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1. Зальні відомості про літосферу. 

 

   Як вже зазначалося раніше, на підставі даних науки вдалося встановити, 

що наша планета складається з трьох основних частин: ядра, мантії та земної 

кори.  

   Ядро - наймасивніша внутрішня частина Землі. Воно складається з 

речовин, що мають властивості металів. Радіус ядра становить близько 3500 км. 

Температура в ядрі досягає 4000-5000°С.  

   Мантія - найбільша за об'ємом частина планети (4/5 об'єму Землі). 

Речовина мантії перебуває у твердому стані. Лише на глибині близько 150-200 км 

від поверхні у верхній частині мантії в'язкий шар - астеносфера. Температура 

речовини мантії з наближенням до поверхні Землі знижується від 4000° до 1000 

°С. 

   Вище мантії лежить земна кора - верхня тверда оболонка Землі, що 

складається з гірських порід і мінералів. Порівняно з товщиною мантії та ядра - це 

тонка плівка.   Товщина земної кори коливається від 5-10 км під океанами до 80 

км - у найвищих горах на суходолі.  

   Земна кора разом з верхньою частиною мантії до шару астеносфери 

утворює тверду оболонку Землі - літосферу. Отже, середня товщина літосфери 

становить 150-200 км. 

   Потужність літосфери під океанами сягає 5 - 100 км (мінімальна під 

серединно-океанічними хребтами, максимальна на периферії океанів), під 

континентами - 25 - 200 км і більше (мінімальна - під молодими гірськими 

утвореннями, вулканічними дугами і континентальними рифтовими зонами, 

максимальна — під щитами древніх платформ). Найбільша потужність літосфери 

спостерігається на найменш прогрітих, а найменша — на найбільш прогрітих 

ділянках. Найбільші структурні одиниці літосфери — літосферні плити, розміри 

яких у поперечнику становлять 1 - 10 тис. км. 

   Під континентами і океанами літосфера переходить в астеносферу, 

твердість і в'язкість речовини якої нижчі, ніж у літосфери. Разом з астеносферою 

літосфера утворює тектоносферу Землі, в якій відбуваються основні геологічні 

процеси. 

   Земну кору вивчено значно краще, ніж глибинні сфери Землі. Як показали 

геофізичні дослідження, в будові земної кори беруть участь три шари порід. 

Верхній шар називається осадовим, бо він складений переважно осадовими 

породами: пісками, глинами, вапняками та ін. Поширений майже скрізь на 



планеті, але його товщина коливається в значних межах — від кількох метрів на 

виходах на поверхню давніх кристалічних порід до 15 км в Баренцовому морі. 

Середній шар називається гранітно - метаморфічнимим за його схожість за 

щільністю з магматичними породами - гранітами. Поширений переважно під 

материками, товщина його змінюється від 0 до 20 км.  

Верхня частина гранітів в деяких районах, наприклад на Кольському 

півострові, в північних і центральних районах України, виходить на земну 

поверхню і доступна для безпосереднього вивчення. Нижній шар земної кори 

найменш досліджений, умовно названий базальтовим внаслідок схожості за 

щільністю з цією гірською породою. Як і осадові породи, має повсюдне 

поширення, а товщини його коливаються від 3 до 40 км. 

 

2.  Типи земної кори. Ізостазія. 

 

   Особливості будови земної кори під континентами і океанами стали 

причиною поділу її на два типи: континентальну і океанічну. Границя між ними 

не збігається з межами материків і океанів, вона проходить по океанічному дну на 

глибинах 2000—3500 м. Досить часто виділяють ще третій тип земної кори — 

перехідний: в цій зоні спостерігається чергування ділянок континентальної та 

океанічної кори. 

   Континентальний тип земної кори найтовщий. Мінімальна товщина  

становить близько 20 км, — на стику з океанічною корою, максимальна, до 75 км, 

— під гірськими хребтами Тибету, Тянь-Шаню, Паміру. В цьому типі 

здебільшого добре виражені всі три шари порід — осадові, гранітні та базальтові. 

   Океанічний тип земної кори має малу товщину (5—20 км) при значному 

поширенні. Характерна його особливість — відсутність гранітного шару. Тому 

осадові породи незначної товщини залягають безпосередньо над базальтовими. 

   Для перехідного типу земної кори характерна велика контрастність, 

властива зонам сучасних геосинкліналей. До перехідного типу належить ділянка 

кори під Курильською дугою, ділянки, зайняті Чорним, Середземним, Червоним і 

Карибським морями, а також деякі підводні хребти. Утворення перехідного типу 

кори пов'язане з активним гороутворенням. 

   Важливі дані про будову і товщину земної кори на одних і тих самих 

широтах дають гравіметричні дослідження — вивчення сили тяжіння. Нагадаємо, 

що її величина є рівнодійною притягання маси Землі і відцентрової сили 

обертання планети. 

   Гірські хребти створюють у верхніх шарах додаткову масу і тому повинні 

б збільшити величину сили тяжіння пропорційно масі гір. В океанах же густина 

води близько 1 г/см3, тому сила тяжіння над її поверхнею повинна б бути 

меншою, ніж в горах. Низинні райони на суші займають проміжне положення, і 

тому логічно припустити, що сила тяжіння тут матиме середньоширотні значення. 

   Вимірювання показали, що фактично сила тяжіння на одній і тій самій 

паралелі скрізь практично однакова. Це означає, що в горах вона менша від 

нормальної, тобто тут проявляється, як прийнято говорити, від'ємна 



гравіметрична аномалія, на морі сила тяжіння більша розрахункової і аномалія тут 

додатна, на низовинах величини сили тяжіння близькі до розрахункових. 

   Такий розподіл сили тяжіння та її аномалій пояснюють ізостазією — 

зрівноваженням ваги земної кори різної густини на верхній мантії.  

Гірські хребти мають глибокі, але легкі "корені", а океанічне дно складене 

переважно важкими базальтовими породами. Якщо десь порушена рівновага від 

зміни навантаження, земна кора поступово спливає (наприклад при руйнуванні 

гір, таненні льодовиків та ін.) або занурюється в мантію, якщо її вага 

збільшується. Таким чином, земна кора ніби "плаває" на верхній мантії, а нижня 

межа кори дзеркально відображає рельєф поверхні Землі. У цьому відношенні 

кора нагадує айсберг в океані. Згідно із законом Архімеда, всі айсберги, щоб вони 

могли плавати, мають бути глибоко занурені у воду. Чим вищий айсберг, тим 

більша його підводна частина. Цей закон можна застосувати і для земної кори — 

материки мають товстішу кору ніж опущені простори океанічного дна.  

   Описане явище ізостазії означає, що океан — це не тільки результат 

наявності води в ньому; поділ земної поверхні на сушу і море зумовлений різною 

будовою надр Землі. Материки не можуть опуститися нижче рівня Світового 

океану, бо вони складені головним чином легкими гірськими породами. У будові 

океанічного дна переважають більш важкі породи. Таким чином, материк не може 

перетворитися в океан і навпаки. 

   Думки щодо поділу земної кори на різні типи дотримуються не всі вчені. 

Деякі геологи вважають, що земна кора скрізь на Землі однакова. Виявлені ж 

відмінності в характері проходження сейсмічних хвиль і розподілі сили тяжіння 

пояснюються тим, що кора під океаном зазнає величезного тиску водних мас і 

насичена водою. Це і змінює її властивості. 

   Так, результати аналізів гірських порід, взятих з Кольської надглибокої 

Важливі дані про будову земної кори дають відомості, одержані в процесі 

глибокого буріння свердловини, виявилися досить несподіваними. Там, де за 

геофізичними даними передбачалася наявність базальтового шару (у зв'язку з 

різкою зміною швидкості проходження хвиль), свердловина пересікла світлі 

архейські гнейси. Це дуже змінені, чи мета-морфізовані, гірські породи осадового 

або магматичного походження з високим вмістом кремнезему, і, що дуже 

важливо, одна з головних складових частин гранітного шару. Виникає питання: 

невже всі здогадки геологів і геофізиків про будову глибоких надр земної кори 

виявилися неправильними? Ні, це не так. Надглибоке буріння ще раз показало, 

наскільки складні природні процеси і яка непроста будова кори. У даному 

випадку різка зміна швидкостей хвиль пов'язана не з переходом від гранітного 

шару до базальтового, а з розущільненням порід за рахунок утворення тріщин в 

процесі звільнення води з кристалічних сіток мінералів під впливом високого 

тиску і температури. 

   Результати глибокого буріння змінили уявлення про характер розподілу 

температур в надрах Землі. Раніше вважалося, що в межах Балтійського щита й у 

подібних йому регіонах збільшення температур з глибиною незначне. 

Очікувалося, що на глибині близько 7 км температура досягає 500, а 10 км — 

100°. Насправді температура виявилася значно вищою. До глибини 3 км 



температура збільшувалася на 1° через кожні 100 м, що відповідало розрахункам. 

Але далі її приріст досяг 2,5° на кожні 100 м, і, таким чином, на глибині 10 км 

температура виявилася рівною 180°. Допускають, що висока температура — 

наслідок інтенсивного теплого потоку, який іде від розігрітої мантії. 

   Щоб краще вивчити глибинну будову Землі, передбачається закласти 

кілька нових надглибоких свердловин у різних районах Землі. Деякі з них повинні 

досягнути границі Мохоровичича. Це означає, що в недалекому майбутньому до 

рук учених попадуть унікальні зразки геологічних порід. Цілком ймовірно, що 

глибоке буріння дозволить виявити родовища корисних копалин, розширить 

уявлення людей про будову надр Землі. 

 

3. Історія розвитку земної кори. 

 

   За останніми даними вік найбільш давніх гірських порід земної кори 

досягає приблизно 3,8 млрд. років. Для визначення віку гірських порід у роках 

застосовують декілька геохронологічних методів, основаних на явищі 

радіоактивного розпаду. При цьому використовують головним чином 

радіоактивні ізотопи урану, торію, рубідію калію, вуглецю і водню. Для деяких 

спеціальних робіт застосовують також багато інших ізотопів. 

   Зазначені ізотопи нестабільні, вони постійно розкладаються з 

характерними швидкостями розпаду, які виражають періодами напіврозпаду. Для 

того щоб визначити вік, необхідно знайти відношення новоутвореного елементу 

до маси материнського елементу. Радіоактивні ізотопи відіграють роль атомного 

годинника, який почав свій хід з моменту кристалізації мінералу. 

   Найточніший метод визначення абсолютного віку порід полягає в 

обчисленні відношення кількості радіоактивного урану до кількості свинцю, що 

міститься в розглядуваній породі. Справа в тому, що свинець є кінцевим 

продуктом довільного розпаду урану. Швидкість цього процесу відома точно, і 

змінити її не можна жодним способом. Чим менше урану лишилось і чим більше 

свинцю стало в породі, тим більший її вік. 

   З методів визначення відносного віку найбільшою популярністю 

користуються стратиграфічний, петрографічний і палеонтологічний методи. 

Стратиграфічний метод базується на вивченні положення гірських порід у земній 

корі. Шари, які в просторовому положенні залягають вище розглядуваних, 

вважаються за часом утворення більш молодими, ніж підстилаючі їх породи. 

Петрографічним методом розв'язується питання про вік шляхом зіставлення 

мінерального складу, виду і умов утворення порід, виходи яких просторово не 

збігаються. Найбільш широко і ефективно застосовують у геологічній практиці 

палеонтологічний метод, оснований на вивченні викопних решток вимерлих 

організмів. Достовірно встановлено, наприклад, що в різновікових пластах 

осадових порід зустрічаються специфічні комплекси залишків організмів, які 

характеризують розвиток тваринного і рослинного світу в ту чи іншу геологічну 

епоху. Порівняння цих залишків дає можливість судити про відносний вік 

гірських порід і скласти уявлення про еволюцію органічного світу Землі. 



   Історія розвитку земної кори нараховує близько 3,5—4 млрд. років. Цей 

час називають геологічним. Геохронологія земної кори — це поділ геологічного 

часу на більш дрібні одиниці часу. Геологічну історію Землі поділяють на ери, 

періоди та епохи (табл. 3). Геохронологічна шкала була прийнята для загального 

користування на другій сесії Міжнародного геологічного конгресу в 1981 р. 

   Геологічні дані свідчать, що уже в архейську еру існувала земна кора, яка 

була складена породами, подібними до сучасних кристалічних і осадових. Звідси 

випливає припущення, що основні геологічні процеси відбувалися так, як і в 

пізніші епохи, — з участю води й повітря. Очевидно, існували материки і океани, 

відбувалися зміни пір року, періоди потепління змінювалися похолоданням з 

утворенням льодовиків. З того часу намітилася загальна тенденція розвитку 

структури земної кори в бік розростання платформ за рахунок геосинкліналей. 

   Наприкінці архейської — на початку протерозойської ери проявилися 

найдавніші складко утворювальні рухи, які привели до виникнення перших 

платформ, або протоплатформ. У кінці протерозою на величезних просторах 

відбувалася інтенсивна складчастість, яку названо байкальською. Вона викликала 

підняття грандіозних складчастих структур гірських областей, названих 

байкалідами. Численними розломами з надр на поверхню Землі піднімалися 

лавові потоки магми, які істотно збільшували товщину земної кори. 

   З докембрійським етапом пов'язане формування основних родовищ різних 

корисних копалин — руд чорних і кольорових металів, рідких і розсіяних 

елементів, золота, фосфоритів, алюмінієвої сировини, графіту, слюди, кварцу, 

лабрадориту, граніту, мармуру та ін. В цей час утворилися, зокрема, родовища 

залізних руд Кривого Рогу І Курської магнітної аномалії, багато інших нині добре 

відомих і розроблюваних родовищ на території давніх тектонічних структур. 

   У палеозойську еру відбувалися два великі тектонічні цикли: 

каледонський і герцинський. Каледонський тектонічний цикл (нижній кембрій — 

силур) почався загальним підняттям материків та гороутворенням. У середині 

циклу підняття змінилися опусканням, підсилився вулканізм. Останній етап цього 

циклу відзначався новими підняттями та складкоутворенням. Кожний етап циклу 

означав регресію або трансгресію моря, які супроводжувалися змінами клімату. 

   Герцинський цикл охоплював нижній девон, карбон і перм. У цілому він 

повторює етапи каледонського циклу: загальне підняття змінюється опусканням, 

наприкінці його знову відбувається підняття. Кожний етап цього тектонічного 

циклу викликав істотні зміни в розподілі суші і моря, впливав на будову земної 

кори. 

Великі зміни в розвитку земної кори відбулися також в мезозойсько-

кайнозойському (альпійському) тектонічному циклі. На цьому етапі розвитку 

Землі, який мав багато спільного з обома попередніми циклами, значного 

розвитку набув тваринний світ. Саме завдяки інтенсивній діяльності живих 

організмів, а також з їх залишків утворилися специфічні гірські породи і корисні 

копалини органогенного походження. Значні території суші в Південній півкулі 

покрилися льодовиками. 

   Найновіший етап почався в четвертинному періоді. На його початку 

розвинулося могутнє зледеніння на півночі і в помірних широтах Європи і 



Північної Америки. Площа максимального дніпровського зледеніння дорівнювала 

47 млн км. Найзнаменитішою подією цього етапу стала поява розумної істоти — 

людини, тому й період називається ще антропогенним. На сучасному етапі 

внаслідок своєї господарської діяльності людство все більш активно впливає на 

розвиток природних процесів. 

 

4. Хімічний і речовинний склад земної кори. 

 

Земна кора складається в основному з дев'яти елементів, на які припадає 

99,79 % (табл. 1). Серед решти переважають титан, фосфор, марганець, фтор, 

сірка, стронцій, барій, вуглець, хлор, нікель. Тому, попри велику кількість 

можливих комбінацій хімічних елементів, число основних породоутворюючих 

мінералів у цілому невелике. Декілька елементів — таких, як золото, срібло, мідь, 

сірка, платина, вуглець у формі графіту і алмазу — зустрічаються в чистому 

вигляді, але більшість — у вигляді хімічних сполук. Оскільки вміст кисню в 

земній корі є найбільшим, то хімічні сполуки з ним інших елементів особливо 

поширені. Кремній та алюміній, які займають відповідно друге і третє місця, 

найчастіше входять до складу силікатних мінералів. Силікати — це сполуки 

кремнію і кисню з іншими елементами — такими, як алюміній, натрій, калій, 

залізо і магній. Порівняно рідше мінеральні сполуки містять карбонати, сульфіди, 

сульфати, хлориди, фосфати, гідроксиди, нітрати і борати. 

Вміст у земній корі найбільш поширених елементів (за О.П. Виноградовим, 

1959 р.) 

Елемент, Відсоток від загальної маси 

Кисень 47,2 

Натрій 2,64 

Кремній 27,6 

Калій2,6 

Алюміній 8,8 

Магній 2,1 

Залізо 5,1 

Водень 0,15 

Кальцій 3,6 

Усі решта 0,21 

 

Хімічний склад у земній корі безперервно оновлюється. Пояснюється це 

постійним переміщенням хімічних елементів у складі газів, водних і твердих 

розчинів. Завдяки міграції елементів між різними шарами кори, а також між 

материками і океанами здійснюється взаємний обмін речовиною. Але 

дослідження хімічного складу континентального й океанічного типів кори 

показали, що між ними є помітні відмінності: в континентальній земній корі 

підвищений вміст оксидів кремнію, натрію, калію і фосфору, в океанічному типі 

оксидів алюмінію, кальцію, заліза, титану, марганцю. 

Хімічний склад земної кори, маса якої становить лише 1 % маси планети, 

відмінний від складу Землі в цілому. За даними О.Є. Ферсмана, 



найпоширенішими елементами Землі є (% маси): залізо — 39,76; кисень — 27,71; 

кремній — 14,53; магній — 8,69; нікель — 3,46; кальцій — 2,32; алюміній — 1,79; 

сірка — 0,64; інші — 1,1. Середній хімічний склад земних порід близький до 

складу більшості метеоритів. Таку ж схожість засвідчили дослідження ґрунту 

Місяця, доставленого на Землю автоматичними станціями і астронавтами. Таким 

чином, зіставлення хімічного і мінерального складу метеоритів та інших тіл 

Сонячної системи свідчить про єдність походження матерії внутрішніх планет. 

В природі мінерали (однорідні за складом і будовою хімічні сполуки або 

однорідні елементи) зустрічаються у твердому, рідкому або газоподібному стані. 

Основну масу складають тверді мінерали. Кристали мінералів мають форму 

багатогранників, для них характерне строго закономірне розташування атомів, з 

яких вони складаються. 

Мінерали визначаються з допомогою спеціальних методів дослідження за 

кольором, блиском, спайністю, зломом, твердістю, кольором риски, питомою 

масою, розчинністю, магнітними властивостями, заломленням світлових і 

рентгенівських променів. 

У природних умовах мінерали складають різні сполучення і утворюють 

гірські породи, які за походженням поділяють на три групи: магматичні, осадові, 

метаморфічні. Основну масу земної кори складають магматичні гірські породи 

(близько 95 % її маси). Поверхня ж Землі на 75 % складена осадовими породами і 

на 25 % — магматичними і метаморфічними породами. 

Магматичні породи утворюються з магми або лави (вилитої на поверхню 

магми). Породи, що утворилися з магми на глибині, називаються інтрузивними, а 

на поверхні — ефузивними.  

Осадові гірські породи бувають уламкового, органічного і хімічного 

походження. Відомо, що під дією тепла та холоду, вологи, вітру гірські породи 

постійно руйнуються, розпадаються на уламки, пісок, пил, мул. Текучі води, 

льодовики, вітер зносять цей вивітрений матеріал у моря, озера, низовини. 

Найбільша кількість піщаного і мулистого матеріалу осідає в морях і океанах. 

Спочатку він представляє собою напіврідку масу, але пізніше під тиском нових 

шарів ущільнюється і згодом перетворюється в тверду осадову породу: пісок — у 

пісковик, глина — в глинистий сланець. Ці гірські породи уламкового 

походження. Осадові породи органічного походження утворюються в результаті 

нагромадження органічних решток після відмирання тварин та рослин. Так, 

наприклад, органічного походження є крейда, яка складається головним чином з 

панцирів дрібних одноклітинних водоростей і мікроскопічних раковин 

корененіжок. Органічне походження має багато вапняків і такі корисні копалини, 

як кам'яне та буре вугілля. Осадові породи хімічного походження утворюються в 

результаті випадання з водних розчинів різноманітних розчинених речовин 

(наприклад, кам'яна сіль). 

   Метаморфічні гірські породи утворюються в процесі глибинного 

перетворення осадових і магматичних порід, які, будучи похованими під пластами 

нових нашарувань, опиняються в умовах великого тиску і високої температури. 

Інколи відбувається повне переплавлення порід, внаслідок чого з граніту та 

одночасно з осадових порід утворюється гнейс, а наприклад, з рихлого пісковику 



— дуже твердий кварцит. Перекристалізація вапняку приводить до утворення 

мармуру. Метаморфічні породи відрізняються специфічним мінеральним складом 

і набувають нових текстурних ознак, наприклад сланцюватості. До числа 

найпоширеніших метаморфічних порід належать глинисті сланці, гнейси, 

кварцити, мармури, скарни, роговики. 

 


