


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета дисципліни – вивчення генезису, закономірностей будови та розвитку 
складчасто-розломних комплексів. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Розглядаються питання геологічної будови дислокованих комплексів з точки зору їх 
структурної організації та еволюції розвитку. Головна увага приділена розломно-
складчастим зонам. Предметом вивчення є структурні парагенезиси, тектонічні та 
динамічні передумови їх виникнення та становлення, закономірності їх структурної 
організації та взаємозалежності у процесі формування. Структурні парагенезиси 
вивчаються з обов’язкових врахуванням реологічних умов геологічного середовища, 
напружено-деформаційного стану та динаміки розвитку. 
 
4. Завдання: засвоєння студентами знань про: 

- структурні парагенезиси; 
- закономірності будови структурних парагенезисів; 
- закономірності розвитку структурних парагенезисів; 
- реологічні умови та їх зміну в процесі деформацій геологічного середовища; 
- методи досліджень структурних парагенезисів; 
- методи картування зон розвитку дислокаційної тектоніки; 
- методи оцінки достовірності побудованих моделей та інтерпретації зон 

розвитку розломно-складчастих деформацій. 

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Поняття про структурний 
парагенезис та їх ієрархію. 

лекції письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Реологічні умови геологічних 
середовищ та їх ознаки. 

лекції, практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Структурні парагенезиси 
складчастих форм. 

лекції письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Фізичні особливості 
розломоутворення. 

лекції письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Елементарні парагенезиси зон 
сколювання. 

лекції практичні 

роботи 
до 5% 

1.6 Структурні парагенезиси граніто-
гнейсових комплексів 

лекція письмова 

роботи 
до 5% 

1.7 Структурні парагенезиси 
складчасто-насувних зон. 

лекція письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Визначати механізми утворення 
складчастих форм. 

практичні заняття, 
самостійне навчання 

практичні 

роботи 
до 20% 

2.2 Визначати глибини занурення 
геологічних тіл та ступінь їх 
літифакції. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 10% 

2.3 Використовувати метод 
збалансованих розрізів. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 5% 

2.4 Оцінювати глибину залягання практичне заняття, практична до 5% 



детачменту та автохтону. самостійне навчання робота 

3.1 Вміти аргументувати та 
підтверджувати свої знання 
особисто. 

самостійне 

самовдосконалення 

захист 

практичних 

робіт, іспит 

до 10 % 

4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисті 
рішення. 

самостійне 

самовдосконалення 

захист 

практичних 

робіт, 

виконання 

письмових 

робіт, іспит 

до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студента. 

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: (для вибіркових дисциплін необов’язково) 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з структурних парагенезисів складчастих форм – 20 балів 

(рубіжна оцінка 12 балів). 
2) Контрольна робота з складчасто-насувних зон – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. На іспиті студент письмово викладає два питання білету, визначає структурні 
парагенезиси за навчальною геологічною картою. Письмово викладені знання студент 
доводить у спілкуванні з екзаменаційною комісією та обґрунтовує структурну 
інтерпретацію заданої ділянки карти. Під час усного обґрунтування студенту можуть 
бути задані додаткові питання в рамках програми навчальної дисципліни.  Підсумкове 
оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Практичні Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 

Максимум 20 20 20 40 100 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання 5 
практичних робіт, максимальна оцінка за виконання яких складає – 20 балів, а рубіжна – 
12 балів (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити 
поставлені задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення завдання) та 
проведення 2 письмових модульних контрольних робіт, які виконуються у 
позаудиторний час. Максимальна оцінка за кожну контрольну роботу складає 20 балів, а 
рубіжна – 12 балів. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. 

7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практ. Сем. С.Р. 

Змістовий модуль 1.  СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДЧАСТИХ 
ФОРМ. 

1 
Тема 1. Структурний парагенезис та його 

структурно-текстурні елементи.  4   10 

2 
Тема 2. Структурні парагенезиси складчастих 

форм.  
4  2 12 

3 
Тема 3. Структурні парагенезиси граніто-

гнейсових структур*. 
4 2 2 20 

4 
Тема 4. Структурні парагенезиси зон 

сколювання. 
6 2 2 20 

 Модульна контрольна робота 1     

Змістовий модуль 2. СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДЧАСТО-

НАСУВНИХ СТРУКТУР 

5 
Тема 5. Структурні парагенезиси розломних 

зон*. 
6  2 20 

6 
Тема 6. Структурний парагенезис складок зриву, 

підкидо-складок, рампових складок, 
складок росту. 

6 2 2 22 

7 
Тема 7. Визначення глибини залягання та 

ступеню літифікації гірських порід. 
6  2 20 

8 
Тема 8. Оцінка достовірності структурной 

моделі складчасто-насуних зон. 4 2 2 24 

9 
Тема 9. Вплив деформаційних процесів на 

ступінь літифікації гірських порід*. 4   22 

 Модульна контрольна робота 2     

 ВСЬОГО 44 8 14 170 

 

* - тему винесено на самостійне опрацювання. 

 

Загальний обсяг 240 год., в тому числі: 

Лекцій – 44 год. 

Семінарські заняття – 14 год.  

Практичні заняття - 8 год. 

Консультацій – 4 год. 

Самостійна робота - 170 год. 
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