
Офіційний відгук 

На дисертацію О.М. Гнилка «Геологічна будова та еволюція Українських 

Карпат», представлену на здобуття наукового ступеня доктора геологічних 

наук за спеціальністю 04. 00. 01 – загальна та регіональна геологія 

Актуальність теми дисертації О.М. Гнилка визначається як наявністю 

низки невирішених проблем геології Карпат, так і появою за останні роки 

нового фактичного матеріалу (завдяки проведенню геолого-картувальних 

робіт і підготовці до видання Держгеолкарти-200), а також 

необхідністю інтерпретації будови і еволюції Українських Карпат в 

руслі сучасної теоретичної геології і тектоно-плитових побудов, розроблених 

для усього Аьпійсько-Карпатського регіону. 

Дисертаційна робота містить вступ, вісім розділів, висновки, список 

літературних джерел та додатки. Загальний обсяг 467 сторінок, із них: 279 

сторінок основного тексту, 104 рисунки серед основного тексту (46 рисунків на 

окремих аркушах) та 48 рисунків у додатках, список використаних джерел з 265 

найменувань на 30 сторінках, 9 додатків на 112 сторінках. 

У вступі сформульовані мета і завдання досліджень, описано матеріал і 

методи, наукову новизну, відзначено особистий внесок здобувача у вирішення 

поставлених завдань, указано дані про апробацію результатів досліджень і 

публікації. 

Метою досліджень дисертанта є створення цілісної моделі геологічної 

будови, розвитку та формування насувної споруди Українських Карпат в світлі 

сучасного мобілізму, зокрема терейнової концепції. 

Наукова новизна сформульована у 5-ти наукових положеннях, які 

детально розглядаються у відповідних розділах дисертації. Тут лише 

відмітимо, що у четвертому положенні, де сказано, що «в межах України 

вперше окреслені вміст та межі наступних головних тектонічних елементів 

Альпійсько-Карпатської  області: терейнів АЛЬКАПА та Тисія-Дакія; 

сутурних зон, що обмежують ці терейни; флішово- мопасової Карпатської  

акреційної палеопризми.», автор не зовсім точний, застосовуючи слово 

«вперше окреслені», тому що саме ці питання регулярно розглядаються 



спеціалістами тектонофізичного напрямку, починаючи з 2011 р., в журналах 

«Геофизический журнал», «Геодинамика», у матеріалах міжнародних 

конференцій та кандидатських дисертаціях Ю.М.Віхотя і М.В. Накапелюха. 

А про акреційну призму Українських Карпат написано ще у 1993 р. F. 

Roure еt аl, тектонофізиком В.В. Гончаром у 2003 р. в роботі «Элементы 

геодинамики Карпат»[Паталаха та ін., 2003], дисертації І.Бубняка у 

2006 р.. Скоріш потрібно було б написати, що автором вперше 

деталізовано... і далі за текстом. 

Аналогічне зауваження можна зробити й до першого розділу дисертації 

«Історія дослідження проблеми», в якому проведений автором аналіз 

попередніх досліджень дозволив окреслити невирішені проблеми і коло 

питань, з'ясування яких пропонується в дисертаційній роботі. Погоджуючись 

з майже усіма тезами, висловленими у розділі, не можна погодитись з 

тезою, в якій здобувач зауважує, що на сьогодні не створена модель будови 

та розвитку регіону, в якій би враховувалась як нові матеріали 

геокартування (роботи по Держгеолкарті-200), так і сучасні уявлення для 

усієї Альпійсько – Карпатської області. Модель будови та геодинамічного 

розвитку Українських Карпат, запропонована рецензентом та його 

колегами [О.Гинтов, И.Бубняк и др., Геофиз. журн.- 2013, 2014, 2015], 

частково враховує і матеріали новітнього геокартування (співдружність та 

співавторство з В.Є. Шлапінським), і палінспастичні реконструкції з 

побудовою збалансованого розрізу Карпат, і останні матеріали глибинного 

сейсмічного зондування Східних та Західних Карпат і Паннонського 

бассейну. Гадаю, що запропонована дисертантом модель будови та 

розвитку Альпійсько – Карпатського регіону не є першою, але й не 

останньою у 21-му столітті, і подібні моделі будуть 

вдосконалюватись постійно. 

У другому розділі «Теоретичні основи та методика роботи», третьому 

розділі «Геологічне положення та риси будови Українських Карпат» та 

четвертому розділі «Стратиграфія та седиментологічні особливості 

мезозойсько-кайнозойських відкладів» дисертант показав себе як 



кваліфікований стратиграф і сидементолог, польовий геолог. Автором 

охарактеризовані вивчені природні розрізи мезозойсько-кайнозойських 

відкладів практично всіх тектонічних одиниць Українських Карпат. Причому 

особлива увага надана дискусійним за генезисом флішовим утворенням, в 

яких вперше системно проаналізовані седиментологічні особливості та 

виділені літодинамічні (генетичні) типи відкладів. На цій основі побудовані 

седиментолого-стратиграфічні розрізи (колонки) осадових утворень. Вони 

використовувались при побудові регіональних стратиграфічних схем 

палеогенових і неогенових відкладів. При необхідності деталізації чи 

уточнення будови автором складались детальні геологічні карти районів 

робіт. 

Четвертий розділ супроводжується більш як 40 фотографіями , проте 

до цих фото є претензії. На більшості з них зображено загальний вигляд 

відслонень порід Сілезького і Скибового покривів і лише на деяких показано 

внутрішню структуру комплексів та їх співвідношення. Це в деякій мірі 

зменшує переконливість доказів автора. 

Розділи 5 - «Особливості тектоніки Зовнішніх Карпат», 6 -

«Олістостроми та меланжі» і 7 – «Терейновий аналіз Карпат» присвячені 

питанням тектоніки Українських Карпат. В них стисло описані особливості 

тектоніки структурних елементів Зовнішніх Карпат. Послідовно 

характеризуються Внутрішні одиниці Східних Флішових Карпат, Внутрішні 

одиниці Західних Флішових Карпат, Зовнішні одиниці Флішових Карпат та 

Самбірський покрив. 

Автор виділив і охарактеризував Латорицько-Стрийську 

субмеридіональну зсувну зону, що відповідає другому науковому 

положенню дисертації, в якому констатується, що ця зона знаходиться в 

Українських Карпатах на межі двох систем тектонічних покривів – систем 

Східних і Західних Карпат. В зоні, завширшки до 10-ти і більше кілометрів, 

описані і зображені на картах такі характерні її елементи як субвертикальні 

розриви і спряжені з ними складки з субвертикальними шарнірами, 

дуплекси стиску, структури типу «кінського хвоста». Відзначено чітке 



відображення Латорицько-Стрийської зсувної зони на космічному знімку 

(рис. 5.15). 

Тут необхідно зробити деякі зауваження. По-перше, автор змістив 

акценти, начебто мимохідь сказавши, що зсувна зона чітко 

відображається на космічному знімку. Гадаю, що без космічного знімку 

неможливо було б взагалі виділити Латорицько-Стрийську зону, про що 

свідчать геологічні карти автора (рис.5.3-5.6, 5.10), на яких її важко 

розгледіти, на відміну від космічного знімку (рис. 5.15). 

По-друге, дуже важлива робота по виділенню і вивченню внутрішньої 

структури зони автором залишена лише на початковому рівні. Автором 

показано, що це правозсувна зона (що в принципі вірно), але якби він, як 

структурний геолог, приділив більше уваги дзеркалам ковзання, то, не 

торкаючись навіть більш складних вирішень тектонофізичних задач, зміг би 

встановити й інші, менш помітні, морфокінематичні риси зони – і лівий зсув, 

і скид, і підкид, – які формувалися нарізних етапах її розвитку. 

Це зауваження зроблено тому, що Латорицько-Стрийській зоні 

надається велика увага і в палеогеодинамічних реконструкціях автора. 

До розділів 6 і 7 у опонента немає зауважень. Дисертантом детально 

обґрунтована класифікація, характеристика і умови формування виділених 

різновидів мікститів; запропоновано тектонічне районування Українських 

Карпат (рис. 7.1) з виділенням крупних тектонічних елементів, важливих з 

точки зору тектоніки плит, характеризуються головні тектонічні елементи 

Українських Карпат – терейни, сутури, акреційна палеопризма. Побудови 

узгоджуються з сучасними моделями геологічної будови зарубіжних секторів 

Карпат, 

У дуже важливому розділі 8 «Геологічна еволюція регіону» 

запропонована модель геологічної еволюції Українських Карпат в контексті 

будови та розвитку усієї Альпійсько-Карпатської споруди, що відповідає 5 

науковому положенню дисертації. Основою для побудов є аналіз і синтез як 

регіональних геологічних і інших даних (в тому числі одержаних здобувачем) 

в світлі актуалістичних тектоно-плитових позицій, так і раніше 



розроблених реконструкцій для усього альпійсько-карпатського регіону. В 

альпійській геологічній еволюції регіону виділяються такі важливі етапи, як 

1) відокремлення мікроконтинентів від Пангеї в тріас-юрський час та 

2) зближення і колізія континентальних масивів в крейді-неогені. В ранній 

крейді в крупній петлеподібній затоці Євразійського континенту 

індивідуалізувався Карпатський залишковий флішовий басейн, що обмежився 

з південно-західного боку мікроконтинентальними терейнами АЛЬКАПА і 

Тисія-Дакія. Океанічний і субокеанічний субстрат Карпатського басейну в  

крейді-неогені поступово зазнавав підсуву (субдукції) під ці терейни, а 

відклади залишкового басейну зривались з основи і нарощували дві 

акреційні призми перед фронтами обох терейнів. В палеогені названі 

терейни зазнали колізії і дві акреційні призми були об'єднані вздовж 

зсувної зони в єдину Карпатську призму. Після поглинання океанічної 

кори до субдукційної зони наблизилась та почала занурюватись 

континентальна кора (А-субдукція) пасивної окраїни Євразії, акреційна 

призма насунулась на структури краю платформи – відбулось становлення 

орогену Карпат. 

Тут слід відмітити, що всі європейські геологи, на яких спирається 

дисертант, в основу своїх побудов, окрім геологічних, включають ще й 

палеомагнітні дані. Автор цього не робить, хоча для Ленінських скель (Вел. 

Кем'янець) існують дані Левандовського, за якими гора В. Кам'янець десь в 

ранній юрі з сучасного її місцеположення пересунулась на сотні км на 

південний захід, а в пізній юрі чи крейді повернулася назад. Це щось подібне 

до пересувань Північної Алькапи дисертанта. Якщо це вірно, то особисто 

Пенінські скелі, зокрема В. Кам’янець, належали до Північної Алькапи і 

рухались разом із нею. 

У першому абзаці загальних Висновків вказано, що в дисертації 

запропоновано вирішення наукової проблеми створення цілісної моделі 

геологічної будови та розвитку Українських Карпат на основі аналізу нових, 

одержаних за останні роки геологічних даних (в тому авторських) та 

узагальнення геології регіону з точки зору тектоніки плит, з чим можна 



погодитись. П’ять пунктів висновків конкретизують запропоновану модель, 

вони в дещо розширеному вигляді відповідають п’ятьом науковим 

положенням дисертаційної роботи. 

Робота в першу чергу має теоретичне значення, проте в ній розглянені і 

деякі практичні питання – зокрема про вірогідне поширення регіонально 

нафтогазоносної Бориславсько-Покутської одиниці під Скибовим покривом у 

південно-східній частині Українських Карпат. Також напрацювання 

дисертаційної роботи увішли до складу опублікованої в 2009 р. “Державної 

геологічної карти України масштабу 1:200 000, аркуші М – 35 – XXXI 

(Надвірна), Г – 35 – І (Вішел-Де-Сус). Карпатська серія” і Пояснювальної 

записки до неї, які використовуються при пошуках корисних копалин та в 

різних галузях народного господарства. 

Завершуючи, приходимо до висновку, що в дисертаційній роботі 

О.М. Гнилка, яка спирається на зібрані за 15 років висококваліфіковані 

авторські дані щодо сидементології і стратиграфії Українських Карпат, а 

також на відомі багаточисельні палеогеодинамічні побудови західних вчених, 

вперше дуже детально і різнобічно розглянуто історію геологічного розвитку 

регіону з позицій плитової тектоніки. Робота заслуговує високої оцінки і 

монографічного видання. Вона відповідає вимогам п.12 «Порядку 

присудження вчених ступенів ....», затвердженого Постановою № 423 (зі 

змінами) Кабміну України від 07. 03. 2007 р. та іншими нормативними 

документами, затвердженими МОНмолодьспорту України, а її автор 

О.М. Гнилко – присвоєння йому вченого ступеня доктора геологічних наук 

за спеціальністю 04. 00. 01 – загальна та регіональна геологія. 

 

 


