Додаток до “Тектонічної карти фундаменту Українського щита”

Типові структурні
елементи

М

а

б

л

о

к

и

т

основні структурні елементи

а

ї х ні

Придніпровський
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Волино-Поліський
вулкано-плутонічний

Овруцький
вулканолітогенний СФК
(прогин):
трахиандезит-піщаникова, піщано-алевролітова, кварц-пісковикова, алевроліт-сланцеваформації (овруцька серія)

Мезопротерозой
PR2

Коростенський масив:
PR2
габроанортозитова та
рапаківі-гранітова формації
коростенського комплексу

КорсуньНовомирPR2
городський
масив: габроанортозитова та рапаківігранітова формації корсуньновомиргородського
комплексу

Східноприазовський та інші
PR2
поліформаційнийні масиви:
хлібодарівський та інші
комплекси.

spNG1

kn NG1

kr NG1

Тетерівсь-кий
гнейсосланцевий СФК
(поверх):
трахиандезитова, метапелітосланцева, метапсамітокарбонатна формації
(тетерівська серія)
PG2tt
PR1

Палеопротерозой
PR1

протогей
еогей

ти п и

Кіровоградський
гранітно-гнейсосланцевий

Інгулоінгулецький
гнейсосланцевий СФК (поверх):
метапсаміто-карбонатна,
олігоміктова метапісковикова,
метамоласова формації (інгулоінгулецька серія)
PG2ii
PR1

Криворізько-білозерський
залізисто-кременистосланце-вий СФК (поверх):
метаконгломерат-сланцева,
джеспілітова кременисто-сланцева,
чорносланцева та мета- конгломератова
формації -білозерська ( AR3 ) та
криворізька(PR1) серії

Прирозломні
(грабеноподібні)
прогини:
формаційно
нерозчленовані утворення
сорокінської світи

Конксько-верхів- цівський
зелено- кам’яний СФК:
метадацит-андезиттолеїтова, метакоматіїттолеїтова, джеспіліт-метатолеїтова,
метакоматіїтова, метаріоліт-дацитова
формації (конкська серія), супутні базитультрабазитові інтрузії верхівцівського
комплексу

Прирозломні
(грабеноподібні)
прогини:
метакоматіїттолеїтова, метаріоліт-дацитова,
мета-дацит-андезит-діабазова
формації (косинцівська товща

PG2bl
AR3- PR1

PG1kv
AR3

Неоархей
AR3
Палеоархей
AR1

AR1

г

та

NG1ov
PR3

Тикицький амфіболіт-гранітовий СФК (поверх): гнейсово-кристалосланцевоамфіболітова суперкрустальна формація (росинсько-тикицька серія),
кристалосланцево-діоритова
та
мігматит-плагіограніт-гранітова
плутонометаморфічні формації (тетіївський, звенигородський та ставищанський

Аульський
амфіболіт-гранітовий
СФК
(поверх):
гнейсовокристалосланцево-амфіболітова
суперкрустальна формація (аульська
серія),
мігматит-плагіогранітова
плутонометаморфічна формація (дніпропетровський
комплекс).

Побузький гранулітовий СФК (поверх):
ендербіто-гнейсова, лейкогранулітова, високоглиноземисто-кварцитова,
мармур-кальцифірова,
кондалітова
та
глиноземисто-базитова
суперкрустальні формації (дністерсько-бузька та бузька серії), ендербітова та гнейсоаляскітова плутоно-метаморфічні формації (гайворонський, литинський, ташлицький
та бердичівський комплекси); в межах Кіровоградського мегаблоку продовженням
побузького СФК є братський СФК; на території розвитку високотемпературних
діафторитів амфіболітової фації – гнейсо-гранодіоритова, діафторит-діоритова та
діафторит-діорит-гранітова плутоно-метаморфічні формації (гайсинський комплекс);
грануліт-діафторит-гранітовий аналог в межах Волинського мегаблоку – сосновський
СФК (поверх)

Славгородський
гранулітдіафторит-гранітовий
СФК
(поверх): діафторована ендербітогнейсова та лейкогранулітова суперкрустальні
формації (славгородська світа), діафторитдіорит-гранітова )
та плутоно-метаморфічна
формація
(славгородський та інгулецький
комплекси)

EG2tk
AR2- PR1

Мезоархей
AR2

PR2-3
AR3-PR1
AR3
AR2-3

Гнейсо-сланцеві
(вулкано-літогенні)
Зеленокам”яні
(метавулканогенні)
Амфіболітгранітові

е

Бузько-Росинський
грануліт-амфіболитовий

Волинський
гранітногнейсосланцевий

Подільський
гранулітовий

Неопротерозой PR3

О с а д ово - м а г м ат ич н і
пояси, прогини, автономні інтрузивні
масиви
о в е р х и

Геокінематичні типи
мегаблоків
Геотектонічні
режими

Геотектонічне районування

комплекси.
Дністровськобузький
гранулітовий
СФК (поверх):
кінцигітова,
ендербітогнейсова, лейкогранулітова
базитова
суперкрустальні
формації
(дністерськобузькаа
серія),
кінцигітгранітова та ендербітова
плутоно-метаморфічні
формації ( литинський та
бердичівський комплекси);
EG1db
AR1- PR1

Гранулітові

EG1
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PG1
EG2

Ранній
Пізній
Ранній

EG

та прирозломні (грабеноподібні) прогини

PG2

NG1

Геохрони

(стадії геотектонічної
еволюції, час закладання структурних
поверхів та поясів)
Ранній
Пізній

NG
PG

Мегахрони

(етапи геотектонічної
еволюції)
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П р о т о г е й
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Геохронологічна шкала
та вік геохронів

Основні структурні елементи фундаменту Українського щита
Геотектонічна
періодизація

Анастабільний

EG1pb
AR1- PR1

Мобільний І-го типу
Міомегаблоковий
П

Ката-анастабільний
е

р

м

о

Осницький
вулканоплутонічний СФК:
метабазальт-ліпаритова та
лептитова (клесівська
серія), діорит-гранодіо-ритгранітова (осницький
комплекс) геологічні
формації
NG1
PR2

PG1ks
AR3

EG2al
AR2- PR1

EG1sv
AR1- PR1

Мобільний І-го типу
б

PG2sr
PR1

Міомегаблоковий
і
л
ь

н

Приазовський
гранулітовий СФК
(поверх):
діафторовані
суперкрустальні
ендер-бітогнейсова та лейкогранулітова
формації (західно-приазовська
та
центрально-приазовська
серії),
діафторит-діориттоналітова та діафторит-діоритгранітова плутоно-метаморфічні
формації ( шевче-ківський та
обіточнянський комплекси):
EG1pz
AR1- PR1

Катастабильний

Мобільний ІІ-го типу

Евмегаблоковий
и
й

?
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