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ВСТУП 
 

Навчальна практика за спеціальністю для студентів 3-го курсу, що навчаються за 
спеціалізацією «геологія» орієнтована по-перше на закріплення та вироблення практичних 
навичок за навчальними дисциплінами третього року навчання, таких як «Основи 
структурного аналізу», «Петрографія», «Літологія», «Регіональна геологія», «Методи 
геологічної зйомки», «Стратиграфія». По-друге, навчальна практика є логічним 
продовженням практичної підготовки студентів за програмою практики з геологічної 
зйомки, буріння та застосування геофізичних методів, які вони проходили наприкінці 2-го 
курсу та є підготовкою до виробничної практики. 

За умови успішного опанування програми практики студенту присвоюється 3 
кредити ECTS. 

Тривалість практики – 3 тижні, які поділяються на дві частини. Перша частина 
строком у 12 діб, проводиться в Сколівському районі Львівської області (Сколівські 
бескиди), друга частина – 9 діб, в Коростишівському районі Житомирської області. 

Вибір місць проведення практики обумовлений якістю полігону, яка визначається 
ступінню відслоненості, набором літо-петрографічних комплексів та структур різного 
генезису та історії розвитку з врахуванням методичної постановки роботи. 

Дана програма присвячена першій частини практики. 
Карпатський полігон розташований в районі середньої течії річки Опір, в межах 

Скибової зони Карпат, а саме на межі скиб Параски та Зелемянки. Обидві скиби складені 
однаковим розрізом відкладів – верхньокрейдяним-палеогеновим флішем. Така геологічна 
ситуація є майже ідеальною для геодинамічних реконструкцій за структурними 
елементами, які супроводжували та забезпечували насування скиби Зелемянки на 
Параску. 

Перша частина практики зі спеціальності присвячена структурному аналізу. 
Мета практики – встановити структурне вираження та палеогеодинамічні 

особливості формування Скибової зони на прикладі принасувних частин скиб Зелемянка 
та Параска. 

Завдання практики: 
1. Складання геологічної карти полігону практики. 
2. Встановлення структурного вираження зони насуву скиби Зелемянка на скибу 

Параска. 
3. Визначення за геолого-структурними даними напрямків дії локальних 

напружень пов’язаних з насувною тектонікою. 
 
Вимоги до знань та вмінь 
Для успішного опанування програмою практики, вдосконалення та закріплення 

практичної складової підготовки за ОКР бакалавр, до рівня знань та вмінь студента 
встановлюються наступні вимоги: 

Студент повинен знати: 
– методику проведення геологічної зйомки; 
– правила ведення польової документації; 
– правила та способи складання геологічної карти та її оформлення; 
– правила складання пояснювальної записки до геологічної карти; 
– механічні основи структурного аналізу; 
– класифікацію, типи та види структурних маркерів; 
– польові методи визначення палеонапружень (методи М.В.Гзовського, 

О.І.Гущенко-Ж.Анжельє, П.М.Ніколаєва, В.Д.Парфьонова); 
– парагенезиси структурних елементів в зонах зсуву. 
 
 



Студент повинен вміти: 
– орієнтуватись на місцевості за допомогою топографічних карт та 

аерофотознімків; 
– користуватись топоосновою для прокладання маршруту та складання на її 

основі геологічної карти; 
– користуватись гірничим компасом та GPS для прив’язки на місцевості та 

замірів елементів залягання геологічних тіл, структурних маркерів та 
структурно-текстурних елементів гірських порід; 

– проводити геологічні маршрути; 
– описувати відслонення; 
– простежувати геологічні границі геологічних тіл вздовж та вхрест їх 

простягання; 
– виносити геологічні границі на топооснову; 
– діагностувати та описувати гірські породи; 
– відбирати та документувати зразки гірських порід; 
– складати каталоги зразків гірських порід та викопної фауни і флори; 
– діагностувати первинні та вторинні форми залягання геологічних тіл різного 

генезису; 
– визначати потужності пластових геологічних тіл; 
– користуватись структурними маркерами для визначення морфологічних 

особливостей геологічних тіл; 
– встановлювати історичну послідовність формування геологічних структур; 
– складати геологічну карту, геоморфологічну карту, карту фактичного 

матеріалу; 
– будувати геологічні розрізи; 
– обробляти та узагальнювати геолого-структурну інформацію за допомогою 

сітки Вульфа та планісфери Проніна. 
 

Система контролю знань та умови складання заліку. Контроль знань студентів 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Практика складається з трьох 
змістових модулів. Форма підсумкового контролю – диференційований залік. Змістові 
модулі виділяються виходячи з тематичних розділів практики: 

1. Геологічне картування полігону практики. 
2. Дослідження структурних особливостей зони насуву. 
3. Палеотектонічні реконструкції локальних полів напружень. 
Після успішного складання всіх змістових модулів студенти у складі бригад 

готують заключний звіт про практику, звітні карти, схеми та графічні додатки зі 
статистичної обробки геолого-структурних даних. Головна мета складання заключного 
звіту – узагальнення всіх геологічних даних для встановлення історичного та 
палеогеодинамічного аспектів розвитку тектоніки полігону практики. 

Захист проміжних модулів та практики відбувається усно. 
Сумарний результат навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною 

шкалою. 
 

Розрахунок модульного контролю: 
 
 

Змістовий 
модуль 1 ( ЗМ1 ) 

Змістовий 
модуль 2 ( ЗМ2 ) 

Змістовий 
модуль 3 (ЗМ3 ) 

Залік (Зл) 
Разом 

(підсумкова 
оцінка) 

Максимальна 
оцінка в балах 20 20 20 40 100 

Розрахунок підсумкової оцінки: 
ПО= ЗМ1+ ЗМ2 + ЗМ3 +Зл 

 



При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-59 – «незадовільно»; 
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  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

 
Студент, який за результатами поточного модульно-рейтингового контролю 

отримав в сумі менше 20 балів, не допускається до заліку (захисту) практики, оскільки 
навіть при отриманні максимальної кількості балів за залік (40), загальна сума балів буде 
менша за 60. Такий студент вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом практики. 

 
НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 
№ Тема самостійних робіт Кільк. годин 

Змістовий модуль 1 
Геологічне картування полігону практики 

1 Рекогносцировка місцевості 2 
2 Геологічні маршрути 10 
 Модульний контроль 1  
 Всього 12 

Змістовий модуль 2 
Дослідження структурних особливостей зони насуву 

3 Геологічне вираження зони насуву 6 
4 Структурні перетворення принасувних 

частин 
6 

 Модульний контроль 2  
 Всього 12 

Змістовий модуль 3 
Палеотектонічні реконструкції локальних полів напружень 

5 Дослідження тектонічної тріщинуватості 12 
6 Дослідження зон кліважу 6 
7 Дослідження складчастих форм 6 
 Модульний контроль 3  
 Всього 24 
8 Складання заключного звіту та підготовка 

до заліку 
6 

 РАЗОМ ЗА ПРАКТИКУ 54 



Змістовий модуль 1 
Геологічне картування полігону практики 

(12 годин) 
 

Будь-які детальні або спеціальні геологічні дослідження, не залежно від їх типу та 
виду, повинні спиратись на розуміння загальної геологічної будови території досліджень: 
знання стратифікованих утворень та наявності незгідностей між ними, проявів 
магматичних та метаморфічних тіл, розуміння їх структурної та формаційної позиції в 
будові, характеру залягання порід (горизонтальне, моноклінальне, складчасте) та 
наявність структурних поверхів, знання розломно-блокової будови, особливостей 
розломних структур. Саме тому практика починається з геокартувальних робіт. Базуючись 
на знаннях та вміннях отриманих під час проходження навчальної практики з геологічної 
зйомки, буріння та застосування геофізичних методів наприкінці 2-го курсу, студенти 
складають геологічну карту полігону. Наявність досвіду з геологічного картування 
Кримського полігону та враховуючи просту стратиграфію та достатньо витримане падіння 
та простягання порід, складання геологічної карти полігону не повинне скласти студентам 
труднощів. 

Роботи з геологічного картування починаються з загального огляду місцевості 
(рекогносцировки) метою якої є візуальний огляд особливостей рельєфу полігону, огляд 
відслонень типових відкладів. Рекогносцировка місцевості починається з огляду долини 
р. Опір з одного зі зручних місць – поблизу верхніх уступів Південного кар’єру, з якого 
відкривається вид на весь полігон (назва кар’єру умовна, дана з врахуванням його 
географічного розташування в південній частині полігону практики). Під час загального 
ознайомлення з полігоном робиться прив’язка до місцевості робочої топооснови та 
плануються оптимальні напрямки геологічних маршрутів. Виходячи з того, що місцевість 
заліснена, такими напрямками будуть руслові та прируслові частини малих водотоків 
(потічків) – приток р. Опір. Ознайомлення із головними літологічними різновидами 
гірських порід та характером їх залягання робиться на прикладі неробочих уступів 
Південного кар’єру. 

Після проведення рекогносцировки, бригади поділяються на дві маршрутні групи 
та на протязі двох робочих днів проводять геологічні маршрути та складають геологічну 
карту полігону в масштабі 1:10000. 

 
 
 

Змістовий модуль 2 
Дослідження структурних особливостей зони насуву 

(12 годин) 
 

Даний блок програми орієнтований на практичне закріплення знань з визначення 
геологічного вираження розломних зон та принасувних частин блоків. За результатами 
першого блоку практики, після встановлення положення та характеру тектонічного 
контакту між блоками – насуву, детально досліджуються ділянки структурно-тектонічних 
перетворень з ним пов’язані. 

На цьому етапі встановлюються зони деформаційних перетворень порід, які 
виражені зонами тектонічного меланжу, кліважу, будинажу та розлінзування, 
тріщинуватості та мілонітизації порід. Для зазначених структур повинні бути визначені їх 
інтенсивність прояву, регулярність, стадії розвитку, співвідношення з первинними 
структурами та накладеними, зроблені висновки про умови їх формування та стадійність 
розвитку. 

За результатами польових спостережень повинні бути встановлені точні прив’язки 
зон деформаційних перетворень, їх потужності, простягання та падіння, закономірності 



структурних перетворень гірських порід в залежності від наближення до фронту насуву, 
літології порід, що порушуються, набору дислокаційних структур. Такі зони 
досліджуються в принасувних частинах обох скиб – Зелемянки та Параски. 

Результатом досліджень є встановлення характеру структурної зональності 
деформаційних утворень та масштаби їх розвитку, виділення структур різного рангу. 

 
 
 

Змістовий модуль 3 
Палеотектонічні реконструкції локальних полів напружень 

(24 годин) 
 
Виконання робіт за даним модулем полягає в проведенні польових 

тектонофізичних досліджень. Базуючись на знаннях отриманих при вивченні навчальної 
дисципліни «Основи структурного аналізу» вивчаються тектонічна тріщинуватість, 
кліваж, складчасті форми. 

При вивченні тріщинуватості за допомогою гірничого компасу робляться заміри 
елементів залягання тектонічних тріщин, визначається їх генетичних тип – відриву чи 
сколювання. Для отримання найбільш достовірних даних про напрямки головних 
нормальних напружень кількість замірів тріщин на ділянках досліджень повинна 
налічувати до 100 і більше. При чому, під час вивчення тріщинуватості обов’язково 
повинні бути відділені первинні тріщини (діагенетичні) від вторинних (тектонічних). Для 
других встановлюються тип – відриву чи сколу. Для перших обов’язково визначається тип 
заповнення міжблокового простору (кальцитові, незаповнені), для других – азимут 
переміщення вісячого блоку за штрихами або борознами ковзання. Якщо характер 
переміщення встановити не вдається, визначається азимут схилення – напрямок падіння 
штрихів ковзання в площині тріщини. Остання вимога необхідна для встановлення систем 
спряжених тріщин, без яких не можливо діагностувати напрямки дії головних нормальних 
напружень, які призвели до їх формування. При вивченні тріщинуватості слід також 
відмічати співвідношення тріщин з первинним седиментаційним нашаруванням, 
виділяючи згідні, поперечні та косі тріщини. А також, за можливістю встановлювати 
етапи тріщиноутворення, що дозволить встановити історичний розвиток полів 
палеонапружень пов’язаних з насувоутворенням. 

Вимоги описані в попередньому абзаці ставляться і для вивчення кліважу. 
При структурному вивченні складчастих форм вивчаються елементи залягання 

крил та шарніру. Відмічається механізм вигину – пластичний чи крихко-пластичний. 
Останнє обов’язково співвідноситься з літологією порід та ступенем однорідності групи 
пластів, що вигинаються – відмічається переважання того чи іншого різновиду гірських 
порід (пісковиків, алевролітів, аргілітів). Окрема увага звертається на наявність 
міжшарового проковзування шарів один відносно іншого. В такому випадку, при 
наявності штрихів ковзання, такі поверхні шарів вивчаються за методикою досліджень 
тріщин сколювання з визначенням азимуту переміщення шару, який виступає в ролі 
вісячого крила. 

Виконані польові заміри залягання структурних елементів в камеральних умовах 
статистично обробляються за чотирма методами – М.В.Гзовського, О.І.Гущенко-
Ж.Анжельє, П.М.Ніколаєва, В.Д.Парфьонова. Застосування обробки даних за цими 
методами дозволяє засвоїти їх при проведенні реальних польових досліджень та порівняти 
їх межі застосування та результативність. 

Обробка за перерахованими методами здійснюється за допомогою винесення на 
діаграми відповідних структурних елементів за допомогою сітки Вульфа, а їх 
статистичний обрахунок за допомогою планісфери Проніна. Визначені напрямки 
головних нормальних напружень співвідносяться із геологічними даними стосовно 



насувоутворення та робляться висновки щодо кінематичних особливостей – існування 
виключно насувної складової, чи поєднання її з елементами зсуву вздовж зміщувача. 

 
 
 

Складання звіту про практику 
 

Звіт з навчальної практики складається з графічних матеріалів та текстової 
частини. Головним завданням складання звіту є системний підхід до узагальнення всієї 
отриманої геологічної інформації та створення логічно побудованої, несуперечливої 
моделі будови та геологічного розвитку полігону практики. 

 
Графічні матеріали: 
1. Карта фактичного матеріалу. 
2. Геологічна карта. 
3. Карти детальних геолого-структурних спостережень. 
 
Текстова частина: 
Вступ 
1. Геологічна будова району. 

1.1. Фізико-географічний нарис. 
1.2. Історія геологічних досліджень. 
1.3. Стратифіковані утворення. 
1.4. Тектоніка. 
1.5. Історія геологічного розвитку. 
1.6. Геоморфологія та рельєфоутворюючи процеси. 
1.7. Корисні копалини. 

2. Методика досліджень. 
3. Геолого-структурні дослідження. 
 3.1. Структурні перетворення порід в зоні насуву. 
 3.2. Тріщинуватість. 
 3.3. Кліваж. 
 3.4. Будинаж. 
 3.5. Складчасті форми. 
 3.6. Тектонічний меланж. 
 3.7. Структурна зональність та структурні парагенезиси. 
4. Реконструкція палеополів напружень зони насуву. 
Висновки 
Додатки (детальні геолого-структурні профілі, діаграми статистичної обробки 
структурних даних). 
 
При написанні звіту слід пам’ятати, що головним джерелом інформації для геолога 

є результати польових спостережень, їх аналіз, інтерпретація та узагальнення. Саме 
«кам’яний геологічний літопис» є тією книгою з якої пишеться звіт про проведені 
дослідження. 
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