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Актуальність дослідження
Проблеми виявлення просторово-часових за-х за- за-

кономірностей і причинно-наслідкових зв’язків 
між процесами тектогенезу, седиментогенезу, гео-
морфогенезу вже тривалий час привертають увагу 
дослідників, особливо з точки зору виділення фаз 
і епох тектонічних активізацій, циклів і стадій роз-
витку тектоносфери, літосфери, геоморфосфери та 
зіставлення їх на різних ієрархічних рівнях (гло-
бальному, регіональному, локальному).

На жаль, проблеми етапності прояву неотекто-
нічних рухів земної кори, розвитку рельєфу та їх 
кореляції завжди висвітлювались зі значно мен-
шою детальністю, порівняно з констатацією прос-
торових особливостей неотектоніки, що можна 
пояснити відносно слабкою розробленістю питань 
хронології континентального седиментогенезу та 
геоморфогенезу, стратиграфії осадових верхньо-
кайнозойських відкладів, недостатньо глибоким 
опрацюванням питань формування денудаційного 
рельєфу та етапності розвитку денудаційних про-
цесів у межах неотектонічно слабо активних плат-
формних структур [2, 4, 6, 7, 13, 16, 22 та ін.]. Саме 
цим визначається актуальність проведення гео-
морфодинамічних і неогеодинамічних досліджень 
у рівнинно-платформних областях.

Існують різні підходи до розв’язання названих 
проблем, хоча і досі гостро дискутуються такі пи-
тання: розвиток Землі відбувається внаслідок енер-
гетичних джерел, які є складовими її надр, чи вна-
слідок впливів космогенних джерел; які причини 
неоднозначності прояву та диференційованих нео-
тектонічних рухів земної кори у просторі та часі; 
яка періодизація (етапність, стадійність тощо) змін 
неогеодинамічної активності тектонічних струк-
тур різних типів і рангів; які методичні підходи є 
пріоритетними при проведенні кореляцій неогео-
динамічних подій різних ієрархічних рівнів тощо.

Існуючі розбіжності, а іноді й протиріччя у по-
глядах провідних учених на роль глобальних і ре-
гіональних подій у рамках відповідних концепцій 
тектонічного розвитку Землі потребують вирішен-
ня проблем безперервності (перманентності) або 
переривчастості тектонічних процесів, синхрон-
ності (асинхронності) глобальних і регіональних 
тектонічних процесів, виявлення інтегрального 
ефекту одних і других процесів і пояснення меха-
нізмів їх взаємодії тощо. Починаючи з шістдесятих 
років минулого століття дедалі більше дослідників 
вважають за необхідне поєднання різних методо-
логічних підходів до вивчення особливостей гло-
бального та регіонального тектогенезу, седименто-
генезу та геоморфогенезу, завдяки чому реальним 
є обґрунтування хронологічної послідовності гео-
динамічних подій та їх зіставності у часі.

Постановка мети дослідження
М е т о ю публікації є визначення найістотніших 

проблем, які виникають при дослідженні неотекто-
ніки і динаміки неотектонічних рухів земної кори 
в межах рівнинно-платформних структур (морфо-
структур), а також обґрунтування концептуальних 
засад виявлення етапності неогеодинамічних по-
дій та їх кореляції.

Зазначаючи важливе значення комплекснос-
ті методичних підходів у виявленні етапності та 
кореляції неогеодинамічних подій, підкреслимо, 
що серед інших видів кореляцій геоморфологічні 
кореляції є достатньо ефективними при інтерпре-
тації неогеодинамічних подій не тільки в районах 
прояву морського геоморфогенезу (різновікові рів-
ні морської акумуляції вважаються найдостовірні-
шими реперами для оцінювання змін активності 
неотектонічних рухів та їх кореляції), але також в 
областях прояву континентального геоморфогене-
зу, зокрема з денудаційною спрямованістю рельє-
фоутворювальних процесів.

Виклад основного матеріалу
На думку більшості дослідників, вивчення по-

дій неотектонічного етапу, який є загальноплане-
тарним самостійним явищем у розвитку текто-
носфери Землі, потребує застосування, крім тра-
диційних методів тектонічного аналізу (вивчення 
неузгоджень, перерв, змін фацій, потужностей 
відкладів), також методів геохронологічного, гео-
морфологічного аналізу, які дозволяють виявляти 
не тільки довготривалі тектонічні події а й корот-
котривалі тектонічні явища, що мали місце у піз-
ньому кайнозої, особливо у четвертинному періоді 
[1, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 21 та ін.].

Серед проблем, які виникають у процесі ви-
вчення неотектоніки та неогеодинаміки платформ-
них структур, особливого значення набувають 
проблеми: циклічності, ритмічності тектонічних 
процесів, седиментогенезу, геоморфогенезу, виді-
лення стадій посилення та відносного послаблення 
неотектонічної активності структур, діагностики 
ознак відображення періодів неотектонічних ак-
тивізацій та відносних стабілізацій у будові різно-
масштабних і генетично неоднорідних геологічних 
і геоморфологічних об’єктів, визначення ієрархіч-
них рівнів неогеодинамічних подій та здійснення 
їх просторових і часових кореляцій.

Сучасні уявлення щодо циклічності тектоніч-
них процесів, трансгресій, регресій, седиментоге-
незу формуються, починаючи з двадцятих років 
минулого століття [6]. При розгляді проблеми тек-
тонічної циклічності перевага надавалася аналізу 
змінності тектонічної активності у геосинкліналь-
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них областях, де чергувалися періоди активізації 
та стабілізації тектонічних процесів, а також ви-
вченню епізодичності та синхронності геодинаміч-
них подій у глобальному вимірі. Пізніше проблеми 
циклічності тектогенезу та седиментогенезу поча-
ли розглядатися на регіональному та локальному 
рівнях.

Питання етапності, циклічності геоморфогене-
зу найдетальніше обґрунтовані З.А.Сваричевською 
та Ю.П.Селіверстовим [19], які виділили 18 най-
більш значущих в історії розвитку рельєфу Землі 
геоморфологічних циклів. Неотектонічний етап 
співпадає з ІV геоморфологічним циклом, що має 
тривалість 40-45 млн років і характеризується за-
гальним посиленням тектонічних рухів, вулканіз-
му та магматизму.

Важливе значення для встановлення хроно-
логії неогеодинамічних подій має обґрунтування 
концепції формування поверхонь вирівнювання, 
особливо реперних поверхонь, що фіксують завер-
шення геоморфологічних мегациклів, циклів або 
коротших періодів, упродовж яких змінювалися 
тренди геоморфогенезу [7, 10, 12, 15, 17, 19, 20].

Відзначаючи значний прогрес у вивченні нео-
тектоніки та неогеодинаміки платформних струк-
тур, якого досягнуто у процесі багаторічних ціле-
спрямованих досліджень, підкреслимо, що він був 
зумовлений, з одного боку, значними науковими 
здобутками у розвитку уявлень щодо стратиграфії 
пізньокайнозойських відкладів та тектонічної бу-
дови верхньої частини літосфери, з іншого, - гео-
морфології, океанології. Завдяки розвиткові цих 
напрямів, починаючи з середини ХХ ст., сформу-
вався новий науковий напрям, завданням якого ви-
значено вивчення тектонічних рухів земної кори, 
які відбувалися у пізньому кайнозої,впродовж нео-
тектонічного етапу [10].

Виділення неотектонічного етапу здійснено з 
урахуванням ознак, які визначали виділення більш 
давніх етапів тектогенезу - прояв коливальних ру-
хів, брилових вертикальних рухів, складчастості, 
горизонтальних рухів, вулканізму, осадконагро-
мадження, які певним чином відрізняються впро-
довж різних циклів. Новий цикл геодинамічних 
подій, які відбувалися, починаючи з кінця еоцену, 
пов’язаний з структурною та геофізичною перебу-
довою земної кори, змінами ендогенних режимів, 
інтенсифікацією прояву тектонічних рухів земної 
кори, змінами фізико-географічних умов, режимів 
геоморфогенезу, розвитком біосфери та появою 
людини.

Дуже важливою є проблема обґрунтування ви-
ділення всередині неотектонічного етапу хроноло-
гічно послідовних підетапів, стадій, які розрізня-
ються за масштабами, спрямованістю, інтенсивніс-
тю неотектонічних рухів і створюваних внаслідок 
їх прояву деформацій у геологічному та геоморфо-

логічному середовищі [10, 20 та ін.]. Не менш ак-
туальними є проблеми виявлення та систематиза-
ції критеріїв для здійснення кореляцій активності 
структур різних типів з урахуванням їх типу і ран-
гу, а також періодів активізацій та відносної стабі-
лізації пізньокайнозойських ендогенних процесів з 
урахуванням нерівномірності та різноманіття їх ві-
дображення у рельєфі та геологічній будові тощо, 
що значно ускладнює можливість встановлення 
синхронності (асинхронності) подій [12, 14, 18].

Незважаючи на вирішення низки загальних пи-
тань щодо етапності та кореляції неогеодинаміч-
них подій, подальшого поглибленого опрацювання 
потребують такі питання:

•  обґрунтування критеріїв і методів виявлення 
неогеодинамічної етапності та кореляції неогео-
динамічних подій, які проявлялися у рівнинно-
платформних областях;

•  аргументованості визначення віку геологіч-
них і геоморфологічних реперів, які використову-
ються для періодизації подій та кількісної оцінки 
активності неотектонічних рухів земної кори;

•   діагностики неогеодинамічних режимів і об-
становок, що характеризуються різними умовами 
седиментогенезу та геоморфогенезу;

•   обґрунтування часових параметрів неогеоди-
намічних підетапів, стадій;

•   виявлення періодів синхронності (асинхрон-
ності) неогеодинамічних подій, що проявилися у 
межах платформних структур різних типів.

Виділення підетапів і стадій всередині неотек-
тонічного етапу розвитку платформних структур 
тісно пов’язано з необхідністю аналізу змін темпів 
і типів осадконагромадження та рельєфоутворення 
в умовах різних неотектонічних режимів і обста-
новок [15, 17].

Слід підкреслити, що у рівнинно-платформних 
областях одноманітність формування осадових 
товщ на певних етапах або стадіях поєднується з 
різкими межами переходів між ними. Як зазначає 
В.Б.Нейман [9], важливого значення для їх вияв-
лення набуває вивчення процесів компенсації або 
недокомпенсації тектонічних опускань процесами 
осадконагромадження у морському середовищі, а 
також процесів діагенетичного перетворення піс-
ля припинення накопичення осадових товщ. Вста-
новлено, що аналіз потужностей, як інструмент 
виявлення палеотектонічних закономірностей, 
використовується навіть при їх дуже невеликих 
значеннях. Це підтверджує, наприклад, досвід ви-
вчення четвертинного та сучасного алювію річок, 
які функціонують у межах рівнинно-платформних 
територій. У випадках переважання денудаційних 
процесів у межах платформних структур найбільш 
інформативними є полігенетичні поверхні вирів-
нювання, аналіз яких, особливо за умов достатньо 
аргументованого визначення віку, дозволяє оціню-
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вати амплітуди, швидкості та періодичність прояву 
рельєфоутворювальних неотектонічних рухів зем-
ної кори.

Якщо аргументованість визначення віку акуму-
лятивних геологічних і геоморфологічних об’єктів 
не викликає особливих дискусій, то визначення 
віку денудаційного рельєфу є досить актуальною 
проблемою на шляху виявлення етапності розвит-
ку неогеодинамічних подій та їх кореляції. Зазна-
чимо, що існують різні підходи до визначення від-
носного та абсолютного віку рельєфу, часу форму-
вання індивідуального буття (тривалості існуван-
ня) певної форми (типу) рельєфу, еволюційного 
часу (відтинки часу, які відповідають змінам пара-
генетичних комплексів типів рельєфу, що відпові-
дають певним геоморфологічним періодам) тощо.

При визначенні вікових характеристик рельє-
фу, часу прояву геологічних і геоморфологічних 
процесів вживають, крім загальних понять (абсо-
лютний час, відносний час, геологічний час), та-
кож поняття: спеціальний час (міра, обрана для 
вивчення будь-якого часткового процесу, - цикли 
вивітрювання, карстоутворення та ін.), час адапта-
ції (проміжок часу, потрібний для пристосування 
геоморфосистеми до нових умов), час релаксації 
(час, потрібний геоморфосистемі, щоб поверну-
тися у вихідне положення після зовнішнього ім-
пульсу), власний час рельєфу (відповідає терміну 
«час формування»), вік рельєфу (проміжок часу від 
зародження рельєфу до сучасності; складається з 
геологічного віку у шкалі геологічного часу та аб-
солютної геохронологічної характеристики у шка-
лі відносного часу), геоморфологічний час (один з 
видів спеціального часу, який визначається з ме-
тою вивчення циклічності процесів, пов’язаних із 
сонячною циклічністю) тощо.

При  всій багатовекторності тематичних дослід-
жень з метою виявлення етапності розвитку ре-
льєфу та прояву неотектонічних рухів земної кори 
особлива увага має бути приділена виявленню: 
хронологічної послідовності формування акуму-
лятивних, денудаційних форм (типів) і ярусів ре-
льєфу; полігенетичних поверхонь вирівнювання; 
циклових річкових, озерних, морських терас (рів-
нин); реліктових геологічних і геоморфологічних 
утворень; латеральних і вертикальних рядів домі-
нантних геологічних і геоморфологічних комплек-
сів; аналізу змін певних генетичних типів і комп-
лексів рельєфоутворювальних процесів; ступеню 
трансформованості давніх геологічних і геоморфо-
логічних об’єктів під впливом епігенетичних про-
цесів. Крім цього, мають бути вирішені питання 
кореляції динаміки (неогеодинаміки) тектонічних 
структур і рельєфоутворювальних ендогенних й 
екзогенних процесів. 

Кореляції неогеодинамічних подій проводять, 
зазвичай, за допомогою методів, які широко ви-

користовуються при вирішенні різних завдань у 
процесі геоморфологічних досліджень. Необхідно 
підкреслити, що геоморфологічна кореляція є 
важливим, але окремим видом геоморфологічних 
досліджень і має базуватися не тільки на загальних 
методах геоморфологічного аналізу, але й на 
конкретному комплексі методичних прийомів, які 
спеціально застосовуються з метою тих чи інших 
кореляцій рельєфу. Наприклад, спеціальні групи 
методів мають бути застосовані для встановлення 
рівня відповідності рельєфу та тектонічних струк-
тур різних типів (високий, низький) ступеня його 
узгодженості з різновіковими структурними пла-
нами для виявлення успадкованості або неуспадко-
ваності динаміки тектонічних структур, для прове-
дення історико-генетичної кореляції морфострук-
тур на основі аналізу трендів формування еволю-
ційних морфоструктурних рядів різних типів тощо. 

Так, зокрема, рівнинно-платформна геотектура 
у своєму розвитку проходить декілька етапів, впро-
довж яких послідовно формуються акумулятивна 
рівнина - пластово-акумулятивна рівнина - пласто-
ва денудаційна рівнина - структурно-денудаційна 
пластова рівнина - структурно-денудаційне плато.

Це підтверджується результатами наших до-
сліджень, проведених з метою виявлення зако-
номірностей неотектонегезу та геоморфогенезу 
у пізньокайнозойський час. На більшій частині 
території України платформний режим відоб-
ражений в існуванні геодинамічних обстано-
вок, які пов’язані з проявом односпрямованих 
безперервно-переривчастих висхідних (або низхід-
них) брилових неотектонічних рухів, що охопили 
центральну та північну частини території, а також 
переривчасто-коливальних (інверсійних), пере-
важно висхідних (або низхідних) рухів, які про-
явилися у південній та південно-західній частинах 
території. В орогенному поясі України впродовж 
неотектонічного етапу переважали обстановки 
прояву успадкованих піднять, що були різними за 
інтенсивністю на різних етапах розвитку гірських 
споруд.

Інверсійні обстановки неотектогенезу були ха-
рактерні для перехідних зон, що охоплювали пе-
редгірні прогини Карпатського та Кримського оро-
генів і прилеглих мобільних частин різновікових 
платформ.

Оформлення індивідуальних рис домінантних 
геоморфологічних комплексів, які є свідченням 
еволюційних змін у розвитку тектонічних струк-
тур і рельєфу, відбувається за умови декількох ва-
ріантів поєднання та співвідношення ендогенних 
та екзогенних процесів. Це відображається у фор-
муванні ознак, які відповідають певним неогеоди-
намічним обстановкам і формуванню вертикально 
спряжених генетично однотипових домінантних 
комплексів рельєфу, коли односпрямовані текто-
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нічні рухи проявляються одночасно з незмінним 
комплексом екзогенних процесів. В умовах прояву 
односпрямованих рельєфоутворювальних рухів 
земної кори і генетично різних екзогенних проце-
сів формуються горизонтально спряжені (параге-
нетичні) домінантні комплекси рельєфу. В районах 
прояву інверсійних неогеодинамічних обстановок 
(зі змінними режимами ендогенних і екзогенних 
процесів) можливим є повне або часткове знищен-
ня первинних рис домінантних комплексів і фор-
мування нових комплексів з іншими генетичними 
та динамічними характеристиками.

Висновки
Аналіз змін домінантних геоморфологічних 

комплексів у просторі та часі під впливом змін 
неогеодинамічних умов дає можливість обґрунто-
вано виявляти еволюційні тренди розвитку  мор-

фоструктур різних типів і рангів.
Проведення такого аналізу та виявлення еволю-

ційних рядів морфоструктур на засадах історико-
генетичного підходу дозволяє проводити коре-
ляції геоморфогенезу та неогеодинамічних подій 
не тільки з метою встановлення стадій розвитку 
рельєфу й для реконструкції неогеодинамічних 
обстановок і режимів рельєфоутворення загалом 
впродовж неотектонічного етапу, але також на пев-
них часових зрізах.

Геоморфологічна кореляція є одним із важли-
вих інструментів для порівняльного аналізу трен-
дів розвитку неогеодинамічних подій у різних гео-
структурних і морфоструктурних умовах,  встанов-
лення ритмічності розвитку рельєфу, для аналізу 
парагенетичних зв’язків, поглиблення значущості 
кореляційного методу у пізнанні особливостей 
формування та розвитку природного середовища, 
зокрема геоморфосфери і тектоносфери.
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