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Ефективне ведення пошуково-розвідувальних робіт у складних за своєю структурою 
гірських спорудах, до яких належать Карпати, неможливе без пізнання палеогеографічних і 
палеоокеанографічних умов формування розвинутих у них потужних осадових товщ, 
усунення суб'єктивізму у просторовому обмеженні тектонічних одиниць та розробки на 
історико-геологічному підмурівку моделей тектонічної будови регіону, необхідних для 
обгрунтованого прогнозу приуроченості перспективних об'єктів. Аналіз проблеми показує, 
що моделі геологічної будови регіону, на які орієнтувалися методики ведення цих робіт, 
враховували розрізнені і недостатньо узгоджені фактичні дані, у зв'язку з чим, незважаючи 
на значну тривалість та інтенсивність їх, не дали очікуваних результатів. Зокрема, будова 
Українських Карпат у роботах різних авторів інтерпретується неоднаково, суттєво 
відрізняються одна від одної схеми тектонічного районування (особливо для південного 
схилу орогену), не вирішена проблема особливостей поєднання структур Західних і Східних 
Карпат і деякі інші питання (стосовно будови олістостром, меланжів, зсувних зон). З іншого 
боку, завдяки проведенню в останніх роках геолого-картувальних робіт, пов'язаних з 
підготовкою до видання Державної геологічної карти масштабу 1 : 200 000, так і виконанню 
тематичних наукових досліджень за планами НАН України та інших організацій, з'явилось 
багато нових фактичних даних, які потребують теоретичного осмислення і врахування у 
практичній роботі. Зважаючи на це, вибір О.М. Гнилком осадових порід та покривно-
складчастої споруди Українських Карпат як об'єкту досліджень для виконання теми 
дисертаційної роботи повністю відповідає вимогам часу. 

Висвітлені у представленій до захисту дисертаційній роботі результати досліджень 
одержані в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України під час виконання 
бюджетних науково-дослідних тем, спрямованих на підвищення ефективності методів 
прогнозування й пошуків нових нафтогазоносних товщ і територій, здешевлення підготовчих 
робіт та видобутку вуглеводнів. Її основні результати викладені в держбюджетних звітах 
відділу проблем геології Карпат: "Тектонічний розвиток Карпато-Причорноморського 
сегмента континентальної окраїни океану Тетис у мезозої" (2000 р., ДР № 0201U005047), 
"Еволюція Українських Карпат і суміжних областей з позицій регіональної геодинаміки» 
(2005р, ДР № 0101U002463), "Тектонічне районування Українських Карпат у світлі сучасних 
геологічних концепцій" (2010р., ДР № 0106U002035), "Глибинна будова Карпатської 
покривно-складчастої споруди та її вплив на формування Карпатської нафтогазоносної 
провінції" (2015р., ДР № 011U002021), а також у держбюджетних звітах ДП 
"Західукргеологія", виконаних на замовлення Державної геологічної служби України за 
темами: "Геологічна будова соленосної моласи Українського Передкарпаття" (2001р, 
ДР № У-9-124/8), "Літолого-фаціальний аналіз розрізів міоценових молас Бориславсько-
Покутської та Самбірської структурно-фаціальних зон Передкарпатського прогину з метою 
модернізації стратиграфічної схеми" (2009р, ДР № У-05-120/5). 

Дисертація складається зі "Вступу", 8 розділів основної частини, "Висновків" та списку 
використаної літератури; загальний обсяг її - 466 стор. Текст проілюстрований 45 рисунками 
на окремих аркушах, список використаних джерел нараховує 265 найменувань. 

У "Вступі" (стор. 6-14) детально висвітлені питання, що стосуються актуальності 
виконаної роботи, її зв'язку із науковими програмами, темами та планами Інституту геології 



і геохімії горючих копалин НАН України, частки автора у їх доробку, мети і завдання 
досліджень, фактичного матеріалу і методів досліджень, наукової новизни, практичного 
значення одержаних результатів, а також інша необхідна у таких роботах інформація. 

У розділі 1 "Історія досліджень" (стор. 15-25) у хронологічному порядку розглянуті 
основні етапи дослідження геології Карпат. Особлива увага приділена еволюції поглядів 
стосовно формування їхньої структури і вивченню поширених у них флішових утворень. 
Детально проаналізовані як досягнення, так і невирішені питання у розшифровці будови 
регіону на якісно новому етапі досліджень, започаткованому впровадженням у геологічну 
практику ідей мобілізму. Критичний підхід до аналізу здобутків попередників допоміг 
контрастніше виділити ті сторони проблеми, пізнанню яких присвячена дисертаційна робота. 

Зауваження до розділу. Пишучи про різні етапи та моменти геологічних досліджень, 
автор посилається на номери публікацій у списку літератури і не згадує року їхнього виходу 
з друку, що значно затруднює сприйняття послідовності змін у поглядах дослідників та 
вирішенні окремих проблемних питань. В інших випадках авторство приписано лише 
одному досліднику. Наприклад, на стор. 19 написано: "Ю.М. Сеньковський у низці робіт [8, 
40, 156, 157 і ін.] розглянув палеоокеанографію Карпатського сегменту Тетису...", у той час 
як у списку літератури публікації № 8 (2012 р.) і № 40 (2004 р.) – монографії у співавторстві, 
а № 156 (1993 р.) і № 157 (2001 р.) – лише одноосібні журнальні статті обсягом 6 і 10 стор. 
Таким чином, співавтори двох монографій тут випадають із дослідницького процесу. У тому 
ж абзаці розділу, пишучи про апвелінг, дисертант посилається на позиції № 8 і 86, де 
автором другої з них (автореферат, 1972 р.) є Г.Д. Досин. Таке посилання на публікації без 
пояснень зумовлює запитання: хто ж вперше пов'язав збагачення менілітової світи 
органічною речовиною із апвелінгом? 

Цілком зрозуміло, що, згідно із заголовком, розділ повинен розкривати різні сторони 
проблеми у хронологічному порядку. Проте цей принцип у ньому не завжди дотриманий. 

У розділі 2 "Теоретичні основи та методика роботи" (стор. 26-36) детально описані 
особливості терейнового аналізу і термінологія, яка при цьому використовувалася. Беручи до 
уваги специфічність походження і будови флішових утворень, автор виокремлює, слідом за 
Лонгіновим В.В. (1972) та Мардмаа І.О. (1987), за текстурно-структурними ознаками 
літодинамічні типи відкладів, які відображують певні способи механічного переміщення 
седиментів під дією гравітації та гідродинамічних процесів, а саме: пелагіти, геміпелагіти, 
дебрити, грейніти, турбідити, контурити (відклади придонних течій). Як вважає автор, 
літодинамічні типи відкладів можуть бути складовими частинами фацій. Особлива увага 
звернена на турбідити, для яких характерна градаційна зернистість (або ж послідовності 
Боума). Виділення й аналіз літодинамічних типів дав змогу зрозуміти механізм утворення і 
переносу седиментів та реконструювати як палеогеографічні, так і палеотектонічні 
обстановки, у яких формувалися флішові товщі. Автор доходить висновку, що узгодження 
результатів комплексних регіональних досліджень із теоретичними засадами плитової 
тектоніки зумовлює виокремлення терейнів – окремих частин орогенних споруд, які за 
особливостями формування осадових товщ та становлення сучасної геологічної структури 
істотно відрізняються від інших. Наведена у розділі інформація, що стосується термінології 
та самого поняття терейновий аналіз (які для вітчизняних геологів все ще залишаються 
маловідомими), особливо висвічує новаторський підхід О.М. Гнилка до створення моделі 
структури Карпат. 

Водночас не можна обійти увагою питання внесення в український словник наукових 
термінів нових запозичень з іноземних мов, зокрема понять tеггаіn і slab (стор. 33 і 35). 
Фахівці-філологи вважають, що перше з них має французькі корені і в перекладі означає 
місцевість або ж терéн (такі ж значення має і в англійській мові). Друге (читається як слеб) 
перекладається з англійської мови як плита, пластина (але давно вживається без перекладу 
як сляб у металургії). У зв'язку з цим, було б доцільнішим ввести в українську геологію ці 
лексеми у перекладі, а саме як терéн і пластина. Якщо взяти до уваги те, що вивчення 
терейнів вимагає комплексного застосування седиментологічних, літологічних, 
стратиграфічних, структурних, геофізичних, палеогеографічних та інших досліджень, які є у 
підмурівку регіональної геології, то виокремлення їх методик у спеціальний "терейновий 



аналіз" (який, за визначенням у дисертації, означає те ж, що й "тектонічне районування") не 
можна вважати доцільним. Такий же висновок випливає також і з нечіткості визначення 
категорії терміну самим автором – аналіз (стор. 9) чи методика (стор. 33). 

У розділі 3 "Геологічне положення та риси будови Українських Карпат" (стор. 37-69) 
висвітлені питання, що стосуються місця Карпатської дуги у системі альпійських споруд 
Європи, особливості геологічної будови її складових частин – Західних, Східних та 
Південних Карпат. Українські Карпати находяться на стику Західних і Східних Карпат (або 
мегаодиниць Алькапи і Тисії-Дакії). Виходячи із поперечної зональності, в них розрізняють 
Внутрішні (Центральні) і Зовнішні (Флішові) Карпати. Наведена детальна характеристика 
відмін у тектонічній будові обох частин орогену та прилеглого Передкарпатського прогину, 
а також фундаменту, на якому вони залягають, дає чітке уявлення про об’єкт та предмет 
досліджень. У своїх дослідженнях дисертант користувався тектонічною схемою Карпат, 
розробленою групою дослідників, яку очолював О.С.Вялов (з деякими доповненнями та 
уточненнями). 

У прикінцевій частині розділу описані у достатній для розуміння формі окремі, але 
вагомі авторські доповнення й зміни стосовно межі покривних систем Східних і Західних 
Карпат, стосовно самостійності Сухівської і Буркутської зон, Субсілезької одиниці, обсягу 
Дуклянського, Свидовецького, Буркутського покривів та ін. 

Не можна залишити поза увагою те, що Тімофєєв Б.В. [178] у 1973 р. виявив у породах 
берлебаської світи багатий комплекс мікрофітофосилій, на підставі чого тоді було зроблено 
висновок про вендський вік відкладів. Але у 2009 р. при складанні Державної геологічної 
карти України масштабу 1:200000 (автори Б.В. Мацьків та ін.) за наявністю у цьому ж 
комплексі Lophorytydodiacrodium Tim вік згаданої світи був змінений на пізньовендський-
ранньокембрійський. Урано-свинцевий метод для метаріолітів з чивчинської частини масиву 
дав вік 425 млн. р., що дозволило (А.М. Степанюк, 1993) вважати їх ордовицьким 
утворенням. Чи не засвідчують ці дані, що згадані відклади у Мармароському масиві є 
одновіковими (кембрійсько-ордовицькими) із розкритими під юрою у св. Добромиль-
Стрільбичі-33 та у Крукеницькій зоні, вендський вік яких (за визначеннями того ж 
Тімофєєва Б.В.) все ще вважається підставою для виділення тут Лежайського масиву? 
Продовження досліджень у цьому напрямку дозволило б вирішити проблему, яка не тільки є 
спільною для Карпат і Передкарпатського прогину, а й виходить за їхні межі. 

Зауваження. У розділі (це ж стосується і розділів 4 та 5) структурні одиниці описані як 
плити, покриви, зони, масиви, але ніде не фігурує назва терейн (хоч на стор. 34 
стверджується, що "В нашій роботі розглядатимуться мікроконтинентальні терейни.."), що 
відособлює наведені тут описи та аналізи регіональних геологічних одиниць від висвітлених 
у попередньому розділі теоретичних засад тектоніки плит (або ж відриває теорію від 
практики). 

У підписі до рис. 3-1 "Карпати в структурі Європи. Складено за матеріалами В.Е. Хаїна 
[185] та інших дослідників [172, 173,...та ін.]" допущена некоректність щодо авторів 
матеріалів, оскільки В.Е. Хаїн для написання розділу у зацитованій тут його монографії 
("Тектоника континентов и океанов" (год 2000). Научный мир, 2001) не досліджував Карпат, 
а запозичив дані із публікації H.-G. Linzer et al. (1998) (№ 226 у списку в дисертації). 

Рисунки 3.3, 3.4, 3.9 класифіковані як "Геологічні розрізи через Українські Карпати". 
Тут повинно бути "Геологічні перетини": термін розріз має вужче значення – 
використовується в описах і зображеннях стратиграфічних послідовностей відкладів у 
відслоненнях, свердловинах, стратонах (як наприклад, у додатку А дисертації). Крім того, на 
рис. 3.4 показано, що у Карпатах і Передкарпатському прогині юрські відклади (притому 
нижнього та верхнього відділів) залягають під протерозойськими, хоча хибність таких 
уявлень була обгрунтована як палеонтологічними, так і геологічними даними у низці 
публікацій. 

Розділ 4 "Стратиграфія та седиментологічні особливості мезозойсько-кайнозойських 
відкладів" (стор. 70-177) є найбільшим як за обсягом основного тексту, так і кількістю 
ілюстрацій до нього у додатку А "Літолого-стратиграфічні розрізи вивчених відкладів" (104 
стор. тексту із 34 рисунками та 6 фотоілюстраціями). У розділі в узагальненій формі описані 



літологічні (макроскопічні) та деякі седиментологічні особливості відкладів, якими складені 
стратиграфічні підрозділи (світи) мезозою-кайнозою у різних тектонічних одиницях 
Українських Карпат. На підставі аналізу їхніх структурно-текстурних ознак зроблені 
висновки щодо джерел живлення та способу транспортування седиментів (зсуви, 
грязекам’яні потоки, річкові конуси виносу). У низці випадків наведені і проінтерпретовані 
нові знахідки комплексів фауністичних решток, за якими визначений або уточнений вік 
окремих стратонів. Описи відслонень, стратиграфічних підрозділів та структурних одиниць 
супроводжуються наглядними рисунками, фотографіями та картами з детальними 
поясненнями до них та авторськими зауваженнями. У випадках різних позицій дослідників 
щодо меж і обсягу тої чи іншої структури, то всі варіанти проаналізовані у тексті і 
відображені на ілюстраціях. Запозичення в інших дослідників супроводжуються 
відповідними вказівками про автора і джерело. 

Виконані комплексні дослідження осадових товщ дозволили автору дійти висновків, що 
флішові утворення крейдово-міоценового віку в Українських Карпатах представлені трьома 
групами літодинамічних типів відкладів: 1) літифікованими осадами субвентральних 
геміпелагічних і пелагічних завішених потоків; 2) гравітаційними перевідкладеними осадами 
(гравітитами); 3) відкладами придонних течій. Серед гравітитів поширені турбідити 
(результати діяльності суспензійних потоків), грейніти та дебрити (продукти зернових та 
мулисто-уламкових потоків на підводних схилах). Більша частина флішової формації 
складена геміпелагітами і турбідитами, що ритмічно перешаровуються. 

За результатами аналізу складу та поширення верхньокрейдових відкладів у 
Красношорському покриві автор дійшов висновку, що Дуклянський покрив є складовим 
елементом тільки Західних Карпат і в Східні не продовжується, а Красношорська одиниця є 
окремим тектонічним покривом. Вивченням седиментологічних особливостей відкладів 
Магурського і Дуклянського покривів встановлено, що вони утворилися внаслідок дії 
турбідитних, зернових, грязекам’яних та фонових геміпелагічних потоків. Збільшення 
розмірів зерен і потужності пластів вверх за розрізом, збільшення потужностей самих 
відкладів у напрямі до межі Дусинської і Ставнянської структур як і відбитки скерованих у 
тому ж напрямі течій підтверджують давніше припущення про розміщення там джерела 
кластичного матеріалу – "Серединної кордільєри". 

Зауваження. Розділ насичений детальними описами здебільше особисто зібраного 
фактичного матеріалу, в масі яких значно знівелювалися деякі відміни у геології різних 
структурних елементів і тектонічних зон Карпат. У зв’язку з цим було б доцільно 
виокремити в описах ізохронних товщ особливості їхньої подібності та відмін, які зумовлені 
формуванням у різних ділянках палеобасейнів або структурно-тектонічних одиниць. 

У розділі 5 "Особливості тектоніки Зовнішніх Карпат" (стор. 178-220) проаналізовані 
результати вивчення будови структурних підрозділів (покривів, насувів, скиб, зсувних зон, 
розломів, олістостром та ін.), обгрунтовані власні зміни та доповнення до тектонічних карт, а 
також представлені висновки щодо характеру переміщень окремих блоків, деформацій. 
Описані особливості будови регіону і структур супроводжуються наглядною графікою 
(картами, геологічними перетинами) з детальними поясненнями, що полегшує сприйняття 
написаного у цілісному вигляді. На підставі .узагальнених результатів досліджень складу і 
походження порід, їх стратиграфічних послідовностей та змін, зумовлених пізнішими 
тектонічними процесами в регіоні, виділена субмеридіональна Латорицько-Стрийська зсувна 
зона, яка фіксує межу між Східними та Західними Карпатами і водночас – між терейнами 
Алькапа й Тисія-Дакія. Ця зсувна зона чітко виражена у флішовому покриві за наявністю в 
ній тектонічних лінз, смуг тектонітів, субвертикальних розривів і складок. У флішовому 
фундаменті по ній проходить межа між Бойківським та Лемківським сегментами Карпат. 
Розвиток її в області зчленування двох покривних систем, як вважає автор, міг бути 
зумовлений неоднаковим стисненням флішового басейну перед фронтом двох терейнів – 
Алькапи і Тисії-Дакії. 

Виходячи з особливостей геологічної будови Флішових Карпат, О.М.Гнилко вважає 
небезпідставними і вартими уваги припущення дослідників щодо можливості виявлення у 



Верховинській западині під Скибовим покривом перспективних для пошуків вуглеводнів 
структур Бориславсько-Покутської одиниці. 

У розділі 6 "Олістостроми та меланжі" (стор. 221-242) наведена у компактній формі 
інформація про походження, склад, класифікацію брилових утворень (або мікситів), інтерес 
до яких зумовлений їхніми значними розмірами та дискусійністю походження. В 
Українських Карпатах такі утворення представлені двома основними різновидами, різними 
за будовою та генезою: меланжами – тектонічного походження, та олістостромами – 
гравітаційними підводними зсувами. У свою чергу, серед олістостром вирізняються також 
два різновиди мікситів - гравітаційні (буковецька олістострома) і тектоно-гравітаційні 
(волосянківська олістострома). За складом матриксу та олістолітів воротищенсько-
поляницька олістострома представляє міксит змішаної генези. Процеси утворення тектоно--
гравітаційних мікситів синхронні з насуванням тектонічних покривів, перед якими вони 
нагрібалися. Виходячи з цього, визначено час насуву: Мармароських і Кам'янопотоцького 
покривів – рання крейда, Дуклянського, Сілезького і Чорногорського – пізній олігоцен-
ранній міоцен та ін. 

Важливе значення для пізнання геології Карпат має інформація, одержана внаслідок 
дослідження меланжів і картування їх зон, оскільки цей тип тектонічних мікситів 
формувався у насувних і зсувних розломних зонах при тектонізації і змішуванні однотипних 
флішових чи моласових утворень, але до цього часу не привертав особливої уваги геологів і 
залишався маловивченим. 

Розділ 7 "Терейновий аналіз Карпат" (стор. 243-282) присвячений узагальненню 
власних і опублікованих попередниками результатів досліджень геологічної будови окремих 
структурних одиниць регіону та інтерпретації їх згідно із теоретичними засадами плитової 
тектоніки та методу актуалізму. Тут треба підкреслити, що подібні цілеспрямовані 
дослідження та моделювання для українського сегменту орогену ще не виконувалися. 
Результати цього узагальнення чітко й аргументовано описані і наглядно зображені на 
рисунках (у тексті і в додатках). Показано, що Українські Карпати знаходяться в області 
зчленування'Тисії-Дакії з Алькапою, а серед їх основних складових елементів вирізняються: 
1) Внутрішні Східні Карпати (Мармароський кристалічний масив та Вежанський покрив), які 
є північною частиною першого із названих мегаблоків; 2) Внутрішні Західні Карпати, які є 
частиною другого з мегаблоків; 3) Пенінська сутура, яка сприймається як слід 
пізньомезозойського палеобасейну на (суб)океанічній корі, що існував між пасивним краєм 
Євразійського континенту і мікроконтинентом Алькапою; 4) Примармароська сутура, що 
має подібні ознаки й походження як і попередня, але відділяла від континенту Тисію-Дакію 
(Мармароський масив); 5) Карпатська флішово-моласова акреаційна призма, яка розділена 
Латорицько-Стрийською зсувною зоною на Передмармароську крейдово-палеогенову та 
Пенінсько-Магурсько-Дуклянську палеогенову призми. 

У розділі 8 "Геологічна еволюція Карпат в контексті регіональної геодинаміки" (стор. 
283-321), який є логічним завершенням інформації про результати тривалих і 
цілеспрямованих досліджень, представлена модель розвитку Карпатського сегменту Тетису. 
Свідками доальпійської історії формування території, на якій тепер розміщені Карпати, 
можуть бути давні осадові породи, проте інформації про них надто мало, щоби дійти якихось 
певних висновків. Альпійська геологічна еволюція регіону розділена на два етапи: 1) розпад 
Пангеї та розширення Тетису у тріасі-юрі та 2) зближення терейнів і колізія їх з Євразією у 
крейді-неогені. Зближення зумовило формування двох автономних акреційних призм перед 
фронтом Алькапи і Тисії-Дакії та наступне об’єднання в єдину флішово-моласову призму. 
Виокремлення Карпатського залишкового флішового басейну відбулося внаслідок 
наближення у ранній крейді мікроконтинентальних терейнів до північної окраїни Тетису. 
Реконструкції основних етапів розвитку Карпатського сегменту Тетису наглядно відображені 
на палінспастичних схемах. 

Одержані у процесі виконання дисертаційної роботи наукові результати, підсумовані 
у заключному підрозділі "Висновки" (с. 322-325), достатньо чітко підкреслюють наукове та 
практичне значення проведених досліджень. Список використаних при написанні 
дисертації літературних джерел (стор. 326-355), що нараховує 265 публікацій, лише 



засвідчує добру обізнаність її автора як із проблемами геології Карпат, так і зі станом 
вивчення флішових відкладів. Список оформлений в алфавітному порядку згідно з 
вимогами ДАК України і зауважень не викликає. 

Дисертація назагал написана на високому фаховому рівні і лише подекуди трапляються 
технічні помилки або некоректні словосполучення, до яких можна віднести наступні: 
"червонобарвисті відклади", "строкатобарвистий горизонт", "присутні прошарки", "більш 
дрібні", "вірогідно, широко поширені", "утворень стратотипу", "границі тектонічних 
елементів відповідають межам тих же елементів", "далі до заходу", "складена, відповідно 
петрохімічних особливостей", "останець покриву, який перекриває", "нагромаджені 
потоками", "суттєво кварцові пісковики", "пісковики кросненського виду", "більш 
зовнішній", "більш внутрішній", "більш ранній", "луски групуються", "глибина змінюється 
стрибкоподібно", "структура визначається розвитком", "по геологічним" та ін. 
Безпідставно вживається назва вільдфліш (є український відповідник - дикий фліш), 
неправильно написані або перекладені з іноземних мов деякі географічні назви Городоксько, 
Свєнтокшицький, Ростоцька, Нарол, Лисогурська та ін. 

Наукові положення і висновки, що випливають з проведених О.М.Гнилком досліджень, 
у достатній мірі відображені у двох монографіях (у співавторстві), пояснювальній записці до 
Карпатської серії (чотири аркуші) Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000, 
у Міжнародній геологічній карті частини українських і румунських Карпат масштабу 
1:200 000, у Державній геологічній карті України масштабу 1:200 000 (два аркуші 
Карпатської серії), 23 публікаціях у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України у 
"Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт", 7 статтях в іноземних та включених в наукометричні бази Web of 
science/Scopus журналах, 26 тезах доповідей та матеріалах наукових конференцій і конгресів, 
а також в авторефераті. 

Результати досліджень за темою дисертаційної роботи доповідалися й 
обговорювалися на XVI і XX конгресах Карпато-Балканської геологічної асоціації (Відень, 
1998; Тірана, 2014); Міжнародній науковій конференції "Карпатська геологія – 2000" 
(Смоленіце, Словаччина, 1999); 6-ти тектонічних нарадах (Москва, 1999, 2008, 2013, 2014, 
2015, 2016); Міжнародній конференції "Карпатська палеогеографія і палеогеодинаміка: 
мультидисциплінарний підхід" (Краків, 2001); Міжнародних наукових конференціях, 
присвячених геології і нафтогазоносності Карпат (Львів, 2001, 2006, 2011); Міжнародних 
наукових конференціях: "Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних 
територій" (Київ, 2010); 5 Польській седиментологічній конференції (Живец, 2013); 30 
седиментологічній нараді (Манчестер, 2013); Другій Всеросійській конференції з 
міжнародною участю "Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и 
скольжения литосферных плит" (Владивосток, 2014); 8 літологічній нараді (Москва, 2015) та 
низці інших нарад і конференцій. 

Висновки дисертанта щодо седиментологічних особливостей осадових товщ та 
кореляції розрізів стали підгрунтям для розробки та уточнення регіональних 
стратиграфічних схем мезозою-кайнозою Українських Карпат і відображені на складених за 
його участю листах Державних та Міжнародних геологічних карт. Його ж аналіз структур 
передової частини Карпатської насувної споруди має практичне скерування – дозволяє 
оцінити перспективність нафтогазоносної Бориславсько-Покутської одиниці для пошуків 
вуглеводнів під Скибовим покривом у південно-східній частині Українських Карпат. 

Дисертаційна робота є самостійним, логічно завершеним науковим дослідженням, 
результатом якого є вирішення однієї з проблем регіональної геології – розроблення моделі 
геологічної еволюції Українських Карпат у контексті будови та розвитку усієї Альпійсько-
Карпатської споруди. Побудована із врахуванням багатого фактичного матеріалу і на 
теоретичних засадах плитової тектоніки, така модель для Карпат безсумнівно є вагомим 
здобутком української геологічної науки. 

Зміст автореферату повністю відповідає написаному в дисертації. Більшість із 
зроблених до тексту зауважень мають рекомендаційний характер або ж стосуються 
дискусійних питань чи сугубо технічних помилок і не впливають на наукове значення 



дисертаційної роботи та її загальну високу оцінку. Таким чином, за своїми якостями, змістом 
і оформленням рецензована робота О.М.Гнилка повністю відповідає вимогам ДАК України 
до докторських дисертацій, а її автор безсумнівно заслуговує присудження йому наукового 
ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна 
геологія. 

16.06.2016 р. 
 
 

 


