що забезпечували виникнення вторинної структурної анізо-
тропії (сланцюватості) і в тому числі вторинної шаруватості. Такі розло-
ми маркуються ТФ починаючи з V і закінчуючи Х. У більшості випадків 
структури нелінійної й лінійної течії пов'язані між собою взаємними пе-
реходами, створюючи латеральну тектонофаціальну зональність. 

Розглянемо декілька прикладів прояву таких структур в ендербіто-
вому та габроїдному середовищах. Подібні структури та їх тектоно-
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фації досліджувалися в Гайворонському кар'єрі в м. Гайворон і Голо-
вчинецькому кар'єрі у Хмельницькій області, а також у с. Троянка Кі-
ровоградської області. 

Гайворонський кар'єр. У цій виробці розкриті ендербіти гайво-
ронського комплексу, у яких задокументовані окремі дислокаційні 
структури, що маркуються ТФ І–VІ.  

На свіжому сколі ендербітів чітко видно тіньову смугастість, яка 
представлена чергуванням прошарків (смуг), що різняться за струк-
турою й частково за складом (дод. 9). 

На ділянках, де ці породи залучені у сферу дислокаційних перетво-
рень, проявлені типові для відзначених тектонофацій структури тек-
тонічного розлінзування (дод. 10) та будинажу (дод. 11). Подібні пере-
творення відбувалися синхронно з плагіомігматизацією цих порід. 
Наслідком останньої є утворення гранітоїдної "сорочки" навколо тек-
тонічних лінз та будин. 

Головчинецький кар'єр (рис. 3.25). Розташований біля одноймен-
ного села у Хмельницькій області. Охоплює фрагмент широтної Хме-
льницької розломної зони, яка представлена в даному випадку неве-
личким високопорядковим в'язким розломом і накладеним на нього 
крихким розломом того ж простягання. Обидва розломи порушують 
ранньоархейські ендербіти гайворонського комплексу та ранньоар-
хейські піроксенові кристалосланці дністровсько-бузької серії. 

Дислокаційна тектоніка КЗ–1 представлена відзначеним в'язким 
розломом. Ця структура маркується тектонофаціями V–Х. Фоновими 
для неї є структури, що маркуються тектонофаціями I–IV. 

ТФ І–IV. У цій структурній обстановці ендербіти масивні, з неви-
триманою за простяганням смугастістю (рис. 3.26). На окремих діля-
нках розвинені дисгармонійні складки цієї смугастості (рис. 3.27). 

Присутні два типи ендербітів: немагнітні та високомагнітні. Породи 
першого типу лейкократові з переходами від аплітоподібних різновидів 
до гігантськозернистих (пегматоїдних). Переважають серед них крупно-
зернисті різновиди. Ендербіти другого типу переважно дрібнозернисті, 
меланократові. Обидва типи цих порід містять невеличкі (до перших де-
сятків сантиметрів) скіаліти гнейсів і піроксенових кристалосланців. 
Присутні, крім того, пегматоїдні жили та гнізда декількох генерацій. 

В'язкий розлом на даній ділянці проявлений в ендербітах та крис-
талосланцях. Він належить до Хмельницької зони розломів. Вираже-
ний на даній ділянці лінійною зоною тектонічного розсланцювання 
порід та їх вторинного розшарування, мікро- та мезорозлінзування, а 
також зім'яттям у стиснені складки. Ширина видимої частини цієї 
структури приблизно 55–60 м. Розлом має субширотне простягання. 
Падає під кутом від 60 до 40° на північ. 
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Рис. 3.25. Геологічна схема Головчинецького кар'єру  

(контури першого та другого уступів приблизні).  
Умовні позначення: 1 – різнозернисті (від пегматоїдних до  

аплітоподібних) грубосмугасті лейкократові (відносно світлі)  
немагнітні ендербіти; 2 – середньо- та дрібнозернисті грубосмугасті  
меланократові високомагнітні ендербіти; 3 – тонкосмугасті ендербіти  
в зоні в'язкого розлому; 4 – кристалосланці, гнейси; 5 – крутопадаюча  
(90°) лінійна зонка інтенсивного розсланцювання порід (невеличкий  
в'язкий розлом); 6 – крихкий насув (падіння 30–50° на північ): зона,  
що складена напіврозкладеними вивітрюваннями катаклазитів  

та борошнистих мілонітів; 7 – зонка крихкого дроблення 
 

Розглянемо його тектонофаціальну характеристику. 
ТФ V–VI охоплюють периферійну частину даної структури. Смугастість 

у цій структурній ситуації в ендербітах залишається недостатньо доско-
налою: відзначається мінливістю потужності на відстанях навіть до пер-
ших десятків сантиметрів. Потужність смуг при цьому коливається від 
перших до десятків сантиметрів. Структури течії набувають ламінарно-
турбулентного характеру: відносно лінійні ділянки (зонки з субпаралель-
ними осьовими поверхнями складок і лінійно-паралельною смугастістю) 
чергуються з ділянками неупорядкованих складок (див. рис. 3.27). 

ТФ VII–VIII. Структури течії набувають прямолінійного характеру. 
При цьому в ендербітах вони представлені достатньо досконалою па-
ралельною смугастістю та ізокліналізованими складочками. Потуж-
ність смуг зменшується до перших і навіть часток сантиметра. Міс-
цями смугастість ускладнена мікробудинажем (дод. 12). 
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Рис. 3.26. Масивні та грубосмугасті ендербіти  
за межами в'язкого розлому (ТФ ІІІ–IV). Головчинецький кар'єр 

 
У гнейсах та кристалосланцях даних фацій добре розвинена слан-

цюватість, вони зім'яті у стиснені складки з паралельними осьовими 
поверхнями.  

ТФ ІХ–Х охоплюють осьову частину в'язкого розлому, яка збігається 
з контактом ендербітів і гнейсів та кристалосланців. Максимум дефо-
рмації у відзначених тектонофаціях припадає на останні (рис. 3.28). 
Вони в цій ситуації створюють вторинну монокліналь, у якій усі пло-
щинні структурні елементи та тіла набувають паралельного орієнту-
вання. Потужність зонки такої монокліналізації становить 5–6 м.  

Крихкий розлом являє собою дуже вузьку (видима потужність не 
більше 10 м) зону крихкого дроблення, катаклазу та гіпергенної каолі-
нізації. Він має північно-західне простягання та падає під кутом 30° на 
північ. Розмір тектонокластів у ньому коливається від першого десятка 
до перших сантиметрів. За цим показником рівень дислокаційних пе-
ретворень відповідає тектонофаціям ІХ–Х ВЕЗ. 

Троянська ділянка. Розташована в с. Троянка Кіровоградської об-
ласті. Охоплює невеличкий в'язкий розлом у габроїдах деренюхінсько-
го комплексу на північно-західній периферії Голованівської шовної 
зони. Цей комплекс представлений дунітами, перидотитами, лерцолі-
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тами, гарцбургитами, піроксенітами, серпентинітами, а також габро, 
габроноритами й габроамфіболітами. За головними характеристика-
ми деренюхінський комплекс близький до капітанівського, і разом із 
ним входить до дуніт-перідотитової та дуніт-габрової формації [26]. 
Ці два комплекси заслуговували завжди на особливу увагу геологів, 
оскільки містять, головним чином, родовища та рудопрояви силікат-
них кобальт-нікілевих руд (у корах вивітрювання), а також хроміто-
вих руд [42–43; 70; 119; 156; 159].  

 

1

2

3

1 м
 

 
Рис. 3.27. Чергування пакетів різних за ступенями упорядкування  
мезоскладок і мезозонок лінійної течії у грубосмугастих ендербітах  
у ТФ IV та V: 1 – пакет дисгармонійних (турбулентної течії) складок  
(ТФ IV); 2 – в'язкоподібний мезорозрив (зонка майже лінійної течії  
з більш-менш упорядкованими складками окремих прошарків  

та з проявом будинажу пегматоїдної жилки) та 3 – пакет складок  
ламінарно-турбулентної течії (помітна певна орієнтація осьових  

поверхонь) у ТФ V 
 
В'язкорозломна тектоніка у габроїдному середовищі на цій ділянці 

представлена лінійними зонками розсланцювання порід шириною від 
перших до 20 м. Ці зонки маркуються тектонофаціями від V до ІХ. У 
найбільш великій такій зонці ці фації створюють латеральний ряд 
(структурну зональність), який відображає зміну інтенсивності роз-
сланцювання порід ухрест простягання даного невеличкого розлому 
(рис. 3.29). Фоновими є тектонофаціі І–IV. 
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Рис. 3.28. Фрагмент в'язкого розлому, по якому тектонічно  
контактують ендербіти (на знімку – крайні ліворуч), кристалосланці  

та гнейси (охоплюють основну частину знімку). Вигляд по простяганню 
 
ТФ I–II. У цій деформаційній умові габро практично повністю збері-

гає свій первинний склад і структуру (дод. 13). Порода середньозер-
ниста, рівномірно зерниста. Форма зерен польових шпатів і піроксе-
нів наближається до ізометричної – a:с (співвідношення довгої осі зе-
рна до короткої) близько 1. 

ТФ ІІІ–ІV. На мезорівні фіксується поява амфіболів, з'являються пе-
рші ознаки структурної анізотропії за рахунок слабкого орієнтування 
та видовження зерен темноколірних мінералів при вторинному видо-
вженні а:с = 1,1–1,5 (дод. 14). 

ТФ V–VI. Амфіболізація порід помітна навіть макроскопічно. Вто-
ринне видовження темноколірних мінералів характеризується зна-
ченням a:с = 1,6–3,0. Сланцюватість породи в цьому випадку помітно 
розвинена (дод. 15). 

ТФ VII–VIII. У цій деформаційній обстановці амфіболізація стає по-
мірною. Порода набуває достатньо виразної сланцюватої текстури 
(дод. 16), яка характеризується вторинним видовженням зерен тем-
ноколірних мінералів значенням a:с = 3–5. 

ТФ ІХ. Габро перетворено у габро-амфіболіт і має сланцювату текс-
туру (дод. 17). Витягненість зерен новоутвореної рогової обманки пе-
ревищує за а:с > 5. 

За даними мікроскопії, масивні різновиди порід відзначеної зони в 
тектонофаціях І–ІІ мають гранобластову структуру (рис. 3.30), яка 
створюється субізометричними зернами клінопіроксену (діопсид) та 
основними плагіоклазами (лабрадор, андезин). Форма зерен клінопі-
роксенів таблитчаста, субізометрична, переважна більшість зерен має 
добре виражену спайність. 
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Рис. 3.29. Тектонофаціальна схема фрагмента мініатюрного  
в'язкого розлому, що маркується тектонофаціями V–IX та його  

сателітів у габроїдах деренюхінського комплексу.  
Умовні позначення: 1–6 – бали тектонофації в'язкого розлому  

(1 – І–ІІ, 2 – III–IV, 3 – V–VI, 4 – VII–VIII, 5 – IX); 6 – крихкий розлом  
(шов, що виповнений катаклазитами та брекчіями) 

 
Плагіоклази таблитчастої, неправильної форми, більшість з чітко 

вираженим полісинтетичним двійникуванням. Слід звернути увагу на 
одну важливу деталь: велика кількість плагіоклазів має другу систему 
простих та полісинтетичних двійників, яка або виклинюється ("вися-
чі" двійники), або накладається, найчастіше під гострим кутом до по-
передньої системи двійникування. У піроксенів, у свою чергу, вини-
кають прості двійники. Подібне двійникування в обох мінералах є 
деформаційним за своєю природою. 
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Рис. 3.30. Мікрофотографія габропіроксеніту в ТФ І–ІІ.  
Ніколі схрещені, збільшення 8х 

 
З підвищенням ступеня розсланцювання в габро фіксується зрос-

тання частки амфіболів, а саме керсутиту (бурої рогової обманки). У ТФ 
V–VI ця порода набуває нематогранобластової структури. Одночасно з 
цим підвищується й частка ортопіроксенів (гіперстен) і зменшуєтся ча-
стка клінопірксенів, з'являються поодинокі лусочки тальку. У плагіок-
лазах (також, як і в масивних габро лабрадорового та андезинового 
складу) з'являються системи полісинтетичних двійників, а в разі пере-
тинання двох систем двійників утворюються своєрідні малюнки "ша-
хової дошки", які дуже схожі на мікроклінову гратку. Відзначене двій-
никування в обох мінералах, швидше за все, має деформаційну при-
роду. Наприклад, відомо, що діопсид деформується шляхом трансля-
ційних мікрозміщень у кристалічній ґратці та двійникування за темпе-
ратур від середніх до високих та загальному тиску 5 кбар, що відпові-
дає умовам гранулітової фації регіонального метаморфізму [139]. Ха-
рактер двійників у плагіоклазі відповідає механічним (дислокаційним) 
двійникам за Дж. Венсом [202]. Подібне двійникування А. Казаковим 
розглядається як механізм пластичної деформації [55]. 

Слід звернути увагу на те, що як керсутит, так і гіперстен є рівно-
вісними – вони не розвиваються по клінопіроксену, а кристалізуються 
одночасно з ним. На думку М. Судовікова [143], керсутит – як амфі-
бол з недостачею гідроксилу, відносно високим вмістом титану та не-
значною кількістю води (останній фактор відповідає загальній нена-
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сиченості водою порід гранулітової фації) – може розглядатись як по-
казник перекристалізації в майже "сухих" умовах. 

Важливою характеристикою в тектонофаціях VIІ–VIIІ є наявність 
взаємного проростання амфіболів і плагіоклазів при їх кристалізації в 
зонах розтягу (рис. 3.31). Унаслідок цього процесу на границі двох мі-
нералів утворюється своєрідна симплектитова оторочка, яка виникає 
через те, що швидкість кристалізації обох мінералів менша за швид-
кість утворення порожнини. За даними К. Бродика [179], подібні 
симплектити в метабазитах є синкінематичними утвореннями грану-
літової фації, які виникають в умовах регіонального розтягу через 
зменшення тиску. На границі між керсутитом і клінопіроксеном за-
мість взаємного проростання відбувається скид рудного. 

 

 
 

Рис. 3.31. Взаємне проростання (симплектити) керсутиту та  
плагіоклазу при мікророзтязі в амфібол-піроксенових кристалосланцях.  

ТФ VI. Ніколі схрещені, збільшення 20х 
 

За дуже великих деформацій (тектонофація ІХ) відзначені породи 
за структурою та складом трансформуються в піроксен-амфіболові 
кристалосланці з досить високим ступенем упорядкування її складо-
вих. Зокрема, таке впорядкування зумовлено односистемним орієн-
туванням більшості зерен керсутиту, що підкреслюється його прямим 
згасанням (близько 30–40 % від усіх його зерен), і наявністю лінзопо-
дібних зерен плагіоклазу, які опинились "затисненими" між зернами 
бурої рогової обманки під час її кристалізації, та були деформовані за 
трансляційними механізмами (рис. 3.32). 

Вивчення магнітних властивостей порід на даній ділянці показа-
ло, що вони змінюється залежно від ступенів деформованості та ам-
фіболізації габроїдів. Зокрема, магнітна сприйнятливість цих порід 
має відносно максимальне значення в ТФ І–ІІ, а мінімальне – в ТФ Х. 
На цьому об'єкті спостерігається явна кореляція між балами тектоно-
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фацій і магнітною сприйнятливістю порід. Докладніше про це наве-
дено в розд. 7. 

 

 
 

Рис. 3.32. Лінзоподібні зерна плагіоклазу (світле) "затиснені"  
між зернами новоутвореної бурої рогової обманки (темне).  

Ніколі схрещені, збільшення 20х 
 

3.2. ДИСЛОКАЦІЙНА ТЕКТОНІКА  
ТА ТЕКТОНОФАЦІЇ КАТАЗОНИ-2 

 
До дислокаційної тектоніки КЗ–2 на дослідженій частині УЩ відне-

сено ті деформаційні утворення, формування яких у часі та просто-
рово було тісно пов'язано з накладеним на породи гранулітових ком-
плексів амфіболітовим діафторезом, ультраметаморфізмом і граніти-
зацією. Така тектоніка порушує всі, без винятку, тектонічні структу-
ри КЗ–1, трансформуючи та використовуючи їх первинну (ту, що збе-
реглася як реліктова) та вторинну (ту, що сформувалася на етапі де-
формацій в умовах КЗ-1) стратифікації.  

Дислокаційна тектоніка даної структурно-реологічної умови утво-
рилася за участю кристалізаційної грануляції, кристалізаційного та 
трансляційного розсланцювання на мікрорівні, специфічної в'язкої 
мігматичної течії, своєрідного в'язкого будинажу та тектонічного роз-
лінзування на мезорівні, складкоутворення, вторинного розшаруван-
ня й меланжування товщ на мезо- та макрорівні. Співвідношення 
між цими механізмами, як і в КЗ–1, залежало від інтенсивності та ха-
рактеру дислокаційних перетворень порід, а також від первинної 
структурної організації середовищ (наявність чи відсутність тіньової 
шаруватості, смугастості, сланцюватості тощо). При цьому характер-
ною особливістю даної структурно-реологічної умови є те, що дисло-
каційні перетворення порід у ній на всіх відзначених рівнях відбува-
лися в узгодженні з мінеральними змінами, тобто мали характер, що 
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відповідає стресметаморфізму (чи динамометаморфізму). Про цю осо-
бливість певною мірою свідчить наведений нижче матеріал та прямі 
й непрямі дані інших дослідників [16; 29; 57; 87; 92; 105; 137]. 

У даній структурно-реологічній умові, як і в КЗ–1, розвинені як не-
лінійні (хаотизовані, дисгармонійні), так і лінійні (в'язкорозломні) дис-
локаційні структури тектонічної течії. Розглянемо морфологічні та 
тектонофаціальні особливості цих тектонічних утворень докладніше. 

 
3.2.1. Дислокаційна тектоніка нелінійної  
та комбінованої тектонічної течії 
Дислокаційні структури нелінійної та комбінованої (нелінійно-

лінійної) тектонічної течії в даній структурно-реологічній обстановці 
проявлені переважно в мігматичних середовищах. Утворилися вони 
синхронно з ультраметаморфізмом та гранітизацією порід, які, вірогі-
дно, змінювали консистенцію порід, наближаючи її до в'язкої. Своїм 
виникненням подібні структури, скоріше за все, зобов'язані одночас-
ній дії гравітаційного та тектонічного факторів. Перший фактор 
спричинив гравітаційну нестійкість (спливання) і неупорядковану 
в'язку течію мігматичних мас, а другий приводив до упорядкування 
такої течії, частково трансформуючи її в лінійну. Від співвідношення 
між цими факторами, а також від інтенсивності дислокаційних пере-
творень середовищ і залежало переважання тієї чи іншої за характе-
ром упорядкування течії порід.  

Структурні форми даного типу за геометричними параметрами та 
за ступенями впорядкування маркуються ТФ від І до VIIІ. При цьому 
в ТФ I–IV вони хаотизовані, у ТФ V – у них поряд з нелінійними з'яв-
ляються лінійні форми, а в ТФ VII–VIII – лінійні структурні форми до-
мінують і взагалі "поглинають" нелінійні. 

До мігматитів, відповідно до загально прийнятих позицій, відно-
сять речовинні утворення, що складаються з двох чи більше частин, із 
яких одна являє собою залишки субстрату (палеосома), а друга (чи 
інші) – новоутворена (неосома), що виникла при частковому плавленні 
чи заміщенні субстрату хімічно активною флюїдною субстанцією, а 
також при ін'єкціях розплавів кислого складу по тріщинках. 

Синмігматичну дислокаційну тектоніку в даній роботі розглянуто 
на прикладі трьох ділянок: Саботинівської, "Гребля" на Середньому 
Побужжі та Староостропільської на Вехньому Побужжі. Перші дві та-
кі ділянки невеликі за розмірами, але, не дивлячись на це, несуть ва-
жливу тектонопетрологічну інформацію для визначення механізмів 
формування й морфологічних форм прояву тектонічних утворень 
будь-яких масштабів і порядків, у тому числі макроскопічних. Третя 
ділянка ілюструє синмігматичні форми прояву дислокаційних пере-
творень Хмільницької тектонічної зони, що має регіональне значення. 
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Саботинівська ділянка являє собою два зближених горизонтальних 
відслонення, загальною площею близько 300 м2. Вона розташована на 
лівому березі р. Південний Буг на околиці с. Сабатинівка Кіровоградсь-
кої області на Середньому Побужжі. У геологічному відношенні охоплює 
одну з відносно високопорядкових гілок Тальновсько-Врадієвського в'я-
зкого розлому в межах Голованівської шовної зони (дод. 96). 

На даній ділянці відслонюються структури турбулентної та частково 
ламінарної течії мігматитів побузького комплексу по напівкругових, що 
нагадують вихрові, траєкторіях (рис. 3.33). Породи складаються із гра-
ніт-аплітової, аплітової та апліт-пегматоїдної неосоми та гранодіорито-
вої палеосоми. Крім того, у мігматит-гранітовій масі містяться невели-
чкі жильні тіла рожевих пегматоїдних порід. У сферу в'язкої течії залу-
чені всі без винятку, і в тому числі жильні пегматоїдні, породи. Цей 
факт свідчить про те, що течія мігматитів здійснювалася у твердій фа-
зі, хай навіть і при активній флюїдній діяльності. Вона мала пульса-
ційний характер, про що свідчить одночасне накладання пегматито-
вих жил на структурні форми (складки тощо) мігматитової смугастості 
і наступне залучення цих жил у сферу течії (дод. 18). 

Структури турбулентної течії на цій ділянці якби уособлюються у 
вигляді своєрідних ядер, які обтікаються структурами ламінарно-
турбулентної течії. Перехід між першими та другими структурами 
поступовий, тобто має зональний характер. Він достатньо наглядно 
відображається в тектонофаціях за десятибальною шкалою 
(рис. 3.33, а). 

ТФ І–ІV. У цій структурній обстановці мезотекстура мігматитів гру-
болінзоподібно-смугаста. Смугастість при цьому створює хаотизовані 
за орієнтуванням осьових поверхонь та шарнірів складки (дод. 18, а). 
Форма останніх довільна, крила й замки супроводжуються роздувами 
та пережимами. Осьові поверхні найчастіше хвилясті й довільно змі-
нюють форму і по падінню, і по простяганню. Подібним чином пово-
дять себе і шарніри. 

Текстура порід масивна (ізотропна), структура переважно граноб-
ластова. 

ТФ V. У цій структурній обстановці з'являються перші ознаки впо-
рядкування осьових поверхонь і шарнірів складок. Зокрема, кут між 
їхніми осьовими поверхнями зменшується до 35–40°. Простягання та 
падіння шарнірів набуває певної односистемності. Крила складок 
дещо сплющуються, але все ж таки ще ускладнюються дрібною попе-
речною гофрировкою. На крилах складок з'являється більш-менш па-
ралельна, але ще дуже груба, смугастість і разом з нею ледь помітна 
гнейсуватість порід у меланосомі, яка підкреслюється незначним ви-
довженням (а:с ~ 1, 2) зерен кварцу. 
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Рис. 3.33. Тектонофаціальна (а) та структурна (б) схеми двох планових  
відслонень на Саботинівській ділянці: 1–5 – тектонофації: 1 – І–VІ;  

2 – V; 3 – VІ; 4 – VІІ; 5 – VІІІ. На околиці с. Саботинівка правого  
берега р. Південний Буг 

 
ТФ VI. У цій фації кут між осьовими поверхнями та крилами скла-

док зменшується до 30° (дод. 18, б). Шарніри в більшості випадків па-
дають круто. На крилах складок проявлена більш-менш паралельна 
смугастість і гнейсуватість у палеосомі за рахунок видовжених зерен 
кварцу та більш-менш односистемно орієнтованих лусочок новоутво-
реного біотиту. 

ТФ VII. Кут між осьовими поверхнями складок та крилами складок 
зменшується до 20°. Більшість шарнірів падає круто. Смугастість на 
крилах паралельна і супроводжується помітним розгнейсування порід 
та слабким мікробудинажем неосоми.  

ТФ VIII. Це обстановка початкової ізокліналізації складок: кути 
між крилами зменшуються до 10°, осьові поверхні їх практично па-
ралельні між собою (дод. 18, в, г). Шарніри складок падають майже 
вертикально.  

Породи в цій структурній ситуації набувають тонкої та достатньо 
виразної паралельної мезосмугастості.  

Дещо по-іншому деформуються жильні тіла пегматитів. У тектоно-
фаціях І–IV вони майже зберігають жильну форму, а в наступних тек-
тонфаціях лінзуються та сплющуються, і цей процес досягає макси-
муму в ТФ VIII. 
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За даними мікроскопії (рис. 3.34, 3.35), структура мігматитів у ТФ 
III–VI гранобластова з елементами лепідобластової. Текстура зміню-
ється від ізотропної до анізотропної (гнейсуватої). Відзначена ізо-
тропність зумовлена хаотичним орієнтуванням зерен польових шпа-
тів. У той же час на фоні подібної неупорядкованості спостерігаєть-
ся високий рівень упорядкованості біотиту навіть у структурно ізо-
тропній основній масі. 

 

 
 

Рис. 3.34. Пластинчастий кварц і синдеформаційний біотит  
у мігматитах побузького комплексу. ТФ VII–VIII.  

Ніколі паралельні, збільшення 3х 

 

 
 

Рис. 3.35. Лінзоподібний кварц та синдеформаційний біотит  
у мігматитах побузького комплексу. ТФ VII–VIII.  

Ніколі паралельні, збільшення 3х 
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Із підвищенням балу ТФ до VІІ–VІІІ текстура набуває гнейсуватого 
вигляду, а структура стає лепідобластовою: луски біотиту орієнтують-
ся майже паралельно; зерна кварцу мають лінзоподібну форму, що 
характеризується відношенням а:с = 1–3. Крім того, з'являються гра-
нуляційні мікросмужки дрібних зерен кварцу та польових шпатів. 
Характерно, що спайність таблитчастих зерен плагіоклазу орієнтуєть-
ся під кутом 30–45° до загально напрямку течії (осі а). 

Дещо інший вигляд мають жильні пегматити. Вони також (але зна-
чно менше, ніж інші породи) зминаються у складки. При цьому збері-
гається крупнозерниста порфірова структура та ізотропна текстура. 
Крупні зерна кварцу мають хвилясте та мозаїчно-концентричне зга-
сання (затемнення зникає при повороті предметного столика мікро-
скопа в певних "центрах"). Деякі зерна плагіоклазу лінзоподібної фо-
рми (а:с = 1:2). Цікаво те, що загальна частка кварцу в пегматитах, на 
відміну від мігматитів і гнейсів, підвищується. Цей факт дозволяє 
припустити, що вони є синдеформаційними утвореннями, в яких від-
бувається концентрація вільного збиткового кварцу, який мігрує з 
більш деформованих порід. 

Для поглибленішого вивчення структурних перетворень мігматитів 
при тектонічній течії виконано мікроструктурні дослідження кварцу. 
Завданням цих досліджень було з'ясувати особливості структурної ор-
ганізації порід на мікрорівні в зонах своєрідної в'язкої ламінарної та 
турбулентної течії мігматитів. Треба зазначити, що загальні мікро-
структурні особливості докембрійських порід УЩ на Середньому По-
бужжі раніше були визначені в роботах В. Рябенка [126–127]. Тому в 
даній роботі мікроструктурний аналіз застосовується лише для визна-
чення окремих конкретних питань. 

Проведені мікроструктурні дослідження по кварцу в гранітній неосо-
мі мігматитів засвідчили, що в зазначених зонах поведінка кварцу в 
умовах КЗ–2 досить специфічна. Так, на ділянках лінійної (ламінарної) 
течії, де породи, і в тому числі зерна кварцу, зазнали великих деформа-
цій зсувного типу (ТФ V–VIII) та набули вигляду смугастих мігматитів-
тектонітів, спостерігається хаотична, надзвичайно рівномірна за розпо-
ділом, картина орієнтування оптичних осей цього мінералу (рис. 3.36). У 
той же час на ділянках нелінійної (турбулентної) течії мігматитів, де по-
роди, і в тому числі зерна кварцу, зовні ніяких деформацій не несуть 
(ТФ < V), орієнтування оптичних осей кварцу дає два більш-менш чітких 
пояси з діаметрально протилежними максимумами в кожному 
(рис. 3.37), що відповідає S-тектонітам за М. Єлісєєвим [45].  

Таким чином, виникла парадоксальна ситуація: породи, що зазна-
ли невеликої деформації, несуть явні риси тектонітів, а в породах, що 
зазнали значно більшої деформації, – ці риси не проявлені.  
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Рис. 3.36. Мікроструктурна діаграма розподілу оптичних осей кварцу  
(150 замірів) у зоні ламінарної течії мігматитів у ТФ VIII:  

асbc – смугастість, bc – лінійність 
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Рис. 3.37. Мікроструктурна діаграма розподілу оптичних осей кварцу  
(100 замірів) у зоні турбулентної течії мігматитів у ТФ VI 

асbc – смугастість, bc – лінійність 
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Подібне явище можна пояснити тим, що при великих деформаціях 
кварцевмісних порід в умовах катазони кварц поводить себе як ви-
сокопластичний мінерал, і полігонізується, тобто розпадається на ві-
льні від напружень субзерна. Така полігонізація, у свою чергу, приво-
дить до того, що кожне субзерно набуває власної орієнтації за оптич-
ною віссю і, таким чином, виникає хаотична орієнтація цих осей у 
породі в цілому. У той же час наявність односистемного орієнтування 
оптичної осі кварцу у слабо деформованих породах є наслідком збе-
реження первинної цілісності зерен цього мінералу. Цей факт, крім 
того, свідчить, що кварц реагує навіть на малі деформації. 

Ділянка "Гребля". Ця ділянка розташована на лівому березі 
р. Південний Буг, біля греблі недіючої гідроелектростанції, приблизно 
посередині між селищем Завалля та містом Саврань (Кіровоградська 
та Одеська області відповідно). Площа цієї ділянки становить близько 
200 м2. У її межах відслонюється фрагмент зони комбінованої, ліній-
но-нелінійної течії мігматитів побузького комплексу (рис. 3.38). 

На даній ділянці мігматити складаються із гранодіоритового та крис-
талосланцьового субстату й жильних тіл аплітоїдних, апліт-пегматоїдних 
і пегматоїдних порід, що створюють неосому цього комплексу.  

Структурні форми, які розвинені на цій ділянці, фактично демон-
струють латеральний ряд – структурну зональність, яка створена по-
ступовим переходом по латералі (вхрест простягання зони) відносно 
слабоупорядкованих (похідних комбінованої ламінарно-турбулентної 
течії) структурних форм мігматитів у високовпорядковані форми (лі-
нійні, ламінарної течії). Спостерігається навіть перетворення останніх 
у вторинну монокліналь (рис. 3.38, а). Відзначена зональність визна-
чається діапазоном ТФ від V до X (рис. 3.38, б; 3.39). 

ТФ V. У цій деформаційній умові складки слабо- та помірно стис-
нені. Їх осьові поверхні та шарніри мають хвилясту форму і орієнту-
ються між собою під кутом майже до 40°. Мігматитова мезосмугас-
тість порід, яка створює ці складки, дуже груба, і невитримана за по-
тужністю. На окремих ділянках вона обтікає відносно слабодеформо-
вані лінзоподібні тіла пегматоїдних порід (дод. 19).  

Текстура порід у цій тектонофації майже масивна (ізотропна). 
Структура гранобластова з ледь помітними рисами гранолепідоблас-
тової (дод. 20). Форма зерен кварцу неправильна, кислих плагіоклазів 
– таблитчаста. Полісинтетичні двійники в польових шпатах відсутні. 
Незначні деформації фіксуються у вигляді грануляції та часткової ре-
кристалізації кварцу, але дирекційні структури при цьому не вини-
кають. Вторинні зміни представлені міжзерновою калішпатизацією, 
яка займає підпорядковане положення – у міжзерновому просторі 
крупних плагіоклазів.  
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Рис. 3.38. Фрагмент зони тектонічної течії мігматитів побузького 

комплексу в зоні невеличкого в'язкого розлому, у межах якої  
ламінарна течія в осьовій частині розлому зонально змінюється  
ламінарно-турбулентною на периферії цієї структури (чудовий  

природний "експеримент"). Зверху (а) – структурна схема:  
1 – структурні лінії мігматитової смугастості; 2 – окремі тіла  
пегматоїдних гранітів. Знизу (б) – тектонофаціальна схема:  

3 – 8 – тектонофації за десятибальною шкалою (3 – V, 4 – VI, 5 – VII,  
6 – VIII, 7 – IX, 8 – X). Горизонтальне відслонення біля греблі  

поблизу с. Завалля 
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Рис. 3.39. Структурні рисунки – деталі зони тектонічної течії  
(див рис. 3.38). Римськими цифрами позначені бали тектонофацій.  

Пояснення в тексті 
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Накладені процеси фіксуються за присутністю синдеформаційного 
біотиту, який формується у вигляді тонких лусок (а:с – до 4–5). У мік-
роділянках розтягу між зернами кварцу присутній дрібнолускуватий 
мусковіт. Його розміри приблизно втричі менші за луски новоутворе-
ного біотиту. 

У ТФ VІ складки ще зберігають довільну форму, але вже з'являють-
ся риси їх упорядкованості: кути між осьовими поверхнями зменшу-
ються до 30–35°. З'являються ледь помітні ділянки лінеаризованої 
(паралельної) мезосмугастості (дод. 21, 22). 

ТФ VІІ. У даній деформаційній фації складки в'язкої течії набува-
ють помітних ізоклінальних рис (кут між осьовими поверхнями змен-
шується до 20–25°). Стиснення складок помірне (кут між крилами в 
середньому також становить близько 25°). Крім того, з'являються до-
сить помітні зонки лінеаризації мігматичної мезосмугастості, у межах 
яких потужність смуг неосоми та палеосоми зменшується у 2-3 рази, 
порівняно з аналогічною потужністю цих самих мезотіл у тектонофа-
ції V (дод. 23).  

У породах цієї тектонофації суттєво підвищується частка біотиту і 
більш помітно проявлене орієнтування трохи видовжених зерен поро-
доутворювальних мінералів. Структура гранобластова з елементами 
лепідобластової, мікротекстура груболінзоподібна (дод. 24). Зерна 
кварцу лінзоподібної форми і характеризуються співвідношенням 
а:с = 2–4. При цьому вони мають хвилясте згасання або стрічкову по-
лігонізацію, яка орієнтована приблизно під 45° до загального видов-
ження зерна. Деякі з таких зерен частково перекристалізовані та 
гранульовані, з утворенням струменистого мікроагрегату. У плагіок-
лазах проявлено мікроблокування, що приводить до утворення прос-
тих двійників. Крім того, деякі зерна цього мінералу пластично дефо-
рмовані і набувають форми лінз. Біотит утворює лускаті агрегати, які 
збираються у своєрідні ланцюжки синусоїдальної форми. 

ТФ VІІІ. У цій умові складки стиснені й пакетизовані: лінійні ділянки 
ізокліналізованих складок чергуються із зонками, що нагадують в'язкі 
сланцюваті мезорозриви. Останні являють собою вузькі (шириною до 
першого десятку сантиметрів) зонки лінійно-паралельної смугастості і 
кристалізаційного розсланцювання порід (це помітно навіть макроско-
пічно). Потужність мезосмуг неосоми зменшується у три–п'ять разів 
порівняно з тією, яку мають мігматит-граніти в тектонофації V. Поро-
ди несуть достатньо помітну макроскопічну гнейсуватість. 

ТФ ІХ. У цій структурній умові пакетування відзначеного вище ти-
пу досягає більш досконалих форм: в'язкі мезорозриви, потужністю 
до 10–15 см, чергуються з такими ж за потужністю пакетами ізоклі-
налізованих складок. 
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Породи в зонках в'язких мезорозрівів мають достатньо виражену 
гнейсувату (сланцювату) текстуру та мікролепідогранобластову струк-
туру. При цьому їх досконалість з позиції анізотропії в 3-4 рази пере-
вершує подібну мікроструктурну організацію порід у попередній тек-
тонофації. Окремі тіла неосоми, що складені відносно грубозернисти-
ми гранітами, розлінзовані, і плавно обтікаються тонко розшарова-
ними породами субстрату (дод. 25, 26, 27). 

ТФ Х. У цій фації проявлена майже повна ізокліналізація складок, і 
навіть їх вторинна монокліналізація. Мігматитова мезосмугастість 
при цьому набуває стану практично ідеальної паралельності. Потуж-
ність мезосмуг при цьому зменшується в десятки разів (порівняно з 
тектонофацією V). Окремі такі смуги пластично будиновані. Породи, 
що складають ці смуги, інтенсивно розгнейсовані. Такі перетворення 
тісно пов'язані з кристалізаційним і трансляційним розсланцюван-
ням, які на мікрорівні виражені гранолепідобластовою структурою та 
сланцюватою мікротекстурою, а в деталях – мікросмугасто-лінзопо-
дібною, місцями очковоподібною, мікротекстурою. Така анізотропія 
створюється пластичною зміною форми зерен кварцу (а:с – до 3–4) та 
меншою мірою зерен плагіоклазу й рогової обманки, а також струме-
нистим уособленням мікрозерен гранульованого кварцу та частково 
плагіоклазу (дод. 28), із синдеформаційним біотитом у тінях тиску, а 
також появою другої генерації кріптокристалічного біотиту (він не-
мовби "прорізає" кварц). У великих зернах спостерігається міжзерно-
ва грануляція в напрямках течії та мікроструктури локалізованої зсу-
вної деформації, які супроводжуються кріптокристалізацією біотиту 
та кварцу (дод. 29). Майже всі крупні зерна кварцу мають різке хви-
лясте згасання. Крім того, спостерігається мірмекітизація на границі 
плагіоклаз – олігоклаз. 

У тектонофаціях VIII–X падіння мезосмугатості та сланцюватості 
майже вертикальне. У цих же фаціях достатньо помітна лінійність, яка 
виражена ланцюжками новоутворених мінералів, плавними борознами 
на поверхнях розсланцювання. Така лінійність падає під кутами 30–
50° на північ. Приблизно під таким же кутом і в тому ж напрямі пада-
ють шарніри в ізоклінальних складках. Подібна орієнтація площинних 
і лінійних структурних елементів певною мірою свідчить, що розгляну-
та зона в'язкої течії мігматит-гранітів являє собою лівий зсув. 

Староостропільська ділянка. Охоплює фрагмент Хмільникської 
тектонічної зони в середовищі, що складене мігматитами бердичівсь-
кого комплексу. Вона була вивчена на серії відслонень по р. Случ між 
селами Старий Острополь і Коржівка (рис. 3.40). 

Ця ділянка цікава тим, що в її межах граніт-мігматичне середови-
ще представлено своєрідними шліровими (за термінологією К. Ме-
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нерта [94]) мігматитами, які складаються із двох генерацій. Мігмати-
ти першої генерації утворилися в добердичівський час (до формуван-
ня бердичівського комплексу). Вони складаються із піроксен-
кристалосланцьової палеосоми та плагіогранітної неосоми, і практич-
но завжди несуть тонку смугастість, породжену великими деформа-
ціями (відповідають ТФ VII–X КЗ–1), що відбулися в добердичівський 
час. У свою чергу мігматити другої генерації (власне шлірові) створені 
накладенням ін'єкційної та метасоматичної складової гранітів берди-
чівського комплексу на мігматити першої генерації. Граніти неосоми 
представлені біотитовими та гранат-біотитовими різновидами. Вони 
відзначаються надзвичайною мінливістю структури та текстури. 
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Рис. 3.40. Схема маршруту по р. Случ між селами Старий Остропіль  
і Коржівка (зверху) та тектонофаціальна схема (знизу) північно-
східного флангу Хмільникської зони на ділянці між цими селами 

1 – 4 – тектонофації КЗ–2: 1 – І – IV (фонові); 2 – V – VI; 3 – VII – VIII;  
4 – ІХ – Х 

 
За результатами виконаних тектонофаціальних досліджень устано-

влено, що Хмільникська тектонічна структура на даній ділянці являє 
собою зону підвищених синмігматичних деформацій, які відповіда-
ють ТФ від V до X. Переважають ТФ V–IV, які створюють загальний 
фон цієї структури. Дана зона має північно-західне (близько 310°) 
простягання, а ширина її перевищує шість кілометрів (потужність її 
явно більша, але через відсутність відслонень вона простежена непо-
вністю) (рис. 3.40). У межах цієї тектонічної структури чітко виділя-
ються декілька лінійних тектонофаціальних максимумів, яким відпо-
відають осьові частини в'язких розломів. Розглянемо структурні та 
тектонофаціальні особливості цієї тектонічної зони докладніше. 
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Тектонофаціальний максимум-1 зафіксований на правому бе-
резі р. Случ, біля моста в с. Старий Остропіль. Йому відповідає відно-
сно вузька (шириною до 35 м) лінійна зонка інтенсивних дислокацій-
них перетворень порід, що мають зональний характер і маркуються 
тектонофаціями від V до Х (рис. 3.41). Ця смуга, у свою чергу, скла-
дається із двох зближених тектонофаціальних ритмів, із яких один 
маркується тектонофаціями V–Х (ПК 4–7), а другий – V–VIII (ПК 7–9). 
Кожному такому ритму відповідає окремий в'язкий розлом дуже ви-
сокого порядку. За межами цих ритмів деформації спадають до рівня 
ТФ І–IV (ПК 1–3 та 9) (рис. 3.41). 

 
118/03-1

2 3 4 5 6
7 8
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310°

р. Случ
25 м

654321
 

 
Рис. 3.41. Тектонофаціальна схема фрагменту  

Хмільникської тектонічної зони на правому березі р. Случ  
у с. Старий Остропіль. Цифри на схемі – номери пікетів (ПК).  

В умовних позначеннях – бали тектонофацій катазони  
за десятибальною шкалою: 1 – І–IV; 2 – V–VI; 3 – VII; 4 – VIII;  

5 – IX; 6 – X 
 
На цій ділянці неосома шлірових мігматитів представлена перева-

жно жильними мезо- та мікротілами апліт-пегматоїдних порід, які 
створюють плямисто-смугасту, смугасту та жилкувату текстури 
(дод. 30, 31).  

ТФ І–ІV – фонові (знаходяться за межами в'язких розломів). Жильні 
тіла гранітної неосоми мігматитів створюють неправильну сітку, яка 
практично не захоплена деформацією. Ці тіла перетинають сланцю-
ватість і мікросмугастіть (типовий приклад її прояву наведено нижче) 
порід субстрату (див. рис. 3.42).  

ТФ V–VI. Жильні мікротіла неосоми несуть у цих тектонофаціях слі-
ди відносно слабкої пластичної деформації. Остання проявлена у ви-
гляді грубого, ледь помітного розлінзування мікротіл жильної фації 
(вони трохи пластично видовжуються), у появі ембріональної сланцю-
ватості в ендоконтакті цих мікротіл, а також у частковій переорієн-
тації сланцюватості плагіомігматитів субстрату. Границі жильних мі-
кротіл неосоми ще залишаються хвилястими. Але кут між цими пове-
рхнями та сланцюватістю субстрату в середньому становить 25–30º 
(див. рис. 3.42). 
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Рис. 3.42. Характерна мезотекстура (структурний рисунок)  
середовища, що складене жильними тілами гранітоїдів  

бердичівського комплексу катазони–2 у ТФ ІІІ–X (кожна з них  
позначена відповідною римською цифрою). Умовні позначення:  

1 – ін'єкційні дрібнозернисті (до аплітоїдних різновидів) біотитові  
граніти; 2 – жильні пегматоїдні граніти;  

3 – тонкосмугасті плагіомігматити субстрату 
 
ТФ VII. У цій структурній умові пластична деформація жильних тіл 

і субстрату підсилюється. Проявлено достатньо помітне розсланцю-
вання в ендоконтакті цих тіл. Крім того, подібні тіла набувають гру-
болінзоподібної форми, параметри якої за відношенням довгої осі до 
короткої (а:с) мають значення до 3–5. При цьому обтікання цих тіл 
сланцюватістю субстрату стає досконалішим: кутові відхилення слан-
цюватості від поверхонь цих тіл – не більше 10°. Розвинені окремі 
складки жильних тіл ламінарно-турбулентного типу (див. рис. 3.42).  

ТФ VIII. Жильні тіла сильно розлінзовані й у тому числі поділені на 
додаткові лінзоподібні тіла. Параметри останніх характеризується 
значеннями а:с – 7. Розлінзування супроводжується зім'яттям вто-
ринних тіл у помірно стиснені складки. Породи цих тіл розгнейсовані. 
Мігматитова смугастість і сланцюватість субстрату майже конформно 
обтікає такі тіла. У лінзоподібних мезотілах гранітної неосоми має мі-



Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита 

 

 92

сце пластична деформація кварцу. Вона за видовженням – скорочен-
ням їх зерен характеризується значеннями а:с – до 9 (див. рис. 3.42). 

ТФ ІХ та Х. Це структурна обстановка високих ступенів лінеари-
зації середовища. Мезотекстура останнього лінзоподібно-смугаста в 
тектонофації ІХ та паралельно-смугаста в тектонофації Х. Параметри 
вторинних жильних тіл за значенням а:с у тектонофації ІХ досягають 
значення 15, а в тектонофації Х – 20. Породи цих тіл розсланцьовані 
(розгнейсовані) та вторинно розшаровані (дод. 32). При цьому слан-
цюватість субстрату майже ідеально обтікає жильні тіла. Простягання 
мезосмугастості та гнейсуватості становить 310º, падіння 85º на захід 
(див. рис. 3.42).  

На тектонічно розсланцьовані породи неосоми та субстрату накла-
дений польовошпатовий і гранатовий порфіробластез. 

На окремих діляночках розвинені мезоскладчасті форми кристало-
сланцьової частини субстрату, що породжені ламінарно-турбулентною 
в'язкою течією, та відповідають тектонофації VII (рис. 3.43, а). Ці 
структури, як свідчать наведені нижче ілюстративні дані, є похідни-
ми перетину різнонаправлених "струменів" і розчленування останніх 
на ще дрібніші складові (рис. 3.43, б). Виділено три таких струменя: 
центральний та два крайові. Один із останніх (він лівий на 
рис. 3.43, б) спряжений із центральним під кутом майже 30º. Центра-
льний струм розпадається на три додаткові (причиною такої дезінте-
грації є присутність у ньому відносно жорсткого, що зіграв роль лобо-
вого опору, тіла пегматитів). 

Мікродислокаційні перетворення мігматитів за даними мі-
кроскопії. У ТФ ІІІ–ІV гранітна складова мігматитів (неосома) має 
гранобластову, місцями очкову структуру. Вони складені кислими та 
середніми плагіоклазами (50–65 %) з переважанням перших, кварцом 
(до 30 %), біотитом (до 20 %), гранатом (до 5 %). Темноколірні мінера-
ли та акцесорні в шліфах не зустрінуті. Форма зерен плагіоклазів змі-
нюється від таблитчастої до неправильної. Кварц представлений дво-
ма генераціями: першій відповідають крупні зерна субізометричної 
форми, а другій – дрібні зерна, що концентрується навколо крупних 
зерен плагіоклазу та гранату (дод. 33). Кварц першої генерації має не-
рівномірне та, як правило, смугасто-хвилясте згасання. Біотит також 
представлений двома генераціями. При цьому біотит першої генерації 
утворює відносно великі пакети, які складають своєрідні гнізда між 
крупними зернами інших мінералів (дод. 34). У той же час біотит дру-
гої генерації представлений дрібними зернами-лусочками та разом із 
кварцом другої генерації концентрується в породі навколо крупних 
зерен мінералів. Гранати представлені субізометричними зернами, 
рідше призматичними та сублінзоподібними. Окремі такі зерна не-
суть ознаки обертання та дроблення (див. дод. 33). 
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Рис. 3.43, а. Мезоскладки ламінарно-
турбулентної течії субстрату в ТФ VII 

(вид зверху), що є похідними  
перетину й розчленування "струмів" 

таких "мікропотоків" (знизу,  
посередині – відносно жорстке тіло – 

пегматит) 

Рис. 3.43, б. Схема кінематики  
"потоку" мігматитів  

до рис. 3.43, а.  
Стрілками показано  

напрямок течії 

 
У ТФ V–VI граніти неосоми набувають рис сланцюватої текстури 

та гранобластової й лепідогранобластової структури. При цьому зме-
ншується розмірність зерен породоутворювальних мінералів. Подібні 
зміни зумовлені частковою грануляцією зерен кварцу, розвитком 
таблитчастих та субізометричних за формою зерен плагіоклазу, зро-
станням ступеня впорядкування лускатих пакетів біотиту. Причому 
крупні скупчення останнього починають переважати над окремо іс-
нуючими лейстами.  

У породі з'являється грануляційний міжзерновий кварцовий "тек-
тоноцемент", уміст якого досягає 3 % об'єму породи. Найчастіше це-
мент подібного типу концентрується у вигляді плівочок на границі 
крупних зерен (дод. 35, 36). 

ТФ VII–VIII. У цих тектонофаціях граніти неосоми набувають гра-
нолепідобластової структури та сланцюватої текстури. Така структура 
зумовлена розлінзуванням зерен кварцу та плагіоклазів, розплющен-
ням, "розтіканням" і частковим обертанням зерен біотиту, перетво-
ренням їх у кліважеподібні мікрошви (дод. 37, 38) тощо. Такі зонки 
обтікають лінзоподібні зерна кварцу та плагіоклазів і створюють лін-
зоподібно-комірчастий рисунок. В окремих випадках поздовж них 
відбувається мікробудинаж витягнених зерен кварцу. При цьому мік-
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робудини складені смугасто-згасаючим кварцом, а шийки мікробудин 
– полігонізованим кварцом. Довгі осі видовжених зерен орієнтовані 
більш-менш односистемно.  

Суттєву роль у формуванні відзначеної структури набуває грануля-
ція, продукти якої представлені переважно мікрозернистим агрега-
том кварцу. Крім того, у цьому агрегаті присутні мікрозерна плагіок-
лазу (мабуть, кислого) та мікролуски біотиту. Цей агрегат утворює мі-
кроплівки-шви, які також облямовують крупні лінзоподібні зерна 
кварцу та плагіоклазу. 

Склад породи, порівняно з попередніми тектонофаціями, частково 
змінюється внаслідок різкого збільшення вмісту біотиту. Можливо, це 
відбувається за рахунок додаткової рекристалізації цього мінералу. 

У тектонофаціях ІХ та Х структурно-речовинні зміни гранітів не-
осоми мають той же характер, що й у попередніх фаціях. Але відбу-
ваються вони із ще більшим розмахом: більшість породоутворюваль-
них зерен майже повністю розлінзована та гранульована (дод. 39, 40). 
Біотитові шви при цьому лінеаризуються та створюють субпаралель-
ний малюнок. Вони перетворюються в магістральні зонки, по яких 
відбувався рух відзначених частинок породи. Такі мікропорушення 
поділяють породу в цілому та окремі зерна кварцу й плагіоклазів на 
лінзоподібні та лінзоподібно-стрічкові зерна з параметрами за а:с від 
4 до 15–20 (дод. 41, 42).  

За зробленими структурно-петрографічними спостереженнями 
можна констатувати, що мігматити бердичівського комплексу зазна-
ли дислокаційних перетворень в умовах амфіболітової фації мета-
морфізму, її біотитової субфації. Провідними механізмами, які забез-
печили виникнення структур течії, були грануляція породи, трансля-
ційне й частково кристалізаційне розсланцювання та мікророзлінзу-
вання породи по системі мікрошвів, які при збільшенні ступеню де-
формацій заповнювались тектоноцементом біотит-кварцового складу. 
При відносно малих деформаціях (ТФ < V) проявлялася (правда, у не-
значних масштабах) грануляція, у ТФ V–VI почалося механічне роз-
сланцювання за рахунок мікророзсланцювання біотитових скупчень. 
У цих же тектонофаціях у незначних обсягах проявлялося кристаліза-
ційне розсланцювання за рахунок рекристалізації мікролускатого біо-
титу. Разом ці механізми забезпечили тектонічну течію мігматитів у 
зоні розглянутого розлому. 

Тектонофаціальний максимум-2 припадає на т. с. 120 (див. 
рис. 3.40). Він також проявлений у середовищі шлірових мігматитів 
бердичівського комплексу. Йому відповідає в'язкий розлом із рівнем 
дислокаційних перетворень цих порід, що в середньому відповідає ТФ 
VIІ з варіаціями цих фацій від V до ІХ. Цей максимум досліджувався 
на обох берегах р. Случ. 
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На правому березі спостерігається характерне для ТФ VII зім'яття 
шлірових мігматитів у помірно стиснені складки і часткове розлінзу-
вання цих порід (рис. 3.44, дод. 43).  

 
31 2

5 м  
 

Рис. 3.44. Шлірові мігматити бердичівського комплексу  
в тектонофації VII КЗ–2: 1 – граніти бердичівського комплексу  

(неосома); 2 – кристалосланці та мікросмугасті плагіомігматити  
субстрату (палеосома); 3 – зонки з підвищеним умістом біотиту  
в гранітах бердичівського комплексу. Правий берег р. Случ, 2 км  

на південь від с. Коржівка 
 

При цьому зминаються у складочки переважно кристалосланці та 
мікросмугасті мігматити субстрату, а також відносно малопотужні 
жильні тіла гранітів. У той же час лінзуються тільки тіла останніх. Те-
ктонічні лінзи при цьому плавно облямовуються інтенсивно розслан-
цьованою масою субстрату. На ділянках, де жильні тіла гранітів не-
осоми відносно потужні, проявлено кліважеподібне їх розчленування 
на плито- та лінзоподібні блочки потужністю до 20–30 см. Кліважепо-
дібні мікророзриви являють собою мікрозонки-шви біотитизації по-
рід, потужністю від перших міліметрів до перших сантиметрів. Деякі 
такі зонки ніби нарощують (продовжують по простяганню й падінню) 
мікротіла палеосоми після виклинювання цих тіл. Присутність таких 
зонок і надає гранітам бердичівського комплексу здібність до розлін-
зування та зім'яття у складки. 

На лівому березі р. Случ у невеличкому кар'єрі розкритий малопо-
тужний в'язкий розлом у тих самих шлірових мігматитах. Ця тектоні-
чна структура має ширину до 30 м. Вона відзначається добре прояв-
леною структурною зональністю, яка маркується тектонофаціями від 
V (периферія розлому з обох боків) до ІХ (осьова частина цієї структу-
ри) (рис. 3.45).  
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V-VII VIII X VIII IX VIII VII-V

5 м  
 

Рис. 3.45. Структурна зарисовка стінки кар'єру.  
Характерна для в'язкого розлому (у даному випадку невеличкого)  

структурна й тектонофаціальна зональність у середовищі шлірових  
мігматитів бердичівського комплексу. Т. с. 120-а на правому березі  

р. Случ (див. рис. 3.40) 
 

За межами розлому в ТФ ІІІ–ІV мігматити зім'яті у відкриті дисгар-
монійні (ламінарно-турбулентної течії) складки (дод. 44). Падіння шар-
нірів при цьому змінюється від майже вертикального до майже гори-
зонтального. У тектонофаціях V–VII упорядкування складчастих струк-
тур зростає. Деякі складки набувають форми стиснених (дод. 45). Далі, 
у ТФ VIII, форма залягання мігматитів трансформується у вторинну 
моноклініль, а в ТФ ІХ з'являються елементи меланжування. 

Мікро- та мезотекстура мігматитів даного типу смугаста, лінзоподі-
бно-смугаста та плойчаста. При цьому мікросмугастою текстурою во-
лодіють плагіомігматити субстрату (добердичівські мігматити). Крім 
того, така смугастість створюється тонкими повздовжніми ін'єкціями 
бердичівських гранітів, а також наступним тектонічним мікророзша-
руванням, мікрозлінзуванням цих ін'єкцій. Щодо мезотекстури, то 
вона, головним чином, створюється масштабнішими ін'єкціями від-
значених гранітів і таким же за масштабністю їх розшаруванням, 
розлінзуванням та зім'яттям у складки в'язкої течії відзначеного ха-
рактеру. Остання, до того ж, здійснюється шляхом: 1) вторинного 
(і використанням первинного в субстраті) розшарування порід і не-
осоми, і палеосоми; 2) поздовжнього досить пластичного розтягу пла-
стинчастих тіл та 3) зім'яття цих тіл у складки комбінованої ламінар-
ної та турбулентної своєрідної в'язкої течії.  

Фонові тектонофації Хмільникської тектонічної зони. Фо-
новими є тектонофації, які не перевищують VI балів. Такі фації зафі-
ксовані на т. с. 119 та 121 (див. рис. 3.40).  

Т.с. 119. Розташована на правому березі р. Случ, приблизно у двох 
кілометрах на південний захід від с. Старий Острополь. Характерні 
для відзначених фонових ТФ дислокаційні структури задокументовані 
на стінці невеличкого кинутого кар'єру. Це відслонення демонструє 
дислокаційні структурні форми, що відповідають ТФ V. На цій ділянці 
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мігматити сформувалися і зазнали деформації як мінімум на трьох 
етапах (дод. 46).  

Першому (добердичівському) етапу відповідають плагіомігматизація, 
плямисті та мікросмугасті текстури. Вони створюють птигматитові мі-
кроскладки, що сформувалися при ламінарно-турбулентній течії цих 
порід, мабуть, в умовах КЗ–1. Рівень дислокаційних перетворень від-
повідає ТФ IV КЗ–1. Другий (синбердичівський) етап – ін'єкційна грані-
тизація у супроводі дроблення мігматитів першого етапу з формуван-
ням агматитів. Третій (також синбердичівський) етап – формування 
апліт-пегматоїдної жильної фази бердичівських гранітів з наступною 
птигматизацією жил. Останні є наслідком ламінарно-турбулентної течії 
жильного матеріалу в напрямі, поперечному до поверхонь жил. 

Т.с. 121. Розташовано на правому березі р. Случ у с. Коржівка біля 
мосту. У межах цього максимуму рівень дислокаційних перетворень 
порід у середньому відповідає ТФ VI, але на окремих ділянках дося-
гає ТФ ІХ. 

Задокументовано два, які характеризують цей максимум, верти-
кальних відслонення. Вони розташовані на відстані 100 м один від 
одного. 

На першому відслоненні фіксується перекинута (крила й осьова 
поверхня падають під кутами приблизно 30–60º в один бік), помірно 
стиснена асиметрична (праве крило поступово виположується) син-
клінальна складка, яка створена на перший погляд масивними грані-
тами бердичівського комплексу (рис. 3.46).  

 
 

 
 

Рис. 3.46. Перекинута асиметрична складка груборозшарованих  
за складом та структурою гранітів бердичівського комплексу.  
У нижній частині відслонення, праворуч – ксеноліти зім'ятих  

у складки кристалосланців та плагіомігматитів 
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Це дивовижне явище! Але при детальнішому аналізі визначається, 
що ці граніти грубо розшаровані на плитоподібні тіла, потужністю від 
8–10 см до 0,5 м, що різняться за складом (лейкограніти, меланокра-
тові граніти тощо) та за структурою (середньозернисті, крупнозернис-
ті тощо). Границями таких тіл слугують зонки підвищеного вмісту біо-
титу, луски якого орієнтуються паралельно поверхням цих тіл. Зерна 
кварцу в зім'ятих у складку гранітах пластично деформовані. Їх ви-
довження – скорочення характеризується співвідношенням а:с – від 4 
до 8. Велика площина таких зерен орієнтована, незалежно від кута 
падіння шарів, паралельно осьовій поверхні складки. Останній факт, 
разом із наведеними вище даними з морфології складки, певною мі-
рою свідчить, що формування цієї структури було пов'язано з верти-
кальним, але диференційованим по латералі, поперечним пластичним 
стисненням (своєрідною течією порід) відзначених "шарів". 

Цікаво, що "законсервовані" у гранітах ксеноліти кристалосланців, 
де збереглися складки, сформувалися в добердичівський час. 

На другому відслоненні фіксується тектонофаціально зональна, 
що маркується ТФ від V до ІХ, дислокаційна структура шлірових мі-
гматитів (рис. 3.47). Середня ТФ приблизно відповідає VI. Ця струк-
тура складається із антиформної складки (на рис. 3.47 – ліворуч, 
рис. 3.48), приблизно подібній за характером зім'яття розглянутій 
вище синформної складки, та віялоподібного, ускладненого невели-
чкою складкою, пучка плитоподібних тіл субстрату (добердичівські 
кристалосланці та тонкосмугасті плагіомігматити) і грубо розшаро-
ваних гранітів бердичівського комплексу. При цьому синхронно зі 
збільшенням крутизни падіння цих тіл зростає й інтенсивність дис-
локаційних перетворень порід. 

 

 
 

Рис. 3.47. Фрагмент Хмільникської тектонічної зони, у межах якої  
у сферу пластичних дислокаційних перетворень  

в умовах катазони залучені шлірові мігматити: розшаровані граніти  
бердичівського комплексу (1) та породи субстрату (2).  

Римські цифри – бали тектонофацій 
 
Кінець-кінцем можна відзначити, що Хмільникська зона на дослі-

дженому відрізку р. Случ проявлена нерівномірно й морфологічно ви-
ражена як зона в'язкої сланцюватої та мігматичної течії гірських по-
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рід (система в'язких розломів катазони) у діапазоні ТФ від V до X КЗ. 
Дана зона на мезорівні має лінзоподібно-смугасту макротекстуру, 
ускладнену складками ламінарно-турбулентної та ламінарної течії. На 
мікрорівні основними її структурними елементами є кристалізаційна 
й трансляційна сланцюватість і мігматитова мікросмугастість двох 
типів: а) тонка, практично досконала у плагіомігматитах та кристало-
сланцях субстрату; б) груба у гранітах бердичівського комплексу. На 
даній ділянці Хмільникська тектонічна зона формувалася у два етапи: 
перший – добердичівський, другий – синбердичівський.  

 

 
 

Рис. 3.48. Складка грубосмугастих мігматит-гранітів  
бердичівського комплексу ТФ V.  

Ядро цієї складки складено кристалосланцями.  
Правий берег р. Случ у с. Коржівка (т. с. 121 на рис. 3.40) 

 
3.2.2. Дислокаційна тектоніка  
лінійної течії (в'язкі розломи) катазони-2  
В'язкі розломи КЗ–2 проявлені в діафторитових середовищах і 

являють собою такі ж лінійні у плані зони, як і аналогічні тектоніч-
ні структури КЗ–1. Вони також представлені макротілами-текто-
нітами зі своєю власною мезо- та мікроанізотропною будовою. По-
дібні тектонічні утворення завжди структурно зональні за інтенси-
вністю дислокаційних та пов'язаних з ними просторово й у часі ді-
афторичних мінеральних перетворень і маркуються латеральними 
рядами ТФ у діапазоні від V до X. Причому ТФ V для даного типу 
структур є крайовою (обмежує ці структури з обох боків), а ТФ Х 
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(чи інша менш бальна, але відносно максимальна для даного ряду) 
відповідає місцю номінального шва.  

На периферичних частинах (з обох боків відносно номінального 
шва) таких розломів, які маркуються ТФ V–VI, дислокаційні перетво-
рення порід відносно помірні та обмежуються розвитком початкових 
форм кристалізаційного розсланцювання та утворенням середньости-
снених складок. У центральній частині цих розломних структур, що 
маркуються ТФ ІХ–Х, відбувається повна структурна й речовинна пе-
ребудова середовища. При цьому остання здійснюється або як вто-
ринне мезорозшарування з формуванням вторинних монокліналей, 
або як тотальна дезінтеграція й тектонічне змішування всіх, що по-
трапили у сферу тектонічної течії, метаморфічних та гранітоїдних 
утворень, з формуванням зон тектонічного меланжу. 

Тектонічні структури даного типу проявлені як накладені на в'яз-
корозломні структури, що раніше сформувалися в умовах КЗ–1. Вони 
як правило успадковують структурну анізотропію останніх, часто 
зберігаючи простягання й падіння основних площинних елементів 
(сланцюватості, гнейсуватості тощо). Змінюється тільки мінеральний 
склад порід. У випадках, коли ці розломи перетинають аналогічні 
утворення КЗ–1, виникають складки прирозломного вигину – струк-
тури-підвороти (S-складки, за О. Гінтовим [30]).  

В'язкі розломи КЗ-2 досліджувалися в Голованівській шовній зоні 
(рис. 3.49), де вони широко розвинені. Там ці розломи накладаються 
на породи та структури гранулітових комплексів дністровсько-бузької 
й бузької серій і беруть участь у створенні масштабної в'язкорозлом-
ної зони (названа нами Побузькою [88]), геометричні контури й геоло-
гічні параметри якої приблизно збігаються з відзначеною Голованів-
ською шовною зоною. Докладніший розгляд особливостей будови цієї 
зони з позицій тектонофаціального аналізу наведено в розд. 9.  

Розломи відзначеної тектонічної зони, крім метаморфічних порід 
відмічених серій, порушують гранітоїди літинського та побузького 
комплексів, ендербітоїди гайворонського комплексу, базити й ультра-
базити капітанівського та деренюхінського комплексів. Водночас вони 
самі поглинаються гранітоїдами кіровоградського й уманського ком-
плексів і, до того ж, порушуються накладеною кліважною в'язкою, 
крихко-в'язкою та крихкою розривною тектонікою наступних етапів.  

Морфологія та тектонофаціальна будова в'язких розломів названих 
типів вивчалися на окремих детальних ділянках і профілях А–А1 
(рис. 3.49) та В–В1 (рис. 3.50). 

Отримані дані засвідчили, що ця тектоніка формувалася майже 
синхронно зі становленням побузького гранітоїдного комплексу. До 
того ж, це формування здійснювалося пульсаційно й щонайменше в 
декілька підетапів, які в часі тісно пов'язані з багатофазністю про-
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цесів діафторичного метаморфізму, мігматизації та гранітизації. Чі-
тких границь між структурами відзначених підетапів немає. Вони 
як правило накладаються одна на одну, утворюючі єдине ціле. У 
цьому відношенні можна лише констатувати, що подібні структури 
ранніх підетапів дещо різняться за характером розсланцювання від 
структур пізніх підетапів.  

 
 

 
 

Рис. 3.49. Тектонофаціальна схема (зверху) по профілю між селами 
Синицівка та Данилова Балка, тектонофаціальний (посередині) і геолого-

структурний (знизу) розрізи цієї ж ділянки по лінії А–А1.  
1–7 – тектонофації КЗ–2: 1 – І–IV, 2 – V, 3 – VI, 4 – VII, 5 – VIII, 6 – ІХ,  

7 – Х; 8 – лінія профілю та точки спостережень; 9 – лінія розрізу;  
10–11 – амфібол-біотитові кристалосланці та гнейси дністровсько-

бузької серії, слабо- й помірно дислоковані (10) та інтенсивно  
дислоковані (11) в КЗ–1; 12–15 – лейкократові граніти побузького  

комплексу, нерозгнейсовані (12), помірно та інтенсивно розгнейсовані (14) 
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Рис. 3.50. Тектонофаціальна схема (зверху)  
по лінії Станіславчик – Синюхін Брід – Калмазів – Вільшанка  

та тектонофаціальний (посередині) і геолого-структурний (знизу)  
розрізи по лінії В-В1. 1–7 – тектонофації КЗ-2: 1 – І–IV, 2 – V, 3 – VI,  

4 – VII, 5 – VIII, 6 – ІХ, 7 – Х; 8 – інтенсивно розсланцьовані  
та меланжовані амфібол-біотитові кристалосланці та гнейси:  

9 та 10 – розгнейсовані помірно (9) та інтенсивно (10) гранітоїди  
побузького комплексу; 11 – не зачеплені дислокаційними  

перетвореннями катазони граніти житомирського комплексу,  
12 – лінія профілю та точки спостережень; 13 – лінія розрізу 

 
Тектонофації КЗ–2 визначаються за сумою загальноприйнятих для 

катазони структурних мікро- та мезоознак (див. розд. 3.1). 
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Мікроструктурні елементи в'язких розломів КЗ–2. Головними 
мікроелементами в'язких розломів КЗ–2 у гнейсово-кристалослан-
цьовому та частково гранітизованому середовищі є: 1) кристалізацій-
на сланцюватість; 2) трансляційна сланцюватість. 

Кристалізаційна сланцюватість у дислокаційних структурах 
даної структурно-реологічної умови представлена анізотропними 
структурами та текстурами порід, що створюються переважним оріє-
нтуванням видовжених та плоских зерен новоутворених (діафторич-
них) мінералів. Останні найчастіше представлені мусковітом, біоти-
том та роговою обманкою.  

На дослідженій території виділено два підтипи такої сланцюватос-
ті: 1) нормальну і 2) кліважеподібну. 

Нормальна кристалізаційна сланцюватість характерна для діаф-
торично змінених порід (дод. 47). Вона за своїми мікроструктурними 
особливостями певною мірою подібна кристалізаційній сланцюватості 
порід КЗ–1. Зокрема, вона також відзначається більш-менш рівномір-
ним розподілом у породі мінеральних новоутворень. Як правило, їй 
відповідають мікросмугасті текстури, які створюються чергуванням 
прошарків, збагачених темноколірними мінералами, із прошарками та 
мікролінзочками, що переважно складені світлоколірними мінералами. 

Кристалізаційна сланцюватість даного типу розвинена переважно 
в тектонофаціях V. У наступних тектонофаціях вона змінюється або 
підсилюється трансляційною сланцюватістю. Зростання її інтенсив-
ності відбувається шляхом удосконалення відзначеної смугастої тек-
стури. При відносно малих деформаціях (ТФ I–IV) вона фактично 
відсутня. Її помітні прояви з'являються тільки в ТФ V. Але в цій си-
туації прошарки темноколірних мінералів переривисті, дуже мінливі 
за потужністю, швидко виклинюються й не витримані за орієнту-
ванням. Крім того, вони максимально використовують первинні 
структурні та мінеральні неоднорідності порід, обтікаючи мікроділя-
ночки, що складені відносно крупними зернами світлоколірних мі-
нералів. Максимальна паралельність і витриманість за простяганням 
відзначених прошарків досягається лише в ТФ ІХ та Х за участі 
трансляційного розсланцювання. 

Є підстави вважати, що кристалізаційна сланцюватість даного ти-
пу характерна для дислокаційних структур ранніх підетапів. Відзна-
чена тенденція удосконалення структурної анізотропії врахована при 
визначенні бальності тектонофацій. 

Кліважеподібна кристалізаційна сланцюватість, на відміну від 
попередньої, створюється стрічкоподібними просічками, що складені 
темноколірними мінералами (найчастіше мусковітом і біотитом) 
(дод. 48). Потужність подібних стрічок найчастіше становить десяті 
частки міліметру, а довжина коливається від перших міліметрів до 2–
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3 см. Такі стрічки загалом субпаралельні між собою, але ступені тако-
го паралелізму (лінеаризації) також залежать від відносної величини 
дислокаційних перетворень порід у зонах зсуву. Зокрема, у ТФ V кути 
між стрічками досягають 30°. Вони до того ж звивисті й максимально 
використовують первинні структурні та мінеральні неоднорідності 
порід і при цьому дуже нерівномірно розподілені в породі. У наступ-
них тектонофаціях довжина стрічок досягає відносного максимуму, 
відзначені кути між цими стрічками зменшуються і в ТФ Х практично 
досягають нуля. Подібна тенденція також врахована при визначенні 
бальності тектонофацій. 

Трансляційна сланцюватість також є однією із форм прояву 
структурної анізотропії, породжена викликаною зсувною течією в зо-
нах в'язких розломів. Вона, як і аналогічна сланцюватість у КЗ–1, 
обумовлена пластичною зміною форми (видовженням у напрямку 
зміщення та скороченням у поперечному напрямку) зерен породоут-
ворювальних мінералів – у даному випадку, головним чином, кварцу, 
слюд, рогової обманки. Текстурно вона проявляється як односистемне 
орієнтування вторинно видовжених і суцільних зерен відзначених мі-
нералів. У метаморфічних породах подібна сланцюватість, як прави-
ло, утворюється при дуже великих деформаціях, які відповідають ТФ 
VIII – Х, і з'являється тоді, коли швидкість деформації перевищує 
швидкість перекристалізації породи, і до того ж у РТ-умовах, де міне-
рали, що утворилися на попередній стадії деформації, зберігають 
свою стійкість. Для такої сланцюватості в метаморфічних породах 
характерні досконалі смугасті мікротекстури з майже ідеальною ліне-
аризацією (паралелізацією) усіх первинно- та вторинно сплощених зе-
рен породоутворювальних мінералів. 

Мезоструктурні елементи. До найпоширеніших мезоструктурних 
елементів в'язких сланцюватих і гнейсуватих розломів КЗ–2 у гнейсо-
во-кристалосланцьовому середовищі є: 1) слайд-складки (S-складки, 
за О. Гінтовим [30]); 2) складки ламінарної течії (ή-складки, за 
О. Гінтовим [30]), та їх комбіновані типи; 3) структури в'язкого мезо-
розлінзування та будинажу. 

Слайд-складки являють собою структури пластичного вигину по-
здовж в'язких мезорозривів (рис. 3.51, а). Останні є малопотужними 
(шириною від перших сантиметрів до першого десятка метрів) зон-
ками інтенсивного кристалізаційного чи трансляційно-сланцюватого 
розсланцювання метаморфічних порід. Розміри подібних складок уз-
годжуються з довжиною та потужністю цих розривів, а ступені стис-
нення (кут між крилами) – з амплітудою зміщення по них. У складок 
даного типу максимум деформації (розтяг – стиснення) припадає на 
прирозривну частину. 
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Рис. 3.51. Слайд-складки, що контролюються в'язкими мезорозривами 
(а), та складки ламінарної течії, що є складовими таких розривів (б).  
Стрілками показано напрямки переміщень окремих частин породи 
 
Складки ламінарної течії, на відміну від попередніх, є похідни-

ми майже тотальної, але все ж таки диференційованої за інтенсивніс-
тю, напрямками та амплітудою кристалізаційно-сланцюватої чи 
трансляційно-сланцюватої течії метаморфічних порід (рис. 3.52, б).  

Структури тектонічного в'язкого розлінзування та будинажу. 
Подібні структури являють собою продукти розпаду геологічних тіл на 
дрібніші тіла лінзоподібної форми. При цьому перші є похідними по-
ділу масивних порід на лінзоподібні блочки за системою в'язких мезо-
розривів – зсувів (рис. 3.52, а), а другі – розпаду пластоподібних тіл на 
будини при їх пластичному розтязі (рис. 3.52, б). 

 

 
 

Рис. 3.52. Структури тектонічного в'язкого розлінзування жильних тіл  
гранітів у сланцюватому субстраті метаморфічних порід (а)  

та будинажу відносно "жорстких" тіл кристалосланців у інтенсивно  
розсланцьованому субстраті гнейсів (б) 
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При значному розлінзуванні та будинажі відбувається розосере-
дження лінз та будин на значні відстані, і товщі набувають будови 
тектонічного меланжу. 

Розглянемо ці форми прояву в'язких розломів даного типу на при-
кладі деталізаційних профілів А–А1 та В–В1 (див. рис. 3.49, 3.50).  

Профіль – А–А1 у плані створює ламану лінію, яка проходить уз-
довж р. Синиці та її приток від греблі в с. Синицівці до с. Данилова 
Балка (див. рис. 3.49). Довжина профілю становить близько 10 км. 
Він перетинає Врадієвський розлом (у центрі відзначеного рисунка ) 
та інші менш порядкові в'язкі розломи-сателіти. 

Відзначені розломи проявлені на двох структурно-реологічних рів-
нях: КЗ–2 та МЗ (дислокаційним структурам мезозони присвячений 
наступний розділ цієї роботи). 

Катазональні структури яскраво проявлені в зоні Врадієвського 
розлому (він у центрі профіля на рис. 3.49) та зонах його сателітів 
(права частина того ж рисунка). Цей розлом маркується тектонофаці-
ями від V до Х і створює зону північно-західного простягання шири-
ною до 3,5 км. В осьовій частині цієї зони, що маркується тектонофа-
ціями VІІІ–Х, гранітно-метаморфічні утворення повністю дезінтегро-
вані та створюють тектонічний меланж. Сателітні аналогічні структу-
ри створюють зони меншої потужності – до 0,5–0,8 км. Їх осьові час-
тини маркуються тектонофацією ІХ. Простягання цих зон, на відміну 
від Врадієвської, – субмеридіональне. 

Падіння всіх відзначених розломів круте: 65–90° на захід або пів-
денний захід. Лінійність на поверхнях сланцюватості та гнейсуватості 
падає під кутами 40–90° переважно на північ. Це свідчить про те, що 
дані розломні структури є правосторонніми підкидозсувами. 

Розглянемо тектонофації, що маркують відзначені розломи. 
ТФ V–VII. Біотитові, біотит-роговообманкові гнейси та кристало-

сланці помірно й місцями навіть сильно тектонічно розсланцьовані. У 
ТФ V жильні тіла несуть сліди слабкого розлінзування, але практично 
зберігають цілісність. Породи при цьому ледь прихоплені грубим тек-
тонічним розсланцюванням: кути між довгими осями видовжених зе-
рен породоутворювальних мінералів сягають 30°, а відносне видов-
ження (а:с) зерен деяких породоутворювальних мінералів не переви-
щує 2,5. У ТФ VI розлінзування жильних тіл стає помітним і деякі з 
них навіть розпадаються на тектонічні лінзи, довжина яких належить 
до ширини як 1,5–2 до 1. Породи, що складають ці жильні тіла, – сла-
борозгнейсовані (кути відзначеного типу – 35–40°, а:с – до 3,0). У ТФ 
VII розлінзуванням охоплюється більшість жильних тіл. Параметри 
видовження останніх за а:с характеризуються значенням 5.  
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ТФ VIII–Х. У цих ТФ тектономатрикс несе інтенсивну тектонічну 
гнейсуватість, яка характеризується кутовими співвідношеннями до-
вгих осей видовжених і плоских зерен породоутворювальних мінера-
лів у межах від 0 до 20° та відносним видовженням (а:с) – від 5–6 до 
15–20 та навіть більше. 

Тіла жильної фації та реліктові залишки субстрату повсюдно розлі-
нзовані, що надає середовищу в цілому будови типового тектонічного 
меланжу (рис. 3.53, б, в, г, д). Породи жильної фації також сильно роз-
гнейсовані, і подібні перетворення в ТФ ІХ та Х практично зрівню-
ються з розгнейсуванням порід тектономатрикса. У ТФ VIII тектонічні 
лінзи, на які розпадаються жильні тіла, характеризуються відношен-
ням довжини до ширини – до 3–4. Ці лінзи розосереджені на відстань, 
яка становить дещо менше за їх довжину. Розгнейсування порід жи-
льної фації характеризується значенням а:с до 10–12. До сфери течії, 
поряд із відзначеними темноколірними мінералами, залучаються зер-
на кварцу. При цьому зерна середньозернистої фракції сплющуються, 
а крупні зерна та їхні агрегатні скупчення мікролінзуються. У ТФ ІХ 
тектонічні лінзи жильних тіл мають параметри, що характеризуються 
відношенням довжини до ширини до 5–6. Крім того, такі вторинні 
тіла розосереджені на відстань, що більша від їх довжини. Розслан-
цювання порід жильної фації дуже сильне: а:с – до 12–15. Активну 
участь у створенні такого розсланцювання бере кварц. Крупні уособ-
лення останнього завжди мікророзлінзовані. У тектонофації Х текто-
нічні лінзи сплющуються настільки (відношення довжини до ширини 
– до 10–15 і навіть більше), що навіть сприймаються як вторинні 
прошарки. Розгнейсування порід жильної фації повністю зрівнюється 
з подібними мікроперетвореннями порід тектономатриксу. 

 

 
 

Рис. 3.53. Тектонічний меланж у ТФ VIII та ІХ, що складається  
зі сланцюватого матриксу (інтенсивно тектонічно розсланцьовані  

гнейси та кристалосланці) і затертих у ньому лінзоподібних тіл порід  
жильної фази (а, б, в) та амфіболізованих габроїдів (в, ліворуч).  
Т. с. 119/01 (а), 112/01 (б), 120/01 (в) на опорному профілі А–А1 



Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита 

 

 108

Профіль В1–В2. Він, як уже відмічалося, проходить уздовж 
р. Синюха від с. Станіславчик до с. Вільшанки (див. рис. 3.50) і пере-
тинає серію в'язких розломів, які за простяганням певною мірою тра-
суються відомими в цьому районі Ємилівським та Сухоташлицьким 
крихкими розломами (ті, що показані на офіційних геологічних кар-
тах). Ці тектонічні структури, як і на профілі А–А1, також проявлені 
як лінійні зони розгнейсування гранітоїдів, кристалізаційного та 
трансляційного розсланцювання діафторованих гнейсів і кристало-
сланців, ендербітоїдів та інших порід, а також як зони тектонічного 
розлінзувння порід жильних та малих тіл довільної форми гранітоїдів 
додаткових фаз і вторинного розшарування середовищ у цілому. 

На рис. 3.54 наведено схематичні зображення відслонень, які де-
монструють: а – мікромеланж (нагадує псевдоконгломерати) мігмати-
тів побузького комплексу в тектонофації ІХ, створений інтенсивним 
будинуванням неосоми мігматитів та жильних тіл апліт-пегматоїдних 
порід, а також затиранням будин в інтенсивно кристалізаційно роз-
сланцьованій гнейсовій масі (цей меланж перетинається жилою аплі-
тоїдних порід, імовірно кіровоградського комплексу, які не несуть 
розсланцювання); б – тектонічні лінзи ендербітів серед інтенсивно 
кристалізаційно розсланцьованих і зім'ятих у складки ламінарної течії 
гнейсів у тектонофації ІХ; в – ситуація приблизно аналогічна попере-
дній, але стиснення складок трохи менше і відповідає умовам текто-
нофації VIII; г – початкова стадія тектонічного меланжування (повно-
го розпаду та розосередження будин лейкосоми мігматитів та зати-
рання будин у сильно кристалізаційно розсланцьованому гнейсовому 
субстраті в тектонофації VIII; д – птигматизація (поперечне зім'яття) 
та часткове відшарування кварц-польовошпатової жили (неосоми 
ін'єкційних мігматитів) у сильно кристалізаційно розсланцьованих 
гнейсах у тектонофації VII; е – просторово узгоджене інтенсивне кри-
сталізаційне розсланцювання біотит-роговообманкових гнейсів та ін-
тенсивне розгнейсування гранітів у тектонофаціях VIII–IX; є – при-
клад залучення пегматитової жили у сферу тектонічного розсланцю-
вання та розгнейсування. 

Окремі тектонофації та їх групи мають такі особливості.  
ТФ V–VII (рис. 3.54, а). Тектономатрикс помірно та місцями навіть 

сильно тектонічно розгнейсований. Так, кути між довгими осями зе-
рен породоутворювальних мінералів (біотит, рогова обманка) досяга-
ють 25–30°. Видовження зерен цих мінералів характеризується зна-
ченнями а:с – до 6–8, а в деяких випадках навіть до 12. 

У ТФ V жильні тіла несуть сліди слабкого розлінзування, але прак-
тично зберігають цілісність. Породи при цьому ледь прихоплені гру-
бим тектонічним розгнейсуванням: кути між довгими осями видов-
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жених породоутворювальних мінералів сягають 35–40°, а відносне 
видовження (а:с) зерен деяких породоутворювальних мінералів не пе-
ревищує 5. При цьому в тектонофації VI розлінзування жильних тіл 
стає помітним і деякі з них навіть розпадаються на тектонічні лінзи, 
довжина яких належить до ширини, як 1,5–2 до 1. Породи, що скла-
дають ці жильні тіла, слаборозгнейсовані (кути відзначеного типу – 
30–40°; а:с – до 2,5). У ТФ VII розлінзуванням охоплюється більшість 
жильних тіл. Параметри останніх характеризуються співвідношенням 
а:с до 3. Породи, що складають ці тіла, помірно розгнейсовані (кут 
відзначеного вище типу – до 20–30°; а:с – до 5). 

 
 

 
 

Рис. 3.54. Дислокаційні структури в зонах в'язких розломів КЗ–2  
на мезорівні у мігматит-гранітах і мігматитах побузького комплексу  

та кристалізаційно розсланцьованих гнейсах, що зафіксовані  
на профілі В–В1. Над рисунками – номери точок спостереження,  
римські цифри – тектонофації, середні для всього відслонення;  
1 – гнейси; 2 – розгнейсовані граніти; 3 – лейкосома мігматитів;  

4 – жильні тіла апліт-пегматоїдних порід; 5 – ендербіти;  
6 – пегматитова жила; 7 – масивні пегматоїдні граніти 
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ТФ VIII–Х (рис. 3.54, б, г, е, є). У цих тектонофаціях тектономатрикс 
несе інтенсивну тектонічну гнейсуватість, поверхні якої майже парале-
льні. Відносне видовження (а:с) зерен окремих породоутворювальних 
мінералів коливається від 6–7 до 15–20 і навіть до більших значень. Тіла 
жильної фації та реліктові залишки субстрату повсюдно розлінзовані, 
що надає середовищу в цілому будову типового тектонічного меланжу. 
Породи жильної фації сильно розгнейсовані, і це розгнейсування у ТФ ІХ 
та Х практично зрівнюється з розгнейсуванням порід тектономатриксу. 

У ТФ VIII параметри тектонічних лінз жильних тіл характеризуються 
відношенням довжини до ширини – до 3–4. Ці лінзи розосереджені, і 
відстань між ними дещо менша за довжину. Розгнейсування порід жи-
льної фації характеризується значенням а:с до 12. Причому у сферу 
течії залучаються і кварц, крупні уособлення якого мікролінзуються.  

У ТФ ІХ тектонічні лінзи жильних тіл мають параметри, що характе-
ризуються відношенням довжини до ширини – до 5–6. Крім того, такі 
вторинні тіла розосереджені на відстань, що більша від їх довжини. 
Розгнейсування порід жильної фації дуже сильне: а:с – до 20. Активну 
участь у створенні такого розгнейсування бере кварц. Крупні уособ-
лення останнього завжди мікророзлінзовані. У тектонофації Х тектоні-
чні лінзи сплощуються настільки (а:с – до 10–15 і більше), що навіть 
сприймаються як вторинні прошарки (рис. 3.55), а розгнейсування 
порід жильної фації, як це вже зазначалось вище, повністю зрівнюєть-
ся з подібними мікроперетвореннями порід тектономатриксу. 

 

 
 

Рис. 3.55. Вторинна монокліналь ("паркан") діафторитів у ТФ Х  
на закруті р. Ятрань біля с. Табанове 
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Для ТФ V–VIII, крім відзначених елементів структурної будови, ха-
рактерні складки ламінарної течії. Такі структурні форми чергуються 
із зонками вторинної монокліналізації, що відіграють роль в'язких ме-
зорозривів (рис. 3.56). Вони найчастіше асиметричні: те їх крило, що 
притуляється до в'язких мезорозривів, стоншене і розтягнуте значно 
сильніше, ніж протилежне. Більше того, це ж крило за падінням, як 
правило, нарощує вторинну монокліналь. Осьові їх поверхні парале-
льні до вторинної смугастості відзначених зонок. 

 

 
 

Рис. 3.56. Чергування вторинних мезомонокліналей (що в данному  
випадку відіграють роль в'язких мезорозривів), з пакетами складок  
прирозривного вигину в мігматитизованих біотит-роговообманкових  

гнейсах і кристалосланцях дністровсько-бузької серії в зоні  
Капітанівського розлому в ТФ VIII на правому березі р. Південний Буг  

біля с. Довга Пристань 
 

3.3. ДИСЛОКАЦІЙНА ТЕКТОНІКА  
ТА ТЕКТОНОФАЦІЇ КАТАЗОНИ В ГРАНІТОЇДНИХ  

(НЕСТРАТИФІКОВАНИХ) СЕРЕДОВИЩАХ 
 
Гранітоїди при дислокаційних перетвореннях в умовах катазони 

набувають ряд специфічних структурних особливостей, які певною 
мірою відрізняють їх від дислокаційно перероблених в аналогічних 
умовах гнейсово-кристалосланцьових середовищ [182]. Це пов'язано з 
тим, що гранітоїдні середовища, на відміну від останніх, мають більш 
однорідну в літологічному відношенні будову. Крім того, у них слабше 
проявлена або інколи взагалі відсутня первинна (та, що утворюється 
разом із цими породами) структурна анізотропія. Подібні відмінності, 
перш за все, відображаються в тому, що структури тектонічної течії в 
гранітоїдних породах реалізується переважно на мікро- та мезорівні у 
вигляді специфічних сланцюватих текстур, які прийнято називати 
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тектонічною гнейсуватістю та вторинною смугастістю. У таких се-
редовищах, за винятком птигматитів жильних тіл, найчастіше відсу-
тні складчасті форми (крім накладених на вторинну смугастість). 

Високопластичні дислокаційні перетворення гранітів в умовах, що 
відповідають катазоні, відбуваються за температур, близьких до солі-
дусних, тобто в термальних умовах, за яких зберігається стійкість по-
родоутворювальних мінералів. Зміна подібних умов у той чи іншій бік 
викликає, як відомо, зміни або агрегатного стану (палінгенез тощо), 
або мінерального складу (динамометаморфізм) порід. Тому, розгляда-
ючи дислокаційну тектоніку зон тектонічної течії гранітоїдів, ми не 
розділяємо її на КЗ–1 та –2 , а просто кваліфікуємо як катазональну, 
маючи на увазі, що вона здійснюється при відзначених температурах 
і за механізмами, які відповідають катазоні, у твердій фазі. При цьо-
му не мають значення природа та вік гранітоїдів, оскільки субсоліду-
сні термальні умови можуть існувати і в інтрузивних тілах, якщо вони 
потрапили у сферу дислокаційних перетворень на ранній стадії ости-
гання у твердій фазі, і в тілах гранітоїдів анатектичного й метасома-
тичного походження, якщо дислокаційні перетворення відбувалися 
без суттєвої перерви в часі після їх формування та приблизно в тих 
же термальних умовах, при яких вони утворилися. 

Особливу групу катазональних дислокаційних утворень у певних 
типах гранітоїдів становлять трахітоїдні текстури. Формування таких 
директивних структур пов'язане з метасоматичним порфіробластезом 
в умовах транстенсії [167], тому в даній роботі тектонофації подібних 
структур не розглядаються. 

Вивченню форм прояву та кількісних характеристик деформацій-
них структур у гранітоїдах з позицій тектонічної течії, як не дивно, 
літератури присвячено обмежено. Із їхньої кількості можна відзна-
чити класичні роботи [13; 45; 182] та ті, що стосуються окремих пи-
тань цієї проблеми [1; 50; 78–79; 139]. Це, мабуть, викликано тим, 
що дислокаційні перетворення гранітоїдів при високих, близьких до 
субсолідусних, температурах відбуваються, як відзначалося вище, 
без суттєвої зміни мінерального складу та переважно за допомогою 
мікро- та мезотекстурних змін із утворенням гнейсуватих і вторин-
них смугастих текстур, які ще й сьогодні цілим рядом дослідників 
сприймаються як тіньова шаруватість або в кращому випадку як 
прототектоніка рідинної фази.  

Дислокаційні перетворення гранітоїдів у зонах тектонічної течії в 
умовах катазони здійснюється за допомогою таких механізмів: 
1) пластичної формозміни (найчастіше видовження – скорочення) зе-
рен окремих мінералів (переважно кварцу, мусковіту, біотиту та ро-
гової обманки), а також усіх мезовключень (ксенолітів, реститів, скіа-
літів, шлірів та інших відносно невеликих мінеральних уособлень не-
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правильної чи субізометричної форми); 2) часткова кристалізаційна 
грануляція породи – синдеформаційна перекристалізація породи з 
утворенням мікрозернистого агрегату (гранулобластез); 3) часткове 
ковзання (трансляція) – внутрішньозернове та міжзернове й обертан-
ня видовжених і плоских зерен породоутворювальних мінералів; 
4) розлінзування та розшарування всіх без винятку мезотіл, якщо во-
ни за складом, текстурою та структурою хоч частково відрізняються 
від основної маси гранітоїдного середовища.  

Пластична формозміна відзначеного типу в темноколірних мінера-
лах реалізується головним чином за допомогою трансляційних механі-
змів у кристалізаційній гратці, тоді як у зернах кварцу та частково 
польових шпатів вона реалізується за допомогою полігонізації – роз-
паду їх на вільні від напружень субзерна з мозаїчним згасанням. Реа-
льні прояви подібних пластичних мікродеформацій у високотемпера-
турних умовах експериментально відтворено на прикладі окремих мі-
нералів (у т. ч. кварцу). Їх результати розглядаються в роботах [41; 45; 
72; 92; 94–95; 124; 184].  

Відзначені механізми вибірково чи комплексно забезпечують у зо-
нах в'язких розломів зсувну деформацію порід, яка за своїми харак-
теристиками наближається до в'язкої течії. 

Досвід дослідження структур такої течії тектонофаціальними ме-
тодами у гранітоїдних середовищах свідчить про те, що для їх кіль-
кісної оцінки прийнятна модель еліпсоїда видовження – скорочення 
(див. рис. 2.4). За такою моделлю пластична деформація гранітоїд-
них порід відбувається без суттєвого обертання головних осей дефо-
рмації (див. розд. 2). Відносна величина деформації (відповідний їй 
бал тектонофації за десятибальною шкалою) гранітоїдних порід та 
відповідних їм середовищ за цією моделлю визначаються за: 
1) значенням відношення довгої осі до короткої (а:с) пластично де-
формованих мікро- та мезотіл; 2) значеннями компонентів дефор-
мації еліпсоїда по основних осях (εa та εc); 3) ступенями лінеаризації 
середовищ на мезорівні (див. табл. 4.1).  

У гранітоїдах роль еліпсоїдів відзначеного типу відіграють усі плас-
тично деформовані за моделлю видовження – скорочення мікро- та 
мезотіла, які до деформації мали кульоподібну або просто ізометричну 
форму. До таких тіл належать пластично деформовані зерна окремих 
породоутворювальних мінералів (кварцу, біотиту, мусковіту, рогової 
обманки та деяких інших мінералів), шліри, ксеноліти та рестити, гні-
зда жильних порід. Заміри параметрів таких тіл несуть інформацію 
про відносну (з урахуванням перебільшення або зниження межі теку-
чості цих тіл відносно субстрату в цілому) величину деформації відпо-
відної частини гранітоїдного середовища і таким чином дозволяють 
визначити бал тектонофації.  
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При оцінці ступенів деформованості порід враховується мінераль-
на вибірковість щодо пластичної деформації мінералів. Дослідні дані 
в цьому відношенні свідчать, що в рівних умовах (тектонофаціях) 
відносно найменший опір пластичній деформації спричиняють зерна 
та скупчення біотиту. Сліди такої деформації з'являються уже в ТФ ІІ, 
вона стає суттєво помітною (і доступною для її ідентифікації на мезо-
рівні, тобто при польових дослідженнях) на ТФ V і максиму досягає 
уже в ТФ VІІІ. При цьому відзначені зерна та скупчення перетворю-
ються в дуже тонкі мікропластиночки. Другими за біотитом межу те-
кучості долають кварц і рогова обманка. Сліди деформації їх зерен 
з'являються в ТФ ІІІ, помітними на мезорівні стають у ТФ V і досяга-
ють певного максимуму в ТФ Х. При цьому більш ефективно дефор-
мується кварц. Зокрема, у вищих (VIII–Х) ТФ він тече буквально "як 
вода", перетворюючись  практично в мікропластиночки з параметра-
ми, що характеризуються значеннями а:с > 20. У той же час, пласти-
чна деформація зерен рогової обманки (і амфіболів узагалі) значно 
відстає від кварцу, і в тій же ТФ Х характеризується а:с, що не пере-
вищують 5–6. Ще слабкіше пластично деформуються зерна плагіокла-
зів і калієвих польових шпатів. Навіть у вищих тектонофаціях зна-
чення а:с деформованих зерен цих мінералів не перевищує 3. Зовсім 
слабо деформуються піроксени. При цьому їх деформація відбуваєть-
ся тільки за участі амфіболізації.  

Внаслідок реологічної мікродиференціації гнейсуватість утворюється, 
головним чином, за рахунок сплющення – видовження й односистемно-
го орієнтування зерен переважно біотиту, кварцу та рогової обманки.  

Інші мінерали (польові шпати, піроксени, гранати) концентруються 
у вигляді лінзоподібних або гніздоподібних мікроуособлень. Розгнейсу-
ваня – як сумарний результат відзначених процесів – приводить, разом 
з іншими відзначеними мікроперетвореннями, до формування лінзо-
подібно-смугастої, а за великих деформацій – тонкосмугастої текстури. 

У деяких випадках відносна величина деформованості гранітів ви-
значається за позірними силуетами, що створюються видовженими та 
плоскими зернами біотиту [78]. Зокрема, у недеформованих гранітах 
(ТФ І) такі силуети мають кругову або ізометричну конфігурацію. У на-
ступних тектонофаціях ця форма спочатку стає еліпсоподібною, в ТФ 
VIII–ІХ переходить у лінзоподібну, а в ТФ Х стає лінійно-паралельною.  

Типові прояви в'язкорозломної тектоніки та тектонофації катазони 
в гранітоїдних середовищах розглянуто на прикладі архейських гра-
нітогнейсів у зонах відносно високопорядкових в'язких розломів у 
Гайворонському блоці та палеопротерозойських у Голованіській шов-
ній зоні (за нашою термінологією, в'язкорозломній [88]) зоні. 
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3.3.1. В'язкі розломи в гранітоїдах звенигородського комплексу  
Дослідження в'язкорозломної тектоніки в гранітоїдах звенигород-

ського комплексу виконувалися в Гайворон-Заваллівському тектоніч-
ному районі Середнього Побужжя на двох близько розташованих од-
на від одної ділянках, з яких одна розташована в с. Соломія (ділянка 
Соломія–2), а друга – біля греблі на р. Південний Буг околиці 
м. Гайворон Кіровоградської обл. (Гайворон–2). На цих ділянках, крім 
гранітоїдів, у незначній кількості присутні породи субстрату – біотит-
піроксенові гнейси та кристалосланці, амфіболіти, кварцити, ендербі-
ти та інші породи. Але на частку субстрату припадає не більше 20 % 
загального обсягу відповідного цим ділянкам середовища.  

Обидві ділянки яскраво демонструють типові для гранітоїдів мор-
фологічні форми прояву в'язкорозломної тектоніки та тектонофації 
цієї тектоніки за мезо- й мікротестурними ознаками. 

Гранітоїди на обох об'єктах представлені в різних ступенях роз-
гнейсованими й мікророзшарованими різнозернистими (з переходами 
від дрібно- до гігантозернистих) піроксен-біотит-плагіоклазовими 
(іноді з гранатом) різновидами, з варіаціями від лейкократових до ме-
ланократових типів. Часто в них присутні гнізда та січні жильні тіла 
плагіопегматитів. Структура та текстура цих порід дуже мінлива, їх 
зміни відбуваються на відстанях, починаючи буквально з перших де-
сятків сантиметрів. І. Щербаков [173] відніс ці породи до ендербітої-
дів у складі гайворонського комплексу. Ми їх петрографічно визначи-
ли як гіперстен-біотитові плагіограніти, припускаючи їхнє первинне 
ендербітоїдне походження та виходячи з кінцевого (того, який ми 
спостерігаємо сьогодні) мінерального складу та структури, яких вони, 
судячи за все, набули при в'язкорозломних деформаціях.  

Вік порід субстрату практично на всіх геологічних картах показу-
ється як палеоархейський (дністровсько-бузька серія). Плагіогранітої-
ди, з урахуванням їх кінцевого складу, безумовно, більш молоді і, ві-
рогідно, неоархейські та навіть, можливо, палеопротерозойські. Якщо 
ж виходити з відомих даних про вік чарнокітоїдів та ендербітоїдів 
гайворонського комплексу, то їх вік "розтягується" в діапазоні від 
3,68 до 2,02 млрд років [178]. На геологічній карті України масштабу 
1 : 500 000 [23] гранітоїди даного району віднесено до звенигородсь-
кого комплексу. 

Відзначені ділянки охоплюють фрагмент субширотної синграніти-
заційної в'язкорозломної зони, що маркується середніми тектонофа-
ціями на ділянці Соломія-2 та найвищими тектонофаціями на ділянці 
Гайворон-2. При цьому на останній ділянці ця зона фактично являє 
собою осьову частину ще більш масштабної в'язкорозломної структу-
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ри та представлена типовою для тектонічних утворень вторинною 
монокліналлю. 

Ділянка Соломія–2. Охоплює лівий борт долини р. Південний Буг 
у с. Соломія Кіровоградської області. На цій ділянці дислокаційна тек-
тоніка представлена фрагментом в'язкорозломної зони, у межах якої 
рівень дислокаційних перетворень порід коливається в діапазоні від 
ТФ І до Х і в середньому становить ТФ VI. Цей фрагмент складається 
із серії відносно малопотужних лінійних зонок гнейсуватої течії – в'я-
зких розломів високих порядків – у гіперстен-біотитових плагіограні-
тах та сланцюватої течії в інших породах. Осьові частини (місце швів) 
таких структур маркуються ТФ VІІІ, ІХ та Х (рис. 3.57).  

 

 
 

Рис. 3.57. Фрагмент в'язкорозломної зони на ділянці Соломія–2.  
Зверху – тектонофаціальний розріз: 1–7 – тектонофації катазони  

(1–Х, 2–IX, 3–VIII, 4–VII, 5–VI, 6–V, 7– III–IV, 8–I–II). Знизу – геологічний  
розріз: 1–4 – піроксен-біотитові плагіограніти, інтенсивно  

розгнейсовані (1), помірно розгнейсовані (2); слабо розгнейсовані (3);  
нерозгнейсовані (4); 5 – піроксенові гнейси, інтенсивно  

розсланцьовані; 6 – піроксенові кристалосланці, інтенсивно  
розсланцьовані; 7 – жильні рожеві пегматити, ледь захоплені  

розгнейсуванням. Цифрами над геологічним розрізом позначено  
номери пунктів відбору орієнтованих штуфів та замірів  

магнітної сприйнятності 
 
Відзначені дислокаційні структури сформувалася в умовах, що 

відповідають катазоні (як мінімум, у два етапи). Першому етапу на-
лежать дислокаційні структури, що утворилися в субстраті в умовах 
гранулітової фації та збереглися серед гранітоїдів у вигляді скіалітів 
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піроксенових кристалосланців і гнейсів. Вони представлені типовими 
для КЗ–1 сланцюватими структурами, які створені односистемним 
орієнтуванням усіх видовжених та плоских зерен породоутворюваль-
них мінералів (переважно темноколірних). 

Дислокаційні утворення другого етапу представлені структурами, 
що утворилися в гранітоїдах у термальних умовах, близьких до солі-
дусних, тобто в умовах, за яких в основному зберігався первинний 
мінеральний склад цих порід.  

Плагіограніти мають такий склад: олігоклаз (до 65 %), кварц (до 
35 %), біотит (до 5–7 %), гіперстен (до перших відсотків), польові шпа-
ти другої генерації (до 3 %), циркон (поодинокі зерна), рудний (до 
1 %). Склад породи та розподіл відзначених мінеральних фаз у породі 
дуже мінливий (таким же чином поводить себе і текстура цих порід). 
Зокрема, на мікроділяночках, де ці породи слабо зачеплені деформа-
цією (ТФ < V), вона варіює від аплітоподібної до пегматоїдної. На цих 
же діляночках породи майже ізотропні. На інших діляночках, де рі-
вень дислокаційних перетворень, у зв'язку з деформаціями другого 
етапу, переважає ТФ V, текстура поступово трансформується в чіт-
ко виразну анізотропну – гнейсувату, а структура стає гранолепідоб-
ластовою. Така трансформація відбувається за рахунок кристаліза-
ційної грануляції, пластичної зміни форми (видовження по осі а та 
скорочення по осі с) зерен кварцу (рис. 3.58) та всіх мезовключень і 
пегматоїдних уособлень, які присутні в гранітогнейсах.  

 
 

 
 

Рис. 3.58. Характерна форма зерен кварцу крупнозернистих  
гіперстен-біотитових плагіогранітів у різних ТФ: первинна,  

ізометрична (без слідів деформації) у ТФ І; груболінзоподібна,  
вторинна, похідна від відносно невеликих деформацій у ТФ V,  

лінзоподібно-стрічкова, вторинна, похідна  
від великих деформацій у ТФ Х 
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Крім того, у сферу вторинних деформацій залучаються й залишки та 
ксеноліти кристалосланців і гнейсів: вони або зминаються у складочки 
ламінарної течії, або також мезолінзуються. Максимум такої зміни до-
сягається в ТФ Х. 

У сферу відзначених текстурних змін, крім названих порід, залуче-
ні й жильні тіла рожевих калішпатових пегматитів, які за своїм скла-
дом явно не мають зв'язку з плагіогранітоїдами, і, зважаючи на все, 
належать зовсім іншому етапові гранітизації. Вони також несуть гру-
бу гнейсуватість, зумовлену видовженням кварцових уособлень. Крім 
того, помітні сліди пластичного будинажу.  

Розглянемо характер дислокаційних перетворень і тектонофації 
плагіогранітоїдів докладніше. Для зручності описання цих перетво-
рень і тектонофацій "прив'язано" до пунктів, нумерацію яких наведе-
но вище на рис. 3.57. 

Пункт 1. Інтенсивно розгнейсовані середньозернисті гіперстен-
біотитові плагіограніти в ТФ Х. Породи мають сланцювату текстуру, 
яка створюється пластичним сплющенням і розтягом зерен кварцу та 
біотиту. Зерна кварцу при цьому мають такі параметри: по а:с > 20, 
по b:c ~ 10 (рис. 3.59, 3.60). Луски біотиту й відзначені деформовані 
зерна кварцу практично паралельні між собою.  

 

  
  

Рис. 3.59. Типова форма 
пластично деформованих 
зерен кварцу в піроксен-
біотитових плагіогранітах 
у ТФ Х. Перетини ac та bc 

Рис. 3.60. Характерна для ТФ Х паралельна  
орієнтація надзвичайно сильно пластично  
деформованих зерен кварцу (заштриховане)  
та лусочок біотиту (чорне) в інтенсивно  

розгнейсованих плагіогранітах 
 

На мезорівні в гранітоїдах проявлена тектонічна мезосмугастість, 
яка створена чергуванням відносно потужних шарів (від першого де-
сятка сантиметрів до перших метрів) дуже сильно розгнейсованих пі-
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роксен-біотитових гранітів і тонких (не більше першого десятка сан-
тиметрів) відносно помірно розгнейсованих дрібнозернистих, апліто-
подібних рожевих гранітів (рис. 3.61). Зустрічаються розплющені 
ксеноліти інтенсивно розсланцьованих кристалосланців. Елементи за-
лягання гнейсуватості: азимут падіння 220°, кут 70°. 

 

 
 

Рис. 3.61. Мезосмугастість піроксен-біотитових плагіогранітів у ТФ Х:  
1 – інтенсивно розгнейсовані середньозернисті біотитові плагіограніти;  
2 – помірно розгнейсовані такі граніти; 3 – ксеноліт кристалосланців 

 
Пункт 2. Помірно розгнейсовані дрібнозернисті, аплітоїдного ви-

гляду біотит-піроксенові гнейси в ТФ VIII.  
Пункт 3. Інтенсивно розсланцьовані піроксен-амфіболові криста-

лосланці в ТФ Х. 
Пункт 4. Помірно розгнейсовані середньозернисті піроксен-

біотитові плагіограніти в ТФ VIII. Деформація зерен кварцу характе-
ризується значеннями – а:с ~ 8. 

Присутні пегматитові жили, які також пластично деформовані та 
плавно облямовуються сильніше розгнейсованими піроксен-біотито-
вими плагігранітами. У пегматитах розвинена груба гнейсуватість і, 
крім того, у них спостерігається птигматизація кварцових уособлень.  

Пункт 5. Крупне, потужністю до 10 м, лінзоподібне тіло розслан-
цьованих та частково зім'ятих у складки ламінарної течії дрібнозер-
нистих піроксен-біотитових гнейсів серед розгнейсованих середньо-
крупнозернистих біотит-піроксенових гранітів (рис. 3.62). Рівень дис-
локаційних перетворень, за стисненням відзначених складок (кут між 
крилами 30–40°), відповідає ТФ VII з деяким підвищенням балу до VIIІ 
безпосередньо біля контакту з розгнейсованими гранітами. 

Серед плагіогранітів присутнє невеличке гніздоподібне жильне тіло 
пегматитів. Воно також прихоплене розгнейсуванням. Кварцові уосо-
блення, що створюють основу цього тіла, птигматизовані й частково 
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мікророзлінзовані. При цьому вторинні кварцові лінзочки додатково 
розплющені. Рівень дислокаційних перетворень пегматитів нижче 
вміщуючих їх гнейсів і відповідає ТФ V. 

 

 
 

Рис. 3.62. Складки ламінарної течії у ксенолітах біотит-піроксенових  
гнейсів (2), осьові поверхні яких узгодженні з орієнтуванням  

поверхонь розгнейсування в гранітах (1) 
 
Пункт 6. Зональна зміна інтенсивності тектонічного розсланцю-

вання середньо-крупнозернистих гіперстен-біотитових плагіогранітів, 
яка маркується зміною ТФ від V до Х. Подібна зміна підкреслюється 
збільшенням значення а:с від 2 до 20. 

Пункт 7–12. Тектонофаціальний ритм (асиметрична структурна 
зональність) у середньо-крупнозернистих плагіогранітах, що марку-
ється ТФ від І–ІV до IХ. 

Ділянка Гайворон–2 – вріз дороги поблизу греблі на р. Південний 
Буг у м. Гайвороні. На цій ділянці відслонюється фрагмент вторинної 
монокліналі у складі в'язкорозломної зони субширотного простягання 
у змішаному кристалосланцьово-ендербіт-плагіогранітному середо-
вищі (у ньому домінують гранітоїди). Ця своєрідна монокліналь мар-
кується ТФ VIII–Х, і тільки на окремих діляночках – ТФ VI та VII 
(рис. 3.63). При цьому ТФ ІХ та Х трасують осьові частини відносно 
високопорядкових в'язких  розломів, а ТФ VIII та нижчі – крайові час-
тини таких структур.  

Гранітоїди на даній ділянці мають приблизно той самий склад і пе-
рвинні текстурно-структурні особливості, що й на ділянці Соломія-2. 
Вони також відзначаються варіаціями від аплітоїдних до пегматоїд-
них різновидів. Крім того, вони значно сильніше деформовані (пере-
важають вищі тектонофації) і майже повністю перетворені в породи-
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тектоніти. При цьому перетворення подібного типу настільки яскраві, 
що вони можуть слугувати еталоном структур тектонічної течії і в пе-
трографічному та тектонофаціальному відношеннях! Кристалосланці 
представлені амфібол-піроксеновими різновидами. Вони складають 
невеличкі, потужністю від перших сантиметрів до 10 м, тіла-лінзи, 
які ніби "запаяні" у гранітоїдному субстраті. Крім того, у такому ж 
статусі присутні невеличкі тіла біотит-піроксенових гнейсів, амфібо-
літів, ендербітів, кременистих порід. Плагіопегматити представлені 
двома типами тіл: перший – невеличкі (потужністю до 20 см) само-
стійні жильні тіла, другий – гніздоподібні уособлення в плагіогранітах. 

 

 
 

Рис. 3.63. Вторинна монокліналь на ділянці Гайворон–2  
(східна стінка врізу дороги біля греблі р. Південний Буг у м. Гайворон).  

Зверху – тектонофаціальний розріз, знизу – геолого-структурний  
розділ: 1–5 – бали тектонофацій (1 – X, 2 – IX, 3 – VIII, 4 – VII, 5 – VI);  
6 – інтенсівно розгнейсовані середньо- та крупнозернисті біотитові  

та лейкократові граніти; 7 – помірно розгнейсовані аналогічні граніти;  
8 – розгнейсовані дрібнозернисті гранітогнейси; 9 – розгнейсовані  

пегматоїдні гніздоподібні уособлення; 10 – грубо розгнейсовані жильні  
пегматити; 11 – розсланцьовані амфіболіти; 12 – біотит-піроксенові  
та інші кристалосланці; 13 – грубосмугасті кварцитоподібні породи.  

Цифрами на кожному розрізі зверху позначено пікети (із кроком – 10 м) 
 
На даній ділянці досягається майже досконала лінеаризація та вто-

ринна стратифікація гранітно-метаморфічного середовища, яка зу-
мовлена перешаруванням дуже сильно сплощених усіх без винятку за 
складом мезотіл. На характер відзначених дислокаційних перетво-
рень певною мірою впливала літологія. Відносно найслабіше дислоко-
вані кристалосланці, пегматоїдні породи жильних тіл і ендербіти та, у 
свою чергу, найсильніше – плагіогранітоїди. 

Нижче описано й проілюстровано в атласному додатку деталі цієї 
структури в кожній із виділених тектонофації. 

ТФ VI та VII. Ці фації розвинені дуже обмежено і фіксуються у ви-
гляді вузьких, шириною від перших десятків сантиметрів до перших 
метрів (ПК 0; 3–4; 7). Найчастіше вони маркують тіла відносно слабо 
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деформованих жильних плагіопегматитів, біотит-піроксенових крис-
талосланців та кварцитоподібних порід. Пегматити в цих тектонофа-
ціях несуть ледь помітну сланцюватість, яка виражена незначним 
розплющенням і видовженням (а:с ~ 3) кварцових уособлень. 

ТФ VIII. Ця дислокаційна фація проявлена в більшому обсязі, ніж 
попередні, і ширина відповідних їй смуг коливається від 1 до 12 м. Во-
на найчастіше охоплює діляночки, у межах яких, крім плагіогранітів, 
присутні тіла жильних плагіопегматоїдів та пегматоїдних плагіограні-
тів, кристалосланців, ендербітоподібних порід, які за інтенсивністю 
дислокаційної переробки поступаються плагіогранітоїдам (рис. 3.64).  

 

 
 

Рис. 3.64. ТФ VIIІ. Розлінзовані тіла жильних плагіопегматитів (2)  
та гніздоподібних уособлень таких же порід серед розгнейсованих  
біотит-піроксенових плагіогранітів (1); 3 – розплющені й розтягнені  

в пегматитах кварцові уособлення. Д-1 – деталь попереднього рисунка:  
крайова частина пегматитової жили, що прихоплена сильним  

розгнейсуванням. Ділянка Гайворон–2, ПК 0 
 
Характерною особливістю даної фації є субпаралельне, що відпові-

дає вторинній монокліналі, перешарування тіл відзначених порід. 
Форма тіл у вертикальному перетині лінзоподібно-смугаста (рис. 3.65). 
Поверхні цих тіл трошки хвилясті.  

Гнізда пегматоїдів у плагіогранітах мають вторинну лінзоподібну 
форму, велика площина яких орієнтована паралельно поверхням 
гнейсуватості. Уособлення кварцу в таких гніздах пластично розплю-
щені і набувають лінзоподібно-стрічкової форми, яка характеризуєть-
ся а:с – до 8. У відносно ще слабкіше розгнейсованих пегматоїдних 
гранітах це відношення знижується до 4–5.  
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Рис. 3.65. Характерна для ТФ VIII вторинна форма залягання  
геологічних тіл (вторинна монокліналь з рисами тектонічного  

меланжу): 1 – помірно розгнейсовані срередньо- та крупнозернисті  
плагіограніти; 2 – амфібол-піроксенові кристалосланці; 3 – грубо  
розгнейсовані плагіопегматити жильних тіл; 4 – ендербітоподібні  
породи; 5 – помірно розгнейсовані пегматоїдні плагіограніти.  

Ділянка Гайворон-2, ПК-2 
 
На окремих ділянках у кристалосланцях з'являються складки ламі-

нарної течі (дод. 50, 51, 52). Осьові поверхні цих складочок паралельні 
гнейсуватості в плагіогранітах. 

Площинні структурні елементи (гнейсуватість, кристалізаційна сла-
нцюватість, великі площини лінзоподібних тіл, поверхні мезотіл) усіх 
відзначених порід субпаралельні між собою. Їх азимут падіння – 350°, 
кути падіння – 85–90°. Лінійність (довга вісь деформованих зерен 
кварцу в розгнейсованих плагіогранітах і вторинних кварцових лінз у 
плагіопегматитах) падає практично вертикально. На зрізі bс ці зерна 
мають майже круглу форму. 

ТФ ІХ. Ця тектонофація відзначається достатньо досконалим пара-
лельним перешаруванням плоских та місцями лінзоподібних тіл інте-
нсивно розгнейсованих середньо- та крупнозернистих плагіогранітів, 
розсланцьованих амфібол-піроксенових кристалосланців, помірно та 
слабо розгнейсованих жильних і гніздоподібних плагіопегматитів 
(рис. 3.66). Присутні окремі тектонічні лінзочки сильно розсланцьова-
них амфіболітів, які обтікаються кристалосланцями та розгнейсова-
ними гранітами (рис. 3.67).  

Потужність тіл названих порід відносно незначна й у більшості випа-
дків не перевищує перших десятків сантиметрів. Співвідношення а:с 
зерен кварцу в інтенсивно розгнейсованих гранітах становить 18–20.  

Азимут простягання гнейсуватості 80°, кут її падіння – 80–90° на 
Пн Зх. 
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Рис. 3.66. Характерне для ТФ ІХ вторинне паралельне перешарування  
кристалосланців (2), інтенсивно розгнейсованих крупнозернистих (3)  
та середньозернистих (5) плагіогранітів, плагіопегматоїдних гранітів (4)  

та окремих тіл жильних пегматитів (1) у ТФ ІХ. Д-1 – деталь  
попереднього рисунка: птигматитові мікроскладочки вторинних,  
стрічкових кварцових мікроуособлень у пегматитах біля контакту  

їх тіла із кристалосланцями. Ділянка Гайворон-2, ПК 0–5 
 

 
 
Рис. 3.67. ТФ ІХ. Конформне облямування лінзи амфіболітів (1)  

кристалосланцями (2) та інтенсивно розгнейсованими  
плагіогранітами (3). Ділянка Гайворон-2, ПК 1 

 
Азимут простягання гнейсуватості 80°, кут падіння 80° на північ-

ний захід. 
ТФ Х. У цій дислокаційній фації проявлена майже ідеальна лі-

неаризація тіл усіх, що присутні на даній ділянці, порід (дод. 49). 
Подібні тіла, практично без винятку, мають майже досконалу пли-
топодібну форму. При цьому всі породи, що складають ці тіла, ін-
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тенсивно розгнейсовані або розсланцьовані. а:с деформованих зе-
рен кварцу та інших породоутворювальних мінералів досягає 20 
та більше. Цікаво, що уособлення кварцу в гніздах плагіопегмати-
тів також дуже розплющені та практично перетворені в тонкі 
стрічки. Потужність таких тіл коливається від перших міліметрів 
до перших сантиметрів.  

Тектонофації плагіогранітоїдів за текстурними ознаками. 
Важливу інформацію про ступені дислокаційних перетворень (бали 
тектонофацій) гранітоїдів на дослідженій ділянці несуть текстури цих 
порід. Такі перетворення чудово проявлені на мезорівні й знаходять 
своє відображення в розвитку лінійно- та план-паралельних текстур, 
тобто гнейсуватості та вторинної мезосмугастості. Загальною тенден-
цією подібних перетворень є поступове сплющення (зростання дефо-
рмації видовження – скорочення) зерен кварцу та біотиту, а також 
мікрозернистих скупчень продуктів мікрогрануляції (гранулобласте-
зу), зменшення кутів між великими площинами та довгими осями зе-
рен новоутворених і деформованих первинних породоутворювальних 
мінералів, а також часткова диференціація породи за мінеральним 
складом. Подібні перетворення відсутні або проявлені дуже слабо в 
перших чотирьох тектонофаціях; їх інтенсивність зростає в V–VIІ) і 
досягає максимуму в ТФ ІХ та Х. 

Якісно-кількісні характеристики текстурних ознак тектонофацій у 
гранітоїдах даного типу наведено в табл. 3.2 та проілюстровано в ат-
ласному додатку (дод. 54–59). 

Тектонофації плагіогранітоїдів за мікроструктурними оз-
наками. Дослідження мікроскопії плагіогранітів у різних тектонофа-
ціях показало, що загальною тенденцією дислокаційних перетворень 
цих порід на мікрорівні є поступова зміна первинних, ізотропних 
(гранітних) структур анізотропними (гранолепідобластовою тощо). Та-
кі процеси відбуваються за участі полігонізації зерен кварцу, грану-
лобластезу (кристалізаційної грануляції) зерен цього мінералу та част-
ково плагіоклазу, часткової рекристалізації породи (поява новоутво-
реного біотиту), пластичної деформації темноколірних мінералів та 
гніздоподібних мікроскупчень продуктів грануляції.  

Розглянемо характер подібної мікроструктурної перебудови плагіо-
гранітів на прикладі ТФ ІV–Х.  

Лейкократовий плагіограніт у ТФ ІV (дод. 60). У даній тектоно-
фації породи на мікрорівні несуть сліди лише слабкої деформації. 
Структура їх близька до гранобластової, з елементами мірмекитової; 
текстура груболінзоподібна з ознаками сланцюватої (гнейсуватої). 
Прояви останньої зумовлені ледь помітною переважною орієнтацією 
видовжених, але без помітних слідів накладеної деформації, зерен 
породоутворювальних мінералів. 
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Мінеральний склад породи: олігоклаз (до 65 %), кварц (близько 
30 %), лужні польові шпати, вірогідно альбіт (до 3 %), біотит (< 1 %), 
циркон (одне зерно), гіперстен (одне зерно), рудний (< 1 %). 

Олігоклаз практично без полісинтетичних двійників, лише пооди-
нокі зерна мають тонкі голчасті двійники, що починаються від краю 
зерна та виклинюються в напрямку до його центру. Згасання олігок-
лазу повне та хвилясте в середніх і дрібних зернах, хвилясте та бло-
кове у великих. Іноді присутні системно орієнтовані (за ортогональ-
ною сіткою) тонкі лінзоподібні антипертитові вростки мікрозерен лу-
жних польових шпатів (альбіту?). Останні орієнтовані приблизно під 
45° до довгої вісі вміщуючого зерна плагіоклазу, яка, у свою чергу, 
субпаралельна до головного напрямку орієнтування зерен породоут-
ворювальних мінералів. Іншими мінеральними перетвореннями, яки-
ми захоплені зерна олігоклазу, є мікрозонки мірмекитизації, що лока-
лізовані на границі із зернами кварцу та плагіоклазу. 

Кварц утворює зерна лінзоподібної форми, крайові частини яких 
іноді гранульовані. Крупні його лінзи в цілому менші за зерна плагіок-
лазу. Згасання більшості зерен блокове, іноді хвилясте та мозаїчне. 

Гіперстен утворює трошки видовжені зерна, які за своїм орієнту-
ванням так само згідні зі структурним положенням інших головних 
породоутворювальних мінералів. Окремі зерна цього мінералу дезін-
тегровані та заміщені біотитом. 

Біотит брунатного кольору, ксеноморфний. Видовження його па-
кетів паралельне до головного напрямку великих осей зерен плагіок-
лазу, кварцу та піроксену. 

Лужні польові шпати (альбіт?) присутні у вигляді мікрозернистого 
агрегату, що заповнює міжзерновий простір між крупними зернами 
відзначених мінералів.  

Лейкократові та біотит-гіперстенові плагіограніти в ТФ V–VI 
(дод. 61–63). Структура порід гранолепідобластова. Текстура гнейсопо-
дібна (сланцювата). Мінеральний склад: олігоклаз – до 50 %, кварц – 
30 %, біотит – 12 %, гіперстен – близько 5 %, циркон – поодинокі зерна, 
рудний – < 1 %, лужний польовий шпат (альбіт?) – близько 1 %. 

Олігоклаз (№ 18–28) переважно субтаблитчастої форми з нерівними 
краями та груболинзоподібний (до 10 % від загальної кількості плагіок-
лазів). Видовження зерен за а:с – 2–3. Згасання найчастіше хвилясте. 
Розвинені поодинокі голчасті полісинтетичні двійники, що вигинають-
ся й виклинюються до центру зерна. Зустрічаються окремі аномально 
великі зерна цього мінералу типу порфірових виділень. Одне з таких 
зерен облямоване зоною ксеноморфного кварцу з мозаїчно-блоковим 
згасанням. Через все зерно мікропорфірового виділення проходять ла-
нцюжки антипертитів, які паралельні між собою. Форма антипертитів 
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сочеподібна (70 %), жердинна (25 %), гольчаста (5 %). Кут між ланцюж-
ками антипертитів та подовженням самого зерна плагіоклазу стано-
вить близько 20–25°. Вузькі кінцівки сочеподібних антипертитів роз-
вернені до довгої вісі мікропорфіру, що вказує на їх формування в 
умовах зсувної пластичної деформації зерна, що їх вміщує. 

Кварц представлений відносно крупними зернами лінзоподібної 
форми (а:с – від 2 до 5) та мікрозернистою модифікацією. Нерідко він 
асоціює з таким же дрібнозернистим вторинним плагіоклазом (аль-
біт?) і разом з ним створює своєрідний тектономатрикс породи. У 
свою чергу зерна лінзоподібної форми складаються із субзерен-
полігонів, які не порушують цілісність первинного зерна в цілому, а 
лише створюють мозаїчне згасання (див. рис. 4.21). 

Гіперстен утворює зерна неправильної форми. Як правило, він ме-
ханічно дезінтегрований, біотитизований і опацитизований. Видов-
ження таких зерен більш-менш односистемне. 

Певні особливості у створенні відзначених мікроструктур і текстур 
відіграє біотит. Цей мінерал за характером розподілу в породі та за 
формою створених ним скупчень представлений двома типами. Біотит 
першого типу утворює ланцюжково-прожилковий агрегат та окремі 
міжзернові пакети. Він фактично формує зонки-шви, що поділяють 
породу на лінзоподібні мікротіла. Такі шви досить слабо проявлені в ТФ 
V і чітко оформлюються у кліважеподібні зонки в ТФ VII. Біотит друго-
го типу представлено лейстами, що сформувалися по мікротріщінах 
спайності гіперстену, та, крім того, тими, що розсіяні серед кварц-
польовошпатової маси. Цікаво, що ступінь односистемної орієнтації 
таких лейст вища за орієнтування ланцюжків та пакетів біотиту пер-
шого типу. Значення а:с в окремих випадках досягає 10. 

Відзначені структурно-текстурні особливості даних порід зумовлені 
впорядкуванням, переважним орієнтуванням і видовженням зерен го-
ловних породоутворювальних мінералів. Зокрема, відхилення довгих 
осей кварцу, плагіоклазів та гіперстену від головного напрямку, що від-
повідає осі а, становить 5–7°. Саме таке орієнтування зумовлює слан-
цювату текстуру на мікрорівні та гнейсоподібність породи на мезорівні. 

Гіперстен-біотитові та лейкократові плагіограніти в ТФ VIII 
та ІХ (дод. 64, рис. 4.24 відповідно). Породи в даних тектонофаціях на-
стільки дислокаційно перероблені, що являють собою типові тектоніти.  

Структура порід гранолепідобластова та лепідогранобластова, текс-
тура мікросмугаста, сланцювата. Мінеральний склад: олігоклаз (55–
65 %), кварц (25–35 %), біотит (5–7 %), циркон (поодинокі зерна), руд-
ний (до 1 %). 

Олігоклаз створює зерна лінзоподібної форми, яка за параметрами 
відповідає значенню а:с – 2–3. Довга вісь переважної кількості зерен 
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субпаралельна аналогічної осі пакетів біотиту та лінзоподібних зерен 
кварцу. Цікаво, що цей мінерал у даній тектонофації майже не несе 
полісинтетичних двійників і має хвилясте згасання. Окремі крупні 
(порфіроподібні) зерна цього мінералу розчленовані на додаткові мік-
ролінзочки. Часто він порушений мікротріщинками, які заповнені 
тонколускатим біотитом. Більшість тріщінок орієнтована під кутом 
30–40° до головного напряму орієнтації великих осей зерен цього та 
інших породоутворювальних мінералів. Згасання зерен олігоклазу від 
одночасного до слабохвилястого. 

Кварц створює зерна лінзоподібної форми, з переважною й парале-
льною до зерен інших мінералів (лусок біотиту тощо) орієнтацією. 
Крупні та середні зерна кварцу гранульовані та полігонізовані; відно-
сно цілісні зерна мають різко виражене хвилясте згасання. 

Важливу роль у створенні відзначеної структури та текстури віді-
грає біотит. Він у породі є явно ксеноморфним. Створює ланцюжкові 
та міжзернові скупчення типу кліважних мікрошвів. Ланцюжкові ску-
пчення складаються із крупних лейст та пакетів, переважна більшість 
яких орієнтована площиною [001] перпендикулярно до поверхні шліфа 
(до 90 % пакетів), що свідчить про високий ступінь його впорядкуван-
ня в породі (див. дод. 64). За формою кінцівок пакетів можна виділити 
два їх типи: прямі та зубчасті (другі саме і фіксують динамічні умови 
його формування в місцях міжзернового розсуву). Міжзернові скуп-
чення біотиту представлені гострокутними, голчастими дрібними лус-
ками, які утворюють структури, подібні до східчастих, за рахунок про-
никнення в міжзерновий простір кварц-олігоклазової маси. 

Гіперстен представлений одиночними напіврозкладеними зернами 
і на характер структури породи не впливає. 

Грануляційно-рекристалізаційний (гранулобластезний) агрегат пред-
ставлений тонкозернистою кварц-альбітовою масою (зі значним пере-
важанням кварцу), поява якого знаменує виникнення вторинної будо-
ви породи. Розмір окремих зерен цієї маси (тектономатриксу) в 30–40 
разів менший за зерна породоутворювальних мінералів. Відсоткова 
частка міжзернового ксеноморфного альбіту не перевищує 2. Частка 
цього агрегату від загального об'єму породи становить до 5–7 %. 

Дислокаційні перетворення породи, окрім відзначених, проявлені у 
специфічному деформуванні зерен олігоклазу. Воно виражається в 
появі груболінзоподібних ділянок, що нагадують дубове листя, з неод-
норідним згасанням при двох ніколях. Подібні зонки, вірогідно, фік-
сують ділянки в'язких мікрозсувів у зернах олігоклазу, які здійсню-
ються за рахунок деформування його кристалічної гратки. 

Гнейсоподібний пегматоїдний плагіограніт у ТФ Х (дод. 65, 66). 
Порода перетворена в мікролінзоподібно-смугастий тектоніт – лейко-
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грануліт. Структура грануляційно-рекристалізаційна, мікротекстура 
лінзоподібно-смугаста. Мінеральний склад: олігоклаз (близько 60 %), 
кварц (близько 40 %), біотит (поодинокі лейсти та скупчення), мікро-
зерниста кварц-польовошпатова маса (тектономатрикс) охоплює до 
35 % об'єму породи. 

Структурно-мікротекстурні особливості породи визначаються наяв-
ністю крупних лінзоподібних реліктових зерен польового шпату, тонко-
лінзоподібних і стрічкоподібних зерен кварцу та мікрозернистої сегре-
гації кварцу та альбіту, які разом утворюють своєрідні смуги, що пара-
лельні між собою. Ділянки концентрування крупних зерен є похідними 
від розлінзування великих (що виходять за межі шліфа) гніздоподібних 
скупчень кварцу та плагіоклазу, про що свідчить характер їх згасання. 

Олігоклаз представлений лінзоподібними зернами з параметрами, 
які характеризуються значенням а:с – 7–10. Згасання зерен хвилясте, 
добре проявлене. Полісинтетичні двійники достатньо широко пред-
ставлені, як правило тонкі, голчасті, виклинюються та вигинаються, 
що також свідчить про пластичну деформацію зерен. Причому такі 
двійники орієнтуються приблизно під 15–20° до довгої осі зерна, що 
свідчить про його дислокаційну природу. Широко розвинені антипер-
тити. Їх орієнтування відносно довгої вісі зерна та напрямку зміщен-
ня знаходиться приблизно під кутом 25°. Слід зазначити, що мікролі-
нзоподібні антипертити у слабовигнутих зернах так само формують 
S-подібні ланцюжки. 

Кварц за формою, розмірами, характером збереженості зерен, а 
також за співвідношеннями з іншими мінералами, представлений 
трьома генераціями. Перша – відносно великі лінзоподібні зерна з рі-
зко проявленим хвилястим згасанням (розмір таких зерен приблизно 
вдвічі менший за розміри плагіоклазів). Друга генерація – повністю 
гранульовані або блоковані (за характером згасання), або полігонізо-
вані лінзоподібні та стрічкові зерна кварцу. Останні мають згасання 
або дуже слабке хвилясте, або, у переважній більшості, однорідне, що 
свідчить про практично повну релаксацію від деформаційних наван-
тажень зазначеного типу кварцу. Третя генерація представлена мік-
рогрануляційною сегрегацією, що разом з альбітом оточує великі зер-
на кварцу та плагіоклазу і складає власні смуги. Вміст цієї маси ста-
новить приблизно 20 % об'єму породи. 

Таким чином, із викладених даних з дислокаційної тектоніки та по 
тектонофаціях у плагіогранітних середовищах випливає, що тектоні-
чна течія в таких середовищах в умовах катазони реалізується на всіх 
масштабних рівнях одночасно, і загальною її тенденцією є формуван-
ня структурно-речовинної анізотропії на всіх таких рівнях. При цьому 
цікавим є те, що нешаруваті середовища перетворюються в розгляну-
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тих в'язкорозломних зонах у шаруваті зі своєю своєрідною стратифі-
кацією, кінематичною одиницею якого є пластично деформовані пер-
винні та новоутворені вторинні плоскі мезо- та мікротіла. 

 
3.3.2. В'язкорозломна тектоніка в гранітоїдах побузького комплексу  
В'язкорозломна тектоніка в гранітоїдах побузького комплесу вивча-

лася на Середньому Побужжі в Голованівській шовній зоні. Із позицій 
тектонофаціального аналізу ця тектонічна структура являє собою зосе-
редження в'язких розломів [88], до яких у даній частині Українського 
щита належать Тальнівсько-Врадієвський, Тернуватський, Капітанів-
ський, Ємилівський і Сухоташлицький подібні утворення (див. дод. 96). 
Ці розломи порушують гранітно-метаморфічні утворення палео- і нео-
архею, у тому числі гранітоїди побузького комплексу. Геологічна та 
тектонофаціальна будови цієї зони описано в розд. 9. 

Дослідження в'язкорозломної тектоніки в гранітоїдах побузького 
комплексу виконувалося на опорних профілях, із яких один прохо-
дить поздовж р. Південний Буг між селами Синицівка та Данилова 
Балка (Кіровоградська обл.) (див. рис. 3.49, розд. 3.2.2), а другий – по-
здовж р. Синюхи в районі сіл Станіславчик, Синюхін Брід, Калмазо-
во, Вільшанка (Кіровоградська та Миколаївська обл.) (рис. 3.50, 
розд. 3.2.2). 

Гранітоїди побузького комплексу на дослідженій частині Голованів-
ської шовної зони найчастіше представлені апліт-пегматоїдними різ-
новидами, із варіаціями їх складу від лейкократового до меланократо-
вого, а за структурою – від дрібнозернистої до гігантозернистої. І. Щер-
баков відносить породи цього комплексу до чарнокітоїдів [173]. У складі 
гранітів даного комплексу беруть участь біотит, калішпат, кварц, плагі-
оклаз. Іноді присутні гранат та рудні мінерали. У меланократових різно-
видах з'являється ортопіроксен і одночасно зникає біотит. 

В'язкі розломи у гранітоїдах проявлені як лінійні зони інтенсивного 
тектонічного розгнейсування гранітів, розлінзування й птигматизації 
жильних тіл, що є похідними додаткових фаз гранітоутворення. Ці 
тектонічні структури, крім гранітоїдів, порушують усі породи дніст-
ровсько-бузької та бузької серій, що зазнали діафторезу та мігматиза-
ції. Водночас вони самі поглинаються гранітоїдами житомирського й 
уманського комплексів і, до того ж, порушуються накладеною кліва-
жною в'язкою, крихко-в'язкою та крихкою розривною тектонікою на-
ступних етапів тектогенезу. Останній факт свідчить про те, що в'язкі 
розломи даного етапу сформувалися до появи масивів кіровоградсь-
кого та уманського комплексів. 

В'язкі розломи КЗ у побузьких гранітоїдах у межах опірного профі-
лю В–В1 представлені лінійними зонами гнейсуватої течії, що марку-
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ються ТФ V–Х, і які розділені крупним тілом гранітоїдів кіровоградсь-
кого комплексу, що на них накладається та їх поглинає (знищує). Го-
ловними структурними елементами в'язких розломів у даному сере-
довищі є, як уже відмічалося, тектонічна гнейсуватість порід і струк-
тури тектонічного розлінзування (і навіть меланжування жил та ма-
лих тіл додаткових фаз гранітоутворення). 

Одна із таких зон у районі с. Станіславчик має ширину як мінімум 
5 км (вона виходить за межі профілю і дійсні її розміри, мабуть, дещо 
більші). Ця тектонічна структура, головним чином, порушує біотитові 
граніти та лейкократові мігматит-граніти. Останні в її межах інтен-
сивно тектонічно розгнейсовані, а в тектонофаціях ІХ та Х взагалі пе-
ретворені в тонкосмугасті сланцеподібні тектоніти. Падіння цієї зони-
розлому переважно круте і варіює від 65 до 90° на захід та схід (Сухо-
ташлицький в'язкий розлом). 

Відповідно до замірів лінійності (вона переважно занурена під ку-
тами від 0 до 40° на південь) та інших структурних елементів, ці роз-
ломи є лівими зсувами з підкидовою складовою. 

Другий, менш тектонофаціально інтенсивний, в'язкий розлом КЗ 
виділено (але також не повністю) біля с. Вільшанка, де він порушує 
мігматити та мігматит-граніти побузького комплексу, а також гнейси 
та кристалосланці, ймовірно, неоархейського віку, які збереглися у 
вигляді крупного лінзоподібного острівця серед кіровоградських гра-
нітоїдів. Цей розлом проривається серією дайкоподібних тіл-апофізів 
відзначеного масиву гранітів кіровоградського комплексу. Він має 
майже меридіональне простягання і падає круто (приблизно 70° на 
схід), також являючи собою лівий в'язкий зсуво-підкид. 

Головним елементом подібних розломів у гранітах побузького ком-
плексу є тектонічна гнейсуватість на мікрорівні та структури теконі-
чного розлінзування й вторинного розшарування на мезорівні 
(рис. 3.68). 

Провідними механізмами, що забезпечували утворення гнейсува-
тості, була пластична формозміна (розплющення та видовження) зе-
рен біотиту та кварцу (рис. 3.69), а також часткова кристалізаційна 
грануляція породи й диференціація за формою та складом зерен по-
родоутворювальних мінералів породи. 

Формування в'язкорозломної тектоніки в середовищі гранітоїдів 
побузького комплексу відбувалося в декілька підетапів, серед яких 
виділяються дожильний, синжильний, післяжильний. Подібна дисло-
каційна імпульсивність знайшла відображення в тому, що в одних 
випадках жильні та інші малі тіла накладаються на гнейсуватість 
гранітів ранніх фаз, в інших випадках вони й самі залучені у сферу 
розгнейсування. Чітких границь між структурами відзначених під-
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етапів немає. Відповідні їм дислокаційні утворення, як правило, на-
кладаються одне на одне, утворюючі меланжеподібні структури 
(рис. 3.68).  

 

 
 

Рис. 3.68. Деталі опорного профілю В–В1 (див. рис. 3.50):  
а – тектонічний меланж, що створений розлінзованими жильними  
тілами та затиранням їх у інтенсивно розгнейсованій масі гранітів  

ранніх фаз побузького комплексу; б – вторинна монокліналь,  
що створена інтенсивним розгнейсуванням і вторинним  

розшаруванням гранітів різних фаз. Цю монокліналь порушують тіла  
постдеформаційних калішпатових пегматитів і аплітоподібних порід;  

1–3 – плагіоклаз-калішпатові граніти першої фази слабо  
розгнейсовані (1), помірно розгнейсовані (2), інтенсивно  

розгнейсовані (3); 4, 5 – калішпатові (рожеві) граніти другої фази  
розгнейсування (4) та нерозгнейсовані (5); 6 – пегматити жильної фази 

 
 

 
 

Рис. 3.69. Форма зерен кварцу вихідна в ТФ < V і та, що зумовлена  
пластичною деформацію в ТФ V–Х у біотитових та біотит- 

роговообманкових апліт-пегматоїдних гранітах побузького комплексу  
в зоні в'язкого розлому КЗ (спостереження виконані поблизу  

с. Станіславчик) 
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Розгнейсування на всіх відзначених фазах формування побузького 
комплексу, незалежно від складу та структури порід, здійснювалося в 
одному структурному плані. Приклад такої узгодженості показано 
нижче на серії відслонень, де зафіксовано, що жильні пегматити, які 
проривають середньозернисті біотитові граніти, розгнейсовані разом 
із цими гранітами в одному структурному плані. Це, між іншим, яск-
равий приклад деформаційної природи гнейсуватості порід! 

Відмічені вище дані з текстурних проявів "гранітоїдної" тектоніки 
та наведений нижче опис відслонень і текстурних пластинок порід 
побузького комплексу дає уявлення про будову в'язких розломів дано-
го типу на мезо- та мікрорівні в тектонофаціях від ІІІ–IV до Х. 

ТФ ІІІ–IV. Лейкократові граніти в розглянутій структурній ситуації 
масивні та практично ізотропні (дод. 67). На мікрорівні – це породи 
гранобластової, місцями гранулітоподібної структури. Основна части-
на породи складена кварц-польовошпатовою масою, де містяться по-
одинокі великі зерна мікрокліну із хвилястим згасанням, антиперти-
товими вростками та деформованими полісинтетичними двійниками. 
У тінях тиску навколо мікрокліну спостерігається рекристалізація 
кварцу з утворенням мікрозернистого (грануляційного) агрегату. Се-
ред цього кварцу близько 5 % зерен майже ізотропні, близько 30 – по-
лігонізовані, 65 % – гранульовані. 

ТФ V–VIII. Текстура порід у цій фації варіює від груболінзоподібної 
в ТФ V (дод. 68) до лінзоподібної в ТФ VII (дод. 71) та тонколінзоподіб-
ної в ТФ VIII. Відносно великі мікролінзи розпадаються на дрібніші, 
але, як правило, довгі осі останніх або паралельні між собою, бо 
спряжені під гострим кутом (15–20, іноді 30°). Співвідношення дов-
жини цих лінз до їх ширини коливається в межах від 1:3 до 1:5. Пла-
гіоклаз у тектонітах подібного типу частково руйнується за мікроклі-
важним механізмом по тріщинах спайності. З'являються луски ново-
утвореного біотиту, які переважно орієнтовані субпаралельно з на-
прямком осей відзначених мікролінзоподібних уособлень. 

ТФ ІХ–Х. На мезорівні гранітоїдні породи набувають майже ідеа-
льної тонкосмугастої текстури (дод. 69, 70). Розлінзовано й розшаро-
вано майже все, починаючи з усіх мезовключень і жил, і закінчуючи 
зернами породоутворювальних мінералів. Під мікроскопом такі по-
роди мають сланцювату мікротекстуру та гранобластову структуру з 
елементами гранулітоподібної. Порода фактично складається із мік-
ропластинок кварцу (з видовженням – а:с – до 30) та мікрозернистої 
гранулітоподібної польовошпатової маси, які чергуються між собою. 
Найбільші мікролінзи кварцу полігонізовані, гранульовані. Кварц, 
крім того, має або слабке двозаломлення, або повністю ізотропний. 
Це свідчить про високий ступінь упорядкування його оптичних осей, 
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характерний для дуже сильної деформації. Що ж стосується мікро-
зернистої маси, то при несхрещених ніколях вона виглядає однорід-
ною. Мікрозерна в ній мають неправильну форму, зі слідами зубча-
того проникнення одне в одне. Наявні в породі зерна рогової обман-
ки та біотиту концентруються завдяки механічній диференціації в 
лінзоподібно-ланцюжкові агрегати, які орієнтовані згідно з відзна-
ченою мікросланцюватістю. 

Яскраво відображають зміну внутрішньої будови породи в ТФ V–VIII 
та ТФ ІХ–Х текстурні пластинки гранітоїдів (дод. 71, 72 відповідно) – на 
них чітко простежується перехід від грубо-лінзоподібної до тонколінзо-
подібно-смугастої текстури порід у зоні вторинної монокліналі. 

Мікроструктурні дослідження вторинних мікромонокліналей від-
значеного типу показали високий ступінь упорядкування оптичних 
осей кварцу в їх межах. Зокрема, на діаграмі рис. 3.70 видно, що ма-
ксимум майже збігається з напрямком лінійності, а "розсіяні" оптичні 
осі формують два симетричних пояси.  

 
 

 
 

Рис. 3.70. Мікроструктурна діаграма розподілу оптичних осей кварцу  
(160 замірів) у зоні вторинної мікромонокліналі в інтенсивно  

розгнейсованому граніті (ТФ Х) (див. дод. 72). асbc – смугастість,  
bc – лінійність 
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Подібний розподіл наближається до S+R-тектонітів за М. Єлісєєвим 
[45] і свідчить про трансляційні механізми структурної реорганізації 
зерен кварцу по площині базапінокоїда [0001] (базальне ковзання) 
при температурі від 600 до 650°С та тиску від 8 до 20 кбар [130], що 
відповідає умовам структурно-реологічної умови КЗ–2. 

Викладені дані з дислокаційної тектоніки гранітоїдів побузького 
комплексу свідчать, що морфологічні форми прояву й механізми фор-
мування такої тектоніки мало чим відрізняються від аналогічної тек-
тоніки розглянутих у попередньому розділі гранітоїдів гайворонського 
комплексу. Тектонічна течія в зонах в'язких розломів так само здійс-
нюється шляхом розгнейсування на мікрорівні та розшарування на 
мезорівні. При цьому розгнейсування також реалізується за допомо-
гою пластичної формозміни зерен породоутворювальних мінералів, 
полігонізації зерен кварцу, бластезної грануляції зерен цього мінералу 
та частково польових шпатів. 



 

 

 
 
 
4 

УЛЬТРАМІЛОНІТОВІ СТРУКТУРИ 
 
 
 
До ультрамілонітів віднесено продукти глибокого мікроруйнування 

(мілонітизації) та стирання порід, що зазнали значного ущільнення й 
мікроперекристалізації, а в певних випадках навіть часткового плав-
лення при високих температурах, які відповідають умовам катазони. 
Специфіка, механізми та природа цих утворень є предметом диску-
сій. Тому, не торкаючись цього аспекту проблеми, зупинимося на роз-
гляді морфологічних форм прояву цих утворень. 

Названі утворення беруть участь у створенні дислокаційних структур, 
які за своєю морфологією наближаються до крихко-в'язких та крихких 
розломів вторинної епізони (описано в розд. 6). Серед подібних структур 
розвинені: 1) зони-шви псевдотахілітів (псевдотахілітові шви); 2) зони-
шви ультрамілонітів; 3) зони метакатаклазитів та 4) комбіновані струк-
тури, які складаються з ультрамілонітів і метакатаклазитів. 

На дослідженій території ультрамілонітові та метакатаклазитові 
структури розвинені як серед дислокаційних структур КЗ–1, так і се-
ред КЗ–2, а також у гранітоїдах усіх комплексів (включаючи кірово-
градський і уманський). Але надійно визначити їх належність до тієї 
чи іншої структурно-реологічної умови неможливо. Вони накладають-
ся як на дислокаційні структури обох відзначених структурно-
реологічних умов і, в той же час, поглинаються структурами МЗ. У 
цьому відношенні можна погодитися з О. Гінтовим, який вважає, що 
подібні утворення просторово та в часі пов'язані практично з усіма 
метаморфічними комплексами й відповідно мають вік від ранньоар-
хейських до протерозойських [29]. 

 
4.1. ЗОНИ ПСЕВДОТАХІЛІТІВ 

 
Такі зони найчастіше являють собою малопотужні (шириною від 

перших сантиметрів до перших метрів) зонки-шви, складені склопо-
дібними породами масивної або флюїдалеподібної чи очково-
флюїдалеподібної текстури (рис. 4.1).  

Подібні утворення зустрічаються рідко. Одне з них наприкінці  
80-х рр. було виявлено професором В. Заїка-Новацьким біля 
с. Гранітне у Вінницькій області. Нами проведено додаткові дослі-
дження цієї структури. Вони показали, що псевдотахіліти складають 
зону-шов потужністю 1,5 м, що порушує неоархейські собіти. Породи, 
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що складають цю зонку, являють собою скловатоподібну масу, де 
присутні оплавлені та трохи сплощені лінзоподібні тектонопласти 
польових штатів та інших мінералів. Під мікроскопом у них завжди 
фіксується наявність резорбірованих мікрозерен. Іноді скло заміщу-
ється мікролускуватим хлоритом та іншими мінералами. 

 

 
 

Рис. 4.1. Псевдотахілітовий шов, що порушує неоархейські собіти  
на правому березі р. Південний Буг біля с. Верхня Криниця  

на Вінниччині: 1 – псевдотахіліти очково-флюїдалеподібної текстури;  
2 та 3 – метакатаклазити по собітах з незначною кількістю  

псевдотахілітового матеріалу в цементуючій масі 
 
Породи мають катакластичну структуру та мікромігматичну очко-

ву текстуру (дод. 73). Деформація відбулася за рахунок мікротурбу-
лентної течії, унаслідок якої утворились мікросланцюватість, мікро-
складчастість і концентричні кругові структури (рис. 4.3). Смугас-
тість утворилася за рахунок чергування прошарків криптокристалі-
чного та рекристалізаційного кварцу (рис. 4.4). Криптокристалічний 
кварц утворює мікромозаїчну масу з окремими зернами, що практи-
чно не діагностуються, до того ж містить рудний компонент, який 
сформувався до максимальних деформацій. Рекристалізаційний 
кварц створює мікрозерна субізометричної або видовженої форми 
(а:с ≤ 1:2) та орієнтовані перпендикулярно до загального орієнтуван-
ня мікромігматитової смугастості, тобто перпендикулярно до верти-
кальних обмежень шва псевдотахілітів у цілому, причому в ново-
утвореному кварці відсутні сліди деформаційного навантаження 
(хвилястого згасання, блокування чи грануляції). Розмір новоутворе-
них зерен не перевищує 0,15 мм. Орієнтація новоутвореного кварцу 
та його постдеформаційний характер скоріше за все свідчать про те, 
що він сформувався із розплаву. 
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Порфірокласти псевдотахілітів представлені плагіоклазами та мік-
рокліном. Форма їхніх зерен овальна субізометрична, нагадує обката-
ну морську гальку. По периферії зерен розвивається криптокристалі-
чна оторочка, яка спостерігається на рис. 4.2–4.4. Зерна порфіробла-
стів позбуті мікротріщинуватості, отже, можна стверджувати, що 
пластичні деформації відбулися за високих термобаричних умов. 

 

 
 

Рис. 4.2. Мікромігматитова очкова текстура псевдотахілітів  
(фото шліфа до рис. 4.1). Ніколі не схрещені, збільшення 2х 

 

 
 

Рис. 4.3. Концентричні кругові структури у псевдотахілітах  
(фото шліфа до рис. 4.1). Ніколі не схрещені, збільшення 3,5х 

 
Наведені вище ознаки – наявність катакластичної та рекристалізо-

ваної складової псевдотахілітів, характер зерен порфірокластів – до-
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зволяють зробити висновок про подвійний механізм формування псе-
вдотахілітів: механічне руйнування та наступну течію продуктів такого 
руйнування у супроводі їх часткового плавлення. Наявність сингенети-
чних мікроструктур першого та другого процесів деякі вчені поясню-
ють комплементарними взаємонезаперечуючими фракційним плав-
ленням та механічним подрібненням первинної породи [203]. 

 

 
 

Рис. 4.4. Мікросмугастість у псевдотахілітах, зумовлена чергуванням  
смуг криптокристалічного та рекристалізованого кварцу  
(фото шліфа до рис. 4.1). Ніколі схрещені, збільшення 3,5х 

 
4.2. ЗОНИ УЛЬТРАМІЛОНІТІВ ТА МЕТАКАТАКЛАЗИТІВ 

 
До ультрамілонітів та метакатаклазитів ми відносимо породи-

тектоніти, які виникли при глибокому багаторазовому дробленні по-
рід до частинок псамітової (катаклазити) та пелітової (мілоніти) розмі-
рності при одночасному ущільненні та частковому бластезі в РТ-
умовах, що відповідають катазоні. Від псевдотахілітів вони відрізня-
ються тим, що мають криптокристалічну структуру і не несуть струк-
тур плавлення. 

Ультрамілоніти мають темно-сірий і навіть чорний колір. Являють 
собою порціляноподібні, масивні тонкодисперсні породи з характер-
ним раковистим зламом. У свою чергу, метакатаклазити складаються 
із мікроуламків незмінених порід субстрату (граніти, метаморфічні 
породи тощо), які цементуються ультрамілонітовою масою. 

Ультрамілоніти найчастіше самостійно або разом із метакатаклази-
тами складають зони-шви, які певною мірою відповідають крихким 
та крихко-в'язким розломам епізони. Ультрамілоніти, крім того, утво-
рюють жилкуваті, навіть гіллясті мікро- та мезотіла. Наявність остан-
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ніх і породжує неоднозначність у сприйнятті природи цих утворень. 
Можливо, вони формуються при одночасному чи послідовному прояві 
таких процесів: мікроруйнування у флюїдизованому стані; наступне 
впровадження ультрамілонітової маси; подальша речовинно-
мікроструктурна та тектонічна переробка цієї маси з формуванням 
лінійних зонок-швів.  

Розглянемо декілька прикладів прояву ультрамілонітової та метака-
таклазитової тектоніки. 

 

 
 

Рис. 4.5. Ультрамілонітові шви в зоні Сухоташлицького розлому  
(північна стінка кар'єру біля моста вузькоколійки на правому березі  

р. Синюхи поблизу с. Калмазове. Пояснення далі в тексті 
 

Приклад 1 – ультрамілонітова тектоніка в Голованівській шо-
вній зоні. Подібна тектоніка в даній зоні розвинена дуже обмежено, 
але невеличкі її фрагменти фіксуються майже по всій площі цієї зони. 
Досить наочну зону прояву ультрамілонітової тектоніки було виділено 
в зоні Сухоташлицького розлому на правому березі р. Синюхи біля 
моста вузькоколійки, поблизу с. Калмазове в гранітному кар'єрі. На 
північній стінці цієї виробки виділено фрагмент відзначеної зони й у 
тому числі ультрамілонітовий шов (рис. 4.5). Розломна зона склада-
ється із розгнейсованих амфібол-біотитових гранітів побузького ком-
плексу та біотит-піроксенових і біотитових кристалосланців (1), пег-
матитів жильної фази першої генерації (можливо жильної фази побу-
зького комплексу) (3) і габроїдів (2) та послідовно на них накладених 
зонок "біотитового" кліважу (6), жильних тіл пегматитів другої генера-
ції (4), швів ультрамілонітів (7) та швів борошнистих мілонітів (8). 
Праворуч на рисунку – планова схема цієї розломної зони: 5 – граніто-
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їди кіровоградського комплексу, 9 – крихкий розлом, якому відпові-
дають ультрамілонітові та борошнистомілонітові шви, що порушують 
побузькі та кіровоградські гранітоїди; 10 – "біотитові" мезорозриви. 

Ультрамілоніти цієї ділянки мають тонкодисперсну структуру, мік-
росмугасту та свілювато-очкову, очково-плойчасту текстуру. Крім того, 
вони містять тектонокласти – мікрозалишки похідної породи – і прак-
тично позбавлені вторинного скла (дод. 74–77). Основна маса (тектоно-
матрикс) ультрамілоніту на цій ділянці складена криптокристалічним 
біотитом та дрібногранульованим і рекристалізаційним біотит-кварц-
польовошпатовим агрегатом. Тектонокласти представлені округлими 
уламками плагіоклазу, мікрокліну, мікроділянками реліктового кварц-
польовошпатового агрегату та інших мінералів. Присутні округлі зерна 
новоутвореного гранату та пластинчасті зерна новоутвореного кварцу. 

Мікрошарувата текстура цих порід зумовлена наявністю "трасую-
чого" криптокристалічного біотиту, мікрозонок із мікрогранульованим 
кварц-польовошпатовим агрегатом та мікропластинок новоутворено-
го кварцу. Тектонокласти польових шпатів (кислий плагіоклаз і мік-
роклін), які присутні в ультрамілонітах, мікророзлінзовані і мають 
хвилясте згасання. У мікрокліні при цьому з'являється система мірме-
кітових вростків видовженої хвилястої форми (а:с – до 25), причому 
довга вісь цих мікротіл субпаралельна загальному орієнтуванню шва 
ультрамілонітів.  

Гранати, що присутні в породі, мають ізометричну форму (деякі 
майже ідеально круглі) і не несуть ніяких слідів руйнування. Мабуть, 
вони є синдеформаційними утвореннями, а їх наявність у такій якос-
ті свідчить про високі тиски під час структурно-речовинної реоргані-
зації первинного субстрату при ультрамілонітизації. Ще одним проце-
сом є переробка крупнолускатого первинного біотиту в тонколускатий 
і перевідкладення останнього. Така переробка відбувається в мікроді-
лянках відриву та розтягу між відносно великими тектонокластами 
плагіоклазів. Колір новоутвореного біотиту при несхрещених ніколях – 
світло-зелений або бурий. Частина такого біотиту "заліковує" тріщин-
ки спайності плагіоклазів, що свідчить про одночасне з відзначеною 
переробкою їх розкриття. 

Новоутворений біотит, про який йшлося вище, у даному випадку, 
швидше за все, утворився за рахунок перетирання та часткової рек-
ристалізації кліважного біотиту, зону якого проривають ультрамілоні-
ти. Що ж стосується відзначених мікрошаруватих, очково-свілюватих 
та мікроплойчастих текстур, то їх формування, мабуть, є сумарним 
результатом механічного мікроруйнування та диференціації продук-
тів такого руйнування, мікрогрануляції та руху в умовах зсувної течії 
(дод. 78). Присутність тектонокластів у такій відносно пластичній масі 
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зумовило на стадії пластичної течії турбулентність і, як наслідок 
останньої, – обтікання й завихрення мікрошарків, що призвело до по-
яви мікроскладок. 

Наведені мікроструктурні особливості прояву ультрамілонітової те-
ктоніки певною мірою свідчать, що вона формувалася при великих 
та, вірогідно, швидких деформаціях, які були не спроможні забезпе-
чити пластичну реструктуризацію та релаксацію породи в повному 
обсязі. Через це деформаційні зміни концентруються у вузьколокалі-
зованих швах. Фактично з цього етапу починається формування роз-
ломів, просторове положення яких відповідає регматичній сітці, умо-
ви та чинники формування якої були детально проаналізовані 
І. Чебаненком [163].  

Приклад 2 – комбіновані ультрамілоніт-метаклазитові струк-
тури. Подібний тип структур було досліджено на правому березі 
р. Південний Буг біля с. Гранітне на Вінниччині в неоархейських со-
бітах. У структурах даного типу ультрамілоніти створюють осьовий 
шов, а метакатаклазити – крайові частини цих структур. Переходи 
між цими породами поступові і разом вони створюють тектонофаціа-
льну зональність, яка відображає зміну ступенів мікроруйнування по-
рід від центру до периферії. Ступінь деформаційних перетворень при 
цьому визначається за співвідношенням метакатаклазитової та ульт-
рамілонітової складової. Частина останньої зі зростанням деформації 
поступово захоплює породу (від перших відсотків до майже 100 %). 
Така зональність маркується ТФ V–X, бал яких визначається за розмі-
ром мікроуламків та за відсотковим співвідношенням метакатаклази-
тів і ультрамілонітів, а також за структурно-текстурними особливос-
тями порід. При цьому ТФ VIII–X фіксують місце головного (осьового) 
шва, а тектонофація V – границі цих розломних структур з обох боків 
від шва (рис. 4.6, дод. 79–81). 

Цікаво, що тектоніти даного типу порушуються жилками накладе-
ної метасоматичної калішпатизації. Структура та текстура порід змі-
нюється від крупнозернистої масивної в метакатаклазитах до мілоні-
тово-тектонокластичної смугастої та очково-смугастої в ультрамілоні-
тах. Уламки в зазначених породах представлені зруйнованими зер-
нами або агрегатами кварцу та польових шпатів собітів серед крип-
токристалічного біотиту. 

Під мікроскопом ультрамілоніти погано реагують на світло. Вони 
мають мікроуламкову та мікролускувату структуру (рис. 4.7). Розмір 
мікрочастинок і мікролусок при цьому не перевищує 0,02 мм. Основ-
ну масу становить тонколускуватий агрегат біотиту. У криптокриста-
лічній масі відносно менше мілонітизованих порід, присутні кварц та 
польовий шпат. Великі тектонокласти представлені лінзами кварцу, 
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залишками зерен амфіболів. Великі лінзи кварцу мають чітко вира-
жене хвилясте згасання, тонкопластинчасту грануляцію. Рогова об-
манка утворює зерна неправильної, іноді лінзоподібної форми. По 
краях зерен цього мінералу спостерігається підвищення щільності біо-
титового матеріалу. Тектонокласти утворюють своєрідні ланцюжки 
лінзоподібних зерен або концентруються у груболінзоподібних агрега-
тах. У шліфі спостерігається своєрідна мікрозональність, яка створю-
ється наявністю: а) вузьких швів мікромілонітів (складені виключно 
тонколускатим біотитом); б) лінзоподібних мікрозон кварц-плагіокла-
зового складу, усередині яких містяться мікролуски біотиту та мікро-
зерна рогової обманки; в) ланцюжкових зон лінзоподібних зерен ро-
гової обманки; г) мікроділянок з лінзоподібними зернами кварцу. 

 

 
 

Рис. 4.6. Зона ультрамілонітизації та метакатаклазу (крихко-в'язкий  
розлом). Римські цифри – тектонофації за десятибальною шкалою.  

На розрізі: 1 – ультрамілоніти масивні та порфірокластичні; 2 – тонке  
перешарування ультрамілонітів і метакатаклазитів;  

3 – метакатаклазити; 4 – практично не захоплені катаклазом собіти;  
5 – грунтово-рослинний шар, 6 – жорств'яні осипи. Правий берег  

р. Південний Буг біля с. Гранітне на Вінничині 
 
Наведені данні свідчать, що деформаційні перетворення відбува-

лися, головним чином, за рахунок механічного перетирання, механіч-
ної течії мікрокластичного матеріалу та грануляції кварцу. 

Розломні структури розглянутих типів, на перший погляд, є па-
радоксальними утвореннями для високотемпературних умов ката-
зони, тому що поєднують у собі похідні як крихкого руйнування 
порід, так і пресування у високотемпературних умовах, часткового 
плавлення продуктів руйнування, а також в'язкої течії останніх. 
Відомо, що крихке руйнування відбувається або в умовах пружно-
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крихкого середовища, яке властиве холодним ділянкам земної ко-
ри, або при дуже великій швидкості деформації, у той час як від-
значені термічна обробка та в'язка течія матеріалу мають відбува-
тися при високих температурах. Більш-менш логічне пояснення 
механізму утворення псевдотахілітів та ультрамілонітів дає 
О. Гінтов [29], вважаючи, що ці породи-тектоніти формуються на 
заключних стадіях сколювання в умовах делантансії. 

 

 
 

Рис. 4.7. Ультрамілонітовий прошарок під мікроскопом.  
Ніколі не схрещені, збільшення 8х 
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ДИСЛОКАЦІЙНА ТЕКТОНІКА  
ТА ТЕКТОНОФАЦІЇ МЕЗОЗОНИ 

 
 
 
Дислокаційні структури та тектонофації мезозони (МЗ) своїм похо-

дженням зобов'язані прояву кліважної течії метаморфічних і граніто-
їдних порід у РТ-умовах, що відповідають епідот-амфіболітовій і зеле-
носланцьовій фації метаморфізму, а також низько- й середньотемпе-
ратурному метасоматозу, тобто за температур 300–450°С та тисках 1–
1,5 кбар [174]. На дослідженій частині УЩ такі мінеральні й дислока-
ційні перетворення разом із дислокаційними кліважними мають діа-
фторичний характер по відношенню до метаморфічних і дислокацій-
них утворень КЗ–1 та КЗ–2. Вони накладаються на сланцюваті та 
гнейсуваті структури останніх, а також на гранітоїди кіровоградсько-
го, житомирського й уманського комплексів, які, як відзначалося в 
попередніх розділах, "поглинають" структури цих структурно-
реологічних умов. Водночас дислокаційні структури МЗ перетинають-
ся крихко-в'язкими розломами вторинної епізони. Подібні співвідно-
шення дають підставу розглядати вік мезозональної дислокаційної 
тектоніки, як мінімум, післяуманський, а верхню вікову границю фо-
рмально можна зсунути аж до фанерозою. Але, найбільш вірогідно, 
що вік цієї тектоніки середньо- та пізньопротерозойський. 

Тектонофації кліважних розломів МЗ визначаються за сумою мік-
ро- та мезоструктурних ознак, що характеризують інтенсивність клі-
важу, мінерально-текстурні зміни порід, які спряжені з кліважуван-
ням, співвідношення кліважу з геометричними елементами складок, 
ступені стиснення складок, ступені мезорозлінзування та будинажу. 
Нижче наведено шкалу тектонофацій за мезозонками, адаптовану 
нами з уточненнями й додатками для гранітно-метаморфічних сере-
довищ досліджуваного району (табл. 5.1). 

 
5.1. КЛІВАЖНІ РОЗЛОМИ 

 
Найважливішими формами дислокаційних перетворень середовищ 

і порід в умовах МЗ є кліважні розломи. Подібні структури являють 
собою лінійні зони кліважної, своєрідної в'язкої течії порід. За своєю 
морфологією вони певною мірою відповідають зонам сколювання 
О. Гінтова [30]. 
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Розломи даного типу структурно зональні й маркуються ТФ V–X, у 
складі яких тектонофація Х (чи будь-яка інша менш бальна, але від-
носно максимальна для даної структури) фіксує їх осьову частину – 
місце в них номінального шва. Як правило, такі структури успадко-
вують структурну анізотропію порід, що сформувалася на попередніх 
етапах, і тому вони досить невиразно проявлені в середовищах, що 
вже несуть сланцюватість, і в той же час добре морфологічно прояв-
лені в тих гранітоїдах, які не несуть гнейсуватості. Зокрема, вони чу-
дово проявлені в гранітоїдах кіровоградського, житомирського та 
уманського комплексів. 

Внутрішня будова та мезоструктурні елементи кліважних розломів 
вивчалися в Голованівській шовній зоні на опорних профілях А–А1 та 
В–В1 (див. рис. 3.49, 3.50). Масштаби прояву розломних структур да-
ного типу показано на геолого-тектонофаціальній схемі (див. дод. 96). 
Подібні розломи представлені кліважними зонами, ширина яких ко-
ливається від 0,5 до 6–7 км. Одна з таких зон просторово збігається із 
Врадієвським в'язким розломом КЗ–2 і має приблизно те ж простя-
гання. Інші зони утворюють самостійні розломи. Більше того, вони 
проявлені на ділянках, де відсутні дислокаційні перетворення КЗ–2. 
Падіння цих розломів приблизно таке, як і КЗ–2. Згідно із замірами 
лінійності, ці тектонічні структури належать до підкидозсувів. 

Основними структурними елементарними таких тектонічних утво-
рень є кліваж, структури тектонічного розлінзування, складки приро-
зломного вигину (S-складки). Але найважливішу роль у формуванні 
в'язкорозломної тектоніки відіграє кліваж. Тому зупинимося на його 
характеристиці детальніше.  

 
5.2. КЛІВАЖ 

 
Кліваж МЗ більш-менш систематично досліджувався нами в Голо-

ванівській шовній зоні, а також на інших ділянках "гранулітової" час-
тини Українського щита. Морфологічним його виразом є системи па-
ралельних мікро- та мезорозривів, мікрошви яких складені новоутво-
реними мінералами епідот-амфіболітової та зеленосланцьової фацій, а 
також середньо-високотемпературного метасоматозу. За морфологіч-
ними формами прояву, характером мінерального супроводження та 
механізмами формування кліваж нами поділено (з урахуванням відо-
мих літературних даних з його проблеми [83; 87]) на такі типи: 
1) динамометаморфічний; 2) синметасоматичний та 3) механічний. 

Динамометаморфічний кліваж представлений дуже тонкими 
(потужністю до перших міліметрів) майже лінійними мікрошвами, 
виповненими дрібно- та середньолускатим біотитом, у супроводі ін-
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ших, відповідних відзначеним вище фаціям метаморфізму, мінералів 
(силіманіт, гранат та інші), у вигляді сланцюватого агрегату (дод. 82). 
Довжина та потужність подібних зонок-швів корелюється з інтенсив-
ністю кліважу, а морфологія залежить від складу первинного субстра-
ту та інтенсивності дислокаційного процесу. 

Кліваж даного типу розвинений як накладений практично в усіх 
метаморфічних породах, мігматитах і гранітоїдах, що беруть участь у 
будові Українського щита на даній площі, включаючи граніти кірово-
градського, житомирського та уманського комплексів. 

Потужність кліважних швів і ступені їх упорядкованості залежать 
від інтенсивності кліважування, а також від мінерально-структурних 
особливостей субстрату, де він проявлений (дод. 83, 84). Зокрема, шви 
кліважних мікророзривів порівняно витримані за потужністю та про-
стяганням у рівномірнозернистих породах субстрату і, навпаки, від-
значаються пережимами та роздувами, а в окремих випадках і змі-
ною простягання в нерівномірно зернистих породах субстрату. Біль-
ше того, такі шви обтікають відносно міцні мікроділянки породи. При 
зростанні інтенсивності (тобто в тектонофаціях високих балів) кліваж 
стає майже паралельним, і створена ним подільність породи набуває 
вигляду вторинної монокліналі. 

На мікрорівні породи, по яких розвинений динамометаморфічний 
кліваж, найчастіше мають гранолепідобластову, з елементами бласто-
мілонітової, структуру та мікролінзоподібну або мікролінзоподібно-
смугасту текстуру. Розмір лусок біотиту коливається від перших сотих 
до перших десятих часток міліметра (рис. 5.1, 5.2). Як видно на фото-
графіях шліфів, біотитові стрічки обтікають крупні зерна плагіокла-
зів, які виступають у ролі жорстких мікроділянок (рис. 5.3, 5.4). 

Кліважування подібного типу супроводжується пластичним розлін-
зуванням плагіоклазів, амфіболів, мірмекітизацією та розлінзуванням 
кварцу, в поодиноких випадках – утворенням у біотиті полісинтетич-
них двійників та новоутворенням біотиту в тінях тиску крупних зерен 
плагіоклазів. 

Кліваж даного типу, з огляду на відзначений вище характер його 
розвитку, швидше за все сформувався в термальних умовах, що від-
повідають силіманіт-амфіболітовій та епідот-амфіболітовій фаціям, за 
допомогою синдеформаційної перекристалізації порід (у даному ви-
падку переважно біотитизації) на мікроділянках локалізації пластич-
ної деформації поздовж кліважних поверхонь. Можна припустити, 
що така перекристалізація стимулювалася аномальним зростанням 
дотичних напружень на відзначених мікроділянках і, мабуть, сама 
брала участь у забезпеченні пластичних форм розтягання – стиснення 
породи на відзначених ділянках. Подібний механізм, наприклад, має 
місце при забезпеченні кліважування порід у мезозоні [111; 113].  
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Рис. 5.1. Початковий етап "біотитового" кліважування (чорне)  
в гранітах побузького комплексу в ТФ VI МЗ. Кар'єр біля с. Калмазове  

Кіровоградської обл. 
 

 
 

Рис. 5.2. Система біотитових швів (чорне) по граніту кіровоградського 
комплексу в ТФ VIII МЗ. Кар'єр біля с. Калмазове Кіровоградської обл. 

 
Синметасоматичний кліваж є похідним від зсувних деформа-

цій, які відбувалися синхронно з метасоматичною зміною порід або з 
активізацією флюїдного потоку [177]. Він представлений системами 
мікро- та мезошвів, які заповнені лускатим агрегатом, що складений 
біотитом, мусковітом, графітом та іншими метасоматичними мінера-
лами (дод. 85, 86). Найчастіше превалюють біотитові заміщення.  



5. Дислокаційна тектоніка та тектонофації мезозони 

 

 151

 
 

Рис. 5.3. Кліважні мікрошви, складені агрегатом  
середньолускатого біотиту, по граніту побузького комплексу.  

Поле зору 1,5 мм, ніколі схрещені 
 

 
 

Рис. 5.4. Кліважні мікрошви, складені агрегатом дрібнолускатого  
біотиту, у граніті кіровоградського комплексу.  

Поле зору 2,5 мм, ніколі схрещені 
 
При цьому метасоматичний біотит, на відміну від динамометамор-

фічного, утворює переважно середньо-, а іноді навіть крупнолускаті 
агрегати. Потужність мікрошвів, що містять цей агрегат, найчастіше 
становить перші сантиметри, а часом сягає кількох десятків сантиме-
трів, що набагато більше, ніж потужність швів динамометаморфічно-
го кліважу. Орієнтування лусок біотиту у швах кліважу даного типу 
відносно досконале тільки на границях мікрошвів, а в центральній 
частині останніх воно нерідко зникає.  

Механічний кліваж являє собою паралельні мікрозонки-шви, які 
порушують слюдисті (біотитові, мусковітові) та інші метасоматити та 
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в межах яких здійснено обертання й переорієнтація окремих лусок і 
пакетів лусок цих мінералів (дод. 87). На мікрорівні механічне кліва-
жування добре проявлено у вигляді вузьких зонок, складених відзна-
ченими мінералами (рис. 5.5, 5.6). 

 

 
 

Рис. 5.5. Шліф до дод. 87.  
Вузький біотитовий шов у механічно розкліважованій  

метасоматичній породі (по діагоналі знімку).  
Збільшення 3х, ніколі не схрещені 

 

 
 

Рис. 5.6. Збільшена фотодеталь рис. 5.5.  
Мікролускатий агрегат біотиту. Збільшення 8х, ніколі не схрещені 
 
Кліваж цього типу на Середньому Побужжі яскраво розвинений у 

зонах розломів, що порушують кіровоградські гранітоїди (дод. 88, 89). 
За віком та умовами формування він, мабуть, близький до розгляну-
того вище синметасоматичного. 
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Рис. 5.7. Мезоструктурні елементи кліважних розломів мезозони:  
1 – "біотитовий" кліваж; 2 – тектонічні лінзоподібні тіла  

розгнейсованих апліт-пегматоїдних гранітів побузького комплексу;  
3 – тектонічні лінзоподібні тіла нерозгнейсованих гранітів того ж  
комплексу; 4 – тектонічні лінзоподібні тіла масивних ендербітів;  

5 – тектонічні лінзи кварц-польовошпатових жильних метасоматичних  
порід. Розташування відслонень: а – біля с. Синюхин Брід; б – лівий  
берег р. Синюхи, 1,5 км на північ від с. Добрянка; в, г –  на березі  

р. Ятрань біля с. Перегонівка; д – лівий берег р. Синюхи у с. Федорівка;  
е, є –  поблизу с. Тернівка 
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5.3. МЕЗОСТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КЛІВАЖНИХ РОЗЛОМІВ 
 
Мезоструктурні елементи кліважних розломів МЗ представлені: 

1) кліважними мезорозривами та пов'язаними з ними структурами 
в'язкого розлінзування та будинажу; 2) складками ламінарної течії. 

Кліважні мезорозриви та структури мезорозлінзування. Пе-
рші являють собою лінійні зонки прояву інтенсивного кліважу потуж-
ністю від перших десятків сантиметрів до перших десятків метрів. 
Такі зонки створюють лінзоподібну мережу, яка поділяє породи на 
лінзоподібні блочки. При зростанні інтенсивності розлінзування по-
тужність кліважних мезорозривів у кожній наступній тектонофації 
поступово збільшується та одночасно зростає їх лінеаризація (упоряд-
кування відносно напрямку зміщення) (рис. 5.7). У вищих тектонофа-
ціях ці розриви зливаються в єдине ціле. При цьому в гетерогенних 
середовищах формується меланж. 

Складки ламінарної течії мають практично ті ж геометричні особ-
ливості, що й аналогічні структури КЗ–1 та КЗ–2. Відрізняє їх лише 
те, що координатором течії порід у даному випадку є кліваж 
(рис. 5.7, е) та кліважні мезорозриви. Представлені такі структури 
невеличкими пакетами в інтенсивно розкліважованій шаруватій ма-
сі біотитових гнейсів. 
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ПОСТМЕТАМОРФІЧНА ТЕКТОНІКА  
ВТОРИННОЇ ЕПІЗОНИ 

 
 
 
Вторинній епізоні (ВЕЗ) належать пружно-крихкі середовища, дис-

локаційні перетворення порід у межах яких відбуваються при темпе-
ратурах, що нижче кінематичного порогу метаморфічних реакцій, тоб-
то при низьких температурах. Деформації в цій структурно-реологічній 
умові переважно мають крихкий або крихко-пластичний характер.  

На дослідженій території цій умові відповідають відносно наймоло-
дші дислокаційні структури, які сформувалися в тектонічному режимі 
щита, тобто в умовах регіонального охолодження та підняття (і глибо-
кої ерозії) гранітно-метаморфічних товщ із зони високих ізотерм у ду-
же низькі. Земна кора (і, вірогідно, літосфера в цілому) у такому режи-
мі являла собою відносно холодний моноліт, тобто більш-менш однорі-
дне в реологічному відношенні макросередовище. Можна припустити, 
що нижня границя ВЕЗ у подібній ситуації, мабуть, була занурена на 
десятки кілометрів. У дослідженому районі такі умови панували, як мі-
німум, протягом усього фанерозою та, дуже вірогідно, що й у рифеї.  

Дислокаційні структури вторинної епізони представлені: 1)  зонами 
крихкого кліважування порід; 2) крихкими та крихко-в'язкими роз-
ломами; 3)  прирозломними макро- та мезоскладками (S-складками).  

Просторове положення розломних структур даного етапу визнача-
ється регматичною сіткою розломів [163]. 

Тектонофації ВЕЗ мають спільні ознаки з аналогічними фаціями 
катазони та мезозони за ступенем стиснення складок, тектонічного 
розлінзування, і в той же час їм притаманні власні мікро- та мезост-
руктурні ознаки, які характеризують ступені механічних перетворень 
гірських порід (табл. 6.1). 

 
6.1. СТРУКТУРИ КРИХКОГО КЛІВАЖУВАННЯ 

 
Структури крихкого кліважуння метаморфічних порід та гранітої-

дів розвинені локально і самостійної ролі на дослідженій ділянки УЩ 
не мають. Вони являють собою більш-менш лінійні смуги поділу порід 
на кліважеподібні жорсткі мікролітони-пластини товщиною від 2–3 до 
12–15 см, що не супроводжується ніякими мінеральними змінами по-
рід і по яких не проявлені будь-які зсувні мікрозміщення. Такий клі-
важ розвинений біля поверхні. Його виникнення пов'язано з гіпер-
генними процесами.  
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Найчастіше він формувався як крихкий відрив по одній чи одно-
часно двох та навіть трьох поверхнях, де діють нормальні напружен-
ня σ1, σ2 та σ3. За фізичними умовами формування такий кліваж мо-
жна поділити на такі типи: 1) поверхневопов'язаний; 2) десквамацій-
ний; 3) прототектонічний [87]. 

Поверхневопов'язаний кліваж. Кліваж даного типу розвинений у 
метаморфічних породах і гранітоїдах біля розкритої ерозією поверхні 
як реакція порід на розвантаження від напружень. Морфологічно він 
являє собою густу тріщинуватість відриву, яка орієнтована паралель-
но відзначеній поверхні. Він проявлений як горизонтальний, нахиле-
ний та вертикальний. Глибина його розповсюдження не перевищує 
першого десятка метрів. Подібний кліваж не супроводжується будь-
якими мінеральними та структурно-текстурними змінами порід.  

Подільність, що зумовлена таким кліважем, розвинена достатньо 
широко й часто спостерігається на вертикальних відслоненнях 
(рис. 6.1). При цьому товщина кліважеподібних пластинок коливаєть-
ся від перших десятків метрів до перших міліметрів. 

 

 
 

Рис. 6.1. Поверхнево пов'язаний кліваж у собітах  
у верхній частині відслонення. Поблизу с. Салинці у Вінницькій області 
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Десквамаційний кліваж. Формування такого кліважу зумовлено 
тонким відшаруванням (десквамацією) порід біля поверхні внаслідок 
температурного вивітрювання. Його прояви звичайно спостерігають-
ся на прибережних скельних ділянках водоймищ, на яких породи 
протягом доби багаторазово омиваються водою і у зв'язку з цим пері-
одично охолоджуються та нагріваються. Він розвинений на узбереж-
них ділянках р. Південний Буг та багатьох інших річок. 

Прототектонічний кліваж. Такий кліваж являє собою крихку 
тріщинуватість, що формувалася як контракційна при остиганні гео-
логічних тіл у твердій фазі. На дослідженій території за фізичними 
умовами формування подібний кліваж можна поділити на: 1) прото-
тектонічний твердої фази інтрузивних тіл та 2) прототектонічний ре-
гіональний.  

Прототектонічний кліваж твердої фази інтрузивних тіл 
утворюється на заключній стадії остигання таких тіл, якщо їх станов-
лення відбувається в середовищі, що відповідає епізоні. Остигання 
таких масивів здійснюється у напрямах зверху – донизу та збоку – до 
центру. При цьому виникає декілька систем крихких тріщин (за 
Г. Клоосом): S-тріщини – поздовжні щодо директивних структур і 
найчастіше паралельні крутопадаючим контактам, Q-тріщини – нор-
мальні до поздовжніх тріщин), L-тріщини – горизонтальні, які поділя-
ють породи на блочки товщиною більше перших десятків сантимет-
рів. При переважанні першої або третьої системи прототектоніка на-
буває вигляду кліважу. 

Прототектонічна тріщинуватість цього типу нами надійно в грані-
тоїдах Середнього Побужжя не була виділена. Можливо до неї нале-
жить тріщинуватість, що розвинена в межах гранітоїдних масивів кі-
ровоградського, житомирського та уманського комплексів.  

Регіональний прототектонічний кліваж зазвичай представле-
ний односистемно орієнтованою крихкою тріщинуватістю, яка прояв-
лена на значних ділянках і просторово не прив'язана до інтрузивних 
масивів. Як правило, він розвинений на давніх щитах та епігеосинклі-
нальних орогенах, які у сферу низьких ізотерм (вторинна епізона) при 
блокових підняттях були виведені зі сфери високих ізотерм (катазона 
або мезозона). Є підстави вважати, що на Середньому та Верхньому 
Побужжі він також розповсюджений достатньо широко. Його виділен-
ня ускладнюється тим, що він майже згідно накладається на тектоніч-
ну сланцюватість, гнейсуватість, смугастість метаморфічних порід і 
тому його поверхні нагадують тріщини сколювання (рис. 6.2). Але по 
цих поверхнях не фіксуються будь-які мікрозміщення і вони не супро-
воджується будь-якими вторинними мінерально-текстурними змінами 
порід. За це кліваж даного типу ще називають "сухим". 
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Рис. 6.2. Регіональний прототектонічний кліваж,  
що згідно накладений на сланцюватість мігматит-гранітів  

побузького комплексу на Середньому Побужжі біля р. Синюхи 
 

Інтенсивність такого кліважування (якщо цей кліваж, без ураху-
вання мінеральних змін, порівняти з кліважем розглянутої в попере-
дньому розділі мезозони) досягає рівня, що відповідає тектонофаціям 
V–VII. При цьому зміна його інтенсивності має літологічно вибірковий 
характер. Зокрема, вона найбільш значна у породах, які несуть гней-
сувату та кристалізаційно-сланцювату анізотропію, і згасає в масив-
них (ізотропних) пегматоїдних гранітах та жилах пегматитів. Часто 
подібний кліваж облямовує, обминає блоки відносно масивних порід, 
копіюючи їх конфігурацію за простяганням і падінням. 

 
6.2. РОЗЛОМИ 

 
Вторинна епізона на Українському щиті представлена крихкими та 

крихко-в'язкими розломами. 
 
6.2.1. Крихкі розломи 
Порушення цього типу в даній структурно-реологічній умові явля-

ють собою вузькі (рідко ширші від першого десятка метрів) шви, за-
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повнені борошнистими мілонітами – пухким, тонко перетертим мате-
ріалом – і катаклазитами – продуктами багаторазового дроблення та 
фрикційного ковзання частинок, розміром від перших міліметрів до 
перших сантиметрів (дод. 90, рис. 6.3). 

Розломи цього типу не несуть структурної зональності. Більше то-
го, їх шов маркується ТФ ІХ або Х ВЕЗ, а за межами шва вже на від-
стані перших метрів рівень таких перетворень спадає до ТФ І ВЕЗ 
(якщо не враховувати тектонофації попередніх етапів дислокацій-
них перетворень).  

З розломами даного реологічного типу не пов'язані ніякі складчасті 
форми. Вони забезпечують формування виключно брилово-блокової 
тектоніки на УЩ і, як правило, є відносно наймолодшими тектоніч-
ними порушеннями. 

 

 
 

Рис. 6.3. Мілоніт-катаклазитовий шов крихкого розлому.  
У тонкоподрібненій масі затерті блочки напіврозкладених  

гранітогнейсів. Правий берег р. Пд. Буг навпроти  
с. Салькове Кіровоградської обл. 

 
6.2.2. Крихко-в'язкі розломи 
Такі порушення, на відміну від попередніх, крім мілоніт-

катаклазитового шва, ще мають "сорочку" із тектонічно брекчийова-
них порід, яка облямовує такий шов із обох боків. Вони структурно 
зональні, і ця зональність маркується ТФ від VII до Х. Зокрема, ТФ IX 
та Х маркують мілоніт-катаклазитовий шов, а ТФ VII–VIII – зону про-
яву брекчування, інтенсивність якого спадає в напрямку від відзна-
ченого шва до периферії з обох боків від цього шва. 

Розломи обох типів на дослідженій частині Українського щита роз-
винені широко. Їм відповідають практично всі зображені на геологіч-
них картах червоними лініями порушення, включаючи Тальнівський 
та Первомайський, Хмільникський і Хмельницький, а також багато 
інших менш порядкових розривів меридіонального, широтного та діа-
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гонального простягань. Деякі такі розломи супроводжуються лінійни-
ми корами вивітрювання. Зокрема, такі утворення нами зафіксовані 
в зоні Врадієвського розлому на правому борту р. Синиця поблизу 
с. Синицинці (дод. 91), а також у зоні Ємилівського крихкого розлому 
поблизу с. Станіславчик. 

Із розломами обох відзначених реологічних типів пов'язана блоко-
во-брилова тектоніка, типова для режиму щита й характерна для епі-
платформених орогенів. Така розломна тектоніка, і більше ніяка, 
утворює ортогональні та діагональні системи, що створюють регмати-
чну сітку [163]. 

Розломи подібного типу нерідко рудоносні. Одна із таких структур 
нами досліджена на Малобраталівському молібденовому рудопрояві 
(біля с. Малий Браталів у Житомирській області). 

Крихкорозломна тектоніка на цьому рудопрояві порушує плагіок-
лаз-калішпатові гранодіорити бердичівського комплексу (рис. 6.4).  

 

 
 

Рис. 6.4. Геологічна схема ділянки Малобраталівського рудопрояву.  
Умовні позначення: 1 – гранодіорити не змінені й недеформовані  

(ТФ І–ІV ВЕЗ); 2 – брекчійовані гранодіорити (ТФ V–VI ВЕЗ);  
3 – катаклазовані граніти (ТФ VII–VIII ВЕЗ). Тонкими лініями виділена  
річка та фрагмент греблі. Чорними кружечками та цифрами біля них  

позначені точки спостереження 
 
Породи мають темно-рожевий колір. Вони масивні, їх структура 

нерівномірнозерниста: від крупно- до дрібнозернистої. Форма зерен 
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близька до субізометричної. Проглядаються структури первинної течії 
у вигляді ледь помітних стрімчастих утворень. Іноді в цих породах 
присутні невеличкі лінзоподібні ксеноліти (можливо залишки субстра-
ту) порід, схожих на кристалосланці. 

Розлом морфологічно представлений зоною кліважеподібного 
дроблення та катаклазу порід. Вона має зональну будову: осьова 
частина складена катаклазитами (дод. 92) і маркується тектонофа-
ціями VII–VIII, а крайові частини (спостерігається тільки одна кра-
йова частина) – подробленими породами, які маркуються тектоно-
фаціями V–VI (дод. 93). 

Макроскопічно породи в зоні цього розлому являють собою мікро-
подріблену масу, яка складається із тектонокластів (уламків) розміром 
від десятих часток міліметра до перших сантиметрів. Відносно великі 
тектонокласти являють собою залишки породи, а найдрібніші – улам-
ки зерен польових шпатів, кварцу та інших мінералів.  

Відзначене дроблення порід має кліважеподібний характер і ство-
рюється сіткою мікрохвилястих, але одночасно більш-менш переваж-
но орієнтованих, мезо- та мікророзривів, які поділяють породу на лін-
зоподібні, а іноді субізометричні мезо- й мікроблочки розміром від 20–
30 до перших сантиметрів. Поверхні відносно найбільш великих та-
ких розривів притерті та місцями нагадують дзеркала ковзання. Іноді 
на цих поверхнях присутні штрихи ковзання. Останні найчастіше 
орієнтовані субгоризонтально. Простягання цих розривів коливається 
від 340 до 20º і усереднено становить приблизно 350°. Падіння таких 
розривів переважно круте та коливається в інтервалі 70–90–70º.  

Породи гідротермально змінені (головним чином, окварцовані) й 
озалізнені (просочені гідроокислами заліза) та місцями покриті "заліз-
ною" кіркою. 

Простягання розлому на дослідженій ділянці близьке до меридіона-
льного. Падіння круте (можливо вертикальне). Схоже, що цей розлом 
являє собою зсув. Певною мірою про це свідчить наявність субгори-
зонтальної лінійності. 

Розломна зона чітко виділяється за підвищеною магнітністю порід. 
Остання перевищує фонову в декілька десятків разів. 

 
6.3. СКЛАДКИ ПРИРОЗЛОМНОГО ВИГИНУ 

 
Складки у ВЕЗ утворюються за допомогою вигину й волочіння тіл 

поздовж змішувачів. На території дослідженої частини Українського 
щита у сферу подібного складкоутворення залучені розсланцьовані, 
тектонічно розгнейсовані (дод. 94, 95) та розкліважовані метаморфіч-
ні породи, а також вторинно розшаровані мігматити. Їх формування 
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переважно пов'язано з горизонтальними зсувними зміщеннями по 
крихко-в'зких розломах усіх порядків, і в тому числі по мезотріщинах. 
Таке зміщення відбувалося поперечно до поверхонь розсланцювання, 
тектонічного розгнейсування або вторинної смугастості. Найчастіше у 
сферу подібного складкоутворення залучені крутопадаючі товщі. У 
зв'язку з цим шарніри таких складок нахилені круто або навіть пада-
ють вертикально. 

Характерна особливість складок даного типу полягає в тому, що 
найбільш деформоване (стиснене й розтягнуте) те їх  крило, яке збіга-
ється з розломом. Осьові поверхні складок орієнтовані паралельно 
розлому чи тріщині-зміщувачу. 

Складки подібного типу описані в роботах О. Гінтова [29; 30], 
П. Верем'єва [18; 19]. Тому в цій роботі вони детально не розгляда-
ються. 

Порівняння морфологічних форм прояву та механізмів реалізації 
вторинноепізональної дислокаційної тектоніки розглянутої частини 
Українського щита з аналогічною тектонікою фанерозойських склад-
частих областей Північної Євразії дає підставу вважати, що вона 
сформувалася в режимі орогенезу та щита і в часовому відношенні 
охоплює весь фанерозой і, вірогідно, неопротерозой. Швидше за все 
крихкі форми прояву подібної тектоніки належать фанерозою, а кри-
хко-в'язкі – протерозою. З останніми пов'язаний прояв, мабуть, най-
більш продуктивного середньотемпературного зруденіння на даній 
частині Українського щита. 



 

 

 
 
 
7 

ПЕТРОМАГНІТНІ АСПЕКТИ  
АНАЛІЗУ СИНМЕТАМОРФІЧНОЇ ТЕКТОНІКИ  

ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ 
 
 
 
Синметаморфічні дислокаційні перетворення гірських порід здійс-

нюються в зонах тектонічної течії в РТ-умовах, які відповідають гра-
нулітовій, амфіболітовій та зеленосланцьовій фаціям (катазона та ме-
зозона). Вони супроводжуються зміною текстури, структури, а в пев-
них випадках і мінерального складу цих порід. Подібні мікротектоні-
чні й петрографічні трансформації тією чи іншою мірою відобража-
ються в зміні певних фізичних властивостей порід. При цьому найбі-
льші такі зміни проявляються в породах, які набули при деформації 
будови типу сланцюватої, гнейсуватої, кліважної та будь-якої іншої, 
що має анізотропний характер. Більше того, у породах з такою струк-
турною організацією часто фіксується залежність між досконалістю її 
прояву та окремими петрофізичними властивостями порід. Зокрема, 
досвід вивчення порід петрофізичними методами, що мають структу-
рну анізотропію, показав, що відносні ступені структурних перетво-
рень відзначеного типу адекватно відображаються в параметрах 
окремих видів петрофізичної анізотропії. Така тенденція раніше (при 
дослідженні тектонофацій палеозойських складчастих споруд) була 
виявлена у породах, що зазнали кліважних перетворень у супроводі 
зеленосланцьового динамометаморфізму. У таких породах була вста-
новлена пряма кореляція між ступенями кліважування та відносною 
величиною пружної анізотропії [113], а також анізотропії електроопо-
ру [84]. А. Сухорада, М. Гузій та В. Заїка-Новацький, досліджуючи в 
Ятранському блоці (Середнє Побужжя) смугасті структури метамор-
фічних порід палеоархею із застосуванням магнітометричних мето-
дів, дійшли висновку, що в цьому блоці шаруватість у метаморфічних 
утвореннях також певним чином відображається в кількісних харак-
теристиках петромагнітних властивостей порід, що, на їх думку, вка-
зує на дислокаційну природу цієї шаруватості [151].  

Даний розділ присвячено визначенню співвідношень у зонах в'яз-
ких розломів катазони між ступенями дислокаційних перетворень 
(тектонофаціями за десятибальною шкалою) порід, що зумовлені тек-
тонічною течією, та петромагнітними характеристиками цих порід. 
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Нижче наводяться деякі матеріали структурно–петромагнітних дослі-
джень, виконаних в останні роки співробітниками та аспірантами 
кафедри геофізики (С. Попов, М. Решетник, Р. Хоменко та інші) гео-
логічного факультету Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка під науковим керівництвом А. Сухоради. Дослідження 
виконувалися відповідно на об'єктах, геологічна позиція, речовинний 
склад і структурно-текстурні особливості яких охарактеризовані в 
розд. 3–6 даної монографії. 

Вирішення петромагнітних задач із відзначеного вище характеру 
має практичне значення для структурної інтерпретації аномальних 
магнітних полів узагалі. На це, власне, давно вказують такі дослідни-
ки Українського щита, як П. Веремьєв, О. Гінтов, Г. Кужелов, В. Єнтін 
тощо. Крім того, актуальність вирішення цих задач підсилюється тим, 
що магнітометричні методи із геофізичних, мабуть, найбільше актив-
но використовуються при картуванні гранітно-метаморфічних утво-
рень докембрію Українського щита, а на закритих територіях вони 
стають чи не єдиними.  

Тектонофаціальна (та й узагалі геологічна) інтерпретація магніто-
метричних даних можлива лише на основі усвідомлення всіх деталей 
впливу деформованості геологічного середовища на аномальне геофі-
зичне поле регіону, що досліджується. Спроби пошуку такого зв'язку 
приводять до аналізу співвідношень деформованості геологічних об'-
єктів із особливостями їх магнетизму. Ця задача нами вирішувалась 
на основі комплексних петромагнітних досліджень об'єктів тектоно-
фаціального аналізу. При цьому широко використовувалось як ви-
вчення безпосередньо в полі їх магнітної сприйнятливості (капаметри 
КТ-5, чехословацького виробництва; "ПИМВ", Росія), у деяких випад-
ках магнітної індукції (протонний і квантові магнітометри–градієнто-
метри), так і детальні петромагнітні дослідження відібраних зразків і 
керну в лабораторії. Залежно від специфіки досліджуваного об'єкта 
варіював набір лабораторних методів, які зводились до вивчення осо-
бливостей магнетизму гірських порід [96; 118; 144; 170]. Серед них – 
прецесійне визначення магнітної сприйнятливості (MS) магнітомет-
ричним (чехословацький астатичний магнітометр LAM–24) та індук-
ційним методом (вимірювач англійського виробництва MS–2, слова-
цького – KLY–2). Особливу увагу при цьому віддавали вивченню анізо-
тропії магнітної сприйнятливості (KLY–2) [147–152]. У лабораторних 
умовах вивчалась природна залишкова намагніченість головним чи-
ном орієнтованих зразків (LAM–24). Для ідентифікації носіїв магнітних 
властивостей використовувався термомагнітний аналіз з використан-
ням оригінальних пристроїв (індукційний метод, метод Фарадея) та за 
необхідності – мінераграфія із залученням магнітної порошкографії. 
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Особливістю реалізованої нами технології комплексних структурно–
петрофізичних досліджень є включення до неї в якості принципових 
складових геологічних (структурний аналіз кристалічного фундамен-
ту) та геофізичних (головним чином, ультрадетальна магнітна зйомка) 
робіт. Останні виконуються на одних об'єктах і, як правило, синхро-
нізовані в часі із власне петрофізичними дослідженнями на всіх етапах 
останніх – від польових вимірювань до геологічної інтерпретації отри-
маних результатів. Нижче наводяться деякі матеріали структурно-
петромагнітних досліджень, виконаних в останні роки студентським 
конструкторсько-дослідницьким бюро та кафедрою загальної й істори-
чної геології геологічного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. Дослідження виконувалися відповідно 
на об'єктах, геологічна позиція, речовинний склад і структурно-
текстурні особливості яких охарактеризовані в розд. 3–6 монографії. 

При геологічному картуванні складнопобудованих та палеонтологі-
чно німих товщ давніх щитів, як відомо, важливої ролі набувають 
структурно-текстурні ознаки. Обмеженість відслонень кристалічного 
фундаменту обумовлює необхідність використання в якості основного 
інструмента структурного аналізу (особливо для складнопобудованих 
систем), дистанційних і безконтактних методів, у тому числі і геофі-
зичних. Успіх застосування останніх і оптимізація їх співвідношення 
з методологією літолого-стратиграфічного аналізу залежить від геоло-
гічної природи конкретного об'єкта. З огляду на це було запропонова-
но ідеологію структурно-петрофізичного вивчення кристалічного фу-
ндаменту. Вся множина геологічних об'єктів, що складають кристалі-
чний фундамент Українського щита, була розділена на три великі 
комплекси [145]. Кристалічні утворення, що мали шарувату будову та 
виникли за рахунок осадових і осадово-вулканогенних порід, можна 
віднести до первинно стратифікованих комплексів (ПСК). Але в ході 
тектонічної еволюції, особливо в розломних зонах, ранньодокембрій-
ські комплекси втрачають свою первинну стратифікацію. Досить ча-
сто первинна верствуватість під впливом високих тисків і температур 
гомогенізується (напр., при ультраметаморфізмі). Неминуча дефор-
мація в подальшому приводить до появи нового просторового розша-
рування – вторинної стратифікації. Подібні кристалічні утворення, 
враховуючи вищенаведене, потрібно віднести до нестратифікованих 
комплексів (НСК) та комплексів невиясненої стратифікації (?СК). 
Очевидно, що для їх вивчення необхідний новий "астратиграфічний" 
підхід, ключовим поняттям у якому стає не "шар", "пласт" (чи інші ге-
нетично вмотивовані терміни), а "тектонодомен" (як генетично неви-
значений об'єкт). Термін "тектонодомен" був запропонований А. Су-
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хорадою [145] і визначається як внутрішньо збалансована та 
відносно однорідна за набором параметрів (що безпосеред-
ньо використовуються при вивченні геологічних об'єктів) 
складова частина НСК. Таким чином (як показує наш досвід), до-
цільним стає картування кристалічного фундаменту (особливо інте-
нсивно тектонізованих ділянок) шляхом виділення в його складі тек-
тонодоменів як елементарних "цеглинок" будови території. 

Виділення та вивчення в геологічному середовищі тектонодоменів 
стає можливим завдяки геофізичним дослідженням, де магнітометрія 
відіграє важливу роль. Магнітометричні дослідження дозволяють про-
водити поглиблене вивчення принципово значущих геологічних об'єк-
тів. У свою чергу набуває вирішального значення геологічна інтер-
претація найбільш магнітоконтрастних тектонодоменів, що чітко фік-
суються матеріалами магнітометрії. 

Розв'язання (на якісному, звичайно, рівні) прямої петромагнітної 
задачі для умов тектонофаціального аналізу кристалічного фундамен-
ту дозволяє зробити висновок, що між тектонофаціальною при-
родою геологічного об'єкта (ТФП) та його петромагнітними 
властивостями (ПМВ) не існує однозначної відповідності. У 
першу чергу це стосується величини намагніченості (зокрема індук-
тивної, що в більшості випадків виробничих робіт лише вивчається). 
Зазначене ілюструється рис. 7.1–7.3. Окремі підсукупності дозволяють 
намітити слабкий тренд у співвідношенні деформованості й магнітної 
сприйнятливості гірських порід. Проте значущість таких трендів надто 
обмежена. Для ілюстрації розглянемо співвідношення деформованості 
й магнітної сприйнятливості гірських порід, що складають шарувате та 
грубошарувате середовища. Формальне апроксимування виявляє ледь 
помітну позитивну кореляцію між цими параметрами. Вочевидь саме 
вона "проглядається" в генеральній сукупності (рис. 7.1). 

Проте це ніяким чином не може бути справедливим для співвідно-
шення деформованості та магнітної сприйнятливості гірських порід 
шаруватих середовищ (рис. 7.2). Для них тренд уже відображає над-
звичайно слабку негативну кореляцію параметрів. Такий же знак 
властивий для окремих об'єктів, наприклад кристалічних гірських 
порід і руд Капітанівського родовища (рис. 7.3). Місцями ж (метагаб-
роїди Троянської ділянки) відмічена тенденція може бути набагато 
сильнішою. Пояснюється наведене вище великим розмаїттям фізико-
хімічних умов, у яких формуються однакові тектонофації, у той час 
як оптимальні умови кристалізації магнітних мінералів принципово 
відрізняються своєю вибірковістю.  
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Проілюструємо співвідношення деформованість – магнетизм на 
деяких знакових об'єктах Українського щита. Попри гносеологічні 
проблеми, що виникають при зіставленні параметрів, отриманих 
методом експертних оцінок (бал тектонофацій), і точними аналіти-
чними методами (магнітна сприйнятливість), вивчення залежності 
між ТФП та ПМВ у межах ранньодокембрійских розрізів є досить 
об'єктивним. 

Розпочнемо із ситуації, що демонструє високу кореляцію згаданих 
характеристик. Дуже виразним у цьому сенсі об'єктом виявились ос-
новні породи, що вивчались біля с. Троянка (басейн р. Ятрань). Вище 
(розд. 3.12) уже йшлось про феномен кореляції між величиною об'єм-
ної магнітної сприйнятливості цих утворень та їх перетворенням (ам-
фіболізація, розсланцювання) в процесі тектонізації. 

Зважаючи на значну роль магніторозвідки при геологічному ви-
вченні Троянської структури (у т. ч. і в найближчому майбутньому, 
оскільки металогенічні перспективи цього об'єкта все ще значні), пев-
ний інтерес може викликати практичне використання такого зв'язку. 
Як свідчать матеріали детальної поточкової зйомки, виконаної магні-
тометром ММП-203, у межах петрографічно однотипних відслонень 
(зокрема біля дамби в с. Троянка) спостерігається дуже виразне висо-
коградієнтне знакозмінне аномальне магнітне поле. 

Поєднання матеріалів вивчення природної залишкової намагніче-
ності, нормованої індуктивною через фактор Кенігсбергера (рис. 7.4), 
термомагнітного аналізу (рис. 7.5) та мінераграфічного перегляду зра-
зків з типоморфними термомагнітними кривими дозволяє таким чи-
ном пояснити еволюцію рудної фракції габроїдів Троянської структу-
ри. Первинний (сингенетичний) титаномагнетит, зруйнований з виді-
ленням низькотитанистого компонента, доповнюється вторинним 
епігенетичним майже стехіометричним магнетитом. Цим завершуєть-
ся створення магнітної фракції, відповідальної за високу MS недефо-
рмованих габроїдів (зразки 6.03.5.2, 6.03.5.3) з відносно низькими 
величинами фактора Q, що намагнічені в напрямку сучасного геома-
гнітного поля (табл. 7.1, рис. 7.4). При тектонізації цих порід відбува-
ється заміщення магнетиту відносно менш магнітним, проте високо-
коерцитивним феромагнетиком (зразки 6.03.5.5, 6.03.5.7; рис. 7.5, 
7.6). Це приводить до зменшення намагніченості деформованих по-
рід, проте роль природної залишкової намагніченості зростає, а її на-
прямок істотно виположується (табл. 7.1, рис. 7.7). У результаті фор-
мується високоградієнтна знакозмінна аномалія магнітної індукції з 
вираженим негативним екстремумом інтенсивністю до 1200 нТл. 
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Рис. 7.4. Графіки зміни логарифмів магнітної сприйнятливості (MS) 
фактора Кенігсбергера (Q) поля  

по тектонофаціальному профілю на ділянці "Троянка". 
Примітка: номери зразків відповідають табл. 7.1 
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Рис. 7.5. Графіки залежності магнітної сприйнятливості зразків  

від температури MS(t)/MS(0) – відносна питома намагніченість зразка 
при зміні його температури t порівняно з вихідною 0 (кімнатною).  

Номери зразків відповідають табл. 7.1. 
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зразок 6.03.5.5 

 

 
зразок 6.03.5.3 

 
Рис. 7.6. Аншліфи зразків порід з ділянки "Троянка"  

(збільшення 270, без імерсії, зерна до 0,3 мм) 
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Рис. 7.7. Просторова орієнтація вектора  
природної залишкової намагніченості габроїдів ділянки "Троянка". 

Номери зразків відповідають табл. 7.1.  
 
Враховуючи відому перспективність згаданого об'єкта щодо ряду ко-

рисних копалин (у першу чергу апатиту), необхідно провести крупнома-
сштабне його геологічне картування із широким залученням магнітного 
й тектонофаціального методів. Обмаль відслонень у межах Троянської 
структури, рідка мережа пробурених свердловин дозволяє вважати до-
сить багатообіцяючою перспективу практичного використання зафіксо-
ваного (майже функціонального!) зв'язку MS та деформованості криста-
лічного фундаменту цієї ділянки для розуміння його природи. 

Принагідно звичайно слід зробити застереження, яке зводиться до 
необхідності продовження вивчення сили та швидкості відміченого 
зв'язку навіть для Троянської структури. Ясно, що він (зв'язок) харак-
терний лише в межах певного етапу матаморфічного перетворення 
цих мафітів. Дедуктивно можна сконструювати також інші сценарії 
магніто-мінералогічної еволюції цього об'єкта. Таким чином, поява 
кореляції між магнітними властивостями та тектонізацією вивчених 
метабазитів (чи іншого тектонодомена) є рядовим геолого-геофізич-
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ним фактом, що потребує (часом дуже непростої) геологічної інтер-
претації. Саме остання процедура і дозволяє отримати принципово 
нову геологічну інформацію. 

На прикладі відслонень біля с. Троянка ілюструються значні мож-
ливості комплексування тектонофаціального аналізу та петромагніт-
ного методу. На жаль, подібних з інформативності відслонень на те-
риторіях давніх щитів обмаль і часто прямі спостереження деформо-
ваності геологічних об'єктів можливі лише на штучно оголених їх час-
тинах. Тому результативними у складі тектонофаціального аналізу є 
комплексні петромагнітні дослідження керну свердловин, що пробу-
рені на слабо або практично невідслонених геологічних утвореннях 
кристалічного фундаменту. Так, на матеріалах буріння комплексного 
металевого (Cr, Ni, Au) Капітанівського родовища також виявлена 
зворотна кореляція між ТФП і ПМВ (рис. 7.3). Розподіл петромагніт-
них характеристик виділених тектонодоменів з урахуванням сучас-
них поглядів на генезис тіл офіолітової формації може свідчити про 
наявність зв'язку між магнітомінералогічними особливостями, дефо-
рмованістю тектонодоменів та механізмом формування Капітанівсь-
кого родовища. Закономірності, що намічаються, можуть стати осно-
вою для розробки принципово нової технології пошуків комплексних 
металічних руд, пов'язаних з ультрабазитовими тілами. 

Отже, тектонофаціальна природа геологічних об'єктів у де-
яких випадках ясно корелюється з петромагнітними влас-
тивостями. Очевидно такі співвідношення деформованості 
й магнітності тектонодоменів характерні в зонах синмето-
морфічної тектоніки, де дислокаційні перетворення супро-
воджувались речовинними (динамометаморфічні, метасо-
матичні) змінами і відбувалися радикальні перетворення 
магнітних мінералів зі зміною магнітних властивостей порід. 

Проте на більшій частині вивчених об'єктів кореляція між ТФП та 
ПМВ є опосередкованою (через зміну петрографічного складу текто-
нодомену). Такий тип співвідношення є характерним для зон в'язких 
розломів, які порушують літологічно й магнітно контрастні середови-
ща. Магнітні властивості однотипних порід у цих зонах можуть істот-
но не змінюватися, проте відображаючі їх аномальні магнітні поля 
суттєво трансформуються. Останні стають лінійними, при цьому сту-
пені їх лінеаризації корелюються зі ступенями дислокаційної переро-
бки середовищ. Особливо це яскраво проявляється, коли у складі тек-
тонічних зон з'являються магнітоактивні тектонодомени. 

Зазначені закономірності спостерігались у межах Хащувато-
Завалієвської, Хмільникської та Ятранської ділянок. Зокрема, ви-
вчення залежності між ТФП і ПМВ у межах принципово геологічного 
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для розуміння раннього докембрію розрізу Хащувате – Завалля досить 
важливе для загальних проблем взаємодії геофізичних методів і об'єк-
тів досліджень в умовах докембрійського фундаменту. Зміни магніт-
ної сприйнятливості та ступеня деформованості порід відслоненої ча-
стини його розрізу відзначаються однією загальною особливістю, а 
саме: інтенсивна диференціація магнітних властивостей кристаліч-
них порід, що обумовлена регулярною наявністю у відслоненнях маг-
нітних тектонодоменів, досить виразно нагадує розподіл високих тек-
тонофацій. Це дозволяє умовно розділити ділянку досліджень на три 
частини: західну, центральну та східну. У західній частині (с. Хащува-
те) геологічна ситуація характеризується високою концентрацією ма-
гнітних тектонодоменів, що регулярно повторюються. Приблизно те 
саме можна сказати про розподіл у просторі високих тектонофацій. 
Близькі закономірності характерні і для східної частини вивченого 
розрізу (східна околиця с. Сальково). Центральна частина розрізу Ха-
щувате – Завалля, що знаходиться в межах с. Сальково, відрізняється 
практично відсутністю магнітних тектонодоменів. Як свідчать резуль-
тати польового тектонофаціального аналізу, у межах цієї ж ділянки 
практично відсутні й високі тектонофації. Відмічені фрагменти крис-
талічного фундаменту характеризуються також різко відмінною мор-
фологією та інтенсивністю аномального магнітного поля. Так, у межах 
західної частини дослідженої ділянки значної поширеності набули ло-
кальні магнітні аномалії інтенсивністю до 1500 нТл.  

Для східної частини ділянки типовими є збурення аномального ма-
гнітного поля позитивного знаку. Що стосується центральної частини, 
то вона характеризується порівняно однорідним спокійним негатив-
ним аномальним полем. 

Наведені матеріали ілюструють звичайну для кристалічних порід 
закономірність: підвищення намагніченості від лейкократових утво-
рень до більш основних порід. У нашому випадку магнітна сприйнят-
ливість збільшується від гранітів і гранітогнейсів до кристалосланців 
і, особливо, евлізитів. Відтак, саме ці породи (кристалосланці та евлі-
зити) і мають визначати структуру аномального магнітного поля.  

Тонка структура аномального магнітного поля, що принципово не 
може відображатись на існуючих виробничих картах і навіть поточ-
кових детальних зйомках, досить успішно вивчається наземною маг-
нітною зйомкою в русі. Це положення, зокрема, підтверджено порів-
няльним аналізом результатів виробничих зйомок, виконаних свого 
часу в ході систематичного геолого-геофізичного вивчення Побужжя 
та рекогносцирувальних маршрутних досліджень, модифікованим 
магнітометром – градієнтометром КМ – 8 [161], виконаних Р. Хоменко 
[162]. За його даними, магнітне поле ділянки різко неоднорідне, його 
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амплітуда варіює (500–1500 нТл), зростання поля відмічається над 
геологічними об'єктами, що маркуються VІІІ–ІХ тектонофаціями. Осо-
бливо це помітно там, де поле сягає 5400 нТл і вище. Особливістю ма-
гнітного поля над утвореннями ІХ тектонофації є висока дисперсія 
значень ΔТа, що коливається в межах 40–45 % від його амплітуди. 
Найбільш інтенсивно деформовану частину профіля (VІІІ–ІХ тектоно-
фації) обмежують максимуми кривої індукції магнітного поля. Але ма-
гнітне поле з цих максимумів падає до самих мінімальних значень, 
фіксуючи структуру Х тектонофації негативною магнітною аномалі-
єю, що на карті магнітного поля масштабу 1 : 25 000 не відобража-
ється. Відсутність негативних аномалій у зоні поширення сильно де-
формованих тіл (ТФ Х) на існуючих магнітних картах може бути обу-
мовлена низькою дискретністю виробничої зйомки. Аномалієутворю-
вальні сильномагнітні евлізити та магнітні кристалосланці, як показа-
ли результати лабораторних досліджень орієнтованих зразків, мають 
високодисперсну (до оберненої) орієнтацію залишкової намагніченос-
ті по відношенню до сучасного поля (причому зразки з оберненою за-
лишковою намагніченістю мають вищі значення фактора Кенігсбер-
гера). Відтак породи, що представлені такими (обернено намагніче-
ними) зразками, можуть суттєво впливати на характер аномального 
магнітного поля аж до появи так званого "битого поля". 

Зважаючи на визначальну роль магнітних тектонодоменів, складе-
них кристалосланцями та евлізитами, на площі, де останні відслоню-
ються найбільш повно, у західній частині розрізу Хащувате – Завалля 
(т. зв. площа "Горіх", рис. 7.8), проведені детальні поточкові дослі-
дження аномального магнітного поля. 

У геологічному відношенні площа "Горіх" представлена в'язким роз-
ломом щодо високого порядку в межах в'язкорозломної зони. Цей 
розлом порушує гіперстенові (з гранатом і біотитом) кристалосланці 
та гнейси, гранітогнейси (також із гранатом), жильні та гніздоподібні 
тіла пегматитів, залізовмісних порід тощо (евлізитів). Рівень дислока-
ційних перетворень порід у межах площі відповідає ТФ VI–ІХ КЗ-1. ТФ 
ІХ при цьому маркує осьову частину цього розлому. 

За отриманими матеріалами ясно фіксується кілька джерел, що 
збурюють аномальне магнітне поле. Для їх просторової ідентифікації 
виконана систематична капаметрична зйомка корінних виходів і по-
верхневих шарів польовим капаметром по профілях із кроком 4 м. 
Результати вимірювання магнітної сприйнятливості поверхневих ша-
рів указують на значну роль залишкових магнітних мінералів у складі 
магнітної фракції ґрунтового покриву. Цей вплив простежується істо-
тно вище по рельєфу в напрямі водорозділу і підтверджується спеціа-
льно виконаними ґрунтовими розрізами.  
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Останні доводять, що залишкові магнітні мінерали в ґрунтах фіксу-
ються тільки тоді, коли грунтотвірною основою стає жорства кристалі-
чних порід. Цікаво, що результати капаметрії, як по корінних, так і по 
примітивних ґрунтах, доволі близькі. Відмітимо також, що окрім зафі-
ксованих у межах відслоненої частини території евлізитів, фіксується 
ще один сильно магнітний тектонодомен, що залягає на дещо більшій 
глибині від фізичної поверхні і, вірогідніше всього, не виходить на по-
верхню кристалічного фундаменту. Про це свідчить відсутність цього 
прояву на карті магнітної сприйнятливості ґрунтового покриву. 

Таким чином, опрацювання та аналіз наведених матеріалів свідчить 
про високу інформативність вивчення аномального магнітного поля 
при структурно-тектонічних дослідженнях, особливо за умови прове-
дення наддетальних зйомок достатньо відслонених ділянок. В іншому 
випадку інтерференція отриманої інформації може істотно вплинути 
на характер і, головне, орієнтацію ізодинам. Це призведе до спотво-
рення уявлень про істинне простягання геологічних об'єктів, а отже і 
про геологічну структуру району. В умовах же неповної відслоненості, 
зокрема в бортових частинах долини, важливу інформацію можна 
отримати системно досліджуючи магнітні властивості поверхневих 
утворень, складених делювієм та примітивним ґрунтовим покривом. 

Запорукою ж точності інтерпретації є жорстка прив'язка результа-
тів вивчення магнітних властивостей до геологічної ситуації. З цією 
метою результати тектонофаціальних досліджень унікального відсло-
нення утвореного бортом урізу дороги на правому березі р. Пів-
денний Буг у м. Гайворон поблизу греблі виконувались у межах пет-
ромагнітного перетину. Навіть простий перегляд результатів отрима-
ної тут польової капаметрії свідчить про вирішальну роль петрографі-
чного фактора (порівняно з інтенсивністю деформації) на величину 
магнітної сприйнятливості. Так, наприклад, кристалосланці – най-
більш магнітні породи; жильні пегматити належать до немагнітних 
утворень. Проте зустрічаються і екзотичні випадки, прикладом яких 
може служити кварцитоподібна порода пікету 11 з діапазоном коли-
вання MS від 0,52 до 9,21·10–3 од. СІ. Оглядово обстежені кристалічні 
породи поза межами цієї інтенсивно дислокованої зони (напр., у Гай-
воронському кар'єрі нижче дамби по лівому березі) виявили тут ано-
мально-сильно магнітні евлізити. Останні, не виключено, можуть ви-
явитись якимось чином пов'язаними з ділянками високодеформова-
ного фундаменту. Очевидною опосередкованістю характеризується 
кореляція між ПМВ та ТФП на ділянці "Салинська" Гайсинського тек-
тонічного блоку. Породи, що відслонюються на цій ділянці, характе-
ризуються досить незначними змінами фактора Кенігсбергера (у 90 % 
випадків від 0,05 до 0,6). Це обумовлено магнітом'якими феромагне-
тиками, що містяться у складі їхньої магнітної фракції. Магнітна 
сприйнятливість у цілому збільшується зі зростанням ступеня текто-
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нічної переробки субстрату, виникає "біотитовий кліваж" і можливо 
деяке привнесення фемічних елементів. Збільшення магнітності гір-
ських порід спряжене з тектонічною переробкою. Ультрадетальні ма-
гнітометричні дослідження також довели, що зону максимальної тек-
тонічної переробки (розломну зону) маркує високомагнітне тіло. Разом 
із тим слід підкреслити, що діапазон зміни деформованості порід від-
носно невеликий (тектонофації ІІ і ІІІ). 

Досить показовими для розуміння зв'язку деформованості геологіч-
них об'єктів з величиною їх намагніченості є об'єкти, вивчені в межах 
відомих диз'юнктивів УЩ, якими є Хмельницький та Хмельникський 
розломи. Проведена в Головчинецькому кар'єрі детальна каппаметрія 
показує, що ендербіти чітко поділяються на високо – та слабомагнітні 
відміни. Ендербіти V–VІ ТФ є найменш магнітними. Вони являють пе-
риферичну частину в'язкого розлому Хмельницької тектонічної зони. 
Їх модальний розподіл магнітної сприйнятливості (0,1–0,3·10–3 од. СI) 
практично не відрізняється від фонових ендербітів з нижчим ступе-
нем деформаціі (0,3–1·10–3 од. СІ) і в сумарному розподілі створюють 
моду 0,3·10–3 од. СІ. Магнітні ендербіти не мають чітко вираженої мо-
ди, вони "розпливаються" в діапазоні від 1,95 до 60,3·10–3 од. СІ і є 
слабодеформованими. Максимум деформації припадає на піроксенові 
гнейси та кристалосланці (VIII–X ТФ). Як відомо, кристалосланці є за-
звичай високомагнітними. У Головчинецькому кар'єрі вони представ-
ляють осьову частину в'язкого розлому із середньою MS 65·10–3 од. СІ. 
Але ксеноліти кристалосланців серед ендербітів є слабомагнітними, їх 
середня магнітна сприйнятливість становить 1·10–3 од. СІ, тобто вони 
не впливають на загальну картину магнітного поля. Можна сказати, 
що між магнітними ендербітами та кристалосланцями розлому ле-
жить пояс з немагнітних порід середнього ступеня деформованості. 

Зауважимо, що діапазон коливань MS на цих порівняно невеликих за 
площею ділянках практично "перекриває" всю гамму (хіба що крім евлі-
зитів) утворень кристалічного фундаменту всього Побужжя. Окрім за-
значеної вище значної диференціації ендербітів з індуктивної намагні-
ченості, слід відмітити аномально високу магнітність цих кристалослан-
ців. Цей факт виводить кристалосланці в ряд потенційних магнітних 
маркерів, які можуть у деяких ситуаціях ускладнювати розчленування 
згаданих вище ендербітів по характеру аномального магнітного поля. 

Магнітні властивості геологічних утворень, вивчених нами в ме-
жах Хмельникської тектонічної зони, у зонах в'язких розломів КЗ-2 
незначно змінюються тільки при дуже великих деформаціях, що 
відповідають ТФ ІХ та Х. При цьому всі вивчені породи лишаються в 
межах порід немагнітного класу зі зрозумілими наслідками для мож-
ливостей магнітометрії. Тим більше, що фонові тектонофації Хміль-
никської тектонічної зони, складені помірно дислокованими шліро-
вими мігматитами, деформованими в ТФ V КЗ-2, змінюються незна-
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чно: МS = 0,13…0,24·10–3 од. СІ. Отже, у вивченому структурному 
перетині Хмільникської тектонічної зони нами практично не було 
зареєстровано гірських порід магнітного класу як в тілі самого роз-
лому, так і на його плечах. Проте, зіставляючи магнітні властивості 
низько- та високодеформованих порід цієї ділянки, можна відміти-
ти, що в останніх (ТФ ІХ–Х) зрідка реєструються досить магнітні 
утворення з величиною магнітної сприйнятливості 0,48·10–3 од. СІ. У 
такий спосіб може виникнути деяка ефективна намагніченість ви-
сокодеформованих порід Хмільникської зони, яка завдяки їх високій 
лінеаризації дозволяє виділяти цю надзвичайно цікаву геологічну 
структуру в аномальному магнітному полі. Що стосується викорис-
тання магнітометричної інформації при пошукових роботах в її ме-
жах (напр., при вивченні перспектив алмазоносності), то побудова 
магнітної моделі цього об'єкта має враховувати (у якості завади) на-
магніченість ґрунтового покриву, яка за нашими даними тут може 
досягати 0,6·10–3 од. СІ. Цей факт при потужності ґрунтового покри-
ву, який на водорозділі (напр., на алмазоперспективній ділянці Хмі-
льникської тектонічної зони "Жданівська") може досягати 1,5 м і бі-
льше, здатний створити помітний геомагнітний фон.  

Таким чином, у слабо намагнічених літологічно однорідних середо-
вищах, а також у середовищах, де дислокаційні перетворення порід не 
супроводжуються їхньою мінеральною зміною і обмежуються тільки 
текстурними перетвореннями, кореляція між ПМВ та ТФП відсутня. 

У загальному випадку петромагнітні властивості геологічних об'єктів 
слід розглядати як векторні, або тензорні величини. Особливо це стосу-
ється найбільш часто досліджуваних на виробництві намагніченості та 
магнітної сприйнятливості. Тому, окрім зіставлення модульних величин 
цих характеристик з характеристиками деформованості геологічних 
об'єктів (у т. ч. і напрямку стресу), необхідно проаналізувати просторо-
ву орієнтацію перш за все тензора магнітної сприйнятливості. 

У переважній більшості відомих нам геологічних ситуацій (що від-
повідає сучасним даним, опублікованим, напр., у фундаментальних 
роботах на цю тему професора Ф. Гроуди [187–193]), напрям стресу 
відповідає орієнтації узагальненої анізотропії магнітної сприйнятли-
вості. Сьогодні технологічно найбільш доступними є вимірювання 
анізотропії магнітної сприйнятливості (АМС). Це визначається існу-
ванням ефективної технології, яка спирається на серійну апаратуру. 
Цілеспрямоване вивчення АМС, окрім чисто утилітарної цілі (визна-
чення орієнтації смугастості у просторі), дуже корисне і для з'ясуван-
ня генезису смугастості. Дійсно, якщо "магнітна смугастість" фіксу-
ється в генетично різнорідних утвореннях району і виявляє система-
тичні ознаки упорядкованості незалежно від сутності вивченої гірсь-
кої породи, тоді можна досить обґрунтовано вважати природу фіксо-
ваної таким способом смугастості тектонічною. 
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Природно, що ступінь достовірності подібних висновків може вста-
новлюватися лише при комплексному вивченні конкретних районів. 
Наприклад, для Ятранського тектонічного блоку Українського щита ми 
опираємося на результати зіставлення орієнтації смугастості різнорід-
них кристалічних порід району, їх АМС і простягання довгих осей ло-
кальних магнітних аномалій, зафіксованих у межах вивченої території 
[151; 152]. Вивчена територія за наведеними параметрами може бути 
розділена на дві площі: східну та західну. Їм відповідають два принци-
пово різних геологічних елементи – Ятранський тектонічний блок і, об-
межуючий його із заходу, Тальновський глибинний розлом. 

Вони відрізняються в першу чергу орієнтацією структурних елеме-
нтів території. Найважливішими є неізометричні геофізичні аномалії, 
а також смугастість кристалічних порід, що надійно діагностується у 
відслоненнях. У межах Тальновської зони розломів ці елементи чітко 
характеризуються вираженим північно-східним простяганням (0–300). 
За його східною межею спостерігається різка зміна напрямів орієнта-
цій структурних елементів з вираженою тенденцією переходу від пів-
нічно-північно-східного (330–3500) до північно-західного і навіть за-
хід-західно-західного (275–3100). Зменшення азимутів простягання 
особливо добре помітно по орієнтуванню видовжених аномалій. Ха-
рактерно, що це "виположування" магнітних аномалій наступає до-
сить різко в районі прямолінійної субмеридіональної ділянки течії 
р. Ятрань в інтервалі с. Рогово – Полонисте. Можна припустити існу-
вання в цьому місці субмеридіонального розлому, названого нами Пе-
регонівським. Із наших досліджень випливає, що відмічені закономі-
рності характерні і для орієнтації АМС, вивченої по 122 орієнтованих 
зразках, які представляють всі спостережені в невивітрилих відсло-
неннях петрографічні типи кристалічних гірських порід району. 

Для вивчення інтенсивності зв'язку орієнтацій еліпсоїда АМС зі 
смугастістю було проведено спробу масової візуальної її оцінки по ме-
ханічно оброблених препаратах (кубики 20 х 20 х 20 мм) з паралель-
ним переглядом спеціально виготовлених орієнтованих шліфів. Це до-
зволило отримати статистично представницький матеріал і оцінити 
очікуваний зв'язок кількісно. Коефіцієнт лінійної парної кореляції на-
прямів смугастості гірських порід та орієнтації тензора їх магнітної 
сприйнятливості за цими оцінками рівний 0,97. Звідси випливає реа-
льна можливість практичного використання АМС для структурного 
аналізу кристалічного фундаменту подібних територій.  

Із другого боку, сильний зв'язок АМС і смугастості, відмічений для 
гірських порід різного речовинного складу, геологічної позиції, віку 
(від протерозойських уманських гранітів, які складають величезні ті-
ла, до скіалітів архейських кристалосланців часто досить невеликого 
розміру) свідчить про вторинний характер смугастості. Ймовірніше 
всього, у даному випадку вона утворилась у процесі двох останніх 
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радикальних тектонічних активізацій. Більш рання (ймовірно, ще ар-
хейська) спричинила стрес північно-східного (до східного) напрямку у 
межах Ятранського тектонічного блоку. При формуванні Тальновської 
зони розломів упродовж наступної активізації території переважали 
напруги, орієнтовані в північно-західному напрямку. Роль механічно-
го "підвороту" смугастості в процесі здвигових переміщень фундамен-
ту при становленні Тальновського розлому потребує додаткового ви-
вчення. Про існування автономного процесу формування смугастості 
"тальновської" фази свідчить факт наявності бімодального розподілу 
АМС для конкретних відслонень (напр., у межах відслонень і штучних 
виробок біля с. Островець). При цьому давні компоненти фундаменту 
(кристалосланці, ендербіти) характеризуються північно-західними 
орієнтаціями АМС; для тіл новоутворених (гранітні мігматити) харак-
терні "тальновські" напрями. 

Отже надійно фіксується практично однозначна відпові-
дність між просторовим розподілом текстурно-струк-
турних особливостей кристалічних утворень, що визнача-
ється інтенсивністю та орієнтацією деформацій (у першу 
чергу синметаморфічної природи) і положенням елементів 
еліпсоїда магнітної сприйнятливості. Така ситуація спричине-
на кристалізацією мінералів феромагнітної фракції в процесі най-
більш інтенсивної пластичної деформації, що мала місце на остан-
ньому етапі синметаморфічної стадії розвитку кристалічного фунда-
менту. Того ж висновку дійшли відомі авторитети в галузі рок-
магнетизму, які спеціалізуються в геологічній інтерпретації анізотро-
пії магнітної сприйнятливості [187–193]. 

На завершення зазначимо, що на підставі викладеного вище мате-
ріалу фіксуються такі закономірності: 

1. Існує повна відповідність між напрямом стресу, що викликає 
деформацію геологічних об'єктів, та орієнтацією сформованих при 
цьому магнітних мінералів, а відповідно, і тензором магнітної сприй-
нятливості вміщуючих їх гірських порід. Часто складені цими гірсь-
кими породами тектонодомени зорієнтовані ортогонально до напрям-
ку стресу. У такому випадку "візерунок" аномального магнітного поля 
може бути прочитаний як адекватне відображення геологічної текс-
тури дослідженої ділянки фундаменту. 

2. Зв'язок деформованості тектонодомена та його індуктивної на-
магніченості має істотно складніший характер: від достатньо сильної 
кореляції до повної невідповідності цих чинників. У кожному окре-
мому випадку відмічені співвідношення вимагають спеціальної ком-
плексної тектонофаціальної інтерпретації, результатом якої може бути 
значуща геологічна інформація про магніто-мінералогічну еволюцію 
тектонодомену та її роль як індикатора певних (у т. ч. і рудогенних) 
геологічних процесів. 



 

 

 
 
 
8 

ПОЛЬОВІ МЕТОДИ  
ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 
 
Тектонофаціальні дослідження проводяться, як випливає з усього 

наведеного матеріалу, для вирішення як певних локальних, так і для 
регіональних структурних задач. Продуктом тектонофаціального ана-
лізу є створення тектонофаціальної схеми або розрізу будь-якого, від 
середнього (та навіть дрібного) до наддетального, масштабу. 

 
8.1. НАДДЕТАЛЬНІ ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Наддетальні тектонофаціальні дослідження здійснюються при до-

кументуванні стінок гірничих виробок (шахти, штольні, кар'єри, ка-
нави, шурфи), природних і штучних відслонень, а також керну свер-
дловин. Подібні дослідження базуються, головним чином, на визна-
ченні мезоструктурних, речовинних і петроструктурних ознак 
тектонофацій.  

При таких дослідженнях складається планова або вертикальна чи 
інша (це залежить від положення поверхні відслонення відносно го-
ризонту) тектонофаціальна схемка масштабу від 1 : 100 до 1 : 2000 
(залежно від розміру відслонення та задач, які ставляться перед до-
слідженнями). 

Як правило одночасно будуються дві схеми: літолого-структурна та 
тектонофаціальна (див. рис. 3.10, а, б, в; 3.49; 3.50; 3.57; 3.63). На 
літолого-структурну схему у вибраному масштабі виносяться:  

1) контури всіх первинних та вторинних мезо- та мікротіл або фрагме-
нти цих тіл, якщо вони виходять за межі відслонення, з визначенням по-
родного складу цих тіл, а також елементів їх падіння та простягання, 
площинних елементів тощо (шаруватість, смугастість, сланцюватість); 

2) усі мезо- та мікродислокаційні структури (мезотріщини та в'язкі 
мезорозриви, тектонічні мезолінзи, будини, малі складки та флексури, 
кінкбанди, мікротріщини, кліваж, сланцюватість, гнейсуватість, міг-
матитова та інша смугастість тощо). 

На тектонофаціальній схемі в тому ж масштабі, що і на літолого-
структурній схемі, за сумою структурних і речовинних ознак виділя-
ють контури поширення тектонофацій кожного визначеного балу. 
При цьому кожний такий бал позначається певним крапом чи штри-
ховкою. У випадках, коли одночасно фіксуються тектонофації двох 
чи більше структурно-реологічних умов, вживається додатковий 
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крап, який дозволяє розрізняти ці умови. Контури тектонофацій обо-
в'язково узгоджують із межами геологічних тіл, простяганням і падін-
ням цих меж, площинних і лінійних мезо- та мікроструктур тощо. 

При виділенні тектонофації певного балу вживається принцип опосе-
редкування, який узгоджується із масштабом досліджень. Так, при 
складанні тектонофаціальних схем масштабів 1 : 200 і детальніше бали 
тектонофацій визначаються виключно з урахуванням мікро-, мезостру-
ктурних і речовинних ознак, що діагностуються безпосередньо за текс-
турою та мінеральним складом порід. При менш детальних досліджен-
нях здійснюється усереднення балів тектонофацій уже з урахуванням 
мезоструктурних ознак. У цьому випадку тектонофація певного одного 
балу може включати більш детальні тектонофації двох і більше балів. 

Наддетальні тектонофаціальні дослідження супроводжуються:  
1) створенням замальовок або фотографуванням певних деталей 

структури;  
2) відбором кам'яного матеріалу (орієнтовані штуфи, шліфи тощо) 

для наступного вивчення ознак тектонофацій під мікроскопом у шлі-
фах та петрофізичними методами; 

3) вивченням ознак тектонофацій під мікроскопом і бінокуляром, а 
за необхідністю – і під електронним мікроскопом.  

Мікроскопічне вивчення тектонофацій включає такі операції: 
1) визначення вторинної (зумовленої деформаціями та синдефор-

маційними мінеральними перетвореннями) мікротекстури та ступенів 
збереження первинної такої текстури породи за просторовими спів-
відношеннями й переважною орієнтацією зерен первинних і вторин-
них мінералів (заміри орієнтувань видовжених та плоских зерен по-
родоутворювальних мінералів на плоскому та федорівському столику); 

2) виділення мікродеформаційних (мікродислокаційних) елементів 
(типу мікротріщин, мікрошвів мікрозсувів та мікророзсувів, тектоно-
кластів тощо) та визначення їх кількісних характеристик (довжина, 
потужність тощо); 

3) визначення вторинної структури породи за формою зерен ново-
утворених (синдеформаційних) мінералів та вторинною формою де-
формованих зерен породоутворювальних мінералів; 

4) визначення впливу мінерального складу на форми реалізації (ре-
ологічні механізми) деформаційних перетворень і поведінки окремих 
мінералів при таких перетвореннях; 

5) визначення складу синдеформаційних мінеральних асоціацій у 
породах, що зазнали деформації. 

Ілюстративним матеріалом для демонстрації практичного викорис-
тання методів наддетальних тектонофаціальних досліджень слугують 
усі наведені в роботі детальні тектонофаціальні розрізи та схемки. 
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8.2. ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ КРУПНО-  
ТА СЕРЕДНЬОМАСШТАБНИХ  

ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНИХ РОЗРІЗІВ І СХЕМ 
 
Тектонофаціальні розріз і схема являють собою вертикальне чи 

планове зображення найважливіших елементів тектонічних структур 
та відповідних їм тектонофацій у певній системі умовних позначень. 
Такі розрізи та схеми несуть інформацію про: 

1) реологічні типи та морфологічні форми прояву дислокаційних 
структур; 

2) структурно-реологічні умови, де ці тектонофації та відповідні їм 
дислокаційні структури сформувалися; 

3) діапазон (за десятибальною шкалою) тектонофацій, які марку-
ють ці структури та відображують рівень дислокаційних перетворень 
гірських порід у межах цих структур; 

4) відносний вік тектонофацій та послідовність їх формування. 
 
8.2.1. Тектонофаціальні розрізи 
Побудова тектонофаціальних розрізів здійснюється шляхом польо-

вого документування тектонофацій за сумою структурних і речовин-
них ознак по лініях – профілях-траверзах, які переважно орієнтують-
ся вхрест простягання дислокаційних структур.  

Масштаб тектонофаціальних розрізів визначається задачами дослі-
джень. Найчастіше вони будуються в масштабах від 1 : 2000 (при де-
тальних дослідженнях) до 1 : 25000 (при регіональних дослідженнях). 
Тектонофаціальні розрізи при цьому складаються із таких частин: 

1. Літолого-структурний розріз, який призначений для урахування 
впливу речовинного фактора на характер і реологічні форми прояву 
дислокаційних перетворень гірських порід. У певних випадках такий 
розріз доповнюється таким же плановим розрізом (абрисом). 

2. Вертикальна схема падіння площинних елементів (кліважу, сла-
нцюватості тощо), яка фіксує напрямки та кути тектонічної течії гір-
ських порід за кліважними, сланцюватими та іншими площинними 
елементами. 

3. Вертикальний тектонофаціальний розріз або тектонофаціальна 
гістограма (графік) тектонофацій. У певних випадках будується пла-
новий такий розріз (тектонофаціальний абрис). 

Складання тектонофаціальних розрізів доповнюється: 
1) детальним тектонофаціальним документуванням окремих при-

родних і штучних відслонень за методикою, що наведена в попере-
дньому розділі; 

2) відбором орієнтованих зразків, призначених для довивчення 
тектонофацій у шліфах та штуфах, під мікроскопом, петрофізичними 
методами тощо. 
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За такою методикою побудовані всі, що наведені в даній роботі, 
структурні та тектонофаціальні розрізи масштабів від 1 : 10000 до 
1 : 50000. 

 
8.2.2. Тектонофаціальні схеми (карти) 
Складання тектонофаціальних схем (карт) виконується шляхом по-

єднання стандартних геологічних спостережень зі спеціальними стру-
ктурними. Воно здійснюється шляхом виконання:  

1) тектонофаціального узагальнення геологічних і тектонічних, а в 
необхідних випадках і геофізичних матеріалів по району досліджень;  

2) польових тектонофаціальних досліджень. 
Виконання робіт за першим пунктом здійснюється головним чином 

шляхом аналізу ступенів лінеаризації дислокаційних утворень та гео-
логічних тіл за їх структурним рисунком на геологічній карті відпові-
дного масштабу. За результатами такого аналізу будується попере-
дній макет тектонофаціальної схеми у систематиці груп тектонофа-
цій: А (ТФ І–ІV), В (ТФ V–VII), С (ТФ VIII–X). 

Польові тектонофаціальні дослідження проводяться для виділення 
та картування тектонофацій на природних об'єктах. При цьому ство-
рюється серія тектонофаціальних розрізів (траверзів) по лініях, як 
правило орієнтованих ухрест простягання тектонічних структур і гео-
логічних тіл. Кількість і масштаб таких розрізів визначається задача-
ми детальності тектонофаціальних досліджень. 

Інформація з тектонофаціальних розрізів переноситься на текто-
нофаціальний макет і інтерполюється у відповідному масштабі. При 
цьому будуються два типи тектонофаціальних схем (карт). Один із 
них обмежується зображенням виключно тектонофацій, а другий до-
повнюється зображенням певних тектонічних структур та окремих 
геологічних тіл (див. дод. 96). 

При побудові тектонофаціальної схеми звичайно використовується 
певна геологічна й тектонічна основи, які відображають форми та 
етапи дислокаційних перетворень земної кори. 

До тектонофаціального розрізу та схеми додається тектонофаці-
альна легенда, на якій наведено умовні позначення: 1) реологічних 
типів дислокаційних структур; 2) структурно-реологічних умов, де 
сформувалися ці дислокаційні структури; 3) порід, що складають 
окремі геологічні тіла; 4) тектонофацій за десятибальною або трибаль-
ною шкалою (А, В, С).  

Зміст подібної легенди, крім усього іншого, враховує масштаб, осо-
бливості та складність геологічної будови, ступенів дислокаційних пе-
ретворень геологічних тіл та гірських порід.  

Структурно-реологічні умови зображуються на тектонофаціальних 
схемах і розрізах певними кольорами (у кольоровому виконанні) або 
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чорно-білими полутонами (у чорно-білому виконанні). У цьому відно-
шенні можна відзначити, що катазона позначається червоним кольо-
ром та його відтінками, мезозона – бірюзовим або зеленим кольором, 
первинна епізона – жовтим, а вторинна епізона – брунатним кольором.  

Реологічні типи дислокаційних структур найчастіше виділяються за 
допомогою поздовжнього штрихування. 

Із геологічних тіл на тектонофаціальних розрізах і схемах, головним 
чином, показують інтрузивні та вторинні тіла типу тектонічного ме-
ланжу, великих тектонічних лінз тощо. 

Тектонофації кожного балу чи груп балів (А, В, С), залежно від мас-
штабу тектонофаціального розрізу чи схеми, позначаються або певни-
ми полутонами кольорів відповідної структурно-реологічної умови, або 
штриховкою та крапом, якими позначається відповідна структурно-
реологічна умова. При цьому тектонофація Х виділяється повною зали-
вкою відповідного їй контуру або відносно найбільш густою штрихов-
кою. У свою чергу, тектонофації з ІХ по V виділяються штриховкою, 
густина ліній якої зменшується відповідно до зниження балу тектоно-
фації, і, нарешті, тектонофації І–ІV (фонові) виділяються крапом або 
тими умовними значками, які вживаються для позначення літології. 
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Об'єктом регіональних тектонофаціальних досліджень була ділянка 
Українського щита на Середньому Побужжі, що обмежена рамками 
аркуша М–36–ХХХ.  

Регіональні тектонофаціальні дослідження звичайно ставлять сво-
єю задачею виділення та ідентифікацію великих дислокаційних стру-
ктур і, у першу чергу, низькопорядкових. Такі дослідження базуються 
на узагальненні детальних тектонофаціальних даних та визначенні 
макроознак тектонофацій. При вирішенні регіональних задач відзна-
ченого типу основна увага надається оцінці ступенів лінеаризації гео-
логічних середовищ. Під лінеаризацією розуміється структурне впо-
рядкування товщ при тектонічній течії шляхом набуття переважного 
орієнтування великих площин та довгих осей усіх первинних та вто-
ринних геологічних тіл, а також лінійних і плоских елементів тектоні-
чних структур на всіх рівнях. Іншими словами, лінеаризація – це 
процес формування анізотропії середовища на макрорівні. Ідеальним 
проявом лінеаризації є паралелізм усіх відзначених елементів і повер-
хонь деформованих первинних та вторинних геологічних тіл. Одним 
із характерних проявів лінеаризації є лінійний характер складчастос-
ті, вторинна монокліналізація товщ тощо.  

Мірою лінеаризації є ступені удосконалення відзначеного впоряд-
кування. З урахуванням цього фактора прийнято виділяти три групи 
макротеконофації: А, що відповідає ТФ І–ІV, В, яка відповідає ТФ V–
VII, С, що відповідає ТФ VІІІ–Х. Ознаки макротектонофацій наведено 
в табл. 2.3. 

Український щит на Середньому Побужжі в рамках відзначеного 
аркуша представлений Одесько-Білоцерківською та Інгуло-Інгулець-
кою структурно-формаційними зонами, в будові яких беруть участь у 
різних ступенях діафторично метаморфізовані, гранітизовані та дис-
локаційно перероблені грануліти дністровсько-бузької (палеоархей), 
бузької (неоархей) та інгуло-інгулецької (палеопротерозой) серій, а та-
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кож архейські ендербітоїди та чарноендербіти гайворонського та лі-
тинського комплексів, базити й ультрабазити сабарівського, капіта-
нівського й деренюхінського комплексів, плагіогранітоїди тетіївського 
комплексу, палеопротерозойські біотитові лейкограніти, дрібно-
середньозернисті, часто аплітоїдні, апліто-пегматоїдні граніти та міг-
матити побузького комплексу; альбіт-мікроклинові метасоматити, ап-
літо-пегматоїдні граніти, біотитові порфіробластичні граніти кірово-
градського й рівномірно зернисті та порфіроподібні біотитові, амфі-
бол-біотитові граніти уманського комплексів. Одесько-Білоцерківська 
структурно-формаційна зона за співвідношенням відзначених серій 
та комплексів, а також за характером і ступенями діафторичних ме-
таморфічних змін, гранітизації та дислокаційних перетворень розпа-
дається на ряд підзон, серед яких на дослідженій ділянці щита виділя-
ють Уманську, Синицівсько-Савранську (Тальнівську), Голованівську 
(Побузьку) та Ятранську (дод. 96). Фонові тектонофації, що оточують 
зазначену зону, зосереджені в межах Уманської, Ятранської, Синиців-
сько-Савранської підзон Одесько-Білоцерківської структурно-форма-
ційної зони та Братської підзони Інгуло-Інгулецької СФЗ [27]. Згідно з 
позицією інших дослідників, відзначена територія охоплює головним 
чином Голованівську шовну зону, Гайворонський, Братський і частко-
во Гайсинський та Новоукраїнський блоки другого порядку [25]. 

Відзначена частина Українського щита є об'єктом різнобічного тек-
тонічного вивчення [4–5; 11–12; 14; 16; 19; 29; 35; 71; 99–102; 137; 
140; 165; 172; 176 та інші]. Нами були виконані дослідження за мето-
дологією тектонофаціального аналізу [83; 85–86; 90; 105; 109; 113–
114]. При виконанні таких досліджень були використані матеріали 
ГДП-200 [27]. Ці дослідження довели, що в межах даної частини 
Українського щита розвинена дислокаційна тектоніка різноманітних 
структурно-реологічних умов, яка сформувалася як мінімум у п'ять 
генералізованих етапів у послідовності, що наведена нижче у струк-
турно-віковій шкалі (табл. 9.1). 

Дислокаційні макроструктури етапу D1 проявлені обмежено і 
до того ж тільки в Ятранській підзоні у вигляді невеличких ділянок 
несланцюватої турбулентної течії та зонок ембріонального кристаліза-
ційного розсланцювання піроксенових кристалосланців та ендербітів 
у РТ-умовах гранулітової фації. 

Дислокаційні макроструктури етапу D2 сформувалися син-
хронно з амфіболітовим діафторезом та надзвичайною інтенсивною 
мігматизацією і гранітизацією гранулітових комплексів у зв'язку з 
формуванням побузького гранітоїдного комплексу. Вони повністю 
охоплюють Побузьку (Голованівську) підзону.  
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Представлені серією сланцювато-гнейсуватих в'язких розломів – лі-
нійних зон інтенсивного розсланцювання, розгнейсування порід і те-
ктонічного розлінзування складених цими породами тіл – північно-
західно-субмеридіонального простягання (Капітанівський, Ємилівсь-
кий, Сухоташлицький, Тернуватський, Врадіївський та частково Та-
льнівський розломи), які разом створюють в'язкорозломну зону (є сенс 
називати її Побузькою) шириною від п'яти до п'ятидесяти кілометрів, 
і яка має форму бутону, що розкривається у центральній частині до-
слідженої площі (між Бугом та широтною частиною р. Ятрань) і з'єд-
нуються в єдине ціле на півночі площі. Падіння цієї зони, відповідно 
до замірів падіння поверхонь сланцюватості та гнейсуватості, інших 
площинних елементів, переважно круте і коливається від 60 до 90° із 
варіаціями падіння на захід (Тальнівський і Врадієвський в'язкий 
розломи), до майже вертикального (Тернуватський в'язкий розлом) та 
на схід (Сухоташлицький, Ємилівський та Капітанівський в'язкі роз-
ломи). Як свідчать дані з просторового орієнтування лінійності (боро-
зни та метаморфічні "доріжки" на поверхнях сланцюватості та гней-
суватості; довга вісь видовжених зерен та агрегатів зерен породоут-
ворювальних мінералів, ксенолітів та реститів), зміщення по такій зо-
ні зсувно-підкидове при переважанні підкидової складової на ділянці 
максимального розкриття цієї зони, і підкидово-зсувне при перева-
жанні горизонтально-зсувної складової на ділянці її різкого звуження. 

Дана зона маркується ТФ груп В і С. При цьому в ТФ групи С пер-
винна стратифікація порід повністю знищена та змінена або тектоні-
чним мезомеланжем, або вторинною монокліналеподібною стратифі-
кацією, кінематичними елементами якої є відзначені сланцюватість, 
смугастість і вторинна плоско-лінзоподібна форма геологічних тіл. На 
ділянці найбільшої віргації ця зона має будову тектонічного макроме-
ланжу, а також слайд-складчастого (своєрідного прирозломного, коли 
зміщувачем слугує в'язкий розлом) зім'яття вторинно розшарованих 
тіл. За інтенсивністю форм прояву дислокаційних перетворень (і ба-
льністю відповідних тектонофацій) вона подібна типовим шовноскла-
дчастим структурам фанерозойських складчастих областей [79; 115], 
або сколовим зонам глибоких рівнів консолідованої земної кори за 
О. Гінтовим [29; 30]. 

Ультрамілонітова тектоніка. Така тектоніка формувалася на 
перших двох відзначених етапах. За морфологічними особливостями 
вона відповідає крихкорозоломній. Її прояв приводить до формування 
блокових структур. Можливо, з її появою починалося активне блоку-
вання земної кори дослідженої території (та й усіх інших частин щита). 

Дислокаційні макроструктури етапу D3 представлені серією 
кліважних розломів (лінійних зон інтенсивного кліважування порід), 
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що сформувалися в РТ-умовах епідот-амфіболітової фації та в супро-
воді метасоматичної біотитизації порід [89]. Просторово вона майже 
збігається з подібною в'язкою попереднього етапу, накладаючись на 
неї. Крім того, її відгілкування фіксуються у Синцівсько-Савранській 
та Ятранській структурно-формаційних підзонах. Падіння розломів 
даного типу переважно круте і зміщення по них має приблизно той 
же характер, що і по сланцювато-гнейсуватих. Розломи даного типу 
порушують усі архейські та неопротерозойські метаморфічні утво-
рення, а також гранітоїди кіровоградського комплексу. У свою чергу 
вони різко зрізаються більш пізніми крихкими модифікаціями Таль-
нівського та Ємилевського розломів і "з'їдаються" гранітоїдами уман-
ського комплексу. Враховуючи останній факт, є певні підстави вва-
жати, що за віком формування дані тектонічні структури – післякіро-
воградські, але доуманські.  

Ця тектоніка також вносить суттєве доповнення в підсилення від-
значеного в'язкого розчленування архейських гранітно-метамор-
фічних комплексів. 

Дислокаційні структури етапу D4 розвинені на ділянках про-
яву мусковіт-кварц-польовошпатових і біотит-кварц-польовошпато-
вих метасоматитів, які і накладаються на всі, і в тому числі на уман-
ські, гранітно-метаморфічні утворення. Структури цього типу розви-
нені серед тектонічно подріблених порід і являють собою лінзоподібні 
зонки механічного розсланцювання відзначених метасоматитів. 
Найяскравіше вони проявлені по крихко-в'язкій (ультрамілонітовій) 
складовій Тальнівського розлому в Синицівсько-Савранській структу-
рно-формаційній підзоні, де цей розлом порушує уманські гранітоїди 
та лінзоподібне тіло – останець архейських гранулітів. На цій ділянці 
структури даного етапу котролюють Майське родовище золота. 

Дислокаційна тектоніка вторинної епізони етапу D5. Ця те-
ктоніка на дослідженій території представлена крихко-в'язкими та 
крихкими розломами, а також пов'язаними з розломами першого ти-
пу прирозломними складками розгнейсованих та розкліважеваних 
метаморфічних порід. Це типова блокова тектоніка, яка порушує 
дислокаційні структури всіх попередніх етапів. Вона частково успад-
ковує в'язкорозломну тектоніку (по всіх в'язких розломах розвинені і 
більш пізні крихкі) і, крім того, створюють регматичну сітку. Одним із 
великих елементів останньої є Первомайський розлом, який предста-
влений серією паралельних субмеридіональних крихких порушень. 

Найвагомішою у дислокаційному відношенні на цій ділянці є в'язка 
сланцювато-гнейсувата та кліважна розломна тектоніка, яка зумови-
ла суттєве розлінзування земної кори. Концентрованим проявом такої 
тектоніки є Побузька в'язкорозломна (Голованіська шовна) зона, яка 
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трасує високорухому й проникну ділянку цієї кори в неоархеї та па-
леопротерозої. 

Крихко-в'язка та крихка тектоніка на розглянутій частині Україн-
ського щита переважно проявляється на етапах різкого зниження те-
рмального градієнту і флюїдної активності, тобто на стадії регіональ-
ного підняття земної кори в режимі щита і надає цій ділянці блокової 
будови. Чаcтина такої тектоніки успадковує просторове положення 
в'язкої і приводить до перетворення відзначених структурно-фор-
маційних підзон у тектонічні блоки.  

Відомий на розглянутій території Українського щита Первомайський 
розлом як гранична структура між Одесько-Білоцерківською та Інгуло-
Інгулецькою структурно-формаційними зонами дислокаційно проявле-
ний дуже слабо і формально розвинений у вигляді лише окремих відно-
сно крихких розломів меридіонального простягання. Швидше за все 
принциповою граничною структурою між відзначеними структурно-
формаційними зонами є Побузька в'язкорозломна зона і в тому числі 
такі великі в'язкі розломи, як Капітанівський і Врадієвський. 

До викладеного можна додати, що в металогенічному відношенні 
найбільш продуктивною є в'язкорозломна тектоніка другого, третього 
та частково п'ятого етапу. До в'язкорозломних структур другого та 
третього етапу належать родовища Молдовське й Грушківське (залізо), 
Капітанівське, Липовенківське, Тернуватське (нікель, кобальт, хром) 
та інші. У той же час відоме в цьому районі золоте зруденніння, у то-
му числі Майське родовище, тяжіють до ділянок прояву кліважної та 
крихко-в'язкої розломної тектоніки. 



 

 

 
 
 

10 
СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ  

ТЕКТОНІЧНОЇ ТЕЧІЇ 
 
 
 
Весь наведений у роботі матеріал із дислокаційної тектоніки та 

тектонофацій гранітно-метаморфічних утворень докембрію Українсь-
кого щита на Cередньому та Верхньому Побужжі підтверджує головну 
думку даної роботи, що тектонічна течія відігравала провідну роль в 
ініціюванні та забезпеченні дислокаційних перетворень порід і сере-
довищ докембрію. Під такою течією в тектоніці розуміється сумарна 
картина переміщення речовини літосфери в процесі тектонічного 
розвитку [92], або безперервна деформація порід, що розвивається в 
часі під дією диференційованих напружень і призводить до утворен-
ня залишкових структурних форм. Із позицій тектонофаціального 
аналізу тектонічна течія розглядається як односистемна зсувна, що 
породжується в'язким тертям блоків земної кори при зміщенні їх по 
розломах та інших поверхнях [103; 112]. При цьому вважається, що 
течія подібного типу є складовою масштабніших, літосферних текто-
нічних потоків, структура яких змінюється по вертикалі та у верхній 
частині літосфери, тобто в земній корі набуває відзначеного зсувного 
характеру [105]. Місцем її прояву в останній є зони своєрідних в'яз-
ких розломів або, якщо перейти на термінологію інших дослідників, 
зони сколювання [30; 141] чи shеar zones [116; 180; 198 та інші].  

У реалізації такої течії, залежно від фізичних умов середовищ, бе-
руть участь крихкий, пластичний і навіть в'язкий компоненти дефо-
рмації. Але співвідношення між цими компонентами в різних струк-
турно-реологічних умовах не однакове. Зокрема, у вторинній епізоні 
домінує крихкий компонент, тоді як у катазоні – пластичний і навіть 
в'язкий. Мезозона в цьому відношенні займає проміжне положення. 
Усе це знаходить відображення в різних структурних формах прояву 
та механізмах реалізації течії. Зокрема, у вторинній епізоні тектоніч-
на течія відбувається як катакластична, здійснюючись за допомогою 
багаторазового крихкого дроблення (брекчування, катаклазу) та міло-
нітизації (стирання). Проявляється вона в цій структурно-реологічній 
умові як локальне явище та переважно в межах швів крихких і крих-
ко-в'язких розломів. У мезозоні тектонічна течія переважно здійсню-
ється як кліважна (односистемне зміщення по множині розсіяних 
субпаралельних кліважних поверхонь) у супроводі перекристалізації 
порід поздовж цих поверхонь. Така перекристалізація частково нейт-
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ралізує крихкий компонент деформації та загалом надає їй пластич-
ного характеру, а на мікроділянках повної перекристалізації навіть 
своєрідного в'язкого характеру. У цій умові на мезорівні вона доповню-
ється розлінзуванням, а в шаруватих середовищах, крім того, будина-
жем і складкоутворенням. Концентрується така течія в зонах кліважних 
розломів. У катазоні тектонічна течія просторово та в часі тісно пов'яза-
на з метаморфічною перекристалізацією порід (кристалізаційним роз-
сланцюванням), а при великих деформаціях її реалізація забезпечується 
кристалізаційною грануляцією та трансляційним розсланцюванням 
(розгнейсуванням у гранітоїдах). Подібний характер здійснення течії 
надає їй властивостей, наближених до в'язкої. На мезорівні така течія 
доповнюється розлінзуванням, будинажем і складкоутворенням. Макро-
скопічним її виразом у катазоні є сланцюваті в'язкі розломи.  

Тектонічна течія у відзначених формах прояву характеризується ці-
лим рядом аспектів, серед яких можна відзначити структурний (у т. ч. 
мікроструктурний), тектонофаціальний (парагенетичний), петрофізич-
ний, тектонофізичний, гідродинамічний і синергетичний. Першим 
трьом аспектам фактично й присвячена дана робота. Тектонофізичні 
аспекти подібного процесу щодо гранітно-метаморфічних комплексів 
докембрію Українського щита висвітлені в роботах О. Гінтова [30] та 
його послідовників. Цей дослідник, зокрема, вважає, що тектонічну те-
чію відзначеного типу в катазональних умовах слід кваліфікувати як 
псевдов'язку, оскільки вона, на його думку, при зміні швидкості су-
проводжується крихкими або пластичними деформаціями.  

Тому в даному розділі торкнемося, мабуть, найменш висвітлених і 
проблемних питань тектонічної течії – гідродинамічного та синерге-
тичного її аспектів. Розкриття цих аспектів дозволяє дещо по-новому 
подивитися на процеси структуроутворення у гранітно-метамор-
фічних середовищах. 

 
10.1. ГІДРОДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕКТОНІЧНОЇ ТЕЧІЇ 

 
Гідродинамічний аспект тектонічної течії в катазоні аргументовано 

розглянуто в роботі [105]. Дана монографія у цьому відношенні є фа-
ктологічним її продовженням.  

Гідродинамічний аспект структуроутворювальної ролі тектонічної 
течії в геології визнається доволі обмежено, або часто взагалі запере-
чується. При цьому висуваються такі аргументи: перший – течія ре-
човин за законами гідродинаміки є привілеєю рідин і газів, оскільки в 
них вона проявляється на атомарно-молекулярному рівні, тоді як у 
гірських породах подібний процес здійснюється у твердій фазі в над-
молекулярному рівні; другий – течія рідин, навіть самих в'язких, здій-
снюється за умовою пропорційності між її швидкістю та напружен-
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нями, тоді як у гірських породах зміна такої швидкості має супрово-
джуватися крихкими чи пластичними деформаціями; третій – течія 
(якщо її розглядати як повзучість) гірських порід є функцією тривало-
сті часу і в природних середовищах належить до дуже повільних, без-
інерційних, яка не повинна супроводжуватися турбулентністю, зави-
хренням, складкоутворенням. 

Зазначені аргументи, мабуть, не зовсім коректні, у всякому разі 
щодо катазональних та частково мезозональних середовищ. Зсувна, 
тобто тектонічна, течія порід у цих структурно-реологічних умовах 
відбувається, як відзначено вище, за участі текстурно-структурних, а 
в певних випадках і мінеральних змін порід. Подібне супроводження 
(і участь) певною мірою свідчать про те, що прояв течії такого типу у 
відзначених умовах має, як мінімум, частково молекулярний харак-
тер, який забезпечується дифузією атомів і мікрофільтрацією рідин, а 
також цілим рядом мікромеханізмів, які реалізуються на рівні крис-
талічної гратки мінералів шляхом трансляції, двійникування, мікро-
блокування, полігонізації тощо.  

Вплив швидкості тектонічної течії на характер структуроутворен-
ня, за даними [102; 104–105; 112] і в тому числі тих, що наведені в 
даній роботі, дає підставу вважати, що роль цього фактору в катазо-
ні дещо перебільшена. На форми й характер деформації в цій струк-
турно-реологічній умові, як ми впевнилися, у першу чергу впливають 
реологічні властивості (і відповідні їм РТ-умови) середовищ та віднос-
на величина механічних навантажень.  

Тектонічна течія з позицій гідродинаміки формально належить до 
низькошвидкісної, безінерціної, яка характеризується дуже  
числом рейнольдса (близько 10 –10 , якщо виходити із припущення, 
що амплітуда такого руху в природних середовищах не перевищує пе-
рших сантиметрів на рік при в'язкості навіть у високотемпературних, 
субсолідусних петрологічних умовах порядку 1012–1015 Па·с [1]. Але та-
ка, на перший погляд, безінерційна течія в геологічних умовах, як сві-
дчать літературні дані [24; 92; 105; 134; 183; 185; 196–197] та дослі-
дження в фанерозойських складчастих областях [106] і на Українсько-
му щиті [50; 88; 104; 134 та інші], а також ті, що наведені в даній ро-
боті, у шаруватих та взагалі в літологічно неоднорідних середовищах 
обов'язково супроводжується формуванням складчастих форм, які слід 
розглядати і як результат обмеженої турбулентності, і як ускладнення 
течії біфуркацією (стрибкоподібними переходами системи із одного 
стану в інший) [105; 134]. Більше того, на сьогодні експериментально 
відтворено так звану лагранжеву турбулентність, яка реалізується при 
низькошвидкісній течії певних в'язких (неньютонівських) рідин [15; 
195]. Така течія з певними припущеннями може слугувати моделлю 
природних дислокаційних перетворень середовищ. 

-15 -20
малим
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Здійснення процесів структуроутворення при течії в'язких рідин 
блискучо відтворено серією експериментів Г. Оттіно [195] (ілюстрати-
вні дані цих експериментів наведено в альбомі течії рідин та газів 
М. Ван-Дейка [15]. Результати цих експериментів використано в ро-
боті [105] для визначення природи й механізмів складкоутворення. З 
тією ж задачею вони використані й у даній роботі (рис. 10.1, 10.2).  

 

 
 

Рис. 10.1. Вихореві (складчасті) структури, що отримані  
при знакозмінному зсуванні рідини (гліцерин з алюмінієвим  

порошком) поздовж горизонтальної поверхні в прямокутній камері:  
а – 5 циклів, б – 10 циклів (за [195]). Вертикальні стінки камери  
обмежують рухи з боків, що порушує нормальну однопланову  

складчастість на обох кінцях моделі та надає їй біпланового вигляду.  
Тому, при розгляданні моделей, лівою і правою її частинами можна  

знехтувати. Розмір робочої камери вимірюється сантиметрами 
 

 
 

Рис. 10.2. Модель формування ламінарної (зверху) та вихрової  
(знизу на ділянці кутастого заглиблення русла, глибина якого  

змінюється – а, б) структури в роз'єднаному на два струми потоці  
рідини (гліцерину з алюмінієвим пилом) (за [195]) 
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На прикладі суспензії типу гліцерину, насиченого алюмінієвим пи-
лом (подібна домішка, крім усього іншого, дозволяє відстежувати при 
спеціальному освітленні характер течії речовини), доведено, що пові-
льна (безенерційна) течія таких рідин також дуже чутлива до всякого 
роду відхилень від стаціонарного прямолінійного (присутність запа-
динок та виступів, кутастість границь та неправильності, спряження 
та перетинання струмів). У зв'язку з цим вона супроводжується і від-
ривом струмів, і вихровою рециркуляцією кільцевого характеру. Крім 
того, картина течії в умовах нерівномірного зсування дуже нагадує 
картину так званої реоморфної течії метаморфогенних і мігматитових 
утворень. Складчасті структури в подібному потоці породжуються 
внаслідок впливу на швидкість течії в'язкісних і реологічних неодно-
рідностей середовищ.  

Відтворені у відзначених експериментах структурні форми знахо-
дять свої аналоги у співвідношенні майже 1:1 в реальних дислокацій-
них структурах, що описано в даній роботі. Розглянемо деякі прикла-
ди таких співвідношень. 

1. Структури турбулентної течії та завихрення зафіксовано в мі-
гматитах на ділянках Сабатинівській та Староостропільський (див. 
розд. 3.2.1), у піроксенових гнейсах і кристалосланцях на ділянці Ха-
щуватській (див. розд. 3.1.1.1). Зокрема, на ділянці Сабатинівській 
відслонюються структури турбулентної течії в неоархейських мігматит-
гранітах побузького комплексу. Там вони проявлені по напівкругових, 
що нагадують вихрові, траєкторіях. У сферу подібної течії залучені всі 
без винятку, і в тому числі жильні пегматитові, породи. Цей факт свід-
чить про те, що течія мігматит-гранітів здійснювалася у твердій фазі 
(хай навіть і при активній флюїдній діяльності). Структури турбулент-
ної течії на цій ділянці немовби уособлюються у вигляді своєрідних 
ядер, які облямовуються структурами ламінарно-турбулентної течії 
більш високих порядків. Перехід між першими та другими відзначе-
ними структурами поступовий, тобто має зональний характер.  

На ділянці Хащуватській (та й на інших) зустрінуті, на перший по-
гляд, узагалі абсурдні структури типу "вісімок", що створюються па-
рами складок, які стикаються замками (див. дод. 7). Подібні структу-
ри також відтворені в одному з експериментів Г. Оттіно (дані з цього 
експерименту наведено в роботі [105] (див. розд. 3.1.1.1). Вони отри-
мані в прямокутних комірках при зсуванні відзначеної суспензії па-
ралельно спочатку одній вертикальній стінці в одному певному вер-
тикальному напрямку, а потім по другій у протилежному напрямку. 
Такий характер зміщень викликає перетікання матеріалу під дією 
гравітації по діагональних траєкторіях, струми яких при дворазових (і 
більше) зміщеннях перетинаються.  
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2. Комбіновані структури – як наслідок розщеплення зони течії на 
різношвидкісні "струми" – виділені й досліджені на ділянках Хащуват-
ській (див. розд. 3.1.1.1), Староостропільскій (розд. 3.2.1) та на цілому 
ряді інших ділянок. Найяскравіші утворення подібного типу виявлені 
на Хащуватській ділянці. У її межах спостерігаються структури своєрі-
дної в'язкої течії біотит-піроксенових гнейсів і кристалосланців. Вони 
представлені лінійними формами течії (сланцюватими мезорозривами), 
які чергуються з пакетами складочок – продуктами нелінійної течії. 

3. Зональний перехід структур турбулентної течії у структури 
ламінарної течії з тією чи іншою повнотою фіксуються практично на 
усіх, що проявлені в стратифікованих середовищах, зонах в'язких 
розломів. У мініатюрі (як яскравий приклад природного "експеримен-
ту") такий перехід задокументований на ділянці Гребля (розд. 3.2.1). 
На цьому об'єкті відслонюється фрагмент зони своєрідної в'язкої течії 
плагіомігматит-гранітів побузького комплексу, жильних тіл апліт-
пегматоїдних і пегматоїдних порід цього ж комплексу та кристало-
сланцьових залишків субстрату. Структурні форми, які розвинені на 
цій ділянці, фактично демонструють латеральний ряд – структурну 
зональність, яка зумовлена поступовим переходом по латералі (ухрест 
простягання зони течії) відносно слабовпорядкованих (лінійно-
дисгармонійних), що відповідають ламінарно-турбулентній, своєрід-
ній в'язкій течії, складчастих форм, у високовпорядковані (ізокліна-
льні), що відповідають ламінарній течії. Відзначена зональність мар-
кується ТФ від V до X, що відображає зміну величини механічних на-
вантажень від відносно помірної до дуже великої.  

4. Структури ламінарної течії виділені практично на всіх задоку-
ментованих в'язких розломах катазони та мезозони. Вони найчастіше 
представлені вторинними монокліналями й охоплюють осьові частини 
таких тектонічних структур, які відповідають ділянкам (підзонам) 
найвищих механічних навантажень, що маркуються ТФ ІХ–Х. 

 
10.2. СИНЕРГЕТИКА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ  

ПРИ ТЕКТОНІЧНІЙ ТЕЧІЇ 
 

Отримані дані морфологічних форм прояву, фізичних умов та ме-
ханізмів формування дислокаційних структур у зонах тектонічної те-
чії порід у гранітно-метаморфічних середовищах докембрію Україн-
ського щита дають підставу вважати, що розвиток такої тектоніки 
здійснювався за законами дисипативних, нерівноважних, самоорга-
нізуючих систем, які, у свою чергу, керуються законами синергетики. 
Подібна тенденція структуроутворювальних процесів у тектонічної 
течії раніше відзначалася в роботах [79; 81; 100; 104; 112–113].  
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Синергетичний підхід щодо структуроутворення при тектонічній 
течії перш за все потребує відповіді на такі питання: яку направле-
ність має подібний процес? Як він співвідноситься із джерелами 
енергетичного живлення? До досягнення якої структурної організа-
ції він прямує? Як на механізми його здійснення впливають фізичні 
(реологічні та інші) умови та первинна літолого-структурна організа-
ція середовищ? Як при тектонічній течій взаємодіють між собою всі 
елементи системи? 

Шукаючі відповіді на ці питання, насамперед, слід виходити із ре-
альності, що тектонічна течія в природних умовах звичайно здійсню-
ється в енергетично відкритих системах і всі породжені цією течією 
дислокаційні перетворення порід та середовищ мають незворотний 
характер. При цьому треба враховувати той факт, що у сферу таких 
перетворень у природних умовах потрапляють не окремі однорідні в 
літологічному відношенні геологічні тіла, а геологічні середовища, які 
відзначаються структурними й фізичними неоднорідностями. На мі-
крорівні такі неоднорідності знаходять вираз у зернистій структурі та 
полімінеральному складі порід, а на мезорівні – у різноманітності та 
мінливості по латералі й вертикалі літології та первинних форм заля-
гання геологічних тіл. Подібні неоднорідності, завичай, відбиваються 
у варіаціях густини, в'язкості, пористості, теплопровідності та інших 
фізичних властивостей порід. Крім того, неоднорідністі внутрішньої 
організації середовищ даного типу підсилюється наявністю ослабле-
них поверхонь: діагенетичної та прототектонічної тріщинуватості; 
кліважу, сланцюватості, смугастості різних типів тощо.  

Відзначені літологічні та структурні неоднорідності геологічних се-
редовищ, безсумнівно, впливають на характер реалізації дислокацій-
них перетворень порід та середовищ. У цьому відношенні можна по-
годитися з цілим рядом дослідників [97; 108; 153] та іншими, які 
вважають, що наявність подібних неоднорідностей обов'язково має 
викликати диференціацію й перерозподіл макрополів напружень на 
мезо- та мікроскладові й відповідним чином впливати на характер 
розподілу деформації за досягненням межі текучості, міцності, а та-
кож за орієнтацією породжених цією деформацією лінійних і пло-
щинних мікро- та мезоструктурних форм.  

Досвід вивчення структур, породжених тектонічною течією в зонах 
розломів тектонофаціальними методами свідчить, що загальною на-
правленістю подібного процесу є невілювання відзначених неоднорі-
дностей і створення такої нової структурної організації середовищ, 
симетрія якої узгоджується із симетрією тектонічної течії [79; 83; 105; 
109; 113]. Однією з найдосконаліших форм такої організації є лінеа-
ризація середовищ, яка являє собою зміну нелінійних структурних 
форм лінійними і, як наслідок цього, утворення переважної орієнтації 
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всіх, що виникли при подібній течії, площинних (кліважних, сланцю-
ватих тощо) та лінійних структурних форм, геометричних елементів 
структур (осьових поверхонь і шарнірів складок тощо), а також вели-
ких площин і довгих осей усіх, що зазнали деформації або виникли 
при деформації, геологічних тіл. Формування такої переважної орієн-
тації має направлений характер, узгоджений із термальними умовами 
та величиною й характером розподілу механічних навантажень по ла-
тералі, а також із реологічними властивостями середовищ. Подібне 
формування здійснюється за допомогою цілої низки дислокаційних 
перетворень (структурних флуктуацій) цих середовищ. У сучасному 
розумінні подібний характер перебудови природних середовищ від-
повідає самоорганізуючим системам, розвиток яких власне і керуєть-
ся законами синергетики або термодинаміки незворотних процесів 
чи термодинаміки нерівноважних, дисипативних систем.  

На сьогодні виявлено достатню кількість природних та штучних са-
моорганізуючих систем у біологічних та хімічних середовищах [47], га-
зах і рідинах, а також у твердих тілах і матеріалах (метали, сплави, по-
лімери, льодовикові покриви). Синергетичні підходи все більше впро-
ваджуються в геологічну науку й у тому числі в геотектоніку (нелінійна 
геодинаміка Ю. Пущаровського [98; 121]). Але при цьому треба зазна-
чити, що вони ще досить обмежено використовуються при вивченні 
дислокаційних процесів [98], або питання синергетики у відношенні до 
цих процесів ставляться лише як проблемні [49; 69; 153; 157 та інші]. 
Така ситуація, можливо, зумовлена недостатнім розумінням ролі сине-
ргетики в здійсненні тектонічних процесів, або навіть скептичним від-
ношенням до неї, а також недостатньо комплексними підходам щодо 
оцінки природи й механізмів дислокаційних процесів.  

Використання тектонофаціального аналізу певною мірою надає 
можливості знайти відповіді на поставлені вище питання й задоволь-
нити вимоги відзначеної комплексності. Однак, перш ніж перейти до 
розгляду характеру синергетичності дислокційних процесів, пов'яза-
них з тектонічною течією, зупинимося на стислому висвітленні осно-
вних положень синергетики. 

Найважливіші положення синергетики. Термін "синергетика" 
походить від грецького synergeia – сприяння, співробітництво. Синер-
гізм означає спільне функціонування органів і систем. У широке 
вживання цей термін увів на початку 70-х рр. німецький фізик-
лазерщик Г. Хакен [160] для позначення нового наукового напрямку – 
теорії виникнення нових якостей у складних системах, якими не во-
лодіють ні одна із частин цих систем. Основні теоретичні положення 
синергетики викладені в роботах [39; 120], а також у серії узагаль-
нюючих робіт [2; 10; 44; 58; 68] та інших. 
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Синергетика виступає як теорія еволюції та самоорганізації диси-
пативних систем. Вона спирається на такі фундаментальні властиво-
сті, як нелінійність (нерівноважність), когерентність, відкритість, не-
зворотність.  

До нелінійнійних (нерівноважних) належать ті системи, які при 
розвитку втрачають стійкість і відзначаються спонтанними перехо-
дами від однієї форми руху (розвитку), і в тому числі найпростішого 
хаотичного, до більш упорядкованого, системного.  

Під нелінійністю, зазвичай, розуміється порушення одномірної 
упорядкованості, відсутність прямої (пропорційної) залежності між 
параметрами розвитку системи. В алгебраїчному виразі така власти-
вість систем характеризується диференційованими, інтегральними, 
функціональними рівняннями, які містять невідомі величини не тіль-
ки в першому ступені. Так, наочною моделлю цієї властивості сине-
ргетичних систем слугує рівняння теплопровідності з нелінійним 
джерелом і коефіцієнтом [2]: 

Tt = [k(T)Tx]x + Q(T), 
k(T) = k0Ta, 
Q(T) = qTβ. 

Подібні системи характеризуються неоднозначністю, нестійкістю. 
Когерентність (від лат. сohaerentia – внутрішній зв'язок, взаємна 

зв'язаність) у синергетиці означає узгодженість взаємодії елементів у 
масштабах усієї системи. При такій узгодженості здійснюється зв'язок 
структурних рівнів різного масштабу. Зміни одночасно відбуваються на 
всіх рівнях. При цьому діє фундаментальний принцип: при мінімальних 
енергетичних витратах перебудова системи здійснюється переважно на 
макрорівні шляхом локалізації процесів лише на окремих ділянках від-
повідного цій системі фазового простору, тоді як при подальшому зрос-
танні енергетичних витрат перебудова системи переходить на мезо-, а 
потім і мікрорівень, поступово охоплюючи систему в цілому. 

Відкритість систем проявляється в тому, що ці системи обов'я-
зково обмінюються енергією з іншими системами. Їх розвиток пере-
важно відбувається при живленні енергією зі сторонніх джерел, тобто 
при взаємодії із зовнішніми системами. 

Процеси, що керуються законами синергетики, – незворотні. Си-
нергетика проявляється в тому, що структурна перебудова середовищ 
здійснюється лише при безперервному її живленні енергією із зовні-
шніх (в окремих випадках і внутрішніх) джерел. При припиненні та-
кого живлення розвиток системи припиняється і при цьому вона не 
повертається до початкового стану.  

Важливу роль при самоорганізації відіграють біфуркація та дина-
мічний (детермінований) хаос, а також наявність атракторів. 
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Біфуркація (лат. bifurcus – роздвоєння) забезпечує перехід від од-
ного стану системи в інший. Такий перехід здійснюється в точках бі-
фуркації, де шлях еволюції відкритої нелінійної системи розгалужу-
ється. У таких точках траєкторії руху елементів системи різко розга-
лужуються, породжуючи своєрідний хаос. При цьому вибір гілки ви-
значається лише спектром можливостей системи в даних умовах і за-
лежить від флуктуації (зміни станів і параметрів) системи та факторів 
локального масштабу.  
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Рис. 10.3. Біфуркаційна діаграма вигину шару.  
Побудована за мотивами вигину балки [68] 

 
Найпростішим прикладом біфуркації є вигин шару (як показано на 

рис. 10.3). Якщо плоске тіло, яким є шар, поступово стискувати із 
двох боків паралельно його осі, то на початку деформація має ліній-
ний характер – тіло скорочується, зберігаючи плоску форму. При по-
дальшому збільшенні навантаження це тіло на певному етапі зазнає 
вигину наліво чи направо (у природних умовах – у бік найменшого 
тиску, тобто доверху). Система була змушена при значенні лінійного 
параметра λо здійснити катастрофічний стрибок. Це значення пара-
метру і називається точкою біфуркації. Праворуч цієї точки суцільній 
лінії на графіку відповідає стійкий (лінійний) стан розвитку системи, 
пунктирній лінії – нестійкий (нелінійний) такий стан. Гілкою позначе-
но місце на графіку, в якому лежить певне стійке рішення системи. 

Подібних стрибків, тобто проходжень через точки біфуркації, може 
бути значно більше. Зокрема, на наступному етапі тіло, залежно від 
фізичних умов, може втратити суцільність по сколах, відривах або 
почне кліважуватися, сланцюватися і т. п. У такій чи будь-якій іншій 
синергетичній системі біфуркаційні діаграми можуть мати вигляд 
типу, наведеного нижче на рис. 10.4. 
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Рис. 10.4. Типовий вигляд біфуркаційної діаграми (на прикладі  
системи реакція – дифузія [58]). Суцільними лініями показано гілки,  
на яких лежать стійкі рішення. М – амплітуда вирішення, В – часовий  

параметр процесу 
 
Динамічний (детермінований) хаос є носієм цілісної ієрархії при 

самоорганізації. Прикладом подібного хаосу є турбулентний рух речови-
ни у вогняному полум'ї або стовпі диму, турбулентна течія рідин тощо. 
Однак, під таким хаосом розуміються не безструктурні, випадкові про-
цеси, а налагодження складних когерентних, дисипативних (розсіяних) 
структур, які відображають взаємодію різних за фізичними властивос-
тями частин системи та системи в цілому з навколишнім середовищем. 
Хаос необхідний для виходу системи на один із відносно стабільних ста-
нів. Він спочатку забезпечує можливість сходження з попередньої трає-
кторії при втраті стійкості в зоні кризи (точці біфуркації), а потім допо-
магає підключитися до нового такого стану, долаючи перешкоди на 
цьому шляху. При цьому кожне наступне проходження відзначених 
процесів через точки біфуркації формує кінематичну траєкторію, що 
наближається до ідеальної. Іншими словами, кожний раз на вибір меха-
нізмів і спосіб розвитку системи буде впливати атрактор (англ. при-
ваблювач) – область притягання, якій відповідає той відносно доско-
налий стан системи, що немовби притягує до себе множину можли-
вих траєкторій розвитку цієї системи, що задаються різними почат-
ковими умовами. Через малі блукання система потрапляє в атрактор 
одної, відносно найменш енергоємної, узгодженої із законами дина-
міки, траєкторії. Математичним виразом подібної еволюції дисипати-
вних систем є фазовий портрет – сукупність фазових траєкторій си-
стеми, що відповідає певному набору початкових умов. 

Синергетика структуроутворення при тектонічній течії з по-
зицій тектонофаціального аналізу. Тектонофаціальний аналіз, як 
випливає із усього викладеного матеріалу, спроможний дати відповіді 
на питання, які були поставлені на початку даного розділу. Зокрема, 
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наведені в роботі факти свідчать, що дислокаційні утворення у грані-
тно-метаморфічних середовищах сформувалися в нелінійних, відкри-
тих, когерентних системах, а структурні зміни середовищ, які забез-
печували функціювання цих систем, – незворотні. 

Нелінійність цих систем знаходить своє відображення в неоднорі-
дності та нерівномірності розподілу деформації по латералі й верти-
калі, про що йшлося вище.  

Відкритість тектонічної течії (як системи) проявляється в тому, що 
вона обов'язково обмінювалася енергією з іншими системами і при 
цьому сама живилась механічною й тепловою енергією, постачальни-
ками яких були масштабніші тектонічні та теплові системи. Зокрема, 
джерелом механічної енергії для забезпечення тектонічної течії в зонах 
розломів слугувало негідростатичне стиснення або розтяг, а також зсу-
вні деформації, які ініціюються ендогенними процесами. У свою чергу 
тепловою енергією тектонічна течія забезпечувалася регіональним теп-
ловим розігрівом земної кори в рамках термального градієнта та, віро-
гідно, локальними флюїдно-тепловими потоками. Можливо, частково 
тепло генерується за рахунок дисипації механічної енергії.  

Важливий влив на характер самоорганізації й направленості дис-
локаційних процесів відігравав зональний розподіл механічної енергії 
вхрест простягання зон тектонічної течії, тобто зон в'язких розломів. 
Такий розподіл фактично описується за десятибальною шкалою тек-
тонофацій. Максимум механічної енергії, тобто максимальні наван-
таження, припадали на ТФ Х, положення яких збігалося з осьовою 
(шовною) частиною зони тектонічної течії, а мінімум – на крайові ча-
стини таких зон. 

Когерентність тектонічної течії проявлялася в узгодженій взаємо-
дії всіх механізмів, що забезпечували її здійснення на мікро-, мезо- та 
макрорівні. 

Аналіз внутрішньої будови зон тектонічної течії тектонофаціальними 
методами свідчить, що вибір атракторів при подібній течії відбувався 
в тісному узгодженні з енергетичними можливостями системи в тих чи 
інших тектонофаціях та в тій чи іншій структурно-реологічній умові.  

Розглянемо характер синергетичності дислокаційних процесів дослі-
дженої частини Українського щита в тій послідовності, за якою відбу-
валася зміна реологічних властивостей середовищ. Почнемо цей відлік 
із катазони, оскільки достовірної інформації про попередній (домета-
морфічний) реологічний стан відповідних середовищ у нас немає. 

У катазональних реологічних умовах теплове енергетичне живлен-
ня досліджених середовищ, порівняно з мезозональними та епізона-
льними умовами, було максимальним, оскільки дислокаційні процеси 
протікали синхронно з метаморфізмом гранулітової фації (катазона-1) 
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та гранітизацією й амфіболітовим діафторезом (катазона-2). У цих 
структурно-реологічних умовах панувала кристалізаційно-сланцю-
вата, трансляційно-сланцювата, кристалізаційно-грануляційна, міг-
матична течія порід. Остання при цьому функціонувала на зовніш-
ньому обрамленні в'язких розломів (ТФ І–ІV) при малих механічних 
навантаженнях. Вона нагадує турбулентну в'язку течію: їй на мезорі-
вні відповідає дисгармонійна (хаотична) складчастість, а на мікрорі-
вні – грубосмугасті текстури порід, що зумовлені несланцюватою міг-
матичною течією. У наступних (V–VII) ТФ, яким відповідає збільшення 
механічних навантажень і відповідно енергетичних витрат, структу-
ри турбулентної течії поступово змінюються ламінарними за участі 
спочатку кристалізаційного, а при великих деформаціях, починаючи 
з ТФ VII, – трансляційного розсланцювання та кристалізаційної грану-
ляції порід. При цьому в ТФ V–VII осьові поверхні складок набувають 
певної переважної орієнтації і кут між цими поверхнями та крилами 
поступово зменшується до 15°. У ТФ VIII здійснюється ізокліналізація 
складок, а в тектонофації ІХ починається їх розчленування на стрічко-
подібні складові. Нарешті, у тектонофації Х складчасті структури зни-
кають узагалі й середовище набуває будови вторинної монокліналі з 
характерною для них вторинною смугастою мікро- та мезотекстурою. 

У мезозональному режимі дислокаційних перетворень порід і се-
редовищ обсяги живлення системи тепловою енергією порівняно з 
катазоною значно зменшуються і за температурними показниками 
відповідають РТ-умовам зеленосланцьової та епідот-амфіболітової 
фаціям. Тому головною формою реалізації відзначених перетворень 
у цій структурно-реологічній умові стає в'язке кліважування (одно-
системне сколювання в супроводі мінеральної перекристалізації по-
рід лише поздовж кліважних поверхонь). Однак, при низьких меха-
нічних навантаженнях (ТФ І–IV) кліваж у більшості порід практично 
відсутній, і з'являється тільки при механічних навантаженнях, що 
відповідають ТФ V. Його інтенсивність зростає в наступних текто-
нофаціях, досягаючи максимуму в ТФ Х. Такий кліваж обов'язково 
супроводжується тектонічним розлінзуванням і меланжуванням на 
мезорівні, а в середовищах, що уже несуть сланцювату анізотропію, 
– поперечним вигином (підворотом) і формуванням складок ламіна-
рної (більш-менш упорядкованої за орієнтуванням осьових повер-
хонь) течії. Спочатку (ТФ V) подібний кліваж відзначається низькою 
впорядкованістю (кути між його спряженими поверхнями досягають 
30°) та супроводжується дуже незначною мінеральною перекристалі-
зацією порід. У наступних тектонофаціях, тобто при збільшенні ме-
ханічних навантажень, кути й відстані між кліважними поверхнями 
поступово зменшуються, але одночасно збільшується стиснення 
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складок і зростає впорядкування їх осьових поверхонь. Крім того, 
синхронно з цими змінами зростає синдеформаційна перекристалі-
зація порід. Нарешті, в ТФ Х перекристалізація стає тотальною і клі-
важ змінюється кристалізаційною сланцюватістю. При цьому породи 
набувають нової петрографічної якості, перетворюючись у мікро-
сланці майже з ідеальною структурною анізотропією. 

У вторинній епізоні до сфери дислокаційної переробки залучалися 
породи, охолоджені до температур нижче порога метаморфічних реак-
цій і гранітизації. Дислокаційні перетворення в цій структурно-рео-
логічній умові локалізуються головним чином у зонах крихких і крих-
ко-в'язких розломів та в їх безпосередньому обрамленні. При відносно 
низьких навантаженнях (ТФ І–ІV), тобто за межами розломів, дислока-
ційні перетворення порід здійснювалася переважно на мезорівні за 
допомогою мезотріщиноутворення та іноді крихкого ("сухого") кліважу-
вання. Тому деформації в цих тектонофаціях розподіляються нерівно-
мірно і найчастіше локалізуються на первинно найбільш ослаблених 
ділянках. При цьому в першу чергу в її сферу залучалися ті мезочасти-
ни макрооб'єму, які мали відносно невелику межу міцності або текучо-
сті. Тому кутові відхилення поверхонь зміщення від генерального на-
прямку зміщення (відносно осі а) коливаються в широкому діапазоні, 
навіть, створюючи "броунівський" хаос. Подібний хаос проявляється як 
різноорієнтована мезотріщинуватість, що поділяє нешаруваті породи 
на блочки субізометричної, багатогранної форми. У гнейсово-кристало-
сланцьових середовищах така тріщинуватість використовує сланцюва-
ту анізотропію і створює подільність, що нагадує кліваж.  

При подальшому зростанні навантажень мезотріщинуватість спо-
чатку (у ТФ V–VII) змінюється "сухою" кліважеподібною тріщинуватіс-
тю, яка максимально використовує сланцювату анізотропію мета-
морфічних порід, а безпосередньо в зонах крихких і крихко-в'язких 
розломів (ТФ VIII–X), де деформації досягають максимуму, змінюється 
брекчуванням, катаклазом і борошнистою мілонітизацією.  

Таким чином, із викладеного випливає, що тектонічна течія в зо-
нах розломів мала флуктуаційний (пульсуючий) і незворотній харак-
тер, направлений на створення такої нової структурної організації 
середовища, архітектура якої спроможна нейтралізувати дію дефере-
нцьованих напружень і лінеаризувати параметри та траєкторії руху 
елементів такої системи. Форми й масштабні рівні самоорганізації 
цього процесу визначалися обсягами забезпечення системи механіч-
ною та тепловою енергією. Фактично фіксується три генеральні бі-
фуркаційні пороги розвитку систем, які узгоджуються з відносною 
величиною відзначених енергетичних витрат.  

Перший такий поріг досягається за відносно низьких механічних на-
вантажень, що відповідають ТФ І–ІV. Атрактором у цьому випадку є 
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стан системи із різноплановими (хаотичними) траєкторіями розвитку. 
Тектонічна течія в цьому стані здійснюється, головним чином, на мезо-
рівні й переважно за допомогою різноорієнтованого, що узгоджується із 
первинними структурними неоднорідностями середовищ, мезотріщино-
утворення (макродроблення) у вторинній епізоні та в мезозоні й турбу-
лентної в'язкої течії метаморфічних і гранітизованих порід у катазоні.  

При наступному зростанні навантажень, тобто після долання друго-
го біфуркаційного порогу, починаючи з ТФ V, розвиток системи пере-
ходить і на мікрорівень. При цьому у вторинній епізоні мезотріщину-
ватість змінюється брекчіюванням (мікродробленням) порід, а в ін-
ших структурно-реологічних умовах починається формування упоря-
дкованих структур за допомогою в'язкого кліважування в мезозоні та 
кристалізаційного розсланцювання в катазоні, в супроводі ламінар-
ного складкоутворення в шаруватих середовищах.  

Третій біфуркаційний поріг припадає на ТФ VIII. Після його долан-
ня розвиток системи майже повністю опановує мікрорівень. Зокрема, 
в епізоні брекчіювання змінюється мікроруйнуванням (катаклаз і мі-
лонітизація), у мезозоні набуває чинності кристалізаційне розсланцю-
вання, а в катазоні кристалізаційно-сланцювата течія порід зміню-
ються трансляційно-сланцюватою (вторинною пластичною формозмі-
ною зерен породоутворювальних мінералів) та кристалізаційною гра-
нуляцією. Складчасті структури при цьому ізоклінізуються, а в ТФ Х 
узагалі зникають. Середовище в цій дислокаційній фації набуває но-
вої структурної організації – вторинної монокліналі, основною влас-
тивістю якої є односистемне орієнтування всіх деформованих пер-
винних та вторинних геологічних тіл, а також площинних і лінійних 
структурних елементів на всіх масштабних рівнях системи.  

В усіх розглянутих випадках спостерігається узгодженість між со-
бою мезо- та мікродислокаційних перетворень. Зокрема, нелінійні ме-
зоструктури, що є похідними турбулентної течії (мігматичної чи просто 
метаморфічної течії в катазоні), на мікрорівні завжди відображуються 
в ізотропних структурах порід: практично всі зерна породоутворюва-
льних мінералів мають більш-менш ізометричну форму. У той же час 
лінійні мезоструктури (похідні ламінарної течії) обов'язково на мікрорі-
вні відображуються в анізотропних, кліважних або сланцюватих текс-
турах. Тобто структурування і в тому числі лінеаризація систем відбу-
вається за рахунок узгодженої дії всіх її елементів на всіх рівнях. 
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ДОДАТКИ 
 
 
 

Дод. 1–8: деталі рис. 3.5:  
Структури в'язкоподібної течії лептитоподібних гнейсів. КЗ-1.  
Лівий берег р. Південний Буг у с. Хащувате Кіровоградської обл.  

 

 
 

Дод 1. "Пузир", створений роздувом біля місця різкого пережиму  
зонки течії лептитоподібних гнейсів. Стрілками позначена динаміка  

цього процесу. Масштаб – п'ятикопійкова монета  
 

 
 

Дод. 2. "Дифузор", що проявлений як пережим зонки течії  
лептитоподібних гнейсів. Підкреслюється різким (у 2–6 разів)  

стоншенням шарків і ламінаризацією потоку. Стрілками показано  
напрямки стиснення потоку. Масштаб – п'ятикопійкова монета 



Додатки 

 

 227

 

 
 

Дод. 3. Лінійна складка (у центрі), обмежена з двох боків  
в'язкими мезорозривами, які виражені дуже стоншеною паралельною  
смугастістю, місцями (зверху зліва) ускладнену мікроскладочками.  

Масштаб – п'ятикопійкова монета 
 
 

 
 

Дод. 4. Стрілоподібні складки (у центрі) між зонками лінійної течії  
(зверху та знизу). Масштаб – десятикопійкова монета 
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Дод. 5. Серія дисгармонійних крутошарнірних складок  
лептитоподібних гнейсів. Масштаб – 50-копійкова монета 

 

 
 

Дод. 6. Складки ламінарно-турбулентної течії лептитоподібних 
гнейсів. Група відносно слабо впорядкованих складок комбінується 

з лінійною зонкою ізокліналізації (лінеаризації) складок 
(праворуч зверху). Стрілками позначено напрямок течії з обертанням 

(вихрова траєкторія). Масштаб – жетон на метро 
 



Додатки 

 

 229

 

 
 

Дод. 7. "Вісімка" – складки, що стикаються замками,  
і своїм утворенням зобов'язані виключно в'язкій течії по траєкторіях,  

що перетинаються під гострим кутом 
 

 
 

Дод. 8. Кумулятивна складка лептитоподібних гнейсів  
як результат поперечного (стосовно основного напрямку)  

течії порід. Масштаб – 50-копійкова монета 
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Дод. 9. Тіньова смугастість в ендербітах. ТФ IV КЗ–1.  
Кар'єр у м. Гайворон 

 

 
 

Дод. 10. Структури розлінзування-будинажу ендербітів  
гайворонського комплексу, узгоджені із жильною 

плагіомігматизацією  
(світла оторочка), у ТФ V КЗ–1. Масштаб – 50-копійкова монета.  

Кар'єр у м. Гайворон 
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Дод. 11. Структури будинажу ендербітів, синхронні  
із плагіомігматизацією цих порід (світла оторочка навколо будин)  
у ТФ VI КЗ-1. Масштаб – 50-копійкова монета. Кар'єр у м. Гайворон 

 

 
 

Дод. 12. Тонка вторинна (трансформована первинна) смугастість  
ендербітів у ТФ VII – VII КЗ–1. Ця смугастість ускладнена  

мікророзлінзуванням (вона добре помітна у строкатих шарках).  
У нижній частині знімку – відносно масивні пегматоїдні ендербіти  
(мабуть, жильні) прихоплені будинажом (помітна шийка будини) і  
плавно обтікається смугастістю щодо дрібнозернистих порід.  

Масштаб – однокопійкова монета. Головчинецький кар'єр  
у Вінницькій обл. 
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Дод. 13–17: деталі рис. 3.29:  

Структури течії габроїдів на зерновому рівні  
(у текстурному відображенні)на околиці с. Троянка  

Кіровоградської обл. Масштаб – однокопійкова монета 
 

 
 

Дод. 13. Габро масивне (несланцювате) в ТФ І–II 
 

 
 

Дод. 14. Габро з ледь помітними слідами амфіболізації  
та розсланцювання в ТФ III–IV 



Додатки 
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Дод. 15. Габро помірно амфіболізоване та розсланцьоване в ТФ V–VI 
 

 
 

Дод. 16. Габро сильно амфіболізоване (габро-амфіболіт)  
і розсланцьоване в ТФ VII–VIII 
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Дод. 17. Габро-амфіболіт (по габро) інтенсивно розсланцьований  
у ТФ ІХ–Х. Сланцюватість порушується постдеформаційними  

плагіопегматоїдними жилами (світле) 



Додатки 
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Дод. 18: деталі рис. 3.33. Структури в'язкої течії мігматитів 
побузького комплексу: а – дисгармонійні (турбулентної течії) складки 

в ТФ ІІІ–ІV КЗ–2; б – складки в'язкої ламінарно-турбулентної течії  
в ТФ VI КЗ–2; г – майже лінійні структури ламінарної течії мігматитів, 
ускладнені роздувами, пережимами та дрібною гофрировкою в ТФ VII 
КЗ–2 та в – тонка (але не витримана по простяганню) смугастість,  

що ускладнена мікробудинажем і дрібним гофруванням  
і обтіканням жорстких мікроділянок, у ТФ VIII КЗ–2. Лівий берег  
р. Південний Буг на околиці с. Саботинівка Кіровоградської обл. 

а б

в г
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Дод. 19–29: деталі рис. 3.38 та 3.39.  
Мезо- та мікроструктури в'язкої течії мігматитів  

побузького комплексу. Ділянка "Гребля" на лівому березі  
р. Південний Буг біля с. Завалля Кіровоградської обл.  

 

 
 

Дод. 19. Турбулентні структури в'язкої течії мігматитів,  
ускладнені роздувами й пережимами та складочками довільної форми  
в ТФ V КЗ–2. Темно-сіре – субстрат: середньозернистий гранодіорит,  
світле – неосома: різнозернистий лейкократовий граніт. Ліворуч,  

знизу – діагональна пегматоїдна жила, яка перетинає цю смугастість  
і одночасно частково залучена течію 

 

 
 

Дод. 20. Мікроділянка грубої (початкової) грануляції та часткової  
рекристалізації кварцу в мігматититах, що несуть структури  

турбулентної течії. ТФ V КЗ–2. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 



Додатки 
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Дод. 21. Структури течії мігматит-гранітів  
з рисами лінеаризованої, у ТФ VІ КЗ–2. Майже лінійні структури  

(ліва частина знімку) сполучуються зі складками в'язкого волочіння  
(права частина знімку). Рожево-сіре – пегматитова жила,  

яка частково птигматизована 
 

 
 

Дод. 22. Структури в'язкого волочіння мігматитів у ТФVI КЗ–2.  
Масштаб – однокопійкова монета 
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Дод. 23. Спряження зонок лінійної течії мігматитів  
(тонка вторинна смугастість – ліворуч) зі структурами  

в'язкої турбулентної течії цих порід (праворуч). Ці зонки розділені  
ізоклінальною складкою (у центрі), яка відіграє роль буфера.  

Ліва частина відповідає ТФ ІХ, а права – ТФ V. Середня ТФ VII КЗ–2 
 

 
 

Дод. 24. Структури грануляції кварцу, польових шпатів  
і кріптокристалізації біотиту у грубо смугастих мігматитах.  

ТФ VII КЗ-2. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 



Додатки 
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Дод. 25. Структури ламінарної в'язкої течії – вторинна  
лінзоподібно-паралельна смугастість у ТФ ІХ КЗ–2.  

Масштаб – однокопійкова монета 
 

 
 

Дод. 26. Вторинне розшарування мігматитів  
з ізоклінальними складками ламінарної течії в ТФ ІХ КЗ–2 
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Дод. 27. Обтікання лінзи середньо-крупнозернистої гранітної  
неосоми тонкою вторинною смугастістю субстрату. ТФ ІХ КЗ–2.  
На правій частині знімку видно, як гранітизація наступної фази  

"з'їдає" цю смугастість 
 

 
 

Дод. 28. Ланцюжки лінзоподібних зерен плагіоклазу та кварцу  
в тонкосмугастих мігматит-гранітах. ТФ Х. Ніколі схрещені,  

поле зору 2 х 2,3 мм 



Додатки 

 

 241

 

 
 

Дод. 29. Зонка інтенсивної грануляції та синдеформаційної  
біотитизації мігматит-гранітів. ТФ Х КЗ-2. Ніколі схрещені,  

поле зору 2 х 2,3 мм 
 

 
 

Дод. 30. Грубосмугасті нерівномірнозернисті,  
з одиничними порфіробластами польових шпатів біотитові  
мігматит-граніти бердичівського комплексу. ТФ І – ІІ КЗ–2.  

ПК-2 на ділянці Старий Остропіль (рис. 3.41) 
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Додатки 30–42.  
Мезо- та мікроструктури тектонічної течії мігматит-гранітів  

бердичівського комплексу. Правий берег р. Случ  
у с. Старий Остропіль Хмельницької обл. 

 

 
 

Дод. 31. Структури розшарування мігматит-гранітів  
у ТФ ІІІ – IV КЗ–2. ПК 3 на ділянці Старий Остропіль (рис. 3.41) 

 

 
 

Дод. 32. Структури тонкого розшарування з мікророзлінзуванням  
мігматит-гранітів у ТФ ІХ КЗ–2. Темно-рожеве зверху – зерна  
та гнізда гранату. ПК 3 на ділянці Старий Остропіль (рис. 3.41) 



Додатки 

 

 243

 
 

Дод. 33. Грануляційно-бластезний кварц і скупчення вторинного  
біотиту навколо зерна гранату (в центрі), що несе ознаки обертання,  
у мігматит-гранітах. ТФ III–IV. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 

 

 
 

Дод. 34. Деформація скупчень біотиту між зернами плагіоклазу  
(ліворуч) та кварцу (зверху праворуч) і "обтікання" мікролускатою  
масою зерна плагіоклазу (у центрі) в мігматит-гранітах. ТФ III–IV.  

Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 
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Дод. 35. Розвиток грануляційного кварцового агрегату навколо  
зерен плагіоклазу; різко виражене смугасте згасання кварцу  

в мігматит-гранітах. ТФ V–VI. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 
 

 
 

Дод. 36. Підвищення вмісту грануляційного кварцового агрегату  
у шлірових мігматит-гранітах. ТФ V–VI. Ніколі схрещені,  

поле зору 2 х 2,3 мм 



Додатки 
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Дод. 37. Мікрозонки-шви, складені біотитом (темно-сіре),  
та структури мікробудинажу видовжених зерен кварцу  

(у центрі по діагоналі) в неосомі мігматит-гранітів. Зерно гранату  
(у лівому куті знизу) кородує біотитові мікрошви. ТФ VІІ–VIІІ.  

Ніколі не схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 
 

 
 

Дод. 38. Зображення дод. 37 при схрещених ніколях.  
Поле зору 2 х 2,3 мм 
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Дод. 39. Зонка-шов, складена гранульованим кварцом  
та рекристалізацйним біотитом у неосомі мігматит-гранітів.  

ТФ ІХ–Х. Ніколі не схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 
 

 
 

Дод. 40. Зображення дод. 39 при схрещених ніколях.  
Поле зору 2 х 2,3 мм 



Додатки 
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Дод. 41. Субпаралельне розташування мікрозонок-швів  
первинного та рекристалізаційного біотиту в неосомі  

мігматит-гранітів. ТФ ІХ–Х. Ніколі не схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм 
 

 
 

Дод. 42. Зображення дод. 41 при схрещених ніколях.  
Поле зору 2 х 2,3 мм 
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Дод. 43. Шлірові мігматити бердичівського комплексу в ТФ VII.  
У центрі – стрічка тонкосмугастих плагіомігматитів першого етапу.  

Праворуч знизу – біотитові граніти (неосома), що захоплені вторинним  
мікророзшаруванням. Темні плямки – вкрапленість гранату. Вона  
накладається на всі, без винятку, ділянки мігматитів. Лівий берег  
р. Случ у 2 км на південь від с. Коржівка (т. с. 120 на рис. 3.40) 

 

 
 

Дод. 44. Складки ламінарно-турбулентної течії шлірових  
мігматитів бердичівського комплексу в ТФ V–VI КЗ–2. Лівий берег  
р. Случ у 2 км на південь від с. Коржівка (т. с. 120 на рис. 3.40).  

Масштаб – однокопійкова монета 
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Дод. 45. Дисгармонійні (турбулентні) складки шлірових мігматитів  
бердичівського комплексу в крайовій частині невеличкого в'язкого  
розлому в ТФ ІІІ–IV КЗ–2. Правий берег р. Случ у 2 км на південь  

від с. Коржівка (т. с. 120 на рис. 3.40) 
 

 
 

Дод. 46. Відносно слабо дислокаційно перероблені шлірові  
мігматити бердичівського комплексу в ТФ V–VI: 1 – плямисті  
мігматити першого етапу; 2 – агматити, що трохи потекли  

(уламки слабо мігматизованих кристалосланців субстрату) другого  
етапу; 3 – відносно слабо мігматизовані кристалосланці субстрату;  

4 – птигматити аплітоїдної неосоми додаткової фази.  
Лівий берег р. Случ у 2 км на південний схід від с. Старий Остропіль  

(т. с. 120 на рис. 3.40) 
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Дод. 47. Нормальна кристалізаційна сланцюватість  
біотит-роговообманкових гнейсів (ліворуч) і мігматизованих гнейсів 

(праворуч): а – помірна, у ТФ VII, б – сильна, у ТФ VIII.  
Притока р. Синичка між селами Данилова Балка та Кам'яний Брід  
Кіровоградської обл. На лівому знімку праворуч – вибірне різке  

послаблення такого розсланцювання в лінзоподібному тілі  
ендербітоподібної породи й одночасне обтікання такого тіла щодо  
інтенсивної сланцюватості. На цьому ж знімку спостерігається  

перетинання кристалізаційної сланцюватості пегматоїдною жилою  
побузького комплексу 

 

а б
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Дод. 48. Кліважеподібна кристалізаційна сланцюватість  
у середньозернистих біотит-роговообманкових гнейсах, яка створена  

видовженими мікрострічками біотитового  
та біотит-роговообманкового агрегату 

 

 
 

Дод. 49. Майже ідеальна вторинна монокліналь,  
що створена вторинними тілами плагіогранітів (світле), піроксенових  

кристалосланців і гнейсів (темно-сіре та сіре відповідно) у ТФ Х.  
ПК 9 на ділянці Гайворон-2 (рис. 3.63)  
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Дод. 49–66: деталі рис. 3.57 та 3.63.  
Мезо- та мікроструктури тектонічної течії плагіогранітоїдів  

звенигородського комплексу та порід, що вміщують ці гранітоїди,  
на ділянках Соломія-2 (правий берег р. Південний Буг  
у с. Соломія біля м. Гайворон) та Гайворон-2 (вріз дороги  

біля греблі в м. Гайворон-2) 
 
 

 
 

Дод. 50. Вторинна монокліналь, що складена мезорозлінзованими,  
розплющеними й розгнейсованми плагіогранітами (світле)  
та розсланцьованими кристалосланцями (темне), жильними  

плагіопегматитами (також світле). У кристалосланцях присутні  
мікроскладки. ТФVIII КЗ. ПК 9 на ділянці Гайворон-2 (рис. 3.63) 
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Дод. 51. Деталь попереднього рисунка. Ізоклінальна складка  
ламінарної течії тонких шарків кристалосланців і гнейсів.  

Масштаб – кулькова ручка 
 

 
 

Дод. 52. Дві сильно стисненні складочки мігматизованих  
кристалосланців між блочками сильно розгнейсованих  

крупнозернистих плагіогранітів у ТФ ІХ. Масштаб – однокопійкова  
монета. ПК 10 на ділянці Гайворон-2 (рис. 3.63) 
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Дод. 53. Звичайна (додеформаційна) форма пегматоїдних  
кварцових уособлень (сіре) у апліт-пегматоїдних плагіогранітах  

у ТФ І–ІV КЗ. ПК 7 на ділянці Соломія-2 (рис. 3.57) 
 

 
 

Дод. 54. Помірно розгнейсований середньозернистий  
біотитовий плагіограніт у ТФ V КЗ. Тут і далі – рожеве або жовтувате  

забарвлення породи – результат вивітрювання. Сіре, скляне –  
зерна кварцу; темне, майже чорне – лусочки біотиту.  

ПК 7 на ділянці Соломія-2 (на рис. 3.57) 
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Дод. 55. Помірно розгнейсований нерівномірнозернистий  
(пегматоїдний) лейкократовий плагіограніт у ТФ VII КЗ. Сіре, скляне –  

витягнуті зерна кварцу. ПК 7 на ділянці Соломія-2 (рис. З.57) 
 

 
 

Дод. 56. Сильно розгнейсований лейкократовий плагіограніт  
разом із пегматоїдним включенням (воно ліворуч від монетки)  
у ТФ VIIІ КЗ. Сіре скляне – розтягнуті зерна кварцу в граніті  

та вторинні стрічки кварцових уособлень у пегматиті.  
ПК 1 на ділянці Гайворон–2 (рис. 3.63) 
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Дод. 57. Структури розлінзування та розплющення пегматоїдних  
кварцових уособлень (сірі стрічки) у розгнейсованих плагіогранітах.  

ТФ ІХ КЗ. ПК на ділянці Гайворон-2 ( на рис. 3.63) 
 

 
 

Дод. 58. Структури вторинного розшарування апліт-пегматоїдних  
плагіогранітів як результат спільної течії стосовно дрібнозернистої та  
пегматоїдної (вона ліворуч від монетки) частин цієї породи в ІХ КЗ.  

Сірі стрічки – кварц. ПК 8 на ділянці Гайворон-2 (рис. 3.63) 
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Дод. 59. Майже ідеальна вторинна тонкострічкова  
(інтенсивна гнейсувата) текстура крупнозернистих (до пегматоїдних)  
лейкократових плагіогранітів у ТФ Х КЗ. Темно-сірі тонкі стрічки –  

дуже сильно розплющені й видовжені зерна кварцу.  
ПК 9 на ділянці Гайворон-2 (рис. 3.63) 

 

 
 

Дод. 60. Слабо розгнейсований плагіограніт у ТФ IV. Зерна кварцу  
й олігоклазу зберігають свою первинну форму. Кварц має хвилясте  
та блокове згасання. Олігоклаз несе антипертитові вростки. Ніколі  
схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм. ПК 7 на ділянці Соломія-2 (рис. 3.57) 
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Дод. 61. Початкова стадія полігонізації та грануляції зерен кварцу (у 
центрі) у грубо розгнейсованому лейкократовому плагіограніті.  

ТФ V КЗ. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм. ПК 6–7 на рис. 3.57 
 

 
 

Дод. 62. Мікророзлінзування грубо розгнейсованого гіперстен-
біотитового плагіограніту по біотитових "зонках-швах" у супроводі 

полігонізації й грануляції зерен карцу та частково олігоклазу.  
ТФ VI КЗ. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм. ПК 7 на рис. 3.63 
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Дод. 63. Розпад у розгнейсованому плагіограніті крупної лінзи кварцу 
на субзерна (в центрі). ТФ VII КЗ. Ніколі схрещені,  

поле зору 2 х 2,3 мм. ПК 6–7 на на ділянці Соломія–2 (рис. 3.57) 
 

 
 

Дод. 64. Мікророзгнейсовання гіперстен-біотитового плагіограніту:  
односистемне орієнтування витягнутих зерен олігоклазу (темно-сіре),  

кварцу (світло-сіре строкате), біотиту (кольорове)  
та лінзоподібних скупчень продуктів грануляції).  
ТФ VIII КЗ. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм.  

ПК 6 на ділянці Гайворон–2 (рис. 3.63) 
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Дод. 65. Релікти первинного кварцу та олігоклазу  
(з переважним орієнтуванням мікропертитових вростків)  

у мікрогрануляційній масі. ТФ Х КЗ. Ніколі схрещені,  
поле зору 2 х 2,3 мм. ПК 9 на ділянці Гайворон–2 (рис. 3.63) 

 

 
 

Дод. 66. У гранульованій масі, що потекла, залишок зерна олігоклазу,  
який також несе мікроструктури течії (розлінзування, переважна  
орієнтація смуг полісинтетичних двійників і мікропертитових  

вростків). ТФ Х КЗ. Ніколі схрещені, поле зору 2 х 2,3 мм.  
ПК 11 на ділянці Гайворон–2 (рис. 3.63) 
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Дод. 67. Практично структурно ізотропні біотитові граніти  
побузького комплексу в ТФ І–ІV КЗ. Опірний профіль В–В1 

(див. рис. 3.50) 
 

 
 

Дод. 68. Помірно розгнейсовані біотитові граніти побузького  
комплексу в ТФ VIІ; відносне видовження (а:с) кварцу становить 2–3.  

Опірний профіль В–В1 (див. рис. 3.50) 
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Дод. 69. Інтенсивно розгнейсовані біотитові граніти побузького  
комплексу в ТФ ІХ; відносне видовження (а:с) кварцу становить  

1 : 12–15. Опірний профіль В–В1 (див. рис. 3.50) 
 

 
 

Дод. 70. Розгнейсовані в єдиному структурному плані біотитові  
граніти та кварц-польовошпатові пегматити (у центрі). А:с зерен  

кварцу сягає 1:10. Опірний профіль В–В1 (див. рис. З.50) 



Додатки 
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Дод. 71. Сильно розгнейсований крупнозернистий біотитовий граніт  
побузького комплексу в ТФVII. Поблизу с. Синюхін Брід  

Кіровоградської обл. 
 

 
 

Дод. 72. Мікророзчленування та розлінзування зерен кварцу  
пегматоїдного граніту побузького комплексу й перетворення  
цієї породи в тонкосмугасто-лінзоподібне утворення в ТФ Х.  

Поблизу с. Синюхін Брід Кіровоградської обл. 

10 мм

10 мм
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Дод. 73. Псевдотахіліт очково-флюїдалеподібної текстури.  
Темно-фіолетове – склоподібна маса; світле – круглі та лінзоподібні  
порфірокласти польових шпатів. Масштаб – однокопійкова монета.  

На правому березі р. Південний Буг біля с. Верхня Криниця  
Вінницької обл. 

 

 
 

Дод. 74. Фрагмент ультрамілонітового шва (майже чорне) Калмазове  
в гілці Сухоташлицького розлому в гранітах кіровоградського  
комплексу (рожеве). Стінка кар'єру біля моста вузькоколійки  

на правому березі р. Синюхи поблизу  
с. Калмазове Кіровоградської обл. 
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Дод. 75. Смугастий ультрамілоніт: чергування мікрошарів  
ультрамілонітової маси (чорне) з мікрошарами граніту (рожеве).  

Стінка кар'єру біля моста вузькоколійки на правому березі р. Синюхи  
поблизу с. Калмазове в зоні Сухоташлицького розлому 

 

 
 

Дод. 76. Кородування ультрамілонітової маси (чорне) жилкою кварц-
калішпатового пегматиту. Гранітний кар'єр на правому березі  

р. Синюхи поблизу с. Калмазове 
 

10 мм
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Дод. 77. Деталь рис. 4.5. Відторгнення, розтягування  
та мікролінзування тектонокластів кварц-калішпатового агрегату  
червоних пегматитів в ультрамілоніті. Гранітний кар'єр на правому  

березі р. Синюхи поблизу с. Калмазове 
 

 
 

Дод. 78. Мікроструктури течії ультрамілонітів (чорне)  
та транспортування в їх масі залишків зерен калішпату (червоне).  
Гранітний кар'єр на правому березі р. Синюхи поблизу с. Калмазове 

 

10 мм

10 мм
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Дод. 79. Деталь рис. 4.6. Метакатаклазити (темне)  
по неоархейських собітах у ТФ V. Деталь рис. 4.6.  

Масштаб – однокопійкова монета. Правий берег р. Південний Буг  
біля с. Гранітне на Вінниччині 

 

 
 

Дод. 80. Деталь рис. 4.6. Перешарування смужок метакатаклазитів  
(світле) та ультрамілонітів (темне) в неоархейських собітах, ТФ VII.  
Деталь рис. 4.6. Масштаб – однокопійкова монета. Правий берег  

р. Південний Буг біля с. Гранітне на Вінниччині 



Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита 

 

 268

 
 

Дод. 81. Деталь рис. 4.6. Ультрамілоніти по неоархейських собітах  
у ТФ ІХ. Зверху в центрі – порфіробласт калішпату (рожеве).  

Деталь рис. 4.6. Масштаб – однокопійкова монета. Правий берег  
р. Південний Буг біля с. Гранітне на Вінниччині 

 

 
 

Дод. 82. Помірний "біотитовий" кліваж у собітах у ТФ VII.  
Помітна його літологічна вибірність – він густіше проявлений  

у відносно дрібнозернистій частині породи й обтікає її крупнозернисті  
ділянки. Лівий берег р. Південний. Буг біля с. Гранітне Вінницької обл. 
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Дод. 83. Помірний, літологічно вибірний (найбільш активно  
розвинений у дрібнозернистих гнейсах палеосоми) "біотитовий"  

кліваж у мігматитах побузького комплексу в ТФ VII. Гранітний кар'єр  
у с. Калмазове Кіровоградської обл. 

 

 
 

Дод. 84. Інтенсивний і також літологічно вибірний "біотитовий"  
кліваж у ТФ ІХ. Порушує апліт-пегматоїдні граніти побузького  

комплексу та при цьому обтікає відносно міцну ділянку цих порід.  
Гранітний кар'єр у с. Калмазове Кіровоградської обл. 
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Дод. 85. Синметасоматичний "біотитовий" кліваж  
у гранітоїдах побузького комплексу в ТФ V. Долина р. Синиця  

поблизу с. Кам'яний брід Кіровоградської обл. 
 

 
 

Дод. 86. Синметасоматичний "біотитовий" кліваж  
у гранітоїдах побузького комплексу в ТФ VI. Долина р. Синиця  

поблизу с. Кам'яний брід Кіровоградської обл.  
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Дод. 87. Початкова стадія формування механічного  
"біотитового" кліважу шляхом стиснення – розтягання гніздоподібних  

скупчень метасоматичного біотиту в гранітах кіровоградського  
комплексу в ТФ VII. Ліва притока р. Південний Буг, поблизу 

с. Молдовка Кіровоградської обл. 
 

 
 

Дод. 88. Механічний кліваж у кіровоградських гранітах, що виник  
при деформації гранат-біотитових гнізд у ТФ VI МЗ. Кар'єр поблизу  
с. Калмазове Кіровоградської обл. Масштаб – 25-копійкова монета 



Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита 

 

 272

 
 

Дод. 89. Пришліфована пластина (деталь попереднього додатку).  
Розпад і обертання гранат-біотитових гнізд поздовж кліважних  

поверхонь за рахунок пластичного розтягу – стиснення в гранітах  
кіровоградського комплексу 

 

 
 

Дод. 90. Крихкий розлом, що порушує графіт-біотит-гранатові  
гнейси хащувато-заваллівської світи представлений швом (у центрі  
знімку), виповнений борошнистою мілоніт-катаклазитовою масою.  

Заваллівський графітовий кар'єр, південно-східна стінка 

10 мм
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Дод. 91. Фрагмент крихко-в'язкого Тернуватського розлому  
у Голованівській шовній зоні біля с. Розділ на Середньому Побужжі.  

Борошнисті мілоніти (світле) та дроблені метаморфічні породи  
(темніше) розвинені по амфібол-біотитовим кристалосланцям  

бузької серії 
 

 
 

Дод. 92. Деталь рис. 6.4. Гідротермально змінені катаклазити  
по гранодіоритах у зоні малобраталівського розлому. Правий берег  

р. Турчин біля греблі в с. Малий Браталів Житомирської обл. 
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Дод. 93. Деталь рис. 6.4. Подрібнені (брекчійовані) гранодіорити  
по системі кліважеподібних хвилястих мезо- та мікророзривів  
у зоні малобраталівського розлому. На правому березі р. Турчин  

біля греблі в с. Малий Браталів  
 

 
 

Дод. 94. S-складка (у центрі) розгнейсованих гранітів  
побузького комплексу по сколу, орієнтованому перпендикулярно  

гнейсуватості. Відслонення біля моста в с. Станіславчик  
Миколаївської обл. 
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Дод. 95. Слайд-складки вторинної смугастості  
із круто падаючими шарнірами в мігматитах побузького комплексу.  

Контролюються мезосколами (чорні пунктирні лінії).  
Відслонення поблизу с. Тернівка Миколаївської обл.  
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