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ВСТУП 
Структурна геологія вивчає морфологію, форми залягання і 

тектонічні порушення гірських порід, закономірності розміщення і 
просторові співвідношення структурних форм у земній корі, а 
також деформаційні процеси, що привели до цих співвідношень. 
Об’єкти вивчення структурної геології — структурні форми: шари, 
складки, тріщини, розривні порушення (скиди, зсуви, насуви, 
покриви тектонічні), тіла магматичного, метаморфічного і 
плутонічного походження, седиментаційні і гравітаційні структури 
тощо. Основну увагу структурна геологія приділяє встановленню 
закономірностей формування вторинних структурних форм під 
дією тектонічних деформацій.  

Геологічне картування (геологічна зйомка) – одна з 
прикладних геологічних дисциплін, яка розглядає методи 
побудови геологічних карт і розрізів певних  ділянок земної кори 
та їх практичне застосування 

Анотація 
 Навчальна дисципліна “Структурна геологія та 

геокартування” є важливою складовою професійної підготовки за 
освітньою програмою «Геологія». Викладається на ІІ курсі у 2-му 
семестрі, та на ІІІ курсі в першому семестрі в обсязі 240 годин для 
студентів  спеціальності «Науки про Землю». Включає курсову 
роботу Форма підсумкового контролю – іспит, залік.  Дисципліна 
орієнтована на вивчення геологічних структур, утворених 
тектонічними рухами земної кори, а також у процесі 
нагромадження осадків, інтрузивної, та ефузивної діяльності та 
метаморфізму з метою створення картографічних моделей 
геологічної будови певних ділянок земної кори шляхом побудови 
геологічних карт і розрізів ієрархічній організації геосфер у різних 
просторово-часових масштабах. 

Ключові слова: геологічні тіла, складки, розривні 
порушення, геологічна карта, геологічний розріз. 

Summary 
The academic discipline "Structural Geology and Geocaching" is 

an important component of professional training in the educational 
program "Geology". It is taught at the 2nd semester in the 2nd semester, 
and in the 3rd year in the first semester in the amount of 240 hours for 
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students of the specialty "Earth Sciences". Includes term paper. Form of 
final control - exam, credit. The discipline is focused on the study of 
geological structures formed by the tectonic movements of the earth's 
crust, as well as in the process of sediment accumulation, intrusive, and 
effusive activity and metamorphism in order to create cartographic 
models of the geological structure of certain parts of the earth's crust 
through the construction of geological maps and cuts in the hierarchical 
organization of geospheres in various spatial hourly scales. 

Key words: geological bodies, folds, discontinuous violations, 
geological map, geological section. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 
8,0: 4 -й – 5, 5-й - 3 

Галузь знань - 
10 "Природничі 
науки".  

 

Модулів – 2 Спеціальність - 103 
«Науки про Землю» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 4 
Курсова робота - 1 

2-й 3-й 

Освітня програма  - 
«Геологія» 

Семестр 
Загальна кількість 
годин - 240 4- й 5-й 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,8 
самостійної роботи 
студента –5,2  

Рівень вищої освіти: 
бакалавр  

 

Лекції 
36 год. 10 год. 

Практичні  роботи 
26 год. 10 год. 

Лабораторні роботи  
  

Самостійна та інд. 
робота  

88 год.,  

70 год. в т.ч. 
курсова 

робота - 30 
год. 

Вид контролю:  
залік,  іспит, захист 

курсової роботи 
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Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 

денної форми навчання - 34%.до 66% 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета і задачі курсу. Дисципліна, що вивчається, складається 

з двох тісно взаємопов’язаних предметів – структурної геології та 
геологічного картування. 

Її завданням є  з’ясування морфології геологічних структур, 
часу, умов та механізму їх утворення, і в кінцевому підсумку, 
виявлення історії розвитку та походження структурних форм, а 
також моделювання  умов і процесів, внаслідок яких вони 
утворювались. 

Предметом її вивчення є особливості геологічних структур в 
різних просторово-часових і генетичних вимірах, утворених 
тектонічними рухами земної кори, а також у процесі 
нагромадження осадків, інтрузивної та ефузивної діяльності та 
метаморфізму. 

Мета геологічного картування – створення картографічних 
моделей геологічної будови при поверхневих частин земної кори 
шляхом побудови  геологічних карт і розрізів певного району у 
тому чи іншому масштабі. 

Основною метою навчального курсу структурної геології та 
геокартування є ознайомлення з  методами дослідження та 
графічного зображення різноманітних геологічних тіл та будови 
локальних ділянок земної кори. Відповідно, головними завданнями 
цього навчального курсу  є наступні: 

1) вивчення системи класифікації форм первісного та 
порушеного залягання геологічних тіл різного генетичного 
походження (осадових, вулканічних, інтрузивних і 
метаморфічних); 

2) набуття навичок читання геологічної карти, складання 
геологічних розрізів через ділянки земної кори з горизонтальним і 
моноклінальним  заляганням та складно-складчастою 
(дислокованою) геологічною будовою; 
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3) опанування методики дешифрування матеріалів різних 
видів дистанційного зондування та польових досліджень 
структурних форм; 

4) ознайомлення з методикою геологічної зйомки та 
геологічного картування тіл осадових, вулканічних  і плутонічних 
порід. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
-  різні форми залягання як стратифікованих, так і 

магматичних порід; 
-  будову основних структурних елементів земної кори; 
- основні принципи дешифрування космо- та 

аерофотознімків; 
-  методи та способи проведення геологічної зйомки; 
-  види геологічних зйомок. 
Після прослуховування курсу, виконання практичних робіт 

та проходження учбової геологічної практики студент повинен 
вміти самостійно: 

-  читати геологічні карти; 
-  описувати всі форми залягання гірських порід; 
-   дешифрувати космо- та аерофотознімки; 
- проводити геологічну зйомку; 
-  будувати різні геологічні карти та розрізи до них; 
- написати звіт про геологозйомочні роботи, керуючись при 

цьому чинними інструкціями. 
Крім того студент повинен мати уявлення про сучасні 

тенденції розвитку геологозйомочних робіт у нас в країні та за 
кордоном. 

  Для успішного опанування курсу “Структурна геологія та 
геологічне картування” необхідним є  попереднє засвоєння 
студентами навчальних курсів топографії, загальної геології, 
історичної геології з основами палеонтології, мінералогії та 
геофізики Землі. 
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3. Програма навчальної дисципліни  
 

Модуль 1 
4-й семестр  

 
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання структурної 

геології. Напружено-деформаціний стан гірських порід. 
Геологічні тіла та їх первинні форми залягання. . 

 
Тема 1. Предмет  та завдання структурної геології. Історія 

її ставлення та взаємозв’язок з геологічним картуванням. Зміст 
понять “геологічна структура” і “геологічне тіло”. Об’єкт 
досліджень та головні завдання структурної геології. Методи 
досліджень та аналізу, які застосовує структурна геологія, її 
зв’язки з іншими галузями геологічної науки. Динамо-
кінематичний аналіз та лабораторне (фізичне і математичне) 
моделювання геологічних процесів. Геологічне картування 
(зйомка), його мета, завдання та методи. Основні етапи історії 
розвитку структурної геології та геологічного картографування. 
Стан  охопленості геологічною зйомкою території України. 

Тема 2. Загальні уявлення про природні деформації 
гірських порід. Природні фактори деформацій . Напруження та 
напружений стан геологічного середовища. Типи деформацій за 
характером зміни форми геологічних границь.  Види деформації за 
фізичними і механічними характеристиками та реологічна 
поведінка тіл. 

 Тема 3. Зв’язки деформацій з в'язкою течією гірських 
порід. В'язкість. В'язка течія.  Уявлення про еліпсоїд деформації та 
використання моделей такого еліпсоїда для визначення кількісних 
характеристик деформацій гірських порід. 

Тема 4. Геологічні тіла та їх первинні форми залягання. 
Уявлення про геологічне тіло. Осадові тіла. Літогенетичні стани 
осадових тіл. Первинні форми залягання осадових тіл. 
Горизонтально шарувата форма залягання. Будова поверхонь 
нашарування. Типи шаруватості. Ритми та ритмічність. 
Стратиграфічні незгідності та перерви. 
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 Тема 5. Нешаруваті форми залягання осадів.  Рифова 
форма залягання та органогенні будівлі. Дайкоподібна форма 
залягання. Кластодайки. Складкоподібна форма залягання. 
Поверхнево-гравітаційні тіла та хаотичні комплекси. Суходільні 
гравітаційні тіла. Підводні гравітаційні тіла комплекси. Типи 
олістостром за характером внутрішньої будовита співвідношенням 
з іншими осадовими утвореннями. Генетичні типи олістостром.  

Тема 6. Магматичні тіла. Вулканічні споруди та тіла. 
Вулканічні споруди (апарати). Первинні форми залягання 
вулканічних тіл  
Субвулканічні тіла споруди. Інтрузивні (плутонічні) тіла. Типи 
інтрузивних тіл за глибинами та термальними умовами 
становлення. Типи інтрузивних тіл за формою і розмірами. 
Контакти інтрузивних тіл. Фази, комплекси інтрузивних тіл та 
поліхронні масиви. Принципи та методи визначення віку 
інтрузивних тіл.  

Тема 7.  Метаморфічні і ультраметаморфічні тіла. Тіла 
порід контактового метаморфізму. Тіла продуктів 
динамометаморфізму та регіональногометаморфізму. Тіла 
метаморфічних порід зеленосланцевої фації. Тіла метаморфічних 
порід епідот-амфіболітової таамфіболітової фації. Тіла 
метаморфічних порід гранулітової фації.  
 Тіла продуктів ультраметаморфізму. Тіла мігматитів.Тіла 
анатектичних гранітоїдів. Тіла метасоматитів та продуктів 
гранітизації. 

 
 

Змістовий модуль 2. Вторинні форми залягання геологічних 
тіл. Дислокаційні процеси та структури 

 
Тема 8. Уявлення про дислокаційний процес та 

дислокаційну структуру. Реологічні механізми дислокаційних 
перетворень гірських порід. Вплив Р-Т умов на механізми 
реалізації дислокаційних процесів та уявлення про структурно-
реологічні обстановки.  Епізона. Мезозона. Катазона. 
Співвідношення структурно-реологічних обстановок повертикалі. 
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Тема 9. Елементарні дислокаційні структури та їх 
множини. 

Тріщини та тріщинуватість. Нетектонічні тріщини. Тектонічні 
тріщини. Тріщинуватість та статистичні методи її вивчення. 
Тектонічні брекчії. Катаклазити. Мілоніти та псевдотахіліти.  

Тема 10. Кліваж. Морфологічні та генетичні типи кліважу. 
Типи кліважу за співвідношенням із шаруватістю. Типи кліважу за 
співвідношенням із геометричними елементами складок. Оцінка 
інтенсивності кліважу. Жильні утворення, що супроводжують 
кліваж (жили альпійського типу).  

Тема 11. Тектонічна сланцюватість і смугастість. 
Тектонічна сланцюватість. Тектонічна трахітоїдність. Оцінка 
інтенсивності тектонічного розсланцювання та розгнейсування. 
Тектонічна грануляційна смугастість  Вторинна смугастість 
тонкозернистих та аморфноподібних. Тектонічна мігматитова 
смугастість. Псевдомігматитова смугастість.  

Тема 12. Прості дислокаційні структури. Структури 
перетину кліважем шаруватості. Структури тектонічного 
мезорозлінзування й будинажу. Мезорозриви та структури 
тектонічного мезорозлінзування. Будинаж. Плойчатість. 
Кінкбанди. Первинні монокліналі.  

Тема 13. Складні дислокаційні структури. Складні 
дислокаційні структури. Структурні та структурно-
динамометаморфічні парагенезиси складних дислокаційних 
структур. Тектонофації складних дислокаційних структур.  
Флексури. Складки. Геометричні елементи та параметри складок. 
Геометричні типи складок. Генетичні типи складок. Розломи. 
Розриви без зміщення. Розриви зі зміщенням. Реологічні типи 
розломів. Кінематичні типи розломів. Вторинні монокліналі та 
тектонічний меланж. В'язкі протрузії. "Холодні" протрузії. 
Динамометаморфічні протрузії. "Гарячі" протрузії.  

 
 

Змістовий модуль 3. Геологічне картування  
 

Тема 14. Загальні дані про геологічне картування 
(геологічна зйомка), як основний метод регіональних геологічних 
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досліджень та загальних пошуків корисних копалин. Масштаби 
державних геологічних зйомок (ГЗ): дрібномасштабні, 
середньомасштабні і регіональні зйомки. Види геологічних 
зйомок: поаркушна, групова, геологічне довивчення площі (ГДП), 
глибинне геологічне картування (ГГК), об’ємне геологічне 
картування (ОГК),  

Тема 15. Геологічне дешифрування аерокосмознімків. 
Дешифрування лінійних, дугових і колових лініаментів суходолу. 
Дешифрування океанічного дна і шельфу. Дешифрувальні ознаки: 
генетичних типів четвертинних відкладів, осадових шаруватих і 
нешаруватих утворень, вулканічних тіл, інтрузивних тіл, 
деформаційних структур, метаморфічних і плутонічних утворень. 
Аерофотогеологічне картування (АФГК) з наземною перевіркою 
результатів дешифрування.. 

Тема 16. Загальні обов’язкові вимоги до ГЗ: комплексність 
вивчення, достовірність та обгрунтованість геологічних карт, 
детальність розчленування стратифікованих та інтрузивних 
утворень, глибину вивчення. Типи районів проведення ГЗ. 
Геологічні карти четвертинних утворенбь. Геологічні карти 
дочетвертинних утворень. Геологічні карти домезозойських 
утворень. Геологічні карти кристалічного фундаменту. 

Тема 17. Етапність проведення геологозйомочних робіт. 
Підготовчий період, його задачі. Складання проекту робіт. 
Вивчення літературних, фондових і колекційних матеріалів. Підбір 
топографічних карт та аерофотоматеріалів. Попереднє 
дешифрування АФЗ та його задачі. Планування польових робіт. 
Матеріали, які повинні бути отримані після підготовчого періоду. 
Основне спорядження партії. Польовий період. Організація роботи 
польової партії. Об’єкти досліджень. 

Тема 18. Методика геологічної зйомки. Вивчення та опис 
відслонень. Щоденник польових спостережень і польова 
геологічна карта. Поточна обробка польових матеріалів, складання 
зведеного стратиграфічного розрізу. Польове дешифрування АФЗ. 
Вимоги до точності та обгрунтованості карт. Правила техніки 
безпеки та природоохоронні заходи при проведенні 
геологозйомочних робіт. Камеральний період. Загальний план 
роботи. Систематизація, обробка, вивчення та аналіз фактичного 
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матеріалу. Аналітичні роботи. Складання  геологічних карт та 
обов'язкової додаткової графіки. Зміст та обсяг звітів з ГЗ. 
Регламентні документи. Порядок апробації, захисту і передачі у 
фонди звітів по ГЗ та видання карт. 

 
 

Модуль 2  
5-й семестр   

Змістовий модуль 4. Дислокаційні та дислокаційно-речовинні 
комплекси 

 
Тема 19.  Поверхнево-гравітаційні комплекси первинної 

епізони. Суходільні гравітаційні комплекси. Підводні гравітаційні 
Глибинно-гравітаційні комплекси первинної епізони. Соляна 
тектоніка. Глиняна тектоніка.  

 
Тема 20. Відбитоскладчасті комплекси первинної епізони. 

Блоково-брилові комплекси вторинної епізони. Вулкано-тектонічні 
комплекси епізони. Шовноскладчасті комплекси. Комплекси 
тектонічних покривів.  

Тема 21. Плутоно-тектонічні комплекси. Фактори 
формування плутоно-тектонічних комплексів. Найважливіші типи 
плутоно-тектонічних комплексів. Плутоно-тектонічні комплекси 
епізони. Плутоно-тектонічні комплекси мезозони. Плутоно-
тектонічні комплекси катазони.  

 Тема 22. Глибинно-гравітаційні комплекси катазони. 
Гнейсові (гнейсові складчасті) овали. Граніто-гнейсові куполи та 
вали. Термокуполи.  Метаморфічні  та ультраметаморфічні 
комплекси.  

Тема 23. Гібридні дислокаційні структури. Структурно-
вікова шкала. Структурні ряди та циклічність. Використання 
стереограм для визначення просторових співвідношень 
дислокаційних структур та їх елементів Побудова стереографічної 
проекції прямої. Побудова стереографічної проекції площини та її 
полюса.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усь 
ого  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1    (2-й курс, 4-й семестр) 

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання структурної 
геології. Напружено-деформаціний стан гірських порід. 

Геологічні тіла та їх первинні форми залягання 
Тема 1. Предмет  та завдання 
структурної геології 

6 2    4 

Тема 2. Загальні уявлення про 
природні деформації гірських 
порід 

6 2    4 

Тема 3. Звязки деформацій з 
в'язкою течією гірських порід 

6 2    4 

Тема 4. Геологічні тіла та їх 
первинні форми залягання   

10 2 2  2 4 

Тема 5. Нешаруваті форми 
залягання осадів   

8 2 2   4 

Тема 6. Магматичні тіла 8 2 2   4 

Тема 7.  Метаморфічні і 
ультраметаморфічні тіла 

8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 1 52 14 8  2 28 
Змістовий модуль 2. Вторинні форми залягання геологічних тіл. 

Дислокаційні процеси та структури 

Тема 8. Уявлення про 
дислокаційний процес та 
дислокаційну структуру 

8 2 2   4 

Тема 9. Елементарні 
дислокаційні структури та їх 
множини 

10 2 2   6 

Тема 10. Кліваж 6 2    4 
Тема 11. Тектонічна 
сланцюватість і смугастість 

6 2    4 

Тема 12. Прості дислокаційні 
структури. 

12 2 2  2 6 
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Тема 13. Складні дислокаційні 
структури 

10 2 2 
 

 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 52 12 8  4 28 
Змістовий модуль 3. Геологічне картування  

Тема 14. Загальні дані про 
геологічне картування 

10 2 2   6 

Тема 15. Геологічне 
дешифрування аерокосмознімків 

10 2 2   6 

Тема 16. Загальні обов’язкові 
вимоги до ГЗ 

10 2 2   6 

Тема 17. Етапність проведення 
геологозйомочних робіт 

8 2 2   4 

Тема 18. Методика геологічної 
зйомки 

8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем 3 46 10 10   26 
Разом за з модулем 1 150 36 26  6 82 

Модуль 2 (3-й курс, 5-й семестр) 
Змістовий модуль 4. Дислокаційні та дислокаційно-речовинні 

комплекси 
 
Тема 19.  Поверхнево-
гравітаційні комплекси 
первинної епізони  

12 2 2  2 6 

Тема 20. Відбитоскладчасті 
комплекси первинної епізони  

12 2 2  2 6 

Тема 21. Плутоно-тектонічні 
комплекси. 

12 2 2  2 6 

Тема 22. Глибинно-гравітаційні 
комплекси катазони  

12 2 2  2 6 

Тема 23. Гібридні дислокаційні 
структури  

12 2 2  2 6 

Разом за змістовим модулем 4 60 10 10  10 30 
Разом за модулем 2 60 10 10  10 30 

Модуль 3 (3-й курс, 5-й семестр) 
Курсова робота 30    30  
Усього годин 240 46 36  46 112 
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5. Теми практичних робіт 

№ 
з/п Назва теми 

Кількіс
ть 

годин 
Модуль 1 (2-й курс, 4-й семестр)  

1 Визначення елементів залягання геологічної  
поверхні по трьох точках.  2 

2 Визначення кута видимого нахилу геологічної 
поверхні в косому розрізі 2 

3 Визначення істинної потужності пласта по ви-
димій, вивіреній в косому розрізі  2 

4 
Визначення істинної потужності пласта по 
видимій потужності та куту падіння, вимірених 
вхрест простягання пласта. 

2 

5 Визначення потужності свити моноклінально 
залягаючих верств методом ламаного ход  2 

6 Побудова виходу нахилено залягаючого пласта 
на топографічній карті 2 

7 Зображення геологічної поверхні з, допомогою 
стратоіогіпс 2 

8 Аналіз  типових умовних позначень до 
геологічних карт 2 

9 
Аналіз геологічних карт та побудова розрізу  з 
зображенням горизоитальної  та моноклінальної 
структури 

2 

10 Аналіз геологічних карт та побудова розрізу  з 
зображенням незгідного залягання пластів 2 

11 
Аналіз геологічних карт та побудова розрізу із 
зображенням складчастої  та/або вулкано-
тектонічної структури  

2 

12 Розривні порушення та їх аналіз.  Розв'язування 
задач з допомогою сітки Вульфа 2 

13 Геологічне дешифрування аерокосмознімків 2 
Разом за модулем 1 26 
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Модуль 2 (3-й курс, 5-й семестр) 

14 Побудова геологічних карт четвертинних 
утворень 2 

15  Побудова геологічних карт дочетвертинних 
утворень    2 

16 
Побудова геологічних карт відбито- складчастих 
комплексів домезозойських та докембрійських 
кристалічних утворень   

2 

17 Побудова структурних карт 2 

18 
Складання пакету картографічних документів 
для отримання спецдозволу на геологічне 
вивчення надр.  

2 

Разом за модулем 2 10 
Усього годин 36 

 
6. Самостійна робота 

6.1. Тематика самостійних робіт 
№ 
з/п 

Назва теми Кількі
сть 

годин 
Модуль 1 (2-й курс, 4-й семестр)  

1 Методи досліджень та аналізу, які застосовує 
структурна геологія. Геологічне картування 
(зйомка), його мета, завдання та методи 
Номенклатура листів топографічних (геологічних) 
карт. Визначення координат кутів рамки листів 
карт за їх номенклатурою. Визначення 
номенклатури листа карти масштабу 1: 10 000, в 
межах якого знаходиться пункт із заданими 
координатами. Розв’язування задач. 

6 

2 Шар та його елементи. Форми шаруватості 
.Складання геологічної карти району з 
горизонтальним заляганням шарів порід, за даними 
розрізу свердловини і заданою точкою виходу у 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

рельєфі підошви (покрівлі) шару. Складання 
стратиграфічної колонки та геологічного розрізу до 
карти, правила їх оформлення. Ознайомлення з 
умовними позначеннями для геологічних карт та 
правилами індексування відкладів.  

3 Первинне та порушене залягання гірських порід. 
Зображення виходу шару на топокарті у залежності 
від нахилу шару: І) шар має нахил згідно з нахилом   
місцевості, але крутіший від рельєфу; 2) шар має 
нахил згідно   з місцевістю, але пологіше від 
рельєфу її; 3) падіння шару      протилежне падінню 
місцевості; 4) шар падає вертикально; 5) шар 
залягає горизонтально; 6) шар залягає паралельно 
місцевості. 

6 

4 Незгідне залягання гірських порід, його різновиди. 
Визначення елементів залягання похилої 
геологічної поверхні за її гіпсометричними 
відмітками у трьох точках (відслоненнях, 
свердловинах). Визначення видимого кута нахилу 
шарів порід у скісному розрізі (графічним 
способом та за допомогою номограми).  
Розв’язування задач 

6 

5  Залежність ширини виходу на денну поверхню 
шару, що залягає горизонтально від характеру 
рельєфу  та від його потужності.  

6 

6 Спосіб нанесення на топографічну карту виходу у 
рельєфі  похилої геологічної поверхні методом 
знаходження точок перетину стратоізогіпс і 
горизонталей. Нанесення на карту виходу у рельєфі 
шару породи, який залягає похило. 

6 

7 Деформації гірських порід, причини їх виникнення. 
Деформації тіл, їх види і стадії. Механізм пружної і 
пластичної деформації.  

6 

8 Визначення істинної потужності шарів порід  
шаруватої товщі, що залягає моноклінально, 
методом прокладання ламаного ходу. 

6 

9 Закладення стратоізогіпс. Визначення елементів 6 
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залягання похилих геологічних поверхонь по 
геологічній карті за допомогою стратоізогіпс.  

10 Генетична класифікація складок. Аналіз 
геологічної карти з зображенням незгідного 
залягання верствуватих товщ. Складання 
геологічного розрізу району з моноклінальним 
заляганням шарів порід  

6 

11 Складання геологічного розрізу району 
складчастого залягання порід за геологічною 
картою та даними про кути падіння шарів порід, 
що зім’яті у складки  

6 

12 Аналіз геологічної карти району з горизонтальним 
заляганням шарів гірських порід. Ознаки 
горизонтального залягання гірських порід та 
особливості його зображення на геологічних 
картах. 

4 

13 Аналіз учбових геологічних карт та побудова 
геологічних розрізів через райони з 
моноклінальною структурою. 

6 

14 Розривні порушення та їх проявлення в природі, 
тріщини. Аналіз учбових геологічних карт та 
побудова геологічних розрізів з метою визначення 
амплітуди вертикального або горизонтального 
зміщення по розлому. (карти № 16,18,19,20.29). 

6 

Разом за модулем 1 82 
Модуль 2 (3-й курс, 5-й семестр) 

15 Особливості зображення четвертинних відкладів на 
геологічних картах. Аналіз учбових геологічних 
карт 

6 

16 Складання геологічного розрізу району з 
горизонтальним заляганням верств порід за 
геологічною картою.. 

6 

17 Морфологія та класифікація магматичних тіл. 
Аналіз учбових геологічних карт, на яких 
зображені інтрузивні, ефузивні І метаморфічні 
породи та побудова геологічних розрізів по цих 
картах. 

6 
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18 Форми залягання метаморфічних порід. Аналіз 
учбових геологічних карт та побудова геологічних 
розрізів через платформенний чохол 

6 

19 Геологічне картування (геологічна зйомка), як 
основний метод регіональних геологічних 
досліджень та загальних пошуків корисних 
копалин. Побудова геологічних розрізів через 
складчасті структури по учбових геологічних 
картах   

6 

Разом за модулем 2 30 
Усього годин 112 

 
6.2. Організація самостійної роботи 

   І. Щотижня проводиться консультація для студентів по 
теоретичному матеріалу та виконанню практичних робіт. 

   2. Під час проведення консультацій бажаючі студенти 
можуть виконувати практичні роботи з допомогою викладача. 

   3.  Одночасно викладач  приймає виконані та оформлені 
індивідуальні роботи студентів. 

 
6.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачено 
навчальним планом  у вигляді курсової роботи (КрР) на тему: 
„Дослідження геологічної будови заданої території з написанням 
звіту.  

Обсяг КрР складає не менше 50 сторінок формату А4 а також 
чотири графічні додатки (геологічна карта, стратиграфічна 
колонка, геологічний розріз, тектонічна схема, умовні позначення) 
на ватмані формату А1 (594 х 841 мм).  Порядок виконання, 
оформлення та захисту КрР описаний у методичних вказівках. 
Оцінювання індивідуального завдання проводиться за відсотком 
виконання вказаних нормативних вимог і якістю графічних 
побудов. Виконання КрР обов'язкове для всіх студентів. 
 

7. Методи навчання 
Теоретичний матеріал викладається у вигляді лекцій з 

застосуванням мультимедійних пристроїв для показу 
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фотоматеріалів, що ілюструють відповідну тему. На практичних 
заняттях застосовуються  навчальні комплекти геологічних карт, 
геологічних розрізів, стратиграфічних колонок,  а також 
ілюстративні геологічні карти різних масштабів і призначення 
окремих регіонів і півкуль Землі в цілому. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
буде проводитися тестуванням і оцінюванням лабораторних, та 
самостійних робіт. Підсумковим контролем буде іспит (3-й 
семестр). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами 
робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 
конспектів; 
- робота на лабораторних  заняттях – шляхом усного 
опитування і перевірки виконаних завдань; 
- підготовка та презентація реферату; 
- участь в олімпіадах; 
- участь в науково-дослідній роботі кафедри; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 
конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи(завдань, що 
виконуються на лабораторних і практичних заняттях, результати 
самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, лабораторні і практичні роботи (у 
% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
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тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 
2. Завдання науково-творчого характеру (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

4-й семестр ( екзамен) 
Поточне тестування 
та самостійна робота 

Підсумко
вий тест  

(екзамен) 

Сума 

Змістовий  
модуль  1 

Змістовий модуль  
2 

Змістовий 
модуль 3 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т 8 Т9 Т 
10 

 
Т 
11 
 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

 
Т 
15 
 

Т 
16 

Т 
17 

 
Т 
18 
 

2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

Т1, Т2... Т23 — теми змістових модулів. 
                                                                       

5-й семестр (залік) 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 4 

100  
Т 19 

 

 
Т 20 

 

 
Т 21 

 
Т23 Т 23 
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20 20 20 20 20 
Т19, Т20 ... Т23 – теми змістових модулів. 

 
Розподіл балів за курсову роботу 

Індивідуальна  робота Сума 
Курсова робота  

100 Текстова частина  Графічні додатки захист 
40 20 40 

 
Шкала оцінювання: національна  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
82-89 добре  74-81 
64-73 задовільно  60-63 

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано 
з можливістю 
повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

10. Методичне забезпечення 
 

01-05-55 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Структурна геологія та 
геокартування".для студентів спеціальності 103 «Науки про 
Землю» (освітня програма «Геологія») / Мельничук В. Г.  – Рівне: 
НУВГП, 2019. – 30 с.  
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Рекомендована література 

11. 1. Базова 
1. Лукієнко О.І. Структурна геологія: Підручник. - 

Київський університет, 2008. 
2. Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт: 

Навч. посібник / І.0.Ковальчук, В.В. Шевчук. - К.: НМК ВО, 19Э8. - 104 с 
3. Галузевий стандарт України “Геологічне 

картографування. Типові умовні позначення” (ГСТУ 41 – 47 
– 2004). – Київ. – 2004. –105 с. 

11.2. Додаткова 
1. Атлас учебных геологических карт. /Ред. Ю.А.Зайцев, 

В.В.Козлов, М.М.Москвин. – Л.: Изд-во ВСЕГЕИ,1987, 30л. 
2. Глубинное геологическое картирование /П.А.Литвин, 

М.Б.Рыбаков, М.Л.Сахновский и др. – Л.: Недра, 1981, 280с.  
3. Організація та проведення геологічного довивчення 

раніше закартованих площ м-бу 1:200 000, складання та підготовка 
до видання Державної геологічної карти України масштабу 1:200 
000. Інструкція/Відп. ред. М. І. Лебідь. – К., 1999. – 296 с.. 

4. Кодекс України про надра (133/94-ВР в.д 27 липня 1994 р.). 
5. Лабораторные работы по структурной геологии, 

геокартированию и дистанционным методам. Учеб. Пособие для 
вузов /А.Е.Михайлов, В.В.Шершуков, Е.П.Успенский и др. – М.: 
Недра, 1988, 196 с. 

6. Методические указания по геологической съемке м-ба 
1:50000. 

Вып. 1. Геологическая съемка в районах развития осадочных 
пород. Коллектив авторов. Л.:Недра, 1969, 328с. 

Вып. 2. Геологическая съемка вулканогенных образований. 
Коллектив авторов. Л.: Недра,1971, 400с. 

Вып. 3. Геологическая съемка интрузивных образования. 
Коллектив авторов. Л.: Недра, 319с. 

Вып. 4. Геологическая съемка в областях развития 
метаморфических образований. Коллектив авторов. Л.: Недра, 
1972, 376с. 
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Вып. 16. Изучение тектонических структур / 
В.Д.Вознесенский, А.Н.Балашов, Н.В.Горлов и др. – Л.: Недра, 
1984, 287 с. 

7. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое 
картирование. 4-е изд. – М.: Недра, 1984, 464с. 

8. Павлинов В.Н., Соколовский А.К. Структурная геология и 
геологическое картирование с основами геотектоники. Основы 
общей геотектоники и методы геологического картирования. – М.: 
Недра, 1990, 318с. 

9. Організація та проведення геологозйомочних робіт і 
складання та підготовка до видання геологічної карти України 
масштабу 1: 50 000 (1: 25 000). Інструкція. – Київ. -  2002. 

12. Інформаційні ресурси 
1. Структурна геологія / [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/  
2. Лукієнко О.І. Структурна геологія : Підручник. – К.: 

Видавництво ТОВ «КНТ», 2008р.,-291 с / [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: 
www.geol.univ.kiev.ua/lib/Lukienko_struct_geology.pdf. – 

3. ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА 
УКРАЇНИ МАСШТАБУ 1:200 000  
(комплект взаємоузгоджених карт геологічного змісту з єдиною 
пояснювальною запискою). / [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma.htm 

4. Корсаков А. К. К 6 9 Структурна я геологи я : учебник / Л. 
К. Корсаков — М. : КДУ , 2009. — 328 с./ [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: 
http://geoschool.web.ru/library/books/ucheb/Korsakov.Structure.geolog
y.2009.pdf  

5.  Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи 
геологічної зйомки». / [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/geol_mapping.pdf  

6.  GC14KH9 Deutenhausen structural analysis – Geocaching.. / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://www.geocaching.com/geocache/GC14KH9_deutenha.. – 

7. Національна бібліотека ім.   В.І. Вернадського. / 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


