




1. Мета дисципліни – вивчення деформаційних структур та текстур гірських порід. 
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Відсутні. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Опанування навчальної дисципліни починається з оновлення та поглиблення знань 
студентів про напружено-деформаційний стан та механізми деформацій, їх 
використання при вивченні мікроструктур гірських порід. Головна увага приділяється 
деформаційним механізмам, які реалізовуються на рівні межзернової взаємодії, на рівні 
окремих зерен мінералів та їх агрегатів. На основі комплексу знань з мінералогії 
породотвірних мінералів та петрографії, в першу чергу магматичних та 
метаморфічних гірських порід, вивчаються розвиток вторинних деформаційних 
структур з урахуванням РТ-умов та механізмів деформації. Практичні роботи 
базуються на дослідженні структурно-текстурних особливостей гірських порід в 
прозорих шліфах з використання полярізаційного мікроскопу та п’ятивісного столика 
Федорова.  

 
4. Завдання: засвоєння студентами знань про: 

- деформаційні текстури гірських порід; 
- крихкі деформації кристалів та їх агрегатів; 
- внутрішньокристалічні деформації; 
- деформаційне двійникування та заломлення в кристалах; 
- перекристалізацію в умовах стресу; 
- особливості деформування головних породоутворюючих мінералів; 
- первинні та вторинні орієнтовані текстури гірських порід; 
- мікроструктури зон зсуву та сколювання; 
- мікроструктури розширення (прожилки, тіні тиску, кайми); 
- природні індикатори тиску, температури, напружень та реології гірських порід; 
- методи досліджень тектонічних мікроструктур. 

 
 
 

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 Характеристики гомогенного та 
гетерогенного середовища, течії та 
деформації. 

лекції письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Ознаки крихких та пластичних 
деформацій на рівні структури 
гірської породи. 

лекції, практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Деформаційну поведінку головних 
породотвірних мінералів. 

лекції письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Механізми формування 
деформаційних текстур 

лекції письмова 

робота 
до 5% 



1.5 Умови виникнення крихких та 
пластичних деформацій в гірських 
породах. 

лекції практичні 

роботи 
до 5% 

1.6 Статистичні методи досліджень 
розподілу кристалографічних 
елементів зерен. 

лекція письмова 

роботи 
до 5% 

1.7 Сучасні експериментальні розробки 
з вивчення деформацій в кристалах 
та гірських породах в цілому. 

лекція письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Розрізняти та описувати первинні 
та деформаційні структури та 
текстури гірських порід.  

практичні заняття, 
самостійне навчання 

практичні 

роботи 
до 20% 

2.2 Отримувати статистичні дані про 
розподіл кристалографічних 
елементів породоутворюючих 
мінералів. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 10% 

2.3 Використовувати синоптичні 
діаграми для інтерпретації 
результатів статистичного 
аналізу розподілу 
кристалографічних елементів 
мінералів. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 5% 

2.4 Робити комплексну інтерпретацію 
деформаційних процесів за 
комплексом структурно-
текстурних даних. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 5% 

3.1 Вміти агрументувати 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% 

 

6. Структура курсу: лекційні і лабораторні заняття, самостійна робота студента. 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з властивостей мінералів та їх деформаційної поведінки в різних 

термодинамічних умовах – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

2) Контрольна робота з структурно-текстурних та статистичних індикаторів типів 
тектонітів та умов їх утворення – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. На іспиті студент письмово викладає два питання білету, інтерпретує шліф 
тектоніту або статистичну діаграму розподілу кристалографічних елементів заданого 



мінералу. Письмово викладені знання студент доводить у спілкуванні з екзаменаційною 
комісією та обґрунтовує структурну інтерпретацію заданої породи. 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 

Лабораторні Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 6 6 24 24 60 

Максимум 10 10 40 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 (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 
вирішити поставлені задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення 
завдання). Максимальна оцінка за виконання 5 практичних робіт - 40 балів (рубіжна 
оцінка - 24 бали). А також передбачає  проведення 2 письмових модульних контрольних 
робіт, які виконуються у позаудиторний час. Максимальна кількість балів за кожну 
контрольну роботу складає 10 балів, а рубіжна – 6 балів.  Підсумкове оцінювання 
проводиться у формі письмово-усного іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
Семінарські і 

практичні 
заняття. 

С.Р. 

Змістовий модуль 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ 
СТРУКТУР ТА ТЕКСТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД. 

1 
Тема 1. Напружено-деформаційний стан, 

його виникнення та фази розвитку.*  4 2 10 

2 
Тема 2. Деформаційні механізми в гірських 

породах.* 
4 2 10 

0 
Тема 3. Особливості деформації головних 

породотвірних мінералів гірських 
порід. 

4 2 15 

4 Тема 4. Деформаційні структури та текстури. 4 6 15 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА МІКРОТЕКТОНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

5 Тема 5. Дослідження зон зсуву. 4 2 10 

6 Тема 6. Дослідження зон розтягу. 4 2 10 

7 Тема 7. Природні ознаки деформацій.* 4 2 10 

8 
Тема 8. Мікроструктурний аналіз на 

п’ятиосному століку. 4 10 50 

9 
Тема 9. Експериментальне моделювання в 

мікротектоніці.* 4 2 10 

 Модульна контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 36 30 140 

 

* - тему винесено на самостійне опрацювання. 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 36 год. 

Практичні  – 10 год. 

Семінарські  – 20 год. 

Консультацій – 4 год. 

Самостійна робота - 140 год. 
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