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ВСТУП 
 Дисципліна „Геологія докембрію”  є складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.04010301-
Геології «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103-Геологі, спеціальності 8.04010301-Геології 
Дана дисципліна  є вибірковою (дисципліна самостійного вибору навчального 
закладу), за спеціальністю (спеціалізацією) - Геології. 
Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 120 год. (4 кредитів 
ECTS) зокрема: лекції – 28 год., практичні- 8 год. самостійна робота –84 год. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульно-контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни – полягає у засвоєнні студентами речовинних і структурних 
особливостей метаморфічних, плутоно-метаморфічних і плутонічних утворень 
Українського щита (УЩ).  

Завдання курсу: розгляд основних факторів метаморфізму та відповідних 
типів метаморфізму, з’ясування взаємозв’язків між речовинними та 
структурними перетвореннями під час метаморфізму, засвоєння особливостей 
стратиграфічного та формаційного розчленування ранньодокембрійських 
утворень УЩ та аналіз наявних геологічних та формаційних карт щита. 
Структура курсу: Передбачає проведення двох модульних контрольних робіт  
протягом семестру. Перший змістовий модуль складається з  двох тем 1, 2, 
перша тема містить в собі 5 лекцій та 1 практичну роботу, друга тема – 3 лекції 
і 1 практичну роботу. До другого змістового модуля входять також 2 теми 
(теми 3, 4). Третя та четверта теми містять у собі по 3 лекції та по1 практичній 
роботі.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал, передбачений програмою курсу, зокрема, 
характер взаємозв’язків між речовинними і структурними перетвореннями під 
час метаморфізму; 
-засвоїти існуючі схеми стратиграфічного та формаційного розчленування 
метаморфічних утворень УЩ; 
вміти: аналізувати існуючі геологічні, структурно-формаційні та              
тектонічні карти УЩ та використовувати їх у практичній діяльності. Складати 
кінематичні  схеми фанерозойських поясів планети. 

Місце дисципліни у практичній реалізації курс базується на знаннях та 
навичках, отриманих студентами під час проведення навчальних і виробничої 
практик та прослуховування цілого ряду курсів, а саме геотектоніка, тектоніка, 
петрографія, геофізика та інш. 

Зв’язок з іншими дисциплінами, що  поєднує складні у теоретичному 
сенсі і важливі у практичному відношенні  розділи структурної геології, 
петрографії метаморфічних порід, стратиграфії України і дозволяє отримати 
цілісну картину будови УЩ та усвідомити існуючі проблеми цього 
спрямування.Застосовується у подальшій науковій роботі пов’язаній з геолого-
геофізичними дослідженнями, тектонопетрографічними , тектонофізичними та 
інш. 



 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2  - 68 год, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми  
3, 4 –52 год. Обов’язковим для іспиту є здачою модульних контрольних робіт та практичних 
робіт не менше ніж 10 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10 балів Max. –30  бали Min. –10 бали Max. – 30 балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів, деканатом до здачі іспиту не допускаються.. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

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

 
  Шкала відповідності іспиту    
               

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
 
 
 
 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  



 
 
Змістовний модуль 1: Сучасні уявлення про метаморфізм, метаморфічні породи та 
деформаційні структури метаморфічних комплексів. 
 
Тема 1. Фактори і типи метаморфізму. Система мінеральних фацій. Речовинні 
та структурні аспекти метаморфізму (42 год.). Геодинаміка мантії, теплові 
режими та теплові потоки., аналіз томографічних карт. 
Тема 2. Деформаційні структури метаморфічних комплексів (26 год.). Реологія 
гірських порід, тектоносфера, аналіз реологічних гірських порід. 
 
Змістовний модуль 2: Структурно-формаційні комплекси Українського щита.  
Тема 3. Стратиграфічний та формаційний підходи у розчленуванні 
ранньодокембрійських утворень (26 год.). Конвергентні, дивергентні зони 
планети. Механізм внутрішньоплитного структуроутворення. 
Тема 4. Структурно-формаційні комплекси Українського щита (26 год.).  
Гравітаційна сітка. Геодинаміка Українських зон. Розв’язок задач напруженого  та 
деформаційного стану навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Лекції Прак
т. 

Самост. роб. 

Змістовий модуль 1 
Сучасні уявлення про метаморфізм, метаморфічні породи та деформаційні 

структури метаморфічних комплексів 
1 Тема 1.Фактори і типи метаморфізму. 

Система мінеральних фацій. Речовинні 
та структурні аспекти метаморфізму 
Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт та 
завдання курсу. Загальні особливості 
ранньодокембрійського розвитку планети. 
Структурні і речовинні аспекти у вивченні 
ранньодокембрійських утворень 

2 6 

2 Лекція 2. Розвиток уявлень про 
метаморфізм та метаморфогенне 
структуроутворення у світі та в Україні 

2 6 
 

3 Лекція 3. Основні фактори та типи 
метаморфізму 

2 6 

4 Лекція 4. Система мінеральних фацій. 
Метаморфічні гірські породи 

2 6 

5 Лекція 5. Ультраметаморфізм та 
ультраметаморфічні утворення 

2 

2 

6 

6 Тема 2. Деформаційні структури 
метаморфічних комплексів. 
Лекція 6. Об’ємно-площинні та лінійні 
структурно-текстурні елементи 
метаморфічних гірських порід. Складчасті 
форми та розривні порушення 
метаморфічних та ультраметаморфічних 
комплексів.   

2 6 

7 Лекція 7. Граніто-гнейсові овали, граніто-
гнейсові куполи та граніто-гнейсові 
монокліналі, як провідні структурні 
форми ультраметаморфічних комплексів 

2 6 

8 Лекція 8. Геодинамічні аспекти 
метаморфізму та ультраметаморфізму 

2  

2 
 

6 

 Модульна контрольна робота 1*  
Змістовий модуль 2 

Структурно-формаційні комплекси Українського щита. 
9 Тема 3.Стратиграфічний та формаційний 

підходи у розчленуванні 
ранньодокембрійських утворень 
 Лекція 9. Тектонічне районування 
Українського щита 

2 6 

10 Лекція 10. Стратиграфічний та формаційний 
підходи у розчленуванні метаморфічних та 
ультраметаморфічних утворень 
Українського щита3 

2 6 

11 Лекція 11. Кореляційна 
хроностратиграфічна схема раннього 

2 

2 
 

6 



докембрію Українського щита 
12 Тема 4. Структурно-формаційні 

комплекси Українського щита 
Лекція 12. Структурно-формаційні 
комплекси та їх набори на щитах різних 
континентів. Чарнокіт-гранулітові 
структурно-формаційні комплекси 
Українського щита 

2 6 

13 Лекція 13. Плагіограніт-амфіболітові 
структурно-формаційні комплекси 
Українського щита. Супракрустальні 
формації. 

2 6 

14 Лекція 14. Плутонометаморфічні та 
плутонічні формації плагіограніт-
амфіболітових структурно-формаційних 
комплексів Українського щита. Тоналіт-
зеленокам’яні структурно-формаційні 
комплекси Українського щита: загальна 
характеристика середньопридніпровського 
та косівцівського СФК. 

2 

2 

6 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота2* 
 ВСЬОГО 28 8 84 
*Контрольні модульні роботи проводяться під час лекційних або практичних  робіт 
 
Загальний обсяг 120 год, у тому числі –  
Лекцій – 28 год, 
Практичних робіт – 8 год 
Самостійна робота – 84 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовний модуль 1 



Сучасні уявлення про метаморфізм, метаморфічні породи та деформаційні 
структури метаморфічних комплексів 

Тема 1 
Фактори і типи метаморфізму. Система мінеральних фацій. Речовинні та структурні 

аспекти метаморфізму ( 42 год.) 
 
Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт та завдання курсу. Загальні особливості 
ранньодокембрійського розвитку планети. Структурні і речовинні аспекти у вивченні 
ранньодокембрійських утворень – 2 год. Аналізуються теоретичні і прикладні проблеми, 
пов’язані із особливостями найбільш ранніх етапів розвитку планети, труднощі у 
розчленуванні та діагностиці високометаморфізованих утворень, визначенні їхнього віку та 
генезису. Аналіз взаємозалежностей речовинних та структурних перетворень.  
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Опрацювати літературу щодо факторів 
метаморфізму та визначення типу метаморфізму за провідними факторами. 
  
Лекція 2. Розвиток уявлень про метаморфізм та метаморфогенне структуроутворення у 
світі та в Україні – 2 год. Аналізується поняття метаморфізму Ван-Хайза, ідея глибинних зон 
у роботах Ю.Седерхольма, У.Грубенмана, П.Нігглі, Ф.Бекке., режим легких компонентів 
(В.Соболєв, Дж.Гіббс, Д.Коржинський) та значення експерименту у вченні про метаморфізм, 
еволюція уявлень про структурно-текстурне впорядкування метаморфічних комплексів 
(роботи М.Семененка, Уайта, Вейса, Рамсі, В.Еза, Ю.Міллера, А.Казакова, Є.Паталахи та ін. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Студенти повинні опрацювати літературу 
структуроутворення  на Землі. 
 
Лекція 3. Основні фактори та типи метаморфізму – 2 год. Аналізується значення 
флюїдного режиму, усебічних тисків і температур як основних факторів метаморфізму, 
пропонується типізація метаморфізму за провідними факторами та стійкими їх групами. 
Характеризуються власне метаморфічні та метасоматичні системи, пірометаморфізм 
(термальний, контактовий), високобаричний метаморфізм, динамометаморфізм,  флюїдо-
динамо-термальний метаморфізм; характеризується регіональний та локальний, 
прогресивний та регресивний метаморфізм. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Опрацювати літературу щодо  всіх типів 
метаморфізму . 
  
Лекція 4. Система мінеральних фацій. Метаморфічні гірські породи -2 год. Аналізуються 
існуючі системи мінеральних фацій метаморфізму та розглядаються метаморфічні утворення 
різних фацій метаморфізму, у тому числі динамометаморфізм та типи тектонітів. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Оформлення практичної роботи та  
проаналізувати  існуючі системи мінеральних фацій. Розглянути різні форми метаморфізму. 
  
Лекція 5. Ультраметаморфізм та ультраметаморфічні утворення -2 год. Аналізуються РТ-
умови та флюїдний режим процесів високотемпературного кремній-лужного метасоматозу, 
часткового та повного плавлення (автохтонної гранітизації). Розглядаються 
ультраметаморфогенні утворення: мігматити, граніто-гнейси та ін. 
Практична робота №1. Аналіз навчальної колекції метаморфічних порід та учбових 
карт із зображенням метаморфічних комплексів – 2 год.  
 1. Встановити типи та ступені метаморфізму, розпізнати площинні та лінійні 
структурно-текстурні елементи.  
 2. Розділити по схемі колекцію метаморфічних порід. 

3. Проаналізувати зображення на геологічних картах різнотипних метаморфічних 
утворень, складчастих і розривних структур та особливих граніто-гнейсових форм.  



4. Побудувати розрізи в хрест простягання структурних форм (за учбовими картами). 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Опрацювати літературу щодо факторів 
метаморфізму та визначення за провідними факторами типи метаморфізму 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Існуючі визначення метаморфізму та уявлення про головні фактори. 
2. Усебічний тиск та стрес як чинники метаморфізму.  
3. Роль температури при метаморфізмі. 
4. Флюїди як регулятор температури і тиску. 
5. Флюїдний режим як фактор метаморфізму. 
6. Типізація метаморфізму за провідними факторами. 
7. Система мінеральних фацій метаморфізму та метаморфічні гірські породи. 

Рекомендована література: 
Основна: 

 
1. Каляев Г.И., Крутиковская З.А., Жуков Г.В., Рябенко В.П. Тектоника 

Украинского щита. – Киев: Наукова думка, 1973. – 300 с, частина 1-2. 
2. Карта  геологических формаций Украинского щита. – масштаб 1:500000. 

Объяснительная записка / Ред. Е.М.Лазько. Киев: ПТЭ, 1991. – 116 с, 
частина 1-2. 

3. Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских образований 
Украинского щита для геологических карт м-ба 1:50000 // Оъяснительная 
записка. – Киев:Мингео УССР, Центр. Тематич. Экспедиция, 1986. – 123 с, 
розд.1. 

Додаткова: 
4. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии: Учеб. пособие. – К: Вища школа. Головное изд-во, 
1989. – 279 с, частина 1.. 

 
 
  
 

Тема 2 
Деформаційні структури метаморфічних комплексів (26 год.) 

 
Лекція 6 Об’ємно-площинні та лінійні структурно-текстурні елементи метаморфічних 
гірських порід. Складчасті форми та розривні порушення метаморфічних та 
ультраметаморфічних комплексів.  -2 год. Розглядаються різні типи реліктової шаруватості, 
зокрема, коса та ритмічна шаруватість, класифікуються та детально розглядаються власне 
метаморфічні директивні текстури: смугастість, сланцюватість та кліваж, аналізуються 
існуючі класифікації цих текстур та динамо-кінематичні умови їх виникнення. 
Розглядаються типи лінійності щодо тектонічних переміщень (а-лінійність, в-лінійність) та їх 
категорії за виразом: мінеральна лінійність, лінійність мінеральних агрегатів скіалітів та 
включень, борозн ковзання та лінії перетину послідовно виникаючих площин). 
Розглядаються найпоширеніші у метаморфічних комплексах складки поздовжнього та 
поперечного стиснення, а також складки ламінарного течіння і псевдоскладки сколювання. 
Аналізуються динамо-кінематичні умови їх формування. Аналізуються морфологічні і 
реологічні типи розривних порушень 



Завдання для самостійної роботи (6 год.). Опрацювати літературу щодо лекційного 
матеріалу та інтернет ресурси. 
 
  
Лекція 7. Граніто-гнейсові овали, граніто-гнейсові куполи та граніто-гнейсові монокліналі, 
як провідні структурні форми ультраметаморфічних комплексів -2 год. Розглядаються умови 
формування різнорангових структурних форм під час ультраметаморфізму: граніто-
гнейсових овалів, куполів та монокліналей. Аналізується проблема динамічних умов граніто-
гнейсового куполоутворення, класифікація куполів, їх розповсюдження та металогенічні 
особливості. Розглядаються типи граніто-гнейсових монокліналей та співвідношення 
силових факторів під час їхнього формування. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Описати структурні форми та метаморфічні 
утворення, що їх складають за учбовими картами №   та підготувати реферат за темою лекції 
7.  
Лекція 8. Геодинамічні аспекти метаморфізму та ультраметаморфізму – 2 год. 
Аналізується взаємозв’язок різних типів метаморфізму із магматизмом в межах основних 
геоструктурних зон Землі, а також приуроченість метаморфічних перетворень до 
відповідних геодинамічних обстановок. Аналізуються сучасні уявлення щодо місця 
зародження, шляхів міграції та літосферної еволюції метаморфізуючих термофлюїдних 
потоків. Окремо розглядаються геодинамічні умови формування високо баричних 
метаморфітів. 
Практична робота № 2. Аналіз навчальних геологічних карт із зображенням 
накладених деформацій у метаморфічних комплексах. Опрацювання міжнародної, 
національної та регіональних стратиграфічних схем докембрію – 2 год.  
 1.  Графічно встановити напрямки дії максимальних стискуючих напружень. 
 2. Схематично відтворити кількість деформаційних подій та їхні особливості. 
 3. Проаналізувати  розбіжність між міжнародною та вітчизняною шкалами, 
аргументувати доцільність їх існування. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Описати структурні форми та метаморфічні 
утворення, що їх складають за учбовими картами №   та підготуватися до контрольно-
модульної роботи. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Ультраметаморфізм: поняття, РТ-умови та ультра метаморфічні 
утворення. 

2. Деформаційні перетворення під час метаморфізму та їх фіксатори. 
3. Об’ємно-площинні та лінійні структурно-текстурні елементи 

метаморфічних порід. 
4. Головні типи складок метаморфічних комплексів. 
5. Граніто-гнейсові овали та граніто-гнейсові куполи та динамічні умови їх 

формування. 
6. Граніто-гнейсові монокліналі, їх типи та умови формування. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Каляев Г.И., Крутиковская З.А., Жуков Г.В., Рябенко В.П. Тектоника 
Украинского щита. – Киев: Наукова думка, 1973. – 300 с, частина 1-3. 

2. Карта  геологических формаций Украинского щита. – масштаб 1:500000. 
Объяснительная записка / Ред. Е.М.Лазько. Киев: ПТЭ, 1991. – 116 с, частина 1-
3. 



3. Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских образований 
Украинского щита для геологических карт м-ба 1:50000 // Оъяснительная 
записка. – Киев:Мингео УССР, Центр. Тематич. Экспедиция, 1986. – 123 с, 
розд.2. 

Додаткова: 
4. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной 

геологии: Учеб. пособие. – К: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 279 с, 
частина 2. 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 
 1. Відповісти на 14 запитань до модульної контрольної роботи 1.  

2. Побудова розрізів та аналіз карт. 
 

Контрольні запитання та завдання до модульної роботи №1 
1. Існуючі визначення метаморфізму та уявлення про головні фактори. 
2. Усебічний тиск та стрес як чинники метаморфізму.  
3. Роль температури при метаморфізмі. 
4. Флюїди як регулятор температури і тиску. 
5. Флюїдний режим як фактор метаморфізму. 
6. Типізація метаморфізму за провідними факторами. 
7. Система мінеральних фацій метаморфізму та метаморфічні гірські породи. 
8. Ультра метаморфізм: поняття, РТ-умови та ультра метаморфічні утворення. 
9. Деформаційні перетворення під час метаморфізму та їх фіксатори. 
10. Об’ємно-площинні та лінійні структурно-текстурні елементи метаморфічних 

порід. 
11. Головні типи складок метаморфічних комплексів. 
12. Граніто-гнейсові овали та граніто-гнейсові куполи та динамічні умови їх 

формування. 
13. Граніто-гнейсові монокліналі, їх типи та умови формування. 
14. Геодинамічні умови різнотипного метаморфізму. 

Рекомендована література: 
Основна: 

5. Каляев Г.И., Крутиковская З.А., Жуков Г.В., Рябенко В.П. Тектоника 
Украинского щита. – Киев: Наукова думка, 1973. – 300 с, частина 1-3. 

6. Карта  геологических формаций Украинского щита. – масштаб 1:500000. 
Объяснительная записка / Ред. Е.М.Лазько. Киев: ПТЭ, 1991. – 116 с, частина 1-
3. 

7. Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских образований 
Украинского щита для геологических карт м-ба 1:50000 // Оъяснительная 
записка. – Киев:Мингео УССР, Центр. Тематич. Экспедиция, 1986. – 123 с, 
розд.2. 

Додаткова: 
8. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной 

геологии: Учеб. пособие. – К: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 279 с, 
частина 2.. 

 
 

Змістовний модуль 2. 



Структурно-формаційні комплекси Українського щита ( 52 год.) 
 

Тема 3 
Стратиграфічний та формаційний підходи у розчленуванні ранньодокембрійських 

утворень (26 год.) 
 
Лекція 9. Тектонічне районування Українського щита -2 год. Розглядаються існуючі схеми 
тектонічного районування УЩ, еволюція поглядів на його будову, формування концепції 
блоковості, проблемні питання щодо природи міжблокових зон. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Студенти повинні опрацювати  тектонічне 
районування Українського щита, та його еволюцію та оформити практичну роботу. 
 
Лекція 10. Стратиграфічний та формаційний підходи у розчленуванні метаморфічних та 
ультраметаморфічних утворень Українського щита - 2 год. Розглядаються загальні проблеми 
розчленування ранньодокембрійських утворень фундаменту древніх платформ, складнощі у 
побудові стратиграфічних схем. Аналізуються у історичному порядку схеми, запропоновані 
для УЩ, докладно аналізується схема 2004 року. Розглядаються принципи формаційного 
розчленування супракрустальних, плутоно-метаморфічних та плутонічних утворень. 
Співставляються сильні і слабкі сторони обох підходів та перспективи їх використання  для 
УЩ. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Проаналізувати  в якому історичному  
порядку  розташовані схеми для УЩ, та їхнє розчленування. 
 
Лекція 11. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського 
щита – 2 год. Розглядається співвідношення хроностратиграфічних одиниць загальної та 
регіональної схем УЩ за схемою, затвердженою ранньодокембрійською секцією НСК 
України у 2004 р., розчленування стратифікованих утворень мегаблоків, речовинний склад 
відповідних серій, світ та товщ. 
Практична робота № 3. Аналіз геологічної карти Українського щита масштабу 
1:500000 – 2 год.  

1. Відшукати на карті ареали розповсюдженості різновікових стратиграфічних 
комплексів та не стратифікованих утворень. 

2. Віднайти за умовними позначеннями різнорангові розривні порушення. 
3. Опрацювати кореляційно хроностратиграфічну схему докембрію Українського 

щита. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Опрацювати літературу до теми 3, та 
оформити практичну роботу  3. 
  

Тема 4. 
Структурно-формаційні комплекси Українського щита (26 год.) 

 
Лекція 12. Структурно-формаційні комплекси та їх набори на щитах різних континентів. 
Структурно-формаційні комплекси та їх набори на щитах різних континентів. Чарнокіт-
гранулітові структурно-формаційні комплекси Українського щита – 2 год. Розглядаються 
стійкі породні парагенезиси ранньо-, середньо-, пізньоархейського, ранньо- та 
середньопротерозойського віку, котрі складають фундамент древніх платформ та їх щити, 
аналізуються їхні структурні особливості, розповсюдженість супракрустальних, плутоно-
метаморфічних та плутонічних структурно-формаційних комплексів в межах мегаблоків УЩ 
та визначаються типи мегаблоків за наборами структурно-формаційних комплексів. 
Докладно характеризуються супракрустальні, плутоно-метаморфічні та плутонічні формації 



побузького, приазовського та славгородського структурно-формаційних комплексів: склад 
формацій, розповсюдженість, потужності, вік тощо . 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) Опрацювати літературні джерела до теми: 
«Супракрустальні, плутоно-метаморфічні та плутонічні формації”. 
 
Лекція 15. Плагіограніт-амфіболітові структурно-формаційні комплекси Українського 
щита. Супракрустальні формації. - 2 год. Докладно розглядаються супракрустальні формації 
аульського та тікічського структурно-формаційних комплексів, характеризуються породні 
асоціації, розглядаються проблеми первинного походження. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.).  Опрацювати тему: «Кореляція існуючих 
хроностратиграфічних схем Українського щита». 
  
Лекція №14. Плутонометаморфічні та плутонічні формації плагіограніт-амфіболітових 
структурно-формаційних комплексів Українського щита. Тоналіт-зеленокам’яні структурно-
формаційні комплекси Українського щита: загальна характеристика 
середньопридніпровського та косівцівського СФК.-2 год. Розглядаються процеси та 
продукти масового гранітоутворення (мігматизація та автохтонна гранітизація), його 
мінералого-петрографічні та геохімічні особливості, а також типове структуроутворення та 
його геодинамічні особливості. Розглядаються зеленокам’яні утворення Середньо 
придніпровського та Приазовського мегаблоків Українського щита. Характеризуються 
мафічний та салічний типи формаційних  
рядів та формацій різних зеленокам’яних структур, зокрема, формації метадацит-андезит-
толеїтового, метакоматіїт- толеїтового, джеспіліт-метатолеїтового та мета ріоліт-дацитового 
типів. 
Практична робота №7. Аналіз карти геологічних формацій Українського щита масштабу 
1:50000. Співставлення та аналіз існуючих тектонічних схем Українського щита – 2 год. 

1. Відшукати на карті ареали розповсюдженості різновікових структурно-
формаційних комплексів: гранулітових, плагіограніт-амфіболітових, тоналіт-
зеленокам’яних та гранітно-метатеригенних, проаналізувати комбінації СФК для 
різних геоблоків щита. 

2. Проаналізувати тектонічні схеми для різних геоблоків щита. 
3. Встановити кореляцію існуючих хроностратиграфічних схем Українського щита. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Опрацювати відповідну літературу до теми 4, 
та підготовитися до контрольної роботи. Опрацювати тему «Співставлення та аналіз 
існуючих тектонічних схем Українського щита». 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Формаційний склад тоналіт-зеленокам’яних структурно-формаційних 
комплексів. 

2. Гранітно-метатеригенні комплекси Українського щита та проблеми їх 
ідентифікації. 

3. Головні прояви ранньо-середньопротерозойської тектоно-магматичної 
активізації Українського щита. 

4. Головні петрологічні та геохімічні особливості активізаційних гранітоїдів 
Українського щита. 

5. Вулкано-плутонічний Овручський структурно-формаційний комплекс. 
6. Головні етапи формування Українського щита. 
7. Деструктивні етапи у ранньодокембрійській історії Українського щита. 



Рекомендована література: 
Основна: 

1. Каляев Г.И., Крутиковская З.А., Жуков Г.В., Рябенко В.П. Тектоника 
Украинского щита. – Киев: Наукова думка, 1973. – 300 с, розділ 1-3. 
2.Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной 
геологии: Учеб. пособие. – К: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 279 с, частина 
1-4. 
3.Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита 
(Пояснювальна записка). – К.Ю.Єсипчук, О.Б.Бобров, Л.М.Степанюк та ін. – Київ: 
УкрДГРІ, 2004. – 30 с, роз. 4. 
4.Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских образований 
Украинского щита для геологических карт м-ба 1:50000 // Оъяснительная записка. 
– Киев:Мингео УССР, Центр. Тематич. Экспедиция, 1986. – 123 с, частина 2. 
Додаткова: 
5. Карта  геологических формаций Украинского щита. – масштаб 1:500000. 
Объяснительная записка / Ред. Е.М.Лазько. Киев: ПТЭ, 1991. – 116 с, частина 3. 
6.Петрография / Под ред. А.А.Маракушева, ч. ІІІ. Изд-во Моск. Ун-та, 1986, розділ 
2. 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №2. 
1. Відповісти на 20 питань до контрольно-модульної роботи 2. 
2. Проаналізувати структурні схеми,  тектонічні карти геологічних формацій УЩ. 
 

 
Контрольні питання та завдання до модульної роботи №2. 

1. Геоблоки Українського щита та структури розмежування. 
2. Розвиток уявлень про стратиграфічне розчленування 

ранньодокембрійських утворень УЩ. 
3. Сучасна хроностратиграфічна схема раннього докембрію УЩ. 
4. Особливості формаційного підходу до розчленування 

ранньодокембрійських утворень. 
5. Найдавніші гранулітові утворення УЩ та проблеми їх розчленування. 
6. Побужський чарнокіт-гранулітовий комплекс: вік та формаційний 

склад. 
7. Приазовський чарнокіт-гранулітовий комплекс та його співставлення 

із побужським. 
8. Славгородський чарнокіт-гранулітовий комплекс. 
9. Головні особливості плагіограніт-амфіболітових структурно-

формаційних комплексів. 
10. Супракрустальні, плутоно-метаморфічні і плутонічні формації 

аульського СФК. 
11. Супракрустальні, плутоно-метаморфічні і плутонічні формації 

тікічського СФК. 
12. Речовинні та структурні особливості ронньо-середньоархейської 

плагіогранітизації. 
13. Зеленокам’яні структури Середньопридніпровського мегаблоку. 
14. Формаційний склад тоналіт-зеленокам’яних структурно-формаційних 

комплексів. 



15. Гранітно-метатеригенні комплекси Українського щита та проблеми їх 
ідентифікації. 

16. Головні прояви ранньо-середньопротерозойської тектоно-
магматичної активізації Українського щита. 

17. Головні петрологічні та геохімічні особливості активізаційних 
гранітоїдів Українського щита. 

18. Вулкано-плутонічний Овручський структурно-формаційний 
комплекс. 

19. Головні етапи формування Українського щита. 
20. Деструктивні етапи у ранньодокембрійській історії Українського 

щита. 
 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Каляев Г.И., Крутиковская З.А., Жуков Г.В., Рябенко В.П. Тектоника 
Украинского щита. – Киев: Наукова думка, 1973. – 300 с, розділ 1-3. 
2.Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной 
геологии: Учеб. пособие. – К: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 279 с, частина 
1-4. 
3.Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита 
(Пояснювальна записка). – К.Ю.Єсипчук, О.Б.Бобров, Л.М.Степанюк та ін. – Київ: 
УкрДГРІ, 2004. – 30 с, роз. 4. 
4.Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских образований 
Украинского щита для геологических карт м-ба 1:50000 // Оъяснительная записка. 
– Киев:Мингео УССР, Центр. Тематич. Экспедиция, 1986. – 123 с, частина 2. 
Додаткова: 
5. Карта  геологических формаций Украинского щита. – масштаб 1:500000. 
Объяснительная записка / Ред. Е.М.Лазько. Киев: ПТЭ, 1991. – 116 с, частина 3. 
6.Петрография / Под ред. А.А.Маракушева, ч. ІІІ. Изд-во Моск. Ун-та, 1986, розділ 
2. 

 
Типові завдання до іспиту. 

1. Знати відповіді на 45 питань до іспиту. 
2. Розв’язати задачі, побудувати розрізи, схеми,  карти. 
 

Питання на іспит 
      1. Існуючі визначення метаморфізму та уявлення про головні фактори. 

2. Усебічний тиск як чинник метаморфізму.  
3. Значення стресу при метаморфізмі. 
1. Роль температури при метаморфізмі. 
2. Флюїди як регулятор температури і тиску. 
3. Флюїдний режим як фактор метаморфізму. 
4. Типізація метаморфізму за провідними факторами. 
5. Система мінеральних фацій метаморфізму та метаморфічні гірські 

породи. 
6. Ультра метаморфізм: поняття, РТ-умови та ультра метаморфічні 

утворення. 



7. Співвідношення метасоматозу та палінгенезу під час 
ультраметаморфізму. 

8. Деформаційні перетворення під час метаморфізму та їх фіксатори. 
9. Об’ємно-площинні та лінійні структурно-текстурні елементи 

метаморфічних порід. 
10. Типи метаморфічної смугастості. 
11. Співвідношення кліважу та сланцюватості. 
12. Динамічні типи сланцюватості. 
13. Головні типи складок метаморфічних комплексів. 
14. Граніто-гнейсові овали та граніто-гнейсові куполи. 
15. Динамічні умови  формування граніто-гнейсових куполів. 
16. Граніто-гнейсові монокліналі, їх типи та умови формування. 
17. Реологічні типи розломів Українського щита. 
18. Геодинамічні умови різнотипного метаморфізму. 
22. Геоблоки Українського щита та структури розмежування. 
23. Головні шовні зони Українського щита. 
24. Розвиток уявлень про стратиграфічне розчленування 

ранньодокембрійських утворень УЩ. 
25. Сучасна хроностратиграфічна схема раннього докембрію УЩ. 
26. Хронологічні та стратиграфічні рубежі архею. 
27. Чарнокіти та їх хроностратиграфічна позиція. 
28. Особливості формаційного підходу до розчленування 

ранньодокембрійських утворень. 
29. Найдавніші гранулітові утворення УЩ та проблеми їх розчленування. 
30. Побужський чарнокіт-гранулітовий комплекс: вік та формаційний склад. 
31. Приазовський чарнокіт-гранулітовий комплекс та його співставлення із 

побужським. 
32. Славгородський чарнокіт-гранулітовий комплекс. 
33. Головні особливості плагіограніт-амфіболітових структурно-

формаційних комплексів. 
34. Супракрустальні, плутоно-метаморфічні і плутонічні формації аульського 

СФК. 
35. Супракрустальні, плутоно-метаморфічні і плутонічні формації 

тікічського СФК. 
36.  Речовинні та структурні особливості ронньо-середньоархейської 

плагіогранітизації. 
37. Зеленокам’яні структури Середньопридніпровського мегаблоку. 
38. Формаційний склад тоналіт-зеленокам’яних структурно-формаційних 

комплексів. 
39. Гранітно-метатеригенні комплекси Українського щита та проблеми їх 

ідентифікації. 
40. Головні прояви ранньо-середньопротерозойської тектоно-магматичної 

активізації Українського щита. 
41. Головні петрологічні та геохімічні особливості активізаційних гранітоїдів 

Українського щита. 



42. Палінгенно-метасоматичний та метамагматичний шляхи 
гранітоутворення. 

43. Вулкано-плутонічний Овручський структурно-формаційний комплекс. 
44. Головні етапи формування Українського щита. 
45. Деструктивні етапи у ранньодокембрійській історії Українського щита. 

 
 
 
 
 


