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The eVoLUTion oF SediMenTATion in dnieSTer PerecrATon dePreSSion

На базі детальних досліджень речовинного складу та геохімічних особливостей окремих осадочних формаційних оди-
ниць Дністровського перикратонного прогину встановлено етапність їх осадконагромадження.
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На базе детальных исследований вещественного состава и геохимических особенностей отдельных осадочных 
формационных единиц Днестровского перикратонного прогиба установлена этапность их осадконакопления.
Ключевые слова: Днестровский перикратонный прогиб, осадочные формационные единицы, осадконакопление.

On the base of the detail investigations of the material composition and geochemical pecularities of some sedimentary 
formation units of the Dniester Pericraton depression the staging of their sedimentation has been detected.
Keywords: The Dniester Perecraton depression, sedimentary formation units, sedimentation.

ВСТУП
Дністровський перикратоний прогин є південно-
східною ланкою Балтійсько-Придністровської 
системи перикратонних опускань. Він є струк-
турою пізньобайкальського (початкова ста-
дія) і каледонського етапів розвитку західної 
окраїни Східноєвропейської платформи (СЄП). 
Пізньобайкальська епоха знаменує перехід 
території на якісно новий (плитний) етап розви-
тку. Початок цієї епохи проявився у структурній 
перебудові, пов’язаній із закладанням вздовж 
південно-західного краю Східноєвропейської 
платформи Галиційської геосинклінальної сис-
теми.

Перехід до плитного режиму був пов’язаний 
із перебудовою структурно-тектонічного 
плану регіону й супроводжувався в зонах 
тектоно-магматичної активізації (Волинь та 
Придністер’я) значним виливом основних магм 
(волинські та подільські трапи). Ефузивний 
магматизм, ймовірно, був синхронний або ви-
переджав закладання в межах байкальсько-
го облямування нової пізньобайкальсько-
каледонської Галиційської мобільної області. 
Трапова формація на ранньобайкальському 
облямуванні — Ростоцькій зоні — стала пер-
шим елементом платформного чохла. 

З пізнім вендом і раннім палеозоєм 
пов’язується закладення і розвиток міогео-
синклінального прогину до північного сходу від 
Лежайсько-Добрудзького масиву консолідо-

ваних байкалід, який простягається від Чорно-
го моря до Північного включно. Перикратонні 
опускання охопили також південно-західну 
окраїну СЄП, що призвело до утворення про-
тягом пізньобайкальського і каледонського 
циклів тектонічної історії розвитку Дністров-
ського перикратонного прогину, заповненого 
вендськими (волинська, могилів-подільська і 
канилівська серії), кембрійськими (балтійська, 
бережківська і смолярська серії), ордовиць-
кими (молодовська і вижівська серії), силу-
рійськими (болотинська, ярузька і скальська 
серії) і нижньодевонськими (тиверська і дні-
стровська серії) відкладами [3]. На межі бал-
тійського і бережківського етапів відбулася 
корінна перебудова структурного плану тери-
торії. Саме з цим рубежем рядом дослідників 
пов’язується початок каледонського циклу в 
регіоні.

Каледонський цикл геологічної історії за 
тривалістю відповідає кембрійському, ордо-
вицькому і силурійському періодам, а також 
ранньодевонскій епосі. Завершився каледон-
ський цикл на межі раннього і середнього де-
вону після утворення складчастої гірської спо-
руди в Карпато-Добрудзькій геосинклінальній 
області.

Питаннями геологічної будови та стратифіка-
ції геологічних утворень Дністровського пери-
кратонного прогину займаються вже близько 
200 років. Цій темі присвячені грунтовні робо-
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ти багатьох геологів, зокрема, Брацлавсько-
го П.Ф., Веліканова В.Я., Власова В.І., Волов-
нік Б.Я., Гінди В.А., Гриценка В.П., Дриганта Д.М., 
Жовинського Е.Я., Заїка-Новацького В.С., Зна-
менської Т.О., Ігнатовича М.М., Іщенко А.А., Іщен-
ко Т.А., Кир’янова В.В., Копеліовича А.В., Корен-
чук Л.В., Крашеніннікової О.В., Курочки В.П., 
Лазаренка Є.К., Лунгерсгаузена Л.Ф., Нечає-
ва С.В., Нікіфорової О.І., Помяновської Г.М., Ря-
бенка В.А., Соколова Б.С., Стащука М.Ф., Тимо-
феєва Б.В., Хижнякова А.В., Цегельнюка П.Д., 
Чебаненка І.І., Шульги П.Л., Якобсона К.Е. та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ
Районування території південно-західної окра-
їни СЄП у пізньому венді визначається осо-
бливостями структури, яка виникла внаслідок 
крупної структурної перебудови і орогенічних 
процесів у суміжній геосинклінальній облас-
ті — Дністровського перикратонного прогину. 
Осадконакопичення в пізньовендську епоху, 
як стверджує В.Я. Веліканов, послідовно по-
ширювалося з півдня — області Галиційсько-
Добрудзької геосинкліналі і охопило наприкінці 
венду всю територію Волино-Поділля і захід-
ного Причорномор’я. Структурна перебудова, 
яка здійснилася на рубежі раннього і пізнього 
венду, на думку В.Я. Веліканова, зумовила по-
здовжню зональність з виділенням зони мак-
симальних прогинань вздовж галиційських і 
добрудзьких байкалід і зони диференційова-
ного осадконакопичення, що відповідає пери-
кратонній структурі в цілому і ускладнена по-
перечною зональністю. Для пізнього венду він 
виділяє такі структурно-фаціальні зони (СФЗ): 
Волино-Поліська, або Ковельсько-Рівненська, 
Подільський виступ УЩ, зона північного схи-
лу Подільського виступу, Ямпільсько-Одеська 
(південно-західного схилу УЩ), зони Передга-
лиційського і Переддобрудзького прогинів, які 
відрізняються умовами формування розрізу, 
відмінами в його будові, палеогеографічними і 
літолого-фаціальними рисами.

Розріз венду складений трьома серіями — 
волинською, могилів-подільською і канилів-
ською. Найповніші розрізи нижнього венду 
потужністю 500–550 м пов’язані з успадко-
ваним рифейським Волино-Подільським про-
гином (ВПП). Склад цих утворень змінюється 
від переважно вулканогенного на Волині до 
нормально-осадочного на Поділлі. В їх складі 
виділяють бродівську світу (аргіліти, пісковики, 
конгломерати) і волинську серію, що поділяєть-

ся (знизу до верху) на світи: горбашівську (піс-
ковики), заболоттівську (базальти), бабинську 
(туфи), ратнівську (чергування базальтових по-
токів, лавобрекчій, туфів). В південній частині 
ВПП волинська серія представлена утворення-
ми грушківської світи, яка має двочленну будо-
ву: нижні верстви — бахтинські — представлені 
грубоуламковими, переважно червоноколірни-
ми породами (пісковики, гравеліти, брекчії), 
верхні — зіньковецькі — аргілітами і алевро-
літами сірого або бурого забарвлення, часто 
з тонкими прошарками бентонітових глин. У 
складі зіньковецьких верств присутній один і 
більше покриви базальтів. У верхній частині ба-
зальтового покриву подекуди відмічається кора 
вивітрювання зональної будови.

На межі раннього і пізнього венду відбу-
валася перебудова структурного плану і пе-
рерозподіл областей осадконакопичення 
внаслідок розширення області занурювання 
Волино-Подільської плити. Час утворення верх-
ньовендських відкладів відповідає початку фор-
мування плитного чохла Волино-Подільської 
плити і утворення нової тектонічної структури 
— Дністровського перикратону. На розмитій 
поверхні ефузивних та пірокластичних порід во-
линської серії незгідно залягають теригенні епі-
континентальні утворення могилів-подільської 
та канилівської серій. Найповніший розріз 
верхнього венду встановлено на Подільському 
виступі. Тут виділяють могилів-подільську і ка-
нилівську серії переважно теригенного складу, 
лише на півночі, в нижніх частинах розрізу, від-
мічаються домішки вулканогенного матеріалу. 
Могилів-подільська серія поділяється на півно-
чі на: чорторийську (вулканоміктові алевроліти, 
пісковики, гравеліти), розницьку (вулканомік-
тові аргіліти) і колківську (аргіліти, алевроліти, 
пісковики) світи, котрим на півдні відповіда-
ють: могилівська (пісковики, гравеліти, аргілі-
ти, алевроліти), яришівська (аргіліти, алевролі-
ти, туфіти, пісковики) і нагорянська (пісковики, 
аргіліти з фосфоритами) світи. 

Могилівська світа охоплює такі верстви: оль-
чедаївські (пролювіально-алювіальні утворен-
ня річок, дельт, умов, близьких до мілководного 
басейну і затопленої літоральної рівнини); ломо-
зівські (морські мілководні утворення); ямпіль-
ські (гравеліти, пісковики, алевроліти, аргіліти), 
лядовські (завершальний елемент трансгресив-
ного седиментаційного циклу, який представле-
ний аргілітами). Яришівська світа об’єднує такі 
верстви: бернашівські (піски, алевроліти, аргі-
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літи); бронницькі (туфогенні кременисті аргіліти 
та дезінтегровані тонкослюдисті аргіліти) і зінь-
ківські (мілководна товща блакитно-сірих, сіро-
зелених алевритистих аргілітів і алевролітів з 
лінзами і прошарками тонкозернистого глинис-
того пісковику у верхній частині). Нагорянська 
світа об’єднує джуржівські (глинисті, в окремих 
прошарках кварцитоподібні, кальцитизовані 
пісковики, перешарування зеленувато- сірих 
аргілітів і алевролітів з тонкозернистими гли-
нистими пісковиками, а також пісковики з глау-
конітом) і калюські (темно-сірі до чорних тонко-
верствуваті аргіліти) верстви.

У Західному Причорномор’ї відклади верх-
нього відділу вендської системи у складі 
могилів-подільської та канилівської серій пред-
ставлені перешаруванням алевролітів, аргілі-
тів, рідше дрібнозернистих аркозових піскови-
ків, туфогенних аргілітів, кременистих масивних 
пелітових туфів. В складі могилів-подільської 
серії виділені яришівська (аргіліти та алевро-
аргіліти з прошарками пісковиків) та нагорян-
ська (аргіліти, в нижній частині розрізу, з мало-
потужними прошарками алевролітів) світи. 

Канилівська серія на півночі представле-
на алевролітами і дрібнозернистими піскови-
ками, а на півдні (в Придністер’ї) поділяється 
(знизу до верху) на данилівську (пилипівські 
та шебутинецькі верстви, які являють собою 
перешарування аргілітів і пісковиків, в якому 
глинисті породи переважають); жарновську (ку-
лешівські верстви — перешарування аргілітів 
і пісковиків; староушицькі верстви — тонко-
верствуваті аргіліти з переходами до алевролі-
тів і тонкозернистих пісковиків); крушанівську 
(кривчанські верстви — перешарування аргілі-
тів або алевролітів і тонкозернистих пісковиків; 
дурняківські верстви — піщанисті алевроліти); 
студеницьку (поліванівські та комарівські вер-
стви, що представлені перешаровуванням аргі-
літів, алевролітів і пісковиків) світи. В Західно-
му Причорномор’ї утворення канилівської серії 
представлені переважно товщею пісковиків 
з малопотужними прошарками алевролітів та 
алевритистих аргілітів.

Кембрійські утворення представлені тери-
генними формаційними одиницями балтійської, 
бережківської і смолярської серій потужністю 
перші сотні метрів. На Волино-Подільській плиті 
є два типи розрізів балтійської серії. Один з них 
характерний для всього регіону, за винятком 
Подільського виступу фундаменту. На значній 
території в складі серії виділяють рівненську 

(аргіліти з пісковиками біля підошви) і стохід-
ську (аргіліти, глауконіт-кварцові пісковики з 
конгломератами в підошві).

В складі балтійської серії Подільського вис-
тупу фундаменту переважають субліторальні 
утворення загальною потужністю до 100 м. 
Утворення балтійської серії поділяються на три 
світи: окунецьку (аргіліти з прошарками і лін-
зами алевролітів та пісковиків), хмельницьку 
(аргіліти з прошарками алевролітів та піскови-
ків, іноді вапняків, конгломератів) та збруцьку 
(чергування пачок пісковиків, аргілітів та алев-
ролітів) світи. Наприкінці балтійського часу на 
Волино-Поділлі, як на всій Східноєвропейській 
платформі, почалась широка регресія балтій-
ського палеобасейну, яка завершилася підняттям 
його території вище базису ерозії. На цій терито-
рії процеси денудації достатньо довгий час пере-
важали над процесами накопичення осадків.

Утворення бережківської серії залягають на 
розмитих утвореннях балтійської серії і пред-
ставлені монотонною товщею пісковиків з ма-
лопотужними прошарками алевролітів, рідше 
аргілітів, кількість яких зростає з глибиною. 
Бережківська серія складена ясно-сірими, 
переважно кварцовими, зверху глауконіт-
кварцовими пісковиками й зеленкувато-сірими 
алевролітами й аргілітами. На західному схилі 
Українського щита вона представлена самець-
кою світою (пісковики, алевроліти). В інших 
районах в розрізі серії відмічається нерівно-
мірне чергування потужних товщ переважно 
піщаних або глинисто-алевритових порід. На 
Ковельському виступі фундаменту у північній 
частині Львівського прогину бережківська се-
рія поділяється на чотири світи: домінопільську 
(перешарування пісковиків і алевролітів), лю-
бомильську (пісковики кварцові з прошарками 
алевролітів), світязьку (пісковики з прошарка-
ми алевролітів), горохівську (алевроліти з про-
шарками кварцово-глауконітових пісковиків). 
Теригенні породи домінопільської, свитязьської 
і орехівської світ Волині й одновікові з ними 
утворення інших районів Волино-Поділля утво-
рюють різні літолого-фаціальні зони морського 
осадконакопичення. В цілому для бережківської 
серії помітне орієнтування літолого-фаціальних 
зон, близьке до меридіонального. Для найбільш 
західних розрізів серії характерні найбільші по-
тужності й переважно глинисто-алевритовий 
склад. Розрізи цього типу сформувалися, віро-
гідно, в умовах відкритого платформного моря 
з середніми глибинами (до 200 м). Найбільш 
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мілководні прибережні (для любомильсько-
го часу, вірогідно, материкові дюнні) відклади 
бережківської серії встановлені в північних та 
північно-східних розрізах Волині. 

Смолярська серія поділяється на дві світи: 
гутинську (пісковики кварцові з гніздами као-
ліну) і старовижівську (пісковики, алевроліти 
глинисті).

В Західному Причорномор’ї утворення кемб-
рійської системи представлені нижнім відділом 
(вишнівська та суворівська світи) і залягають 
без перерви на утвореннях канилівської се-
рії верхнього венду. Вишнівська світа пред-
ставлена перешаруванням різноколірних, 
поліміктових дрібно- та середньозернистих, 
безкарбонатних пісковиків (з підлеглим поши-
ренням алевролітів і аргілітів), що утворилися 
в прибережно-морській фаціальній обстанов-
ці. Суворівська світа представлена товщею 
червонувато-бурого, вишнево-червоного, ро-
жевого забарвлення, що утворилася в субкон-
тинентальних фаціальних умовах і складена 
перешаруванням гравелітів, рідше пісковиків 
грубо- і різнозернистих з прошарками гравелі-
тів та конгломератів, а в середній і верхній час-
тинах розрізу — алевролітів і аргілітів. 

Отже, перетворення структурного плану з 
волинського в пізньовендський відбувалось 
в поступово наростаючій трансгресії на крис-
талічний масив спочатку з південного сходу і 
півдня (могилівсько-нагорянський час), а потім 
— з південного заходу і півночі (канилівський, 
балтійський час). Формування перикратону на 
початку пізньовендської епохи охопило майже 
всю територію Волино-Поділля (за винятком 
Львівсько-Чернівецького палеопідняття, яким 
перикратонна депресія відмежовувалась від 
рухомої області). В процесі подальшої венд-
ської седиментації прогин деградував, пере-
творившись в найбільш регресивну стадію 
(нагорянсько-колківську) в залишковий басейн 
з застійним гідродинамічним режимом і сірко-
водневим зараженням. В умовах останнього 
по всій його площі на рівні калюських верств 
сформувалася своєрідна конкреційна фосфо-
ритова мінералізація, яка супроводжується в 
палеоструктурних пастках поліметалічним зру-
денінням. 

Таким чином, з пізньобайкальським цик-
лом (венд – кембрій) осадконагромадження 
пов’язано формування потужної теригенної 
товщі, що об’єднує відклади венду та кембрію 
і відповідає першій широкій  морській транс-

гресії з боку сусідньої Галиційської геосин-
кліналі. З цього часу північно-західна струк-
турно-фаціальна зональність Дністровського 
перикратонного прогину, згідна з простяганням 
крайового шва СЄП, вже є домінуючою. У роз-
витку трансгресії простежуються певна стадій-
ність, яка фіксується послідовним накопичен-
ням структурно-стратиграфічних підрозділів, 
представлених різновіковими і різнофаціальни-
ми серіями (формаціями): могилів-подільської 
континентально-морської теригенної, морських 
канилівської глинисто-алевритової (венд), бал-
тійської алевритово-глинистої, бережківської 
і смолярської алеврито-піщаних (кембрій). За-
гальна потужність теригенної товщі в пришов-
ній зоні — понад 1,5 км. На початковій (могилів-
подільській) стадії, що передувала широкій 
трансгресії, осадконакопичення було пов’язано 
з напівзамкнутими басейнами. Аналіз зміни 
обстановки осадконагромадження показує, що 
товща відкладів могилів-подільської серії фор-
мувалася в умовах безперервної трансгресії, 
що розвивається. Особливості будови могилів-
подільської товщі відображають основні етапи 
трансгресії. Протягом цього часу на акваторії 
усього басейну п’ять разів створювалися умо-
ви, при яких різко активізувалися процеси 
ерозії, перебудовувався профіль рівноваги і в 
море надходила значна кількість пухких нано-
сів, міграція котрих приводила до формування 
крупних акумулятивних форм. В подальшому 
вони занурювалися і певною мірою розмива-
лися, а грубозернисті горизонти, що зберегли-
ся, покривалися донними осадками. Наступний 
стрибок у розвитку трансгресії призвів до за-
топлення колишніх деградованих форм та обу-
мовив виникнення нових акумулятивних форм. 
Аналіз геологічних матеріалів дозволяє зроби-
ти висновок, що басейн осадконагромадження 
характеризувався значною мінливістю бати-
метрії (від 2,5 до 30 м), наявністю численних 
прогинів та підняттів при загальній мілковод-
ності. Осадконагромадження контролювалося 
палеорельєфом Подільского виступу [10], який 
поступово нівелювався у процесі осадконагро-
мадження. Також нівелювалися, у процесі де-
нудації, прилягаючі області Українського щита, 
що постачали уламковий матеріал. Про це свід-
чить поступове зменшення розміру уламкового 
матеріалу та скорочення об’єму грубозернистих 
фракцій у складі піщаних порід.

У кожному з чотирьох етапів свого розвитку 
канилівський басейн проходив стадії від мілко-
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водного з інтенсивно діючими прибережними 
та береговими течіями, значною хвильовою 
діяльністю (коли формувалися піщані косовер-
ствуваті відклади) до відносно глибоководного, 
у якому на значній відстані від берега відклада-
лись алевритові та глинисті осадки. Зміни умов 
осадконагромадження протягом канилівського 
часу найбільш виразно фіксуються в області, яка 
близька до берегової зони басейну осадкона-
громадження. Склад та текстура порід свідчать 
про те, що на сході берегова лінія була близь-
ка до лінії сучасного поширення канилівських 
відкладів. У напрямку до заходу від берегової 
лінії зміни обстановок осадконагромадження, 
які властиві різним частинам розрізу, фіксують-
ся не так різко. Очевидно, площа басейну не 
змінювалася різко на різних стадіях розвитку 
басейну. Відступи берегової лінії ймовірно ста-
новили ± 5 км. Це свідчить про стабільність ба-
сейну та про компенсованість осадконагрома-
дження у канилівський час. Спрямованість змін 
обстановок осадконагромадження — тран-
сгресивна у данилівський та студеницький час 
та трансгресивно-регресивна у жарнівський та 
крушанівський час.

Розмаїття обстановок осадконагрома-
дження вендських відкладів Поділля дозво-
лило виділити декілька груп конкретних фа-
цій у кожному стратиграфічному підрозділі. У 
могилів-подільській серії: могилівська світа 
— фації гравійно-пісковиково-алювіальна та 
пісковиково-алевроліто-аргілітова, яка посту-
пово перейшла в пісковикові зони рухливого 
мілководдя та пісковикові зони спокійного міл-
ководдя, а далі алеврито-аргілітові зони спокій-
ної седиментації відносно глибоководного міл-
ководдя; яришsвська світа туфогенноосадова 
аеральна та мілководна, аргілітова зони спо-
кійної седиментації відносно глибоководної, 
аргіліто-алевролітова зони рухливого мілковод-
дя; нагорянська світа — піщаникова потокова 
та прибережна, аргіліто-пісковикова зони спо-
кійного мілководдя, аргілітова зони спокійної 
седиментації глибоководна. В канилівській се-
рії: данилівська світа — алевроліто-пісковикова 
зони спокійної седиментації; жарновська сві-
та — пісковикова зони рухливого мілковод-
дя та пісковиково-алевроліто-аргілітова зони 
спокійної седиментації віддаленої від берега; 
крушанівська — алевроліто-пісковикова зони 
рухливого мілководдя та алевроліто-аргілітова 
мілководна зони спокійної седиментації; студе-
ницька — алевроліто-пісковикова зони рухли-

вого мілководдя, алевроліто-аргілітова мілко-
водна зони спокійної седиментації, аргілітова 
відносно глибоководна. Отже установився на-
прямлений ряд фацій, де могилів-подільска 
серія, яка розвивається і характеризує транс-
гресію, максимум якої має місце за часів фор-
мування нагорянської світи. Фації канилівської 
серії циклічно повторюються у розрізі та харак-
теризують стабільний стан басейну осадкона-
громадження в умовах компенсованого про-
гинання. Це свідчить про те, що у фаціальному 
відношенні циклічну будову має верхня частина 
розрізу (канилівська серія), а спрямовану зміну 
— нижня частина розрізу (до покрівлі могилів-
подільської серії).

Регресивному комплексу, очевидно, відпові-
дають відклади балтійської серії, що залягають 
вище. Відклади балтійської серії почали форму-
ватися в умовах, успадкованих від канилівсько-
го часу — в диференційованому басейні, де по-
ряд з глибинами 300 м були підвищені ділянки, 
на яких глибина не перевищувала 15–20 м. 
Зміна літологічного складу відкладів на межі 
канилівської і балтійської серій незнана. Зо-
крема, нижньоровенські утворення (окунецька 
світа) важко відрізнити від котлінських (кома-
ровська підсвіта). Такий тип розрізу погранич-
них відкладів канилівської та балтійської серій 
поширений далі на південь, аж до північного 
схилу Придобрудзького прогину. На Ковель-
ському виступі фундаменту також спостеріга-
ються подібні неперервні розрізи канилівської 
та балтійської серій. Однак в багатьох розрізах 
території у верхній частині канилівської серії 
залягає пачка регресивних пісковиків потуж-
ністю до 20 м, або озалізнена та каолінизована 
кора вивітрювання потужністю до 1,6 м. Ці дані 
свідчать про розчленований палеорельєф те-
риторії наприкінці канилівського (котлінського) 
часу й про існування мілководних і навіть суб-
континентальних умов осадконакопичення на 
окремих її ділянках.

Отже, вендські відклади Поділля разом з 
балтійською серією нижнього кембрію, що за-
лягає вище, становлять єдиний седиментацій-
ний цикл, структуру якого складають послідовні 
динамічні комплекси, що змінювалися — інгре-
сивний, трансгресивний, стабільний, регресив-
ний.

Морський басейн балтійського часу був окра-
їнним, неглибоким, спокійним, периконтинен-
тальним тісно пов’язаним з геосинклінальним 
острівним басейном. Двічі складались умови, 
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за яких площа басейну дещо скорочувалась по-
рівняно з попередньою, перебудовувався про-
філь рівноваги та активізувались процеси ерозії 
на прилеглих територіях. З плином часу площа 
басейну трохи розширилась. У балтійський час 
максимальну територію займав, ймовірно, ба-
сейн пізньорівненьської фази, але порівняно 
з редкінським та котлинським басейнами він 
був менших розмірів. Осадконагромадження 
відбувалось, ймовірно, в субаеральних умовах, 
та у кінці балтійського підетапу море повністю 
регресувало і встановився континентальний 
режим. У балтійський час відмічаються два ета-
пи осадконагромадження в південно-західній 
частині Східноєвропейської платформи, що від-
повідають часу нагромадження ровенської і 
хмельницької та стохідської і збруцької світ [13]. 
В окраїнному периконтинентальному басейні в 
залежності від конкретних умов осадконагро-
мадження формувались літофаціальні зони: 
гравеліто-пісковиково-аргілітова; пісковиково-
аргілітова; алеврито-пісковиково-аргілітова; 
алевроліт-аргілітова; аргілітова. Області руйну-
вань та зносу уламкового матеріалу у рівнень-
ський час були розташовані у межах Україн-
ського щита. Руйнувались, ймовірно, осадові 
породи, що утворилися у котлінський та редкін-
ський час. У пізньолонтоваський час поступово 
розвинулась регресія, скоротилась площа мор-
ського басейну, більш інтенсивні ерозійні про-
цеси розмивали осадочно-вулканогенні товщі 
та виводили їх на земну поверхню. Ці товщи 
були джерелом відносно грубозернистої клас-
тики та червоноколірних порід.

Межиріччя Збруча та Горині було фаціаль-
ною межею для осадків балтійського часу на 
території Волино-Подільської плити. На тери-
торії Східноєвропейської платформи в балтій-
ський час існувало два морських басейни з 
різними областями зносу, різними типами умов 
осадконакопичення. Змикання цих басейнів у 
межах Волино-Поділля відбувалось північною 
окраїною Подільського виступу фундаменту та, 
вірогідно, вздовж схилу виступу в південно-
західному напрямку.

Балтійський підетап розвитку території за-
вершився крупною регресією, в результаті якої 
весь регіон Волино-Поділля був припіднятий 
над рівнем моря [5]. Отже, кембрійські відклади 
нарощують теригенний комплекс венду і завер-
шують формування структурно-формаційного 
комплексу, що відповідає байкальському текто-
нічному циклу. 

В ордовицький період відбулася коротка 
перерва в осадконагромадженні, яка фіксу-
ється на площі всього Дністровського пери-
кратонного прогину. Формування структурно-
формаційного комплексу ордовику збігається 
з початком каледонського тектонічного циклу, 
який характеризує другий етап (силур – ран-
ньодевонський) в історії розвитку Дністров-
ського перикратонного прогину.

Геологічні розрізи ордовицьких відкладів у 
різних геолого-структурних районах Дністров-
ського перикратонного прогину різняться як за 
речовинним складом, так і за стратиграфічною 
повнотою відкладів, які розвинуті у них. Встанов-
лено три палеогеографічні структурно-фаціальні 
області ордовицького осадконакопичення: 
Західно-Поліська (теригенно-карбонатний і 
карбонатний літолого-фаціальні комплекси, 
що утворилися в затоці Балтійського епіконти-
нентального палеобасейну, яка відповідає 
Ковельському підняттю фундаменту сучасно-
го структурно-тектонічного плану), Галицько-
Молдавська (західний схил Українського щита, 
східний пологий схил Львівського прогину і, 
ймовірно, східна частина зануреної частини 
Львівського прогину сучасного структурно-
тектонічного плану) і Галицька (пра-Добруджя) 
[5]. В ордовику було три трансгресії (беличів-
ська, гораївська і субоцька), кожна з яких за-
кінчувалася регресією і розмивами [5]. На схід 
від міст Рівне, Хмельницький і Одеса протягом 
усього ордовику панувала суша, у межах якої 
переважали висхідні епейрогенічні рухи.

Силурійський період розвитку Дністровсько-
го перикратонного прогину був ознаменований 
потужним карбонатним осадконагромаджен-
ням. Загальний план поширення утворень силу-
ру відповідає системі перикратонних опускань 
Дністровського прогину в зоні зчленування 
УЩ і Середньоєвропейської геосинкліналі, де 
формувалась Волино-Подільська монокліналь 
і здійснювався процес осадконагромадження. 
Східна частина Волино-Подільської монокліналі 
являла собою область накопичення неритових 
карбонатних відкладів, характерних для шель-
фу, західна — батіальних карбонатно-глинисто-
терригених відкладів, характерних для більш 
глибинних умов формування в міогеосинклі-
нальних умовах. Характерною особливістю 
силурійського басейну є чітка повздовжня зо-
нальність від відкладів платформного шельфу, 
які представлені карбонатним до карбонатно-
глинистого і глинистого типів розрізу. 
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Утворення нижнього силуру поширені обме-
жено: на Волинському піднятті — смідинська 
світа вижівської серії карбонатного складу, в 
південній частині ВПП — молодовська серія 
(гораївська — пісковики з вапняковим цемен-
том — простежується до південного сходу в 
межах Молдавської плити та досягає Одеської 
області і субіцька світи). В межах Ковельсько-
го підняття фундаменту поширені відклади всіх 
трьох відділів ордовицької системи. За літолого-
фаціальними даними ордовицькі відклади Ко-
вельського підняття були розчленовані на дві 
світи: петровицьку і войську, які були перейме-
новані відповідно в смидинську і ростанську 
світи [16]. Середньоордовицькі вапняки бели-
чівської світи встановлені у Львівському палео-
зойському прогині [5]. 

В межах Ковельсько-Хотинської структурно-
фаціальної зони накопичувалися різноманіт-
ні лагунні (домерити і доломіти), відмілинно-
барові (детритові і біогермні вапняки) і 
відкрито-шельфові (глинисті, грудкуваті і плит-
часті вапняки). Силур представлений нижнім 
(лландоверський, венлоцький яруси) та верхнім 
(лудловський і пржидольський яруси) відділами. 
Силурійська товща поділяється на 3 заверше-
них етапи осадкоутворення — трансгресивно-
регресивні цикли, що відповідають ярузькій, 
малиновецькій і скальській серіям [14].

Верхньосилурійські утворення складені ла-
гунними і нормально-морськими теригенно-
карбонатними породами і представлені луд-
ловським і пржидольським ярусами. Основна 
тенденція, що спостерігається для більшості 
світ верхнього відділу силуру, це зростання до-
ломітової складової карбонатних та теригенно-
карбонатних порід із заходу на схід вхрест 
простяганню від більш глибоких горизонтів 
шельфу до периферії басейну, його східної суб-
меридіональної смуги. Лудловський ярус пред-
ставлений верхньою частиною ярузької серії 
(баговицька світа) та малиновецькою серіями 
(конівська та рихтівська світи). Пржидольський 
ярус представлений рукшинською серією (при-
городоцька, варницька, трубчинська та звени-
городська світи).

Ярузька серія відкладалася за умов, коли 
інтенсивність осадконагромадження перева-
жала над швидкістю опускання території, що 
знайшло своє відображення в регресивній 
послідовності осадків від глибокого моря до 
відкладів лагун та перерв в накопиченні осад-
ків. Утворення серії представлені нормально-

морськими (в нижній частині) та лагунними від-
кладами. Трансгресивна і відносно стабільна 
фаза ярузького осадконагромадження призве-
ла до утворення фурманівської і тернавської 
світ, а регресивна — баговицької. 

Баговицька світа представлена мукшин-
ською (переважно вапняки) та устівською (пе-
решарування доломітових мергелів і доломітів 
з підлеглою кількістю прошарків доломітизова-
ного вапняку) підсвітами. 

Малиновецька серія залягає з невеликою 
стратиграфічною перервою на ярузькій серії і 
представлена пачками нормально-морських 
вапняків. Малиновецька серія на фоні коли-
вань дна басейну показує повний цикл седи-
ментації від осадків мілководного до глибоко-
водного та у зворотному порядку до мілководдя. 
Утворення малиновецької серії поділяються 
на три світи: конівську (поділяється на нижню 
— голосківську підсвіту, представлену пере-
шаруванням вапняків і мергелів та верхню — 
шутнівську, представленою вапняками з про-
шарками домеритів та доломітів), цвіклевську 
(поділяється на нижню — сокольську підсвіту, 
яка представлена дрібно грудкуватими гли-
нистими вапняками з окремими прошарками 
і пачками плитчастих уламково-детритових 
вапняків та верхню — бернівську підсвіту, яка 
представлена перешаруванням домеритів і 
вапняків доломітизованих) і рихтівську (грин-
чуцька підсвіта, яка представлена глинистими 
вапняками, мергелями та ісаковецька підсвіта, 
яка представлена доломітами), кожна з яких 
відповідає трансгресивно-регресивному ритму 
осадконакопичення.

Рукшинська серія залягає трансгресив-
но і з невеликою стратиграфічною перервою 
на малиновецькій серії та представлена до-
ломітами, домеритами та мілководними до-
ломітизованими вапняками (нижня частина) 
і глинистими вапняками та мергелями (верх-
ня частина). Рукшинська серія відповідає за-
вершальному етапу силур-ранньодевонського 
осадконагромадження в межах південно-
західного краю Східноєвропейської платфор-
ми. Вона проявляє поступову тенденцію до 
збільшення глибини бассейну. За літологічними 
особливостями рукшинська серія поділяється 
на 4 світи (знизу вгору): пригородоцьку (пере-
шарування пачок домеритів та доломітів); вар-
ницьку (ритмічне перешарування домеритів та 
вапняків доломітизованих, перехідних до до-
ломітів); трубчинську (в нижній частині чорні 
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афанітові, рідше глинисті вапняки з малопо-
тужними прошарками мергелів та грудкуватих 
вапняків, у верхній — доломіти з прошарками 
домеритів, доломітизовані вапняки) та звени-
городську (перешарування мергелів, глинистих 
вапняків).

На Волинському піднятті цвиклівській і рих-
тівській світам відповідають горницька (вапня-
ки згусткові) та луговська (вапняки з прошар-
ками аргілітів, мергелів) світи. Вище залягають 
відклади рукшинської серії пржидольського 
ярусу, яка включає радошинську (доломіти, 
вапняки) і звенигородську (вапняки згусткові) 
світи.

У силурійських відкладах встановлені числен-
ні (44) прошарки бентонітів, зокрема у ярузькій 
серії встановлено 15 прошарків бентонітів; у 
малиновецькій серії — 13; у скальській серії — 
11; по два — у варницькій і трубчинській світах, 
один — у верхній частині звенигородської світи 
[5].  

Утворення силурійської системи в межах 
Західного Причорномор’я представлені пере-
важно вапняками органогенними, сірими та 
темно-сірими, часто доломітовими, від тонко-
кристалічних до пелітоморфних різновидів, 
міцних, з частими прожилками білого кальци-
ту. Серед вапняків зустрічаються незначної по-
тужності прошарки аргілітів темно-сірих, тонко-
шаруватих, алевритистих, слюдистих. Відклади 
утворилися в умовах морської мілководної фа-
ції платформного типу. У складі силурійської сис-
теми виділені — чок-майданська (органогенні, 
пелітоморфні, доломітизовані, глинисті вапняки 
з прошарками аргілітів) та бельцівська (вапня-
ки, у верхній частині  доломіти) світи нижнього 
силуру; пугайська, ічкерську, кишинівська, вар-
ницька, трубчинська та звенигородська світи 
верхнього силуру.

Відклади девону з поступовим переходом за-
лягають на породах силуру і представлені ниж-
нім відділом, у складі якого виділяють тиверську 
та дністровську серії [12].   

Тиверська серія згідно нарощує відклади 
скальської серії силуру і за обсягом відпові-
дає лохківському ярусу нижнього девону. В 
Придністер’ї у складі тиверської серії виділя-
ються худиківська (вапняки і мергелі з прошар-
ками аргілітів), митківська (аргіліти з прошарка-
ми алевролітів і вапняків) чортківська (аргіліти) 
та іванівська (аргіліти з прошарками вапняків, 
мергелів та алевролітів). На півночі однові-
ковою з худиківською і митківською світами 

є воютинська світа (доломіти з прошарками 
вапняків, мергелів і аргілітів), а вище залягає 
іквинська світа (пісковики з прошарками алев-
ролітів та аргілітів). Перші дві іноді об’єднують 
(західна частина перикратону) в борщівську сві-
ту, яка представлена більш глинистою монотон-
ною товщею аргілітів з прошарками мергелів.

На рубежі лохківського і празького віків пе-
ред фронтом складчастих споруд формується 
глибокий лінійний асиметричний Боянецький 
прогин, який заповнився континентальною 
червоноколірною теригенною формацією. Від-
кладам дністровської серії притаманна часта 
і різка зміна літотипів як по літералі, так і по 
розрізу. Генезис товщі озерно-алювіальний, 
або дельтовий. У верхній частині дністровської 
серії зазвичай поширені пісковики світлі, ма-
сивношаруваті з пакетами тонкого перешару-
вання червоно-бурих аргілітів та алевролітів. 
Середня частина — це переважно чергування 
грубих ритмів, складених пісковиками сірими, 
алевролітами та строкатими аргілітами. Ниж-
ня частина складена аргілітами і алевролітами 
червоно-бурими з лінзами сірих пісковиків. 
Басейн червоноколірно-теригенного осадкона-
громадження — це велика алювіальна рівни-
на, де відбувалося нагромадження осадочного 
матеріалу в руслах річок, стариках і заплавах, 
яка на півдні і південному заході межувала з 
великим архіпелагом, на північному сході — 
із Східноєвропейською платформою, що яв-
ляла собою помірно розчленовану, слабо на-
хилену підвищену рівнину напівпустельного 
характеру. На основі простеження розрізів 
дністерської серії з’ясовано, що всі виділені в 
червоноколірно-теригенній товщі фації зустрі-
чаються повсюдно, але в різних співвідношен-
нях як на площі їх розвитку, так і знизу вверх 
за розрізом. Неодноразова повторюваність 
фацій вказує на періодичну, доволі закономір-
ну зміну умов осадконагромадження: найчас-
тіше руслові відклади поступово змінюються 
заплавними (закінчений алювіальний цикл). 
Ритмічна побудова цієї товщі обумовлена пе-
редусім латеральною міграцією русел рік, а та-
кож поступовим зануренням акумулятивного 
басейну. Аналіз співвідношення основних лі-
тотипів порід дав можливість виділити дев’ять 
літокомплексів, розподіл яких має деякі за-
кономірності. Літокомплекси з вмістом піско-
виків > 50 % тяжіють до периферійних частин 
площі розвитку формації, піщано- і піщанисто-
алеврито-аргілітові літокомплекси — до цен-
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тральних частин. Склад літокомплексів, які фор-
мувалися в південно-західній частині і перекриті 
відкладами складчастої споруди — «каледоні-
дами», не з’ясовано. 

В межах території західного Причорномор’я 
утворення девонської системи, лохківського 
ярусу представлені кучулуйською світою, що 
сформувалася в умовах, наближених до цен-
тральної частини прогину, значно віддаленого 
від берегової зони басейну осадконаконагро-
мадження. Розріз кучулуйської світи складений 
виключно аргілітами з незначним поширенням 
у вигляді прошарків алевритів та вапняків. На 
контакті силурійсько-нижньодевонського та 
девон-нижньокарбонового комплексів в межах 
території західного Причорномор’я не встанов-
лено значних кутових незгідностей та страти-
графічної перерви, що свідчить про відсутність 
там значних структурно-тектонічних перебудов 
в цей час.

ВИСНОВКИ 
У розвитку Дністровського перикратонного про-
гину проявилася поздовжня (північно-західна) 
тектонічна зональність та трансгресивно-
регресивна циклічність осадконагромаджен-
ня, які знайшли своє відображення у складі та 
спрямованій послідовності латеральних і вер-
тикальних рядів формацій. З пізньобайкаль-
ською епохою осадконагромадження пов’язано 
формування потужної теригенної товщі, що 
об’єднує відклади венду та кембрію і відпові-
дає першій широкій морській трансгресії з боку 
сусідньої Галиційської геосинкліналі. З цього 
часу північно-західна структурно-фаціальна 
зональність Дністровського перикратонно-
го прогину, згідна з простяганням крайово-
го шва СЄП, вже є домінуючою. У розвитку 
транс гресії простежуються певна стадійність, 
яка фіксується послідовним нагромадженням 
структурно-стратиграфічних підрозділів, пред-
ставлених різновіковими і різнофаціальними 
серіями (формаціями): могилів-подільської 
континентально-морської теригенної, морських 
канилівської глинисто-алевритової (венд), бал-
тійської алевритово-глинистої, бережківської і 
смолярської алеврито-піщаних (кембрій).

Початок каледонської тектонічної епохи 
знаменується зміною теригенного осадко-
нагромадження карбонатним. В ордовику на 
Волино-Поділлі існував мінливий за розмірами 
мілководний басейн, який залишив малопотуж-
ні неоднорідні за складом мілководні карбонат-

ні відклади зі слідами повсюдних міжформа-
ційних розмивів. Найбільш широкого розвитку 
карбонатне осадконагромадження набуває в 
силурі. Характерну особливість силурійського 
басейну визначала чітка повздовжня зональ-
ність: карбонатний тип розрізу у бік суміж-
ного геосинклінального прогину змінювався 
карбонатно-глинистим і глинистим. 

Горизонтальний ряд формацій каледонсько-
го структурного комплексу вказує на те, що на 
даному етапі геологічного розвитку територія 
була монокліналлю, ускладненною структурни-
ми носами і заливами. Вертикальний ряд фор-
мацій каледонського структурного комплексу 
вказує на розвиток перикратону від трансгре-
сивного до регресивного етапів. Формаційний 
аналіз відкладів каледонського комплексу Дні-
стровського перикратонного прогину вказує 
на те, що його територія була пасивною кон-
тинентальною окраїною. Наприкінці емського 
віку Дністровський перикратонний прогин при-
пинив своє існування. Каледонська геосинклі-
наль вступила в орогенну стадію розвитку, яка 
обумовила формування епікаледонської моло-
дої платформи.

Зміна тектонічних режимів протягом піз-
ньобайкальського і каледонського етапів при 
переході від одного етапу до іншого обумовили 
утворення певних вертикальних і горизонталь-
них рядів формацій, з якими пов’язані різнома-
нітні корисні копалини і відповідно характерні 
закономірності їх розміщення.
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