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Тэктанічная будова тэрыторыі 

Беларусі 
 



ПЛАН ЛЕКЦЫІ  

1. Зямная кара і верхняя мантыя. 

2. Тэктоніка фундамента і гісторыя яго 
развіцця. 

3. Разрыўныя парушэнні фундамента. 

4. Тэктоніка платформавага чахла 

5. Тэктанічныя структуры Беларусі. 

 



Зямная кара і верхняя мантыя 

 Усходне-Еўрапейская платформа 

Сачляненне трох буйнейшых блокаў :   

Фенаскандскага, Сармацкага, Волга-Уральскага. 

Двухярусная будова: 

Крышталічны фундамент – архей, ранні 
пратэразой (Магматычныя і метамарфічныя 
пароды) 

Платформавы чахол – асадкавыя адклады з 
вулканамагматычнымі ўтварэннямі 



Будова літасферы 

 Кара кантынентальнага тыпу. 

 

Вобласць малой магутнасці літасферы ізаметрычнай 
формы (90 - 100 км) - Прыпяцкі прагін.  

 

 Ад Балтыйскага шчыта да Украінскага - 
тэктанічная вось Усходне-Еўрапейскай платформы. 

 

Зона літасферы павялічанай магутнасці - 170-200 км 
(Беларуская антэкліза (200 км), Латвійская і 
Палеская седлавіны.  



Будова зямной кары 

 Магутнасць зямной кары -  ад 45 да 50 км 

 

 У раёне Мазыра і на паўднёвы-захад ад Мінска яна 
мінімальная і не перавышае 43 км, а непадалёку ад 
Гродна і Оршы павялічвецца да 57 км. 

 

 4 пласты: ніжні – базальтавы,  

 сярэдні – дыярытавы,  

 над ім – гранітна-метамарфічны  

 верхні - платформавы чахол. 



Будова зямной кары 

 Па складу парод - 5 геафізічных тыпаў зямной 
кары:  

 А - пераважна асноўнага саставу (паўночны захад 
і ўсход Беларусі),  

 В - асноўнага (паўднёвы ўсход і поўдзень),  

 С – асноўнага і сярэдняга (цэнтральныя, 
паўночныя і паўднёва-усходнія раёны),  

 D – пераважна сярэдняга (цэнтральныя раёны)  

 Е – сярэднякіслага саставу (поўдзень Беларусі).  



Будова крышталічнага 
фундамента 

Ускрыты 4500 свідравінамі глыбінёй да 
900 м 

Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ – больш 
за 2000 свідравін, 

Цэнтральна-Беларускі масіў – больш за 
1700, 

Прыпяцкі прагін – больш за 400 



Будова крышталічнага фундамента 

 Па складу і ўмовах залягання горных парод - 
рэчавыя комплексы 3 тыпаў: 

- метамарфічныя стратыфіцыраваныя, (метамарфізм 
асадкавых і вулканагенных парод пластовага 
залягання); 

- ультраметамарфічныя (пераўтварэнне метамар-
фічных парод пад уплывам высокіх тэмператур і 
прытока флюідаў); 

- магматычныя нестратыфіцыраваныя (вынік 
крышталізацыі магматычных расплаваў на глыбіні, 
якія пранізвалі ўтвораныя раней метамарфічныя і 
ультраметамарфічныя комплексы).  

 



Гісторыя фарміравання 
крышталічнага фундамента 

3 асноўныя этапы: 

  Ранні архей - складкаватасць, гранулітавы метамарфізм і 

магматызм – гранулітавы мегакомплекс - кара пераходнага 
тыпу з гранітным слоем малой магутнасці. 

 Позні архей–ранні пратэразой - складкаватасць, 
рэгіянальны метамарфізм і гранітаўтварэнне – 
гранітагнейсавы мегакомплекс - кара кантынентальная з 
гранітным слоем.  

 Другая палова ранняга пратэразою – базальтавы 
магматызм, утварэнне вулканаплутанічнага мегакомплекса 
– канец даплатформавага развіцця тэрыторыі. 

 

 



 



Будова крышталічнага фундамента 

 Тыпы геаструктурных абласцей па 
структурна-рэчываму мегакомплексу 

1. Гранулітавыя 

          А) лінейныя - 2 

          Б) ізаметрычныя – 4, 7 

2. Гранітагнейсавыя – 1, 3, 6 

3. Вулканаплутанічныя – 5 

Межы геаструктурных абласцей - 
суперрэгіянальныя разломы 



Геаструктурнае раянаванне Беларусі 

1. Інчукалнская зона 

2. Беларуско-Прыбалтыйскі 

    гранулітавы пояс 

3. Цэнтральна-Беларуская 
шоўная зона  

    (Смалявіцка-Драгічынская) 

4. Віцебскі гранулітавы масіў 

5. Осніцка-Мікашэвіцкі 

    вулканаплутанічны пояс 

6. Цэнтральна-Прыпяцкі блок 

7. Брагінскі гранулітавы масіў 



Разрыўныя парушэнні 
фундамента 

 Разломы - суперрэгіянальныя, рэгіянальныя, 
субрэгіянальныя і лакальныя. 

  

Па часу фарміравання - даплатформавыя 
(фарміраванне фундамента) і платформавыя 
(фарміраванне платформавага чахла).  

 

У фундаменце Беларусі прадстаўлены разломы 
рознай накіраванасці і часу ўтварэння. 

 



Тэктанічныя разломы 
Субмерыдыяльнага прасцірання раннеархейскага 
залажэння  - Беларуска-Прыбалтыйскі грануліта-
вы пояс 

 Паўночна-усходняга прасцірання познеархей-
скага залажэння  - Цэнтральна-Беларуская 
структурная зона 

Паўночна-усходняга субшыротнага прасцірання 
раннепратэразойскага залажэння  - Осніцка-
Мікашэвіцкі вулканаплутанічны пояс. 

 Паўночна-заходняга прасцірання раннепратэра-
зойска-рыфейскага залажэння не супадаюць з 
геаструктурнымі абласцямі. 

Субшыротнага прасцірання рыфейскага залажэння 

 



Структурныя фармацыі чахла 
 

 Асноўныя структурныя комплексы 
платформавага чахла:  

 гоцкі (ніжнерыфейскі),  

 раннебайкальскі,  

 познебайкальскі,  

 каледонскі,  

 герцынскі,  

 кімерыйскі   

 альпійскі.  



Тэктоніка платформавага 
чахла 

Тэктанічныя структуры адрозніваюцца па: 

- узросту,  

- асаблівасцях будовы, 

- глыбіні залягання фундамента 

Межы тэктанічных структур: 

- разломы, якія пранікаюць у платформавы 
чахол,  

- ізагіпсы паверхні фундамента 



Асноўныя тэктанічныя структуры 

Беларусі  
Усходне-Еўрапейская платформа 

 
      
           Руская пліта           Валына-Азоўская пліта           Украінскі шчыт 

 
         
         Беларуская антэкліза                  Лукаўска-Ратнаўскі  
         Варонежская антэкліза                         горст 
  
         Аршанская ўпадзіна 
         Падляска-Брэсцкая ўпадзіна 
         Прыпяцкі прагін 
 

     Жлобінская седлавіна 
         Брагінска-Лоеўская седлавіна 
         Латвійская седлавіна                       Мікашэвіцка-Жыткавіцкі  
         Палеская седлавіна                                    выступ 
 





Стратыграфічныя падраздзяленні 
крышталічнага фундамента 

Па складу, умовах залягання і паходжанню: 

1. Метамарфічныя стратыфіцыраваныя 
(метамарфізм асадкавых, вулканагенна-
асадкавых і вулканагенных парод) – аснова 
(серыі і тоўшчы) 

2. Ультраметамарфічныя (дальнейшае 
пераўтварэнне метамарфічных парод пад 
ўздзеяннем высокіх тэмператур) 

3. Магматычныя нестратыфіцыраваныя 
(крышталізацыя магматычных расплаваў на 
глыбіні) 



Стратыграфічныя падраздзяленні 

крышталічнага фундамента  
  1. Ніжні архей – шчучынская серыя; 
                               кулажынская серыя; 
                               рудзьмянская тоўшча. 
           
  2. Верхні архей – азёрская тоўшча; 
                               юравіцкая тоўшча; 
                               прытокская тоўшча. 
      
  3. Ніжні пратэразой – акалоўская серыя; 
                                   жыткавіцкая серыя,  
                                   бёлеўская світа.     
  50-80 %  тэрыторыі – нестратыфіцыраваныя 

ўтварэнні.  


