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На сучасному етапі розвитку геологічних досліджень значно 

підвищилася роль цілеспрямованого аналізу геологічного розвитку окремих 

структур для вирішення найрізноманітніших завдань, що пов'язані із 

системним опрацюванням нових фактів, розробкою нових методичних 

підходів та отриманням нових знань. За багаторічний етап дослідження 

Карпатської складчастої споруди різновідомчими установами та 

експедиціями було накопичено величезний фактичний матеріал, 

використання якого дало можливість багатьом вченим зробити важливі 

узагальнення щодо геологічної будови цього регіону, його тектонічного 

розвитку, стратиграфічного розчленування різновікових товщ, однак 

нерідко в численних публікаціях поєднувались протирічні співставлення та 

висновки. Одночасно виникла значна кількість гіпотез щодо походження та 

геологічної еволюції Карпат, по-різному інтерпретувався вік низки 

стратонів, стратиграфічна послідовність розрізів, що в свою чергу впливало 

на тектонічні побудови. Всі ці обставини диктували необхідність розробки 

адекватної узагальненої геологічної моделі Карпатського регіону, яка б 

надала можливість повномасштабного відтворення його еволюції, 

визначення сучасного тектонічного положення та кореляції із сучасними 

побудовами, розробленими для альпійських споруд Європи. Саме такі 

завдання і вирішуються у дисертаційній роботі О.М. Гнилка, актуальність 

якої сумнівів не викликає. 

Робота в цілому є теоретико-регіональною, вона виконувалась у 

рамках державних бюджетних тем, у яких автор брав участь як 

відповідальний виконавець. Оцінка обґрунтованості, достовірності та 

новизни сформульованих у дисертації положень, висновків та 

рекомендацій потребує короткого розгляду її структури та змісту. 

Дисертаційна робота викладена на 467 сторінках друкованого тексту, 

складається із вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних 

джерел та 9 додатків. У роботі наведено 46 рисунків, список використаних 

джерел включає 265 найменувань. 

У першому розділі “Історія дослідження проблеми” автор 

дисертаційної роботи ґрунтовно досліджує сучасний стан загальної 

проблеми будови та еволюції Українських Карпат у різних її аспектах, 

аналізуючи такі фундаментальні питання як тектонічна еволюція Карпат за 

різними концепціями та підходами, будова та походження олістостром та 

меланжів, умови формування флішових товщ, седиментаційні процеси та ін. 

Особлива увага звертається на існуючі тенденції у моделюванні глибинної 

будови Карпат у цілому та окремих структур, передусім, певних 

структурно-фаціальних зон. При цьому автор не міг оминути доволі 



дискусійне поняття тектонічної позиції Карпат та проблеми характеру 

поєднання структур Західних і Східних Карпат і цілком слушно, з огляду на 

необхідність чіткості у визначенні своєї позиції, підкреслює важливість 

визначення взаємозв'язку між тектонічними і седиментаційними процесами 

у світлі теорії тектоніки плит, зокрема, терейнової тектоніки. У розділі 

ретельно простежується історія досліджень геологічних процесів, 

підкреслюється перспективність аналізу геодинамічної еволюції 

Карпатського регіону та кореляції цих результатів із геологічними 

побудовами для суміжних секторів. 

Другий розділ “Теоретичні основи та методика роботи” розкриває 

авторське бачення ідеології моделювання геологічної будови та еволюції 

Карпат, кінцевою метою якого є створення адекватної повномасштабної 

геодинамічної моделі цього регіону. Необхідно зазначити, що у цьому 

розділі пріоритетне значення має розкриття теоретичних та термінологічних 

основ проведених досліджень, а власне методологія і методи робіт 

визначені, на наш погляд, не в повній мірі. Автор підкреслює та 

характеризує значення таких термінів як "фліш", "літодинамічний тип", 

"фація" та окреслює підходи до вивчення флішових утворень на основі саме 

літодинамічного підходу. Безумовною перевагою є визначення тектонічних 

аспектів формування флішу, що є важливим для розуміння його генетичних 

ознак та зазвичай недостатньо враховується при побудові певних 

седименто-літогенетичних моделей. 

У розділі визначено головні засади та принципи терейнового аналізу, 

що очевидно виходить за межі традиційних геологічних досліджень, 

отримує комплексний характер і потребує розвитку стикових наукових 

напрямків. Погоджуючись із логічною послідовністю розробки загальної 

моделі, викладену у розділі, слід зауважити, що тільки тезисно згадуються 

головні методи моделювання, практично відсутні дані щодо застосування 

геофізичних матеріалів, геоінформаційних підходів, методів лабораторного 

моделювання тощо, використання яких безумовно підвищило б адекватність 

запропонованих геодинамічних моделей. 

Третій розділ “Геологічне положення та риси будови Українських 
Карпат” містить комплексну характеристику різноструктурних одиниць 

Внутрішніх (Центральних) і Зовнішніх (Флішових) Карпат із детальним 

аналізом структурно-формаційних та історико-геологічних ознак. Автором 

обґрунтовано виконане тектонічне районування із запропонованими 

окремими тектонічними одиницями та складено відповідні геологічні карти, 

тектонічні схеми та розрізи із врахуванням власних висновків щодо будови 

окремих структурних одиниць. Окремо звертає на себе увагу геологічна 

карта області зчленування західних і східних Карпат (Українські Карпати і 

прилеглі території) масштабу 1: 1000000, складена із врахуванням власних 

спостережень та за існуючими матеріалами. На наш погляд, вона є 

достатньо раціональною і коректною та оптимально відображає сучасні 

позиції і точки зору на геологію Українських Карпат. Безумовно, що 

представлена карта є синтезом багаторічної польової роботи дисертанта та  



узагальнення передових поглядів на геологію та еволюцію Карпатської 

складчастої споруди. 

Звертає на себе увагу комплексність геологічної характеристики 

окремих тектонічних одиниць, обґрунтування їх виокремлення та 

підкреслення дискусійності проведення границь між певними елементами 

(зокрема, меж Сілезької (Кросненської) одиниці, Голятинської структури, 

Бориславсько-Покутської зони, яку автор вважає складовою частиною 

Зовнішніх Карпат та ін.). 

Важливим для уточнення геологічної будови та обґрунтування 

геодинамічної еволюції Карпат є четвертий розділ “Стратиграфія та 

седиментологічні особливості мезозойсько-кайнозойських відкладів”, 

адже на сьогодні виникла необхідність складання зведеного опису 

стратотипів різновікових відкладів Українських Карпат. Це вимагає 

упорядкування всієї стратиграфічної номенклатури регіону, що виконано 

автором із високим ступенем детальності. При цьому велика увага 

приділялась повторним польовим дослідженням стратотипів із 

застосуванням традиційних методик геологічного аналізу, встановленню 

можливості їх вивчення із детальним пошаровим описом. Безумовно все це 

допомагає отримати повну характеристику стратонів, використавши для 

цього весь спектр як літолого-стратиграфічних, так і палеонтологічних 

даних. В цьому розділі охарактеризовано розрізи мезозойсько -

кайнозойських відкладів всіх структурно-фаціальних зон Карпат, наведено 

побудовані стратиграфічні колонки (розрізи) різновікових осадових 

утворень, визначено фаціальні умови формування відкладів, їх текстурно-

структурні ознаки. На основі всіх цих даних, аналіз яких підкреслює 

величезний авторський досвід польових геологічних досліджень,  у розділі 

доводиться перше наукове положення, що захищається в дисертації, а саме 

виділення літодинамічних типів крейдово-міоценових флішових утворень. 

На наш погляд, дискусійним є питання віднесення відкладів придонних 

течій до флішових формувань, оскільки придонні течії мають більш чітко 

проявлену ерозійну та траспортуючу роботу і окреме седиментологічне 

значення, формуючи при одночасній дії гідрогенних факторів у придонному 

шарі на дні океану численні акумулятивні форми (знаки брижі, піщані та 

мулисті хвилі, піщані дюни), які мають дещо відмінну структуру і 

літологічне наповнення. Наведені критичні зауваження не змінюють 

принципову оцінку даного положення захисту. За загальною коректністю 

наведення теоретичних міркувань, а також за фактом їх підтвердження 

результатами конкретних стратиграфо-палеонтологічних даних (зворотний 

зв'язок) можна вважати це положення за доведене. До розділу можна 

зауважити лише дещо надмірну детальність літолого-стратиграфічної 

характеристики стратифікованих утворень Карпатського  регіону як у 

основній частині роботи, так в додатку А, де графічно охарактеризовані 

відклади, розвинені практично у всіх (окрім Магурської) тектонічних 

одиницях Українських Карпат. Окрім графічної, для більшості розрізів 

подана і текстова характеристика, зокрема опис окремих седиментологічних 



(текстурно-структурних) рис порід. 

У п'ятому розділі “Особливості тектоніки Зовнішніх Карпат” 

обґрунтовується друге наукове положення, що захищається: "Вперше у 

Зовнішніх Українських Карпатах встановлена субмеридіональна 

Латорицько-Стрийська зсувна зона, приурочена до межі двох різних за 

будовою та умовами формування систем тектонічних покривів. Одна з цих 

систем розвинена перед фронтом Мармароського масиву в Східних 

Карпатах, а друга – перед чолом масиву Центральних Західних Карпат в 

Західних Карпатах." Це положення обґрунтовується із залученням даних 

щодо будови окремих структурних одиниць Карпат у світлі відтворення їх 

геодинамічної еволюції. Головну увагу приділено аналізу зсувної зони (за 

автором – Латорицько-Стрийської) в західному сегменті Українських 

Карпат, що знаходиться на межі структур Західних і Східних Карпат і яка 

зафіксована як прямими геологічними методами, так і за даними 

дистанційного зондування Землі. Підкреслюється, що характерною 

особливістю цієї зони є розвиток тектонічних лінз різного масштабу, 

тектонітів, дислокаційних порушень різних кінематичних типів, зокрема 

виділення дисгармонійних дислокацій (виникнення яких, на жаль, автором 

не аналізується). Слід зауважити, що аналіз формування Латорицько-

Стрийської зсувної зони позбутий обґрунтування із застосуванням 

тектонофізичних методів, адже навіть при дешифруванні космічного знімку 

(рис. 5.15) чітко фіксується не один, а ешелонована система 

субмеридіональних розломів сколового характеру. 

В розділі 6 “Олістостроми та меланжі” обґрунтовується третє 

наукове положення дисертаційної роботи, яке стосується класифікування 

генетичних типів мікститових утворень в Карпатах, зокрема – олістостромів 

та меланжів. Коректна інтерпретація цих складних утворень визначає 

адекватність і достовірність стратиграфічних і тектонічних побудов і 

створює фундамент для подальших досліджень теоретичного і прикладного 

характеру (зокрема, пошуків рудних та нерудних корисних копалин). 

Проведена автором генетична класифікація олістостромних утворень на 

основі детального геологічного картування дозволила розв'язати проблему 

походження підводно-гравітаційних формувань, що є важливим для 

розробки геологічної моделі Карпат. Автором піднімається важлива 

проблема виділення олістостром та пластичних меланжів, оскільки їх 

матрикс має практично однаковий вигляд. Також підкреслюється 

синхронність формування тектоно-гравітаційних мікститів із етапами 

насувоутворення та росту карпатської насувної споруди – ранньокрейдовим, 

пізньоолігоценово-міоценовим та ранньо-середньоміооценовим. 

Найбільш новаторськими у роботі є два останніх розділи, в яких 

обґрунтовуються відповідно четверте і п'яте наукові положення. У розділі 7 

“Терейновий аналіз Карпат” вперше виконано аналітичні побудови з 

точки зору терейнової тектоніки для Українського сектору Карпат. Для 

терейнових побудов стали підґрунтям численні геологічні карти, літолого-

стратиграфічні матеріали, мікропалеонтологічні дані, розроблені 



палеобатиметричні моделі. Всі ці дані дозволили з великим ступенем 

детальності розшифрувати палеоседиментаційні та палеотектонічні умови 

формування окремих структурних одиниць. При цьому про терейновий 

аналіз нагадує головно зміна назв головних структурних елементів Карпат: 

метаморфічні (кристалічні) масиви названо терейнами, розломні зони –

сутурами, а власне складчасто-насувні утворення – акреційною призмою. 

Автор знаходить певні ознаки подібності будови Флішевих Карпат та 

акреційних призм, намагаючись аргументувати однаковий механізм 

формування. Для цього використано характерні закономірності формування 

призм в давніх орогенах та запропоновано ідеалізовану модель розвитку 

акреційної призми в зонах субдукції В- та А-типів. При цьому зауважимо, 

що зазначений у роботі процес росту Карпатської флішово-моласової 

призми відбувався "внаслідок субдукції субокеанічної кори Флішового 

басейну під мікроплити Алькапа та Тисію-Дакію". Однак автором не 

наводиться достатньої кількості фактів і доказів масштабності цього 

процесу. 

Восьмий розділ “Геологічна еволюція Карпат в контексті 

регіональної геодинаміки” є логічним продовженням попереднього і 

розкриває п'яте наукове положення, що характеризує альпійську геологічну 

еволюцію регіону. Автор виділяє два основні етапи: а) відділення 

мікроконтинентальних терейнів від Пангеї при розпаді суперконтиненту та 

розширенні Тетису (тріас-юрський етап) та б) зближення терейнів і їх 

колізія між собою та з Євразією (крейдово-неогеновий етап). Зближення 

зумовило формування двох автономних акреційних призм перед фронтами 

терейнів АЛЬКАПА і Тисія-Дакія та наступне їх об'єднання вздовж зсувної 

зони в єдину флішово-моласову призму. Підкреслюється, що становлення 

Карпат пов'язане з насуванням акреційної призми на структури краю 

платформи. Вважаємо, що пряма паралель між акреційними призмами 

тихоокеанського типу і складчасто-насувними системами не є достатньо 

коректною, хоча певна схожість у механізмах формування очевидна.  

Оцінюючи роботу в цілому, слід зазначити, що у ній вирішено 

важливу наукову проблему розробки повномасштабної адекватної моделі 

глибинної будови та геодинамічної еволюції Карпат із врахуванням 

комплексу геологічних даних. Особливістю роботи, що відрізняє її від 

попередніх досліджень, є органічне поєднання літолого-стратиграфічного 

та геодинамічного підходів, що в результаті дозволило автору створити 

комплексну модель будови та тектоно-седиментаційної еволюції 

Українських Карпат у контексті розвитку усього Карпатського сегмента 

Альпід. Зрозуміло, що будь-яка модель природного об'єкту чи явища – це 

спрощене його відображення. Питання у ступені спрощень, відповідності 

моделі і об'єкту. В роботі в основу геологічного моделювання покладено 

поглиблене і адресне вивчення структурних одиниць Карпат із урахуванням 

тектонічних, геоморфологічних та седиментаційних процесів. Це наочно 

відображено зокрема у створених автором численних геодинамічних 

моделях, палінспастичних схемах, схемах кореляції седиментаційних та 



тектонічних орогенних подій, у яких кожен етап має чітко визначені 

особливості, доводиться до чітко індивідуалізованих геологічних моделей, 

формалізація яких та насичення реальними даними дозволила здійснити 

поглиблений аналіз геологічної еволюції регіону в цілому. Робота має 

значне прикладне значення, отримані результати слід запропонувати до 

використання у практиці геологічних досліджень, зокрема – для детальної 

стратифікації розрізів при пошуковозвідувальних роботах та геологічному 

картуванні, для створення седименто-літогенетичних моделей та аналізу 

різногенетичних небезпечних геологічних процесів. 

Відзначаючи завершеність дисертаційного дослідження, цілий ряд 

блоків якого завершується конкретними висновками, високу ступінь 

аргументованості наукових положень, зазначимо, що ряд положень 

авторської моделі геодинамічної еволюції Карпат мають дискусійний або й 

гіпотетичний характер, що й не дивно для такого масштабного дослідження. 

Це дозволяє висловити ряд зауважень та побажань. 

1. Головне зауваження полягає у застосуванні надто спрощеної і 

уніфікованої схеми тектоніки літосферних плит, яку використано автором  

як базову для усіх геодинамічних та тектонічних побудов та відповідних 

палеореконструкцій. Слід зазначити також, що термін «терейни» та 

«терейнова тектоніка» застосовуються в геологічних дослідженнях 

достатньо давно, однак до цього часу залишаються дискусійними 

поняттями. Можливо, більш відповідними до головних висновків у роботі 

були б терміни, що характеризують серединні масиви, блоки, кліпи або,  

найоптимальніше, мікроконтиненти, про які автор неодноразово згадує у  

роботі. При цьому, з одного боку, авторським аналізом охоплюється вся  

Карпатська система, а з іншого – застосовуються локальні дані щодо 

геології і геодинаміки Українських Карпат, що у багатьох випадках 

призводить до не зовсім коректних висновків. Так, загальні дані щодо 

плитотектонічного процесу, закономірності його прояву в межах 

тихоокеанського сегменту штучно переносяться на порівняно невеликий  

фрагмент альпійського складчастого поясу. Зокрема, при виділенні 

острівних чи вулканічних дуг не враховуються причини їхньої дугоподібної  

форми та характерних розмірів. Для підтвердження островодужного 

характеру вулканізму автор не наводить, даних щодо р, t-умов формування 

вулканічних комплексів Вигорлат-Гутинського пасма. Приймається без 

особливої аргументації лише одна причина – занурення слебу на певну 

глибину. 

2. Автором при проведенні терейнового аналізу Карпат розрізняються 

елементи, що формувались як на корі океанічного, так і континентального  

типу. При цьому стверджується, що до елементів, сформованих на 

континентальній корі, належать кристалічні масиви (мегаблоки, терейни)  

Алькапа і Тисія-Дакія. Слід зауважити, що вони власне і є фрагментами  

давньої континентальної кори. Автором вказується на неопротерозойський  

вік кристалічних масивів без обґрунтування такого датування, без 

врахування особливостей складу та метаморфізму цих утворень та 



співставлення із структурно-формаційними комплексами, поширеними в 

межах Українського щита та фундаменту Східно-Європейської платформи і 

предметно не аналізується час і процес їх відокремлення від краю 

платформи. 

3. В результаті аналізу геодинамічної еволюції Карпатської 

складчастої споруди визначено головні етапи розвитку цього регіону. Однак 

автором недостатньо уваги приділено реконструкції домезозойського 

етапу розвитку, не аналізуються з достатнім обґрунтуванням масштаби 

розкриття Тетичного басейну, не відзначаються процеси формування та 

переробки палеозойської кори (починаючи з рифею). Для обґрунтування 

отриманих автором висновків необхідними є докази крупномасштабного 

розкриття океанічного басейну між периферією платформи та 

мікроконтинентами, але окрім порівняно невеликих реліктів офіолітів такі 

докази у роботі не фігурують. Якщо ж аналізувати повномасштабну 

геодинамічну еволюцію Карпатського регіону, то необхідно враховувати 

хоча б схематичний аналіз геодинамічних процесів, починаючи від 

початку руйнування Панплатформи. 

4. Виділяючи флішево-моласову акреційну призму Карпат, автор в 

одній групі геоструктурних елементів об’єднує надто різні як у 

морфологічному, так і геодинамічному сенсі утворення, абсолютизуючи 

певні спільні риси і не вдаючись до аналізу розбіжностей. Можливо варто 

було дати хоча б попередню типізацію акреційних призм.  

5. На наш погляд, у дисертації порівняно мало уваги звернуто на 

аналіз досконалості та адекватності отриманих побудов, їх порівнянню із 

наявними побудовами для інших сегментів альпійських структур, 

співставленню різних точок зору. Варто було б чіткіше позначити подальшу 

перспективу фізико-геологічного, математичного та інформаційного 

моделювання для перевірки обґрунтованості отриманих висновків та 

адекватності побудованої загальної моделі. 

6. Робота не позбавлена термінологічних неузгодженостей, до 

звичних у  геології термінологічних непорозумінь додається чимало понять, 

усталених в інших науках, зміст яких та авторське розуміння варто було б  

додатково розкривати. 

Висловлені зауваження можуть бути корисними у подальших 

дослідженнях, але суттєво не впливають на загальне позитивне враження 

від дисертаційної роботи. 

Автореферат дисертаційної роботи О.М. Гнилка вміщує всі основні 

положення дисертації і написаний у відповідності із затвердженими ДАК 

України правилами для написання авторефератів. 

Результати дисертаційної роботи викладені у 61 публікації, з яких: три 

монографії, одна Міжнародна геологічна карта частини українських і 

румунських Карпат масштабу 1:200 000; 23 статті у наукових фахових 

виданнях, затверджених «Переліком ДАК України» (з них 6 – без 

співавторів); 7 статей в іноземних та включених в міжнародні 

наукометричні бази журналах (з них 1 – одноосібна); 26 тез, матеріалів і 



праць наукових конгресів, конференцій, нарад. 

Вважаю, що дисертаційна робота О.М. Гнилка – вагома наукова 

праця, що написана на високому науково-методичному рівні, має 

актуальне теоретичне і практичне значення, відзначається новизною, 

носить актуальний характер, відповідає всім вимогам Державної 

атестаційної комісії, цілком заслуговує схвалення, а її автор Гнилко Олег 

Мирославович заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора 

геологічних наук за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна 

геологія. 

 

 

 

 


