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ВСТУП 
 

 Навчальна дисципліна «Методи геологічної зйомки» належить курсів підготовки 
бакалаврів напряму Геологія за спеціалізацією «Геологія», що викладається на ІІІ курсі в 
2-му семестрі в обсязі 72 години – з них 34 годин лекцій, 38 годин самостійної роботи. 
Форма підсумкового контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни 
студенту присвоюється 2 кредити ECTS.  

Мета навчальної дисципліни «Методи геологічної зйомки» – ознайомлення 
студентів із загальними принципами геологозйомочних робіт та основними методами їх 
проведення. Завдання дисципліни – засвоєння студентами комплексу знань з головних 
методів геологічного картування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є геологічна, фізико-математична, 
хімічна та геохімічна основа методів геологічної зйомки, історія виникнення та розвитку 
методів, поділ території України на геокартувальні районі в залежності від складності 
геологічної будови, стан геологознімальних робіт в Україні, принципи обрання 
раціонального комплексу методів в залежності від району робіт. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 
– інструктивні вимоги до проведення геолого-зйомочних робіт масштабів 

1:200000, 1:50000; 
– принципи виділення районів за складністю геологічної будови; 
– методи геологічної зйомки осадових та вулканогенно-осадових 

стратифікованих тіл; 
– методи геологічної зйомки інтрузивних та ультраметаморфічних тіл; 
– методи геологічної зйомки четвертинних відкладів; 
– методи геофізичних досліджень при геолого-зйомочних роботах; 
– методи геохімічних досліджень при геолого-зйомочних роботах; 
– методи дистанційного зондування землі при геолого-зйомочних роботах; 
– принципи комплексування методів геологічної зйомки. 
Студент повинен вміти: 
– визначати коло геолого-знімальних завдань конкретного методу досліджень; 
– обирати оптимальний набір методів для геологічної зйомки конкретних 

територій; 
– аналізувати та правильно застосувати геохімічні, геофізичні та дистанційні 

методи досліджень; 
– визначати граничні межі коректності застосування методів геологічної зйомки.  
 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Для опанування навчальної 
дисципліни «Методи геологічної зйомки» студент попередньо повинен вивчити загальну 
геологію, топографію, мінералогію, структурну геологію та геокартування, буріння 
свердловин, пройти навчальну практику геологічної зйомки, буріння та застосування 
геофізичних методів. Комплекс знань з «Методів геологічної зйомки» необхідний для 
проходження виробничої практики, засвоєння курсу «Пошуки та розвідка родовищ 
корисних копалин». 

Системи контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань студентів 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2-х 
модульних контрольних робіт. Модульні контрольні роботи проводяться за рахунок годин 
відведених на самостійну роботу. Залік за дисципліною виставляється за сумою 
набраних балів. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною. 
 



 

Модульний контроль: 2 модульні роботи. 
 Змістовий 

модуль 1 ( ЗМ1 ) 
Змістовий 

модуль 2 ( ЗМ2 ) 
Разом 

(підсумкова оцінка) 
Максимальна оцінка в 

балах 30 70 100 

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр: 
ПО= ЗМ1+ ЗМ2 

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 

Шкала відповідності 
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

60-100 зараховано 

1-59 не зараховано 
 

 



НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

Кількість годин 
№

  
ле

кц
ії 

Назва лекції Лекції Лаб. роботи Самост. робота 

 
Змістовний модуль 1 

Загальні відомості про геолого-зйомочні роботи: мета, завдання, історія становлення 
та рівень сучасного розвитку, інструктивні вимоги до проведення геолого-зйомочних 

робіт 
1 Геолого-зйомочні роботи: мета, завдання, 

типи та види. Сучасне розуміння геологічної 
карти. Різниця між геолого-знімальними та 
геолого-картувальними роботами. Історія 
виникнення та становлення геолого-
зйомочних робіт. 

2  2 

2 Стан та сучасні проблеми геолого-
зйомочних робіт в Україні та Світі. Поділ 
території Україні на геолого-знімальні 
райони. Нормативна база геолого-
знімальних робіт. 

2  2 

3 Вимоги до картування геологічних тіл 
різного генезису, структурних форм, 
проведення геологічних границь. 

2  2 

4 Етапність та види геолого-знімальних робіт. 
Вимоги до складання та оформлення карт 
геологічного змісту. Структура 
пояснювальної записки. 

2  2 

Модульна контрольна робота 1   2 
Разом 8  10 

 
Змістовний модуль 2 

Методи геологічної зйомки 
5 Структурно-парагенетичні методи 

геологічного картування. 
4  4 

6 Геохімічні та мінералогічні методи. 4  2 
7 Застосування магніторозвідки при 

вирішенні геолого-знімальних завдань. 
2  4 

8 Застосування гравірозвідки при вирішенні 
геолого-знімальних завдань. 

2  2 

9 Застосування геофізичних досліджень 
свердловин при вирішенні геолого-
знімальних завдань. 

2  2 

10 Дистанційні методи геологічних досліджень. 8  8 
11 Використання ГІС-технологій та 

моделювання при складанні карт 
геологічного змісту. 

4  4 

Модульна контрольна робота 2   2 
Разом 26  28 

 
 ВСЬОГО  34  38 

 
Загальний обсяг 72 години, з них:  
Лекцій – 34 години. 
Самостійна робота – 38 годин. 



Змістовний модуль 1 
лекції – 8 годин 

 самостійна робота – 10 годин (з них  модульна контрольна робота – 2 години) 
 

Загальні відомості про геолого-зйомочні роботи: мета, завдання, історія становлення 
та рівень сучасного розвитку, інструктивні вимоги до проведення геолого-зйомочних 

робіт 
 

Лекція 1. Геолого-зйомочні роботи: мета, завдання, типи та види. Сучасне 
розуміння геологічної карти. Різниця між геолого-знімальними та геолого-картувальними 
роботами. Історія виникнення та становлення геолого-зйомочних робіт. – 2 год. 

Розглядається головна мета геолого-знімальних робіт – складання геологічної 
карти та завдання які виконуються для її складання – комплекс робіт з отримання 
достовірної геологічної інформації. Акцентується увага на подальшому використанні 
геологічної карти, як об’єкту геологічних досліджень – вирішення фундаментальних 
геологічних завдань (аналіз тектонічної будови, історії геологічного розвитку території, 
встановлення металогенічної спеціалізації території та т.і.), а також прикладних завдань – 
постановка пошукових та геолого-розвідувальних робіт, аналіз екологічного стану тощо. 
Проводиться межа між геолого-знімальними роботами (комплексом робіт з отримання 
первинної геологічної інформації) та геолого-картувальними (картоскладальними 
роботами переважно шляхом узагальнення всіх існуючих опублікованих та фондових 
даних про геологію району та прилеглих ділянок). 
 Завдання для самостійної роботи (2 год.) – Історія становлення геолого-
зйомочних робіт, приклади використання геологічних карт як об’єкту геологічних 
досліджень. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, веб-сайт Державної геологічної 
служби України (http://www.dgs.kiev.ua/)] 
 
 

Лекція 2. Стан та сучасні проблеми геолого-зйомочних робіт в Україні та Світі. 
Поділ території Україні на геолого-знімальні райони. Нормативна база геолого-
знімальних робіт. – 2 год. 

Розглядається діюча програма Держгеолокарта – 200, її цілі, завдання, передумови 
початку. Наводиться інформація про поділ України на геолого-знімальні райони в 
залежності від складності геологічної будови, а також особливості нормативних вимог до 
проведення та якості геолого-знімальних матеріалів. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – На контурній карті України винести 
геолого-знімальні райони. 

Рекомендована література: [веб-сайт Державної геологічної служби України 
(http://www.dgs.kiev.ua/), http://www.geonews.com.ua] 

 
 
Лекція 3. Вимоги до картування геологічних тіл різного генезису, структурних 

форм, проведення геологічних границь. 
Розглядаються вимоги до картування дочетвертинних стратифікованих відкладів та 

четвертинних, нестратифікованих утворень, структурних форм. Акцентується увага на 
зв’язку між генетичним типом геологічних утворень та набору методів, які можуть їх 
досліджувати. Детально розглядається поняття про достовірну геологічну границю, 
методи та способи її визначення. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – Аналіз вимог до точності проведення 
геологічних границь на картах та розрізах при  ГДП–200, ГЗР–50, ГЗР–25. 

Рекомендована література: [6, 7] 
 



 
Лекція 4. Етапність та види геолого-знімальних робіт. Вимоги до складання та 

оформлення карт геологічного змісту. Структура пояснювальної записки  – 2 години. 
Розглядаються підготовчий період та проектування, польові роботи, бурові та 

геофізичні роботи. Розбираються макети геологічних карт різного змісту, правила та 
вимоги компонування зарамочних елементів карти (обов’язкових та допоміжних), 
формування та організація легенди геологічної карти, система умовних позначень та 
індексів геологічних тіл. Наводиться структура пояснювальної записки до геологічної 
карти. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – Терміни та послідовність геолого-
знімальних робіт. Вимоги до оформлення макетів геологічної карти, геологічної карти 
похованих геологічних поверхонь, карти четвертинних відкладів, карти корисних копалин 
та прогнозу. 

Рекомендована література: [6, 7] 
 
 

 
Контрольні питання до змістовного модулю № 1: 

1. Охарактеризуйте сучасний стан геологознімальних робіт в Україні. 
2. В чому полягає різниця між геологічною зйомкою та геологічним картуванням. 
3. Охарактеризуйте сучасні проблеми геокартування. 
4. Типи районів на які поділяється  територія України в залежності від складності 

геологічної будови? Співвідношення районів з крупними тектонічними 
одниницями України. 

5. Охарактеризуйте загальні вимоги до геологознімальних робіт масштабів 1:200000 
та 1:50000. 

6. Наведіть вимоги до картування дочетвертинних стратифікованих утворень. 
7. Наведіть вимоги до картування четвертинних (пліоцен-четвертииних) 

стратифікованих утворень. 
8. Наведіть вимоги до картування нестратифікованих утворень. 
9. Наведіть вимоги до картування структурних форм. 
10. Дайте визначення поняттю геологічна границя. Наведіть вимоги до її точності 

проведення. 
11. Достовірна геологічна границя. 
12. Підготовчий період та проектування геологозйомочних робіт. 
13. Польові роботи. 
14. Геофізичні дослідження, що виконуються під час польових робіт. Їх мета та 

завдання. 
15. Бурові ти гірничі роботи. Їх мета та завдання. 
16. Прийняття польових матеріалів та їх перелік. 
17. Лабораторно-аналітичні роботи. Їх мета та завдання. 
18. Камеральні роботи. Їх мета та завдання. 
19. Загальні вимоги до змісту та оформленню карт геологічного змісту. Обов’язкові 

елементи геологічної карти. 
20. Карта корисних копалин та закономірностей їх розміщення. 
21. Схема прогнозу корисних копалин. Критерії виділення перспективності 

прогнозних площ. 
22. Об’єкти картографування для карт четвертинних відкладів. 

 
 
 

Змістовний модуль 2 
лекції – 26 годин 



 самостійна робота – 28 годин (з них  модульна контрольна робота – 2 години) 
 

Методи геологічної зйомки 
 
Лекція 5. Структурно-парагенетичні методи геологічного картування – 4 години. 
Розглядаються фундаментальні принципи на яких базуються структурно-

парагенетичні методи картування – системний підхід до вивчення первинних та 
вторинних (дислокаційних) форм залягання геологічних утворень. Перші – первинні 
розглядаються як геолого-структурний фон, на який накладаються наступні дислокаційні 
утворення. Вивчення дислокаційних утворень ведеться з точки зору історизму та 
взаємообумовленості новоутвореного структурного плану та реологічних обстановок в 
якому він формуються. Детально розглядається тектонофаціальний аналіз. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – складання порівняльної 
характеристики тектонофаціального аналізу та стрейн-аналізу. 

Рекомендована література: [8, 9] 
 
Лекція 6. Геохімічні та мінералогічні методи – 2 години. 
Завдання, які можуть вирішувати геохімічні та мінералогічні методи. Роль та місце 

методів в комплексі робіт з геологічної зйомки. Особливості постановки робіт та елементи 
методики в залежності від ландшафтних та геологічних умов проведення робіт, масштаби 
картування. Застосування та інтерпретація даних геохімічних та мінералогічних 
досліджень. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – карти геохімічних аномалій – правила 
складання, особливості легенди, їх інтерпретація. 

Рекомендована література: [10, 11, 12, 13] 
 
Лекція 7. Застосування магніторозвідки при вирішенні геолого-знімальних завдань. 

– 4 години. 
Застосування магніторозвідки при вирішенні геолого-знімальних завдань 

розглядається для трьох рівнів – планетарного, регіонального та детального, відповідно до 
вирішення питань дрібно-, середньо та крупномасштабного картування. Для кожного 
рівня досліджень розглядаються види робіт, мета їх проведення та матеріали, які 
отримуються, а також способи їх геологічної інтерпретації. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – аналіз геологічних карт та карт 
магнітних аномалій одного аркушу, геологічна характеристика позитивних та негативних 
магнітних аномалій та вірогідні способи їх інтерпретації. 

Рекомендована література: [14] 
 
Лекція 8. Застосування гравірозвідки при вирішенні геолого-знімальних завдань. – 

2 години. 
Гравірозвідка при вирішенні геолого-знімальних завдань застосовується на трьох 

рівнях – планетарному, регіональному та детальному, відповідно до вирішення питань 
дрібно-, середньо та крупномасштабного картування. Для кожного рівня досліджень 
розглядаються види робіт, мета їх проведення та матеріали, які отримуються, а також 
способи їх геологічної інтерпретації. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – аналіз геологічних карт та карт 
гравітаційних аномалій одного аркушу, геологічна характеристика позитивних та 
негативних гравітаційних аномалій та вірогідні способи їх інтерпретації. 

Рекомендована література: [15, 16] 

 



Лекція 9. Застосування геофізичних досліджень свердловин при вирішенні 
геолого-знімальних завдань. – 2 години. 

Розглядається застосування геофізичних досліджень для вивчення геологічного 
розрізу – літології, кутів падіння, корисних копалин, оцінки пористостості, проникності, 
колекторських властивостей гірських порід та можливої їх нафтогазоносной 
продуктивності. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) – аналіз геологічних карт та карт 
гравітаційних аномалій одного аркушу, геологічна характеристика позитивних та 
негативних гравітаційних аномалій та вірогідні способи їх інтерпретації. 

Рекомендована література: [17, 18, 19] 

 
Лекція 10. Дистанційні методи геологічних досліджень. – 8 годин. 
Розглядаються різноманітні методи дистанційного вивчення Землі (дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ)). Серед них вивчаються фотозйомки, телевізійні, сканерні, 
радіолокаційні, спектральні, інфрачервоні. Для кожного типа зйомок зазначаються межі 
його застосування та особливості геологічної інтерпретацій. Види зйомок класифікуються 
за колом геологічних завдань, які вони здатні вирішувати. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) – порівняльна характеристика методів 
дистанційних зондувань Землі з точки зору їх геологічного значення (студент самостійно 
визначає та обґрунтовує критерії по яких проводилось порівняння). 

Рекомендована література: [20, 21, 22] 
 
 
Лекція 11. Використання ГІС-технологій та моделювання при складанні карт 

геологічного змісту. – 4 години. 
Розглядається сучасний стан розвитку ГІС в геологічний галузі загалом та в 

геокартуванні зокрема. Розглядаються структурно-логічні принципи побудови ГІС для 
геокартування та структури баз даних геологічної інформації, як основи для створення 
нового покоління геологічних карт – візуалізованих оператором за вибраними ним 
параметрами необхідної геологічної інформації. Розглядаються шляхи та можливості 
первинної інтерпретації геохімічних, геофізичних, дистанційних та інших даних для їх 
геологічного аналізу та узагальнення. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) – порівняльна характеристика двох ГІС 
в сенсі можливості їх використання для геокартувальних завдань (студент самостійно 
визначає та обґрунтовує критерії по яких проводилось порівняння). 

Рекомендована література: [23, 24, 25] 
 



 
Контрольні питання до змістовного модулю № 2: 

1. Глибинне геологічне картування. Його мета, завдання, райони проведення. 
2. Структурно-парагенетичні методи геологічного картування. 
3. Застосування геохімічних та мінералогічних методів при геологічному картуванні. 
4. Застосування магніторозвідки при вирішенні геологічних завдань. 
5. Застосування гравірозвідки при геологічному картуванні. 
6. Використання геофізичних досліджень свердловин при геологічному картуванні. 
7. Характеристики геологічних комплексів які можна отримати за допомогою 

геолого-геофізичної інтерпретації даних? 
8. Сучасний стан розвитку методів дистанційного зондування Землі. Завдання які 

вони можуть вирішувати. 
9. Види дистанційних зондувань та їх матеріалів. 
10. Сучасний стан впровадження ГІС-технологій у геолого-знімальні роботи. 
11. Проблеми створення єдиних баз даних та стандартів для потреб геологічного 

картування. 
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