
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

16 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. «Зовнішня торгівля України 

товарами та послугами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Міністесртва економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  

3. Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про 

торговельно-економічне співробітництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156_008  

4. Віктор Янукович та Ху Цзіньтао підписали спільну декларацію про встановлення і 

розвиток відносин стратегічного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.rbc.ua/ukr/news/viktor-yanukovich-i-hu-tszintao-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-

20062011133300 

 

 

УДК 551.24.055(477) 

Лариса Прохорова, Анастасія Кондратенко, Ольга Хохотва 

(Мелітополь) 

 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА 

 

Проблема геології і корисних копалин давніх платформ досить складна і різноманітна. 

Підвищена увага до неї останнім часом пояснюється великим значенням пізнання 

особливостей геологічного розвитку Землі в ранні періоди її існування, а також значним 

мінерально-сировинним потенціалом платформених областей. 
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The problem of geology and minerals of ancient platforms is quite complex and varied. The 

increased attention to it recently is due to the great importance of knowledge of the features of the 

geological development of the Earth in the early periods of its existence, as well as significant 

mineral-raw potential of platform areas. 
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Український щит простягається більш ніж на 1000 км з північного заходу на південний 

схід України, від м. Сарни майже до м. Ростов-на-Дону. Максимальна ширина його до 

250 км, площа перевищує 250 тис. км
2
, що складає майже третину всієї території України. 

Він займає центральне положення в структурі південно-західної частини Східно-

Європейської платформи і є стабільною ділянкою земної кори, обмеженої крупними 

глибинними розломами піздньопротерозойського і рифейського віку. Щит має зігнуту 

форму, обернуту випуклістю на південний захід. З півночі і північного сходу Український 

щит обмежений Прип’ятським прогином і Дніпровсько-Донецькою
 

западиною, на 

південному сході – Донецькою складчастою спорудою, на півдні і заході – відповідно 

Причорноморською западиною і Волино-Подільською плитою. 

В даний час Український щит значно перекритий піщано-глинистими відкладами 

фанерозою. Він має складну складчато-блокову будову і складений породами, що є 

продуктами метаморфізму і ультраметаморфізму вулканогенних і осадових утворень [2]. 

У стратиграфічних схемах докембрійських утворень Український щит поділяється на 

шість районів: Північно-Західний, Дністровсько-Бузький, Росинсько-Тікичський, Інгуло-

Інгулецький, Середньопридніпровський і Приазовський. На сьогоднішній день виразно 

з’ясовані геологічні співвідношення між більшістю стратиграфічних підрозділів, одержані 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156_008
https://www.rbc.ua/ukr/news/viktor-yanukovich-i-hu-tszintao-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-20062011133300
https://www.rbc.ua/ukr/news/viktor-yanukovich-i-hu-tszintao-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-20062011133300


Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

17 
 

надійні ізотопні дані, що дозволили уточнити основні стратиграфічні рубежі і датувати час 

прояву вулканізму, седиментації, метаморфізму, магматизму і гранітизації. 

Кристалічний фундамент Українського щита має двох’ярусну складчасто-блокову 

структуру, обрамлену з усіх боків системою глибинних розломів. Внутрішня структура щита 

своєрідна і неповторювана. Вона складається з шести крупних мегаблоків (Волинського, 

Подільського, Білоцерківського, Кіровоградського, Придніпровського і Приазовського) 

розділених складно побудованими міжблоковими зонами, генетично пов’язаними з 

глибинними розломами. Рівень ерозійного зрізу блоків такий, що в одних структурах на 

поверхню виходять архейські утворення, в інших – тільки протерозойські (рис. 1). 

Український щит виділяється як металогенічна провінція. У його межах розвинені руди 

заліза, титану, нікелю, алюмінію, рідкісних металів, графіту, апатиту, флюориту, пірофіліту 

та інших корисних копалин [1]. 

Вивчення металогенії докембрію зумовлює чималі труднощі, що витікають з 

особливостей геологічного розвитку і рудоутворення цього часу. Ці труднощі очевидні при 

порівнянні металогенії докембрію і фанерозою. Методи металогенічних досліджень 

фанерозою в цілому розроблені і склалися порівняно давно, тоді як для докембрію вони 

знаходяться у стадії становлення. 

Металогенія архейського догеосинклінального циклу геологічного розвитку визначилася 

накопиченням заліза, магнію, нікелю, титану, міді та інших металів, пов’язаних з 

вулканічною діяльністю, представленою основною і ультраосновною магмою. 

Металогенія нижньопротерозойського геосинклінального циклу геологічного розвитку 

визначилася седиментацією, з якою пов’язана концентрація великих мас заліза, магнію, 

алюмінію, свинцю та інших металів в теригенних, хемогенних і біогенних осадах. 

 
Рис. 1. Геологічна будова Українського щита 
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Металогенія платформеного періоду розвитку закономірно пов’язана з протерозойською 

активізацією, що привела до утворення магматичних інтрузій, несучих рудну мінералізацію 

[3]. 

Металогенія осадового чохла безпосередньо пов’язана з утворенням осадових порід 

чохла. Характерні розсипні, осадові і інфільтраційні родовища заліза, марганцю, титану, 

цирконію й інших металів. Розміщення цих родовищ часто приурочене до джерел зносу або 

депресій в рельєфі кристалічного ложа. 

За сучасними матеріалами представляється можливим більш менш упевнено виділити 

тільки три епохи металогенії у формуванні Українського щита: 

 догеосинклінальний архейській (3500-2600 млн. років); 

 геосинклінальний нижньопротерозойський (2600-1650 млн. років); 

 платформений верхньопротерозойський (1650-950 млн. років) [2]. 

Таким чином, не дивлячись на те, що Український щит є однією з найдетальніше 

вивчених областей розвитку докембрію на земній кулі, фактичне знання особливостей його 

будови на переважаючій частині території ще недостатньо. Зіставлення карт фактичного 

матеріалу і геологічних карт з геофізичними доводить, що навіть основні структурні зони 

районів, виразно проявлені на геофізичних картах, виявляються в більшості випадків не 

вивченими бурінням. 
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ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Природне середовище і людина знаходяться в постійній взаємодії. Сучасний стан 

довкілля урбанізованих територій є індикатором геоекологічного стану промислово-міської 

агломерації, що формується під впливом сумарної дії екологічних та техногенних факторів; 

здоров’я населення, в першу чергу, реагує на зміну геоекологічного середовища. 

Ключові слова: природне середовище, геоекологічний стан, екосистеми. 

 

The natural environment and human being are in constant interaction. The current state of the 

environment of urbanized areas is an indicator of the geoecological state of the industrial and 

urban agglomeration, which is formed under the influence of the total effect of environmental and 

man-made factors; the health of the population, in the first place, reacts to the change of the 

geoecological environment. 

Keywords: natural environment, geoecological state, ecosystems. 

 

Природне середовище і людина знаходяться в постійній взаємодії. Господарська 

діяльність людини багато в чому залежить від природного середовища, а стан природного 

середовища – від відношення до неї людини. Сучасний стан довкілля урбанізованих 


