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1. Мета дисципліни – вивчення форм залягання геологічних тіл та їх співвідношень у 
верхній частині земної кори, процесів та умов їх формування та структурної еволюції, 
основ геологічного картування. 
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Наявність мінімальної оцінки (60 балів за 100 шкалою) за навчальними 
дисциплінами «Загальна геологія», «Топографія», «Лінійна алгебра та аналітична 
геометрія» або «Вища математика», «Фізика». 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках навчальної дисципліни студенти вивчають весь спектр первинних та 
вторинних форм залягання геологічних тіл. Морфологія структур розглядається з 
урахуванням головних факторів напружено-деформаційного стану, розвитку 
структурних парагенезисів та закономірностей їх будови. Навички виділення, опису та 
тектонічної інтерпретації структур студенти закріплюють на практичних заняттях. 
Практичні заняття згруповані у два блоки. Перший з них орієнтований на розвиток у 
студентів навичок використання елементарних геометричних прийомів, що 
застосовуються в геологічному картуванні. Другий блок орієнтований на отримання 
студентами компетенцій з читання геологічних карт та побудови до них геологічних 
розрізів. Навчальна дисципліна є необхідною складовою для успішного виконання курсової 
роботи зі структурної геології та геокартування та проходження комплексної 
навчальної практики з геологічного картування. 

 
4. Завдання: засвоєння студентами знань про: 

- енергетичні джерела корового структуроутворення; 
- структурогенеруючі процеси; 
- напружено-деформаційний стан; 
- первинні форми залягання та структури осадових тіл та їх комплекси; 
- вторинні форми залягання та структури осадових тіл та їх комплекси; 
- розривні порушення їх генезис, кінематику та умови утворення; 
- структури магматичних комплексів; 
- структури метаморфічних комплексів; 
- геометричні основи геологічного картування. 

 
 

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 Взаємозалежність між 
енергетичними джерелами 
структуроутворення, процесами та 
структурними формами. 

лекції письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Діагностичні ознаки первинних 
форм залягання геологічних тіл. 

лекції, практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Діагностичні ознаки вторинних 
форм залягання геологічних тіл. 

лекції, практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 



1.4 Типи та види геологічних карт, 
систематику умовних позначень. 

лекція, практичне 
заняття 

письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Основні геометричні способи, що 
використовуються при складанні 
геологічних карт 

практичні заняття практичні 

роботи 
до 5% 

1.6 Методи статистичної обробки 
результатів структурних 
досліджень 

лекція письмова 

роботи 
до 5% 

1.7 Етапи проведення геологозйомочних 
робіт. 

лекція письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Виділяти та описувати первинні та 
вторинні форми залягання 
геологічних тіл різного генезису у 
відслоненнях та на геологічних 
картах.  

практичні заняття, 
самостійне навчання 

практичні 

роботи 

(геологічні 

розрізі) 

до 20% 

2.2 Застосовувати геометричні 
прийоми при складанні геологічних 
карт та розрізів. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 10% 

2.3 Будувати геологічні розрізи. практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 5% 

2.4 Статистично обробляти 
результати вивчення елементарних 
структурних елементів. 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

практична 

робота 
до 5% 

3.1 Вміти аргументувати та 
підтверджувати свої знання 
особисто. 

самовдосконалення захист 

практичних 

робіт 

до 10 % 

4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисті 
рішення. 

самовдосконалення захист 

практичних 

робіт, 

виконання 

письмових 

робіт 

до 5% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПР1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в 

області наук про Землю. 
+ + + +  +  + + + +   

ПР5. Використовувати  інформаційні технології, 

картографічні та геоінформаційні моделі в області наук 

про Землю 

    + +  + + + +   

ПР9. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних 

технологій тощо при вивченні природних процесів 

формування і розвитку геосфер. 

     + +  +     

ПР10. Знати і застосовувати теорії, парадигми, 

концепції та принципи в геофізиці та при обробці 

геолого-геофізичної інформації 

    + +  + + + +   

ПР13Уміти доносити результати діяльності до 

професійної аудиторії  та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення 

           + + 



Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студента. 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота зі вступу до структурної геології та основних понять про 
напружено-деформаційний стан – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

2) Контрольна робота з первинних та вторинних форм залягання осадових тіл, типів 
розломів – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Контрольна робота зі структури магматичних та метаморфічних комплексів, типів 
складчастостей, малих структурних форм та ін’єктивної тектоніки  – 10 балів 
(рубіжна оцінка 6 балів). 

4) Оцінка за виконання практичних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. На іспиті студент письмово викладає два питання білету та будує геологічний 
розріз. Письмово викладені знання студент доводить у спілкуванні з екзаменаційною 
комісією та обґрунтовує побудований розріз. 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 

Змістовий 

модуль 3 

Практичні Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 6 6 6 18 24 60 

Максимум 10 10 10 30 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: проведення 3 
письмових модульних контрольних робіт (друга у вигляді тесту) та виконання 14 
практичних робіт (зарахування практичних відбувається за результатами їх захисту 
викладачу). 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  лекції 

Кількість годин 

лекції практ. С.Р. 

Змістовий модуль 1.  Головні поняття «Структурної геології та геокартування» 

1 Тема 1. Об’єкт досліджень та завдання структурної геології. 2 0 2 

2 
Тема 2. Силові чинники корового структуроутворення та 

деформаційні процеси у геологічних середовищах. 
4 0 8 

 Модульна контрольна робота 1  2  

Змістовий модуль 2. Форми залягання осадових геологічних тіл, складчасті та 



розривні структури 

3 Тема 3. Первинні форми залягання осадових геологічних тіл. 4 6 8 

4 Тема 4. Складчасті форми залягання геологічних тіл. 6 4 12 

5 
Тема 5. Структури мезорівня (тріщинуватість, кліваж, 

будинаж, розлінзування, кінкбанди) 
6 2 10 

6 Тема 6. Розломи. 6 2 10 

 Модульна контрольна робота 2  2  

Змістовий модуль 3. Форми залягання магматичних та метаморфічних утворень. 

Ін’єктивна тектоніка. Геологічне картування. 

7 Тема 7. Форми залягання магматичних утворень. 4 4 10 

8 Тема 8. Форми залягання метаморфічних утворень. 4 2 10 

9 Тема 9. Ін’єктивна тектоніка. 4 2 10 

 Модульна контрольна робота 3  2  

 ВСЬОГО 40 28 80 

 

Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 

Лекцій – 40 год. 

Практичних – 28 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 
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