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ВСТУП 
 Дисципліна „Основи структурного аналізу” є  складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» за програмою 
Геологія. 
Дана дисципліна  є дисципліна вільного вибору студента, за спеціальністю 
(спеціалізацією)  “Геологія, пошуки та оцінка корисних копалин” 
Викладається у  5 семестрі 3 курсу  в обсязі – 150 год. ( 5 кредитів ECTS) 
зокрема: лекції –42 год., практичні 26 год. самостійна робота –75 год. У 
курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульно-контрольні роботи. 
Завешується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами 
структурного аналізу, спрямованого на з’ясування динамо-кінематичних 
умов корового структуроутворення. 
До завдань курсу - розгляд загальних положень деформаційної теорії, аналіз 
факторів, що впливають на напружено-деформаційні стани геологічних 
середовищ та засвоєння сучасних методів мезоструктурного аналізу. 
Структура курсу: Передбачає проведення трьох модульних контрольних 
робіт  протягом семестру. Перший змістовий модуль складається  з 2-х тем 
до якого входять 5 лекцій та 4 практичних роботи, до другої теми входить 
всього 6 лекцій та 2 практичні роботи. Другий модуль містить в собі три теми 
(3, 4, 5,) ; 3-я тема включає в себе 4 лекції і 4 практичних  робіт, 4-та  – 2 
лекції і 1 практичну роботу і 5-а тема – 3 лекції і 2практичних роботи.До  
треього змістового модуля входять 2 теми – 6 та 7, котрі мають по 2 лекції та 
по 2 практичні роботи кожна. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: - теоретичний матеріал в обсязі курсу „Основи структурного 
аналізу”, передбаченим навчальною програмою дисципліни; моделювання 
структур та геологічна інтерпретація математичних моделей. 
вміти: розв’язувати елементарні задачі за допомогою сітки Вульфа; 
використовувати стереопроекції при реконструкції палеотектонічних полів 
напружень; застосовувати теоретичні знання та емпіричні дані щодо 
структурних парагенезисів для встановлення механізмів корового 
структуроутворення. 

Місце дисципліни у практичній реалізації курс базується на знаннях та 
навичках, отриманих студентами під час проведення навчальних практик та 
прослуховування курсу „Структурна геологія і геологічне картування”, 
«Фізики», «Математики», що є основою для подальшого застосуванні у 
регіональній геології, петрографії, моделюванні геологічних структур та 
комплексів і інш. фахових напрямках. 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Поглиблює складні у теоретичному сенсі 
і важливі у практичному відношенні  розділи структурної геології і дозволяє 
засвоїти сучасну методологію структурного аналізу. Застосовується у 
геофізичних методах, геолого-геоморфологічних та картувальних роботах. 



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

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2  - 72 год,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 
теми  3, 4, 5 –  68 год. , а у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 6, 7 -23 год. 
Обов’язковим для іспиту є здачою модульних контрольних робіт та практичних робіт не 
менше ніж 6 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1           ЗМ2 ЗМ3  
Min. 7 
балів 

Max. –20 
бали 

Min. –  
7 бали 

Max. – 20 
бали 
 

Min. –  
6  бали 

Max. –20 
балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

7 20     

Модульна контрольна 
робота 2 

  7 20   

Модульна 
контрольна робота 3 

    6 20 

Для студентів, які набрали при поточному контролі меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з дисципліни «Основи 
структурного аналізу». 

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 

Змістовий 
модуль3 

іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 7 7 6 15  60 
Максимум 20 20 20 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 (за умови 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    
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Змістовний модуль 1: Механічні основи структурного аналізу . 
Тема 1. Напруження у суцільних середовищах. (33 год.). Будова земної кори та 
сили структуроутворення. Поняття напруження. Види напружень. Коло Мора та 
його побудова. Тензори напружень. 
Тема 2. Деформація гірських порід ( 39 год.).  Типи і види деформацій у 
суцільних середовищах.  Деформація гірських порід. Закон Гука. Пластичний стан 
порід. Реологія гірських порід та їх  руйнування. Деформаційні процеси і 
тектогенез. 
Змістовний модуль 2: Методи дослідження напружено-деформаційних станів 
літосфери . 
Тема 3. Парагенезиси площинних і лінійних структурно-текстурних 
елементів (35 год.). Шаруватість та її генетичні типи. Кліваж і сланцюватість. 
Метаморфічні та ультрааметаморфічні комплекси. Структурно-текстурні елементи  
метаморфічних порід. Парагенезиси структурно-текстурних елементів.  
Стереопроекції та геометричний аналіз. Сучасні методи тектонофізичних 
досліджень. 
Тема 4. Оцінка напруженого стану земної кори (6 год.)  Джерела напружень у 
літосфері. Стереопроекції та геометричний аналіз.   Просторові  моделі орієнтації 
структурно-тектонічних елементів.  
Тема 5. Методи польової тектонофізики (7 год.). Метод досліджень розривних 
парагенезисів М.В.Гзовського.  Методи палеотектонічних  реконструкцій 
П.Н.Ніколаєва.    Структурно-кінематичний метод Парфьонова. 
Змістовний модуль 3: Моделювання тектонічних структур. 
Тема 6. Фізичне моделювання (8 год.).  Моделювання у тектонофізиці.  Фізичне 
моделювання. Відтворення моделей брилових структур, розривів, зсувів, згинів та 
інш. 
Тема 7. Математичне моделювання геологічних процесів і структур (15 год.). 
Постановка крайових задач механіки суцільного середовища. Приклади 
математичного моделювання геологічних структур.   
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Лекції Лабо
р. 

Самост. роб. 

Змістовий модуль 1 
Механічні основи структурного аналізу 

1 Тема 1. Напруження у суцільних 
середовищах  
Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт, задачі та 
методи структурного аналізу. Земна кора 
як механічно неоднорідне середовище 

2 3 

2 Лекція 2. Масові і поверхневі сили. 
Напруження у точці: вектор напружень та 
його складові 

2 

 
 
 
 
2 

4 

3 Лекція 3. Тензор напружень. Головні 
нормальні і дотичні напруження 

2 2 3 

4 Лекція 4. Плоский напружений стан, 
Головні напруження за плоского стану. 
Коло Мора 

2  4 

5 Лекція 5. Інваріанти тензору, рівняння 
рівноваги суцільного середовища 

2 2 3 

6 Тема 2. Деформація гірських порід, 
Лекція 6. Тензор деформації, деформація 
стиснення-розтягу та зсуву 

2  4 

7 Лекція 7. Зв’язок між напруженнями і 
деформаціями. Пружна деформація, закон 
Гука 

2 3 

8 Лекція 8. Пластичність гірських порід. 
Критерії переходу середовища у 
пластичний стан 

2 

2 

4 

9 Лекція 9. Реологія гірських порід, 
реологічні моделі тектонічних процесів 

2 2 3 

10 Лекція 10. Руйнування гірських порід, 
критерії руйнування 

2  4 

11 Лекція 11. Тектонічні деформації в умовах 
земної кори 

2 2 3 

 Модульна контрольна робота 1*    
Змістовий модуль 2 

«Методи дослідження напружено-деформаційних станів літосфери» 
 

12 Тема 3. Парагенезиси площинних і 
лінійних структурно-текстурних 
елементів  
Лекція 12. Класифікація структурно-
текстурних елементів гірських порід. 
Шаруватість та її генетичні типи 

2 4 

13 Лекція 13. Смугастість метаморфічних 
комплексів. Сланцюватість і кліваж, 
проблеми 

2 

2 

4 



14 Лекція 14. Лінійні структурно-текстурні 
елементи 

2 4 

15 Лекція 15. Структурно-текстурні елементи 
– індикатори не співосьових деформацій 
(зсувів) 

2 

2 

3 

16 Лекція 16. Парагенезиси структурно-
текстурних елементів 

2 4 

17 Тема 4. Оцінка напруженого стану 
земної кори. Лекція 17. Джерела 
напружень у літосфері. Основи 
геометричного аналізу. Статистичний 
аналіз орієнтації площинних і лінійних 
структурно-текстурних елементів за 
допомогою стерео проекцій 

2 

2 

4 

18 Тема 5. Методи польової тектонофізики 
Лекція 18. Метод аналізу розривних 
парагенезисів М.В.Гзовського. Аналіз 
діаграм тріщинуватості та визначення 
орієнтації осей головних нормальних та 
дотичних напружень за спряженими 
системами розривів 

2 2 3 

 Модульна контрольна робота 2*    
Змістовий модуль 3 

Моделювання тектонічних процесів і структур 
19 Тема 6. Фізичне моделювання  

Лекція 19. Історія розвитку лабораторного 
моделювання. Напрямки фізичного 
моделювання, види тектонофізичних 
моделей. Моделювання складчастості 
загального зм’яття, брилових структур та 
тектонічних розривів та напружень 
 

2 2 4 

20 Тема 7. Математичне моделювання 
геологічних процесів і структур Лекція 
20. Принципи та етапи  математичного 
моделювання 

2 2 3 

21 Лекція 21. Постановка основних крайових 
задач механіки деформівного твердого 
тіла. Моделювання теплових полів в 
умовах флюїдно-конвективного та 
кондуктивного теплопереносу. Приклади 
геологічного і математичного 
моделювання верхньокорових теплових 
полів 

2 2 4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  
робота 3* 

   

 ВСЬОГО  42 26 75 
*Контрольні модульні роботи проводяться у  часи відведені для лекційних або 
практичних  робіт 
 
Загальний обсяг 150 год, у тому числі –  
Лекцій – 42 год, 



Практичних –  26 год 
Самостійна робота – 75 год. 
Консультації – 7 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовний модуль 1 
Механічні основи структурного аналізу  

Тема 1 
Напруження у суцільних середовищах (33 год.) 

Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт, задачі та методи структурного аналізу. Земна кора як 
механічно неоднорідне середовище. – 2 год.                                                            
Розглядається сфера застосування структурного аналізу, з’ясовуються головні його 
завдання та методи. Аналізуються неоднорідності будови земної кори і літосфери різних 
рангів та співвідношення між ними, аналізується анізотропія механічних властивостей 
геологічних середовищ. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний та практичний.матеріал, оформити практичну роботу.  
 
Лекція 2. Масові і поверхневі сили. Напруження у точці: вектор напружень та його 
складові – 2 год.. 
Розглядаються силові фактори корового структуроутворення. Дається визначення масових 
і поверхневих сил у системах структуроутворення та аналізується їх співвідношення. 
Розглядається напруження у точці, нормальна і дотична складові. 
Практична робота 1. Однорідні і неоднорідні геологічні середовища, анізотропія їх 
властивостей. Аналіз зразків – 2 год.  
 1. Проаналізуювати та описати колекцію зразків із різними проявами 
неоднорідності. 
Підготовка до усіх  лабораторних робіт здійснюється за навчальним посібником: Шевчук 
В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного аналізу: Навчальний 
посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 124с. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та методи досліджень передбачених у першому модулі 
 
Лекція 3. Тензор напружень. Головні нормальні і дотичні напруження -2 год.. 
Характеризується тензор напружень другого рангу, визначаються головні нормальні і 
дотичні напруження, геометричні напрямками їх дії та кількісні співвідношення. 
Практична робота 2. Одиниці вимірювання напружень у різних системах. Розрахунок 
літостатичних напружень у літосфері – 2 год.  
1. Схематично дати оцінки напружень на різних глибинних рівнях континентальної і 

океанічної кори. 
2.  Розв’язати задачі напружень. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)- Опанувати тему „Дослідження фізико-
механічних властивостей гірських порід та оформити практичну роботу 2. 
 
Лекція 4. Плоский напружений стан, Головні напруження за плоского стану. Коло Мора 
– 2 год.  
Розглядаються особливості плоского напруженого стану та його використання у геології. 
Розглядаються головні нормальні та дотичні напруження у одно- та двовимірних 
варіантах напружених станів. Визначаються напруження у будь-яких січеннях, нахилених 
щодо осі зразка. Розглядається спосіб побудови кола Мора та визначення за його 
допомогою критичних напружень. 
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) - Опанувати тему „Дослідження фізико-
механічних властивостей гірських порід 
 



Лекція 5. Інваріанти тензору, рівняння рівноваги суцільного середовища -2 год. 
Розглядаються девіаторний і кульовий тензори напружень та та їх значення для 
відповідних геологічних систем. Розглядаються три незалежні інваріанти тензора та його 
інтенсивність. Виводиться рівняння рівноваги суцільного середовища. 
Практична робота 3. Розв’язування задач – 2 год. 

1. Розв’язок задач по визначенню головних нормальних і дотичних напружень.  
 2 Розв’язати задачу та побудувати графік напружень...  

3. Визначити пружні, пластичні та міцністні властивості гірських порід за 
формулою. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.)- Опанувати  відповідну тему та оформити 
практичну роботу 3. Опрацювати літературу. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Охарактеризуйте два типи сил, що діють у твердому середовищі. 
2. Що таке напруження ? 
3. Що таке тензор напружень та які його складові. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1.Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, роз. 1. 
1. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и 

геолого-структурные методы их изучения. – Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд.-ние, 1989. – 158с, роз. 1.. 

2. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 
1992. – 295с частина 1. 

3. 9.Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, частина 1.. 

Додаткова: 
4. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, 

А.В.Вихерт, М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – 
М.: Недра, 1998. – 222с, розділ 1.. 

5. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: Геологическое приложение физики 
сплошных серед. – М.: Мир, 1985. – 376с, розділ 1. 

6. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации 
сдвига. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с, розділ 1. 

Тема 2  
Деформація гірських порід ( 39 год.) 

Лекція 6. Деформація гірських порід, тензор деформації, деформація стиснення-розтягу 
та зсуву – 2 год. Розглядаються основні поняття деформації та особливості однорідної 
деформації, характеризуються компоненти тензору деформації. Аналізуються найпростіші 
види деформації: стиснення-розтягу, простого і чистого зсуву, Розглядаються головні осі і 
інваріанти тензору деформації. 
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) - опрацюівти експериментальні дані щодо 
механічних характеристик головних типів гірських порід. 
 
Лекція 7. Зв’язок між напруженнями і деформаціями. Пружна деформація, закон Гука – 
2 год. На конкретних прикладах розглядається деформаційний процес, вичленовується 
пружна складова, визначається межа пружності, межа течіння та межа міцності. 
Аналізуються криві деформування гірських порід та встановлюються їх типи за 
деформаційною поведінкою. Визначається лінійно-пружне ізотропне однорідне 



середовище, закон Гука та пружні характеристики гірських порід: модуль Юнга, 
коефіцієнт Пуасона, модуль зсуву, модуль об’ємного стиску та коефіцієнти Ламе. 
Практична робота 4. Розв’язок елементарних задач : - 2 год. 

1.Розрахувати деформації у системах стиснення-розтягу, чистого та простого зсуву. 
2. Скласти таблицю пружніх параметрів головних типів гірських порід 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год). Підібрати літературу до теми 2 та лекцій, 
оформити практичну роботу роботу 4. 
 
Лекція 8. Пластичність гірських порід. Критерії переходу середовища у пластичний стан -
2 год. Розглядається пластичний стан геологічних середовищ, аргументуються дві моделі 
пружно-пластичного середовища, а також критерії Треска-Сен-Венана і Губера-Мізеса. 
Завдання для самостійної роботи ( 4год.)- Опанувати тему: „Вимірювання напружень та 
деформацій у надрах Замлі. 
Лекція 9. Реологія гірських порід, реологічні моделі тектонічних процесів – 2 год. 
Розглядається деформаційна поведінка гірських порід у змінних РТ- та фіз..-хім умовах. 
Аналізуються ідеально пружна, ідеально пластична та ідеально в’язка поведінка гірських 
порід, а також основні реологічні моделі тектонічних процесів, зокрема модель Прадта. 
Коротко характеризується реологія верхньої та нижньої кори, мантії і ядра планети. 
Практична робота 5. Розрахунки напружено-деформованого стану геологічних 
середовищ - 2 год. 

1. Розрахувати напружено-деформованого стану гірських порід. 
2. Виміряти за методикою напругу та деформацію у гірських породах.  

Завдання для самостійної роботи (4  год.)- Опрацювати лекційний та практичний 
матеріал, оформити роботу. 
 
Лекція 10. Руйнування гірських порід, критерії руйнування – 2 год. Розглядається 
крихке та в’язке руйнування гірських порід шляхом відриву та сколювання, межі міцності 
на сколювання та відрив. Характеризуються критерії руйнування, зокрема критерій Мора 
та обвідна кругів Мора.  
Рекомендована література: [1,2,4,7,8]. 
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)- Опанувати засобами та методикою 
вимірювання напружень та деформацій. 
 
Лекція 11. Тектонічні деформації в умовах земної кори – 2 год. Характеризується 
специфіка тектонічних процесів, обумовлена значними об’ємами та неоднорідністю 
породних мас, а також пов’язана з цим нестійкість деформацій у природних середовищах 
та перерозподіл напружень у процесі деформування. Окремо розглядається явище інверсії 
густин у гірських породах із різною природною пластичністю та її роль у процесах 
тектогенезу – 2 год. 
Практична робота 6. Опрацювання колекції взірців із різноманітними площинними та 
лінійними структурно-текстурними елементами у породах різного походження.- 2 год.,  

1. За зразками визначити структурні-текстурні елементи порід. 
2. Дати характеристику та класифікацію деформацій гірським породам. 

Завдання для самостійної роботи (3  год.)- Уяснити основні фактори формування 
напружено-деформаційних станів в межах земної кори. Підготуватися до контрольно-
модульної роботи. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Що таке девіатор і кульовий тензори, девіаторні напруження. 
2. Запишіть рівняння рівноваги суцільного середовища. 



3. Охарактеризуйте деформація стиснення-розтягу і зсуву, тензор 
деформації. 

4. Зобразіть типові криві деформування різних реологічних типів гірських 
порід. 

5. Охарактеризуйте деформацію повзкості. 
6. Як впливає на механічні властивості гірських порід флюїдний режим? 
7. Охарактеризуйте принцип побудови обвідної кіл Мора та зобразіть 

обвідні для основних типів гірських порід. 
8. Напишіть співвідношення між пружними параметрами гірських порід. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, роз. 1-2. 
2. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-

структурные методы их изучения. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд.-ние, 
1989. – 158с, роз. 1-2.. 

3. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 1992. 
– 295с частина 1-2. 

4. 9.Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, частина 1-2.. 

Додаткова: 
5. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с, розділ 2.. 

6. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: Геологическое приложение физики 
сплошных серед. – М.: Мир, 1985. – 376с, розділ 2. 

7. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с, розділ 2.. 

 
 

Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 
1. Визначити деформації  гірських порід за законом Гука. 
2. Розв’язати  елементарні задачі по розрахунку деформацій у системах 

стиснення-розтягу зсувів. 
 
Контрольні запитання та завдання до модульної контрольної роботи №1. 
 

1. Охарактеризуйте два типи сил, що діють у твердому середовищі. 
2. Що таке напруження ? 
3. Що таке тензор напружень та які його складові. 
4. Охарактеризуйте головні нормальні і дотичні напруження. 
5. Визначте нормальні і дотичні компоненти тензора напружень на елементарній 

площинці заданої орієнтації. 
6. Коло Мора: принцип побудови та значення. 
7. Що таке девіатор і кульовий тензори, девіаторні напруження. 
8. Запишіть рівняння рівноваги суцільного середовища. 
9. Охарактеризуйте деформація стиснення-розтягу і зсуву, тензор деформації. 
10. Зобразіть типові криві деформування різних реологічних типів гірських порід. 
11. Охарактеризуйте деформацію повзкості. 



12. Як впливає на механічні властивості гірських порід флюїдний режим? 
13. Охарактеризуйте принцип побудови обвідної кіл Мора та зобразіть обвідні для 

основних типів гірських порід. 
14. Напишіть співвідношення між пружними параметрами гірських порід. 

Рекомендована література:  

Основна: 
1. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с. 
2. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-

структурные методы их изучения. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд.-ние, 
1989. – 158с. 

3. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 1992. 
– 295с. 

4. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с. 

5. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: Геологическое приложение физики 
сплошных серед. – М.: Мир, 1985. – 376с. 

6. Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с. 

Додаткова. 
7. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с. 

 
 

 
Змістовний модуль 2 

Методи дослідження напружено-деформаційних станів літосфери (48 год.) 
Тема 3 

Парагенезиси площинних і лінійних структурно-текстурних елементів (35 год.) 
 

Лекція 12. Класифікація структурно-текстурних елементів гірських порід. Шаруватість 
та її генетичні типи - 2 год. Розглядаються об’ємно-площинні і лінійні структурно-
текстурні елементи осадових, ефузивних, інтрузивних та метаморфічних гірських порід та 
існуючі їх класифікації. Аналізуються генетичні типи шаруватості та їх роль у 
структурному аналізі.Розглядається шаруватість у магматичних породах, а також 
флюїдальність та трахітоїдність як особливі текстури магматичних комплексів з акцентом 
на динамічні умови їх формування. 
Практична робота 7. Опрацювання навчальних карт-.- 2 год. 

1. Аналіз структурно-тектонічних карт і схем напружено-деформаційних станів 
формування кристалізаційної і деформаційної сланцюватості. 

2. Аналіз навчальних карт із зображенням метаморфічних комплексів 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та методи досліджень передбачених у другому модулі за 
рекомендованою літературою, конспектами лекцій та практичними роботами 
 
Лекція 13. Смугастість метаморфічних комплексів. Сланцюватість і кліваж, проблеми 
класифікації та умови утворення. – 2 год. Розглядається смугастість як директивна 



текстура метаморфічних і ультраметаморфічних комплексів та динамічні умови 
формування власне метаморфічної, мігматитової та мілонітової смугастості. Аналізуються 
просторові співвідношення різних типів смугастості та первинної шаруватості. 
Аналізуються термінологічні та генетичні неузгодженості у питанні співвідношень 
сланцюватості і кліважу та проблеми їх типізації. Наводиться порівняльна характеристика 
кристалізаційної і деформаційної сланцюватості та існуючі погляди щодо динамо-
кінематичних умов формування. Розглядаються співвідношення між кліважем і 
сланцюватістю у часі і просторі, а також будинаж і мулліон-структури, їхні типи та 
значення у структурному аналізі 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та методи досліджень передбачених у другому модулі за 
рекомендованою літературою, конспектами лекцій та практичних робіт. 
 
Лекція 14. Лінійні структурно-текстурні елементи – 2 год. Розглядаються головні 
категорії лінійності у гірських породах різного походження, співвідношення між 
орієнтацією різнотипної лінійності та напрямків тектонічного транспорту, а- і в-
лінійність. Характеризується мінеральна лінійність, борозни ковзання та лінії перетину 
послідовно виникаючих площин. 
Практична робота 8. Стереопроекції, типи сіток та принципи їх побудови.- 2 год. 

1. Побудувати виходи нахилено залягаючого пласта на топографічну основу. 
2. Побудувати структурну карту заданої території. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та методи досліджень передбачених у другому модулі за 
рекомендованою літературою, конспектами лекцій та практичних робіт. 
 
Лекція 15. Структурно-текстурні елементи – індикатори не співосьових деформацій 
(зсувів) – 2 год. Обговорюється значення діагностики зсувної компоненти у тектонічних 
переміщеннях. Розглядається орієнтація різнотипних розривів другого порядку у зсувних 
зонах: R і R-сколів, L- сколів та Т- структур відриву,. Аналізуються структури 
деформування окремих мегакристалів: синтетичні і антитетичні мікросколи, деформовані 
слюди, мікроструктури, що їх формують порфіробласти у мілонітовому матриксі. 
Особливо наголошується на підворотах директивних текстур, жил, пластів тощо. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та задану літературу. 
 
Лекція 16. Парагенезиси структурно-текстурних елементів – 2 год. Розглядається 
поняття структурного парагенезису, теоретичне і прикладне значення виділення 
парагенезису структурі текстур, що виникли у одному полі напружень, типові напружено-
деформаційні стани та відповідні парагенезиси. Аналізується масштабна ієрархія 
структурних форм та структурних парагенезисів і ознаки послідовного накладання 
різновікових структурних парагенезисів.   
Практична робота 9. Розв’язок задач -2 год. 

1.  Розв’язати елементарні задачі за допомогою сітки Вульфа. 
 2. Визначити елементи залягання нахиленої геологічної поверхні за допомогою 
стратоізогіпс. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати літературні джерела та 
теоретичний лекційний матеріал .Оформити практичну роботу 9. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Яка роль у структурному аналізі матеріальних та геометричних структурно-
текстурних елементів? 

2. Структурне значення шаруватості. 



3. Динамічні умови формування трахітоїдності. 
  Рекомендована література:  
Оновна: 
1. Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного 

аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 124с. Роз. 
3. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, розд2. 
3. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 1992. – 

295с, розд. 2-3. 
4. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 1998. – 
222с, частина 3. 

5. Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с частина 2-3. 

Додаткова. 
6. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, розд. 2-4. 
7. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, У.Файф. – 

М.: Мир, 1974. – 376с. Розд. 1-3 
 
 

Тема 4. 
Фізичне моделювання (6 год.) 

 
Лекція 17. Джерела напружень у літосфері. Основи геометричного аналізу. 
Статистичний аналіз орієнтації площинних і лінійних структурно-текстурних елементів за 
допомогою стерео проекцій – 2 год. Розглядаються напруження екзогенної і ендогенної 
природи, гравітація і ротаційний режим як джерела напружень, Термічний режим геосфер, 
тектонічні і магматичні процеси як силові чинники. Системний підхід до вивчення 
напружено-деформаційних станів літосфери. Сучасний стан методики палеодинамічних 
реконструкцій, теоретичні, експериментальні, тектонофізичні, сейсмологічні та геодезичні 
методи досліджень. На прикладах реальних структурно-тектонічних доменів та масових 
замірів просторової орієнтації площинних і лінійних структурно-текстурних елементів 
обговорюється методика статистичного узагальнення та підходи до реконструкції 
динамічних умов формування відповідних структурних парагенезисів. 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та літературу до теми 4. 
 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Динамо-кінематичні умови формування кристалізаційної сланцюватості. 
2. Динамо-кінематичні умови формування деформаційної сланцюватості. 
3. Динамо-кінематичні умови формування будинажу. 
4. Назвіть прояви а- і в-лінійності у метаморфічних комплексах. 
5.Охарактеризуйте основні способи визначення напрямків зсуву. 

  
 Рекомендована література:  
Оновна: 



1. Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного 
аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 124с. 
Роз. 3. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, розд2. 
3. 4.Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 

1992. – 295с, розд. 2-3. 
4. 5.Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с, частина 3. 

5. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с частина 2-3. 

Додаткова. 
6. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, розд. 2-4. 
7. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, 

У.Файф. – М.: Мир, 1974. – 376с. Розд. 1-3 
 

Тема 5 
Методи польової тектонофізики ( 7 год.) 

 
Лекція 18. . Метод аналізу розривних парагенезисів М.В.Гзовського. Аналіз діаграм 
тріщинуватості та визначення орієнтації осей головних нормальних та дотичних 
напружень за спряженими системами розривів – 2 год. Обговорюються геометричні 
співвідношення структур відриву і сколювання та ознаки спряженості розривів сколового 
типу. Аналізуються різні способи градуювання сітки Вульфа та техніка нанесення замірів 
на діаграму , а також побудова діаграм тріщинуватості. Розглядається запропонована 
М.В.Гзовським методика знаходження просторової орієнтації осей напружень, що 
базується на законі Кулона-Мора. Аналізуються існуючі реконструкції палеотектонічних 
полів напружень, отримані за емпіричними даними у різних регіонах. 
 
Практична робота 10. Завершення розв’язку задачі за методом М.В.Гзовського. -2 год. 

1. Знайти  варіанти палеотектонічних полів напружень. 
2. Визначити амплітуду переміщень. 

 Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Оформити практичну роботу 10, 
опрацювати літературні джерела та підготувати лекційний матеріал. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Назвіть прояви а- і в-лінійності у метаморфічних комплексах. 
2. Охарактеризуйте основні способи визначення напрямків зсуву. 
3. Охарактеризуйте розривний парагенезис зони зсуву. 
4. Охарактеризуйте теоретичні засади методів польової тектонофізики. 

Рекомендована література:  
Оновна: 

1. Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного 
аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 124с. 
Роз. 4. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, розд 3. 
3. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с частина -3. 



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

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, розд. 4. 
5. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, 

У.Файф. – М.: Мир, 1974. – 376с. Розд. 3 
 

Типові завдання до модульної контрольної роботи №2. 
1. Відповісти на 12 контрольних запитань до модульної контрольної роботи 

2. 
2. Розв’язати задачу: визначити поля напружень у тріщинах та розривах, 

побудувати діаграму.. 
 
Контрольні запитання та завдання до модульної контрольної роботи №2. 

1. Яка роль у структурному аналізі матеріальних та геометричних 
структурно-текстурних елементів? 

2. Структурне значення шаруватості. 
3. Динамічні умови формування трахітоїдності. 
4. Відмінності мігматитової та мілонітової сланцюватості. 
5. Взаємозв’язоккліважу і сланцюватості. 
6. Динамо-кінематичні умови формування кристалізаційної 

сланцюватості. 
7. Динамо-кінематичні умови формування деформаційної сланцюватості. 
8. Динамо-кінематичні умови формування будинажу. 
9. Назвіть прояви а- і в-лінійності у метаморфічних комплексах. 
10. Охарактеризуйте основні способи визначення напрямків зсуву. 
11. Охарактеризуйте розривний парагенезис зони зсуву. 
12. Охарактеризуйте теоретичні засади методів польової тектонофізики. 

     
Рекомендована література:  
Оновна: 

1. 2Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи 
структурного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 
2002. – 124с. Роз. 3. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, розд2. 
3. 4.Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 

1992. – 295с, розд. 2-3. 
4. 5.Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с, частина 3. 

5. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с частина 2-3. 

Додаткова. 
6. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, розд. 2-4. 
7. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, 

У.Файф. – М.: Мир, 1974. – 376с. Розд. 1-3 
 

 



Змістовний модуль 3 
Моделювання тектонічних процесів і структур (23 год.) 

Тема 6 
Фізичне моделювання (8 год.) 

 
Лекція 19.. Історія розвитку лабораторного моделювання. Напрямки фізичного 
моделювання, види тектонофізичних моделей. Моделювання складчастості загального 
зм’яття, брилових структур та тектонічних розривів та напружень – 2 год. Розглядаються 
роботи Г.Клооса, М.В.Гзовського, Х.Рамберга, дослідження в наукових установах різних 
країн, у тому числі в Україні. Аналізуються основні принципи фізичного моделювання та 
його напрямки. Наводиться класифікація фізичних моделей за ступенем відповідності 
природним о’єктам, характером і величиною масових сил та оптичними властивостями 
матеріалу моделей. Розглядаються результати фізичного моделювання, проведеного 
різними дослідниками по перевірці гіпотез із латеральним стисненням та вертикальним 
прикладенням сил. Аналізуються моделі відображення брилових переміщень блоків 
фундаменту в осадовому чохлі, а також моделі структур нагнітання. Розглядається 
методика відтворення розривоутворення в умовах стиску, розтягу, згину та зсуву на 
еквівалентних матеріалах. 
 
Практична робота 11. Співставлення та аналіз моделей складчастих структур.- 2 год. 

1. Побудувати модель однієї із слкдчастих  структур України. 
2. Побудувати блок-діаграму відповідної структури. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал та методи досліджень передбачених у третьому модулі за 
рекомендованою літературою, конспектами лекцій та практичними роботами 
 
 

Тема 7 
Математичне моделювання геологічних процесів і структур (15 год.) 

 
Лекція 20. Принципи та етапи  математичного моделювання – 2 год. Розглядаються 
загальні принципи математичного моделювання геологічних середовищ та структур, 
особливоті та сфери застосування стохастичних та детермінованих моделей у 
структурному аналізі, етапи моделювання та принципи геологічної інтерпретації 
математичних моделей. 
Практична робота 12. Аналіз існуючих фізичних моделей розривних структур.- 2 год. 

1. Визначити елементи розривних структур. 
2. Визначити на геологічній карті типи розривних порушень. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)- Опрацювати літературні джерела до 3 
змістового модуля.Оформити практичну роботу 12. 
 
Лекція 21. Постановка основних крайових задач механіки деформівного твердого тіла – 
2 год. Розглядається квазістатична постановка задачі лінійної теорії пружності для 
ізотропних середовищ, типи граничних умов, квазістачної задачі термопружності, 
квазістатичної задачі деформаційної теорії пластичності, а також моделювання в’язкої 
нестисливої рідини. Наводиться коротка числових методів розв’язку задач. 
Практична робота 13. Комп’ютерне моделювання.  -2 год. 

1. Зробити розрахунки полів напружень і деформацій, спричинених тектонічними 
силами та силами гравітації у верхньокорових системах. 



2. Побудувати блок –діаграми полів напружень. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)- Самостійне комп’ютерне моделювання 
напружено-деформаційного стану системи геологічне середовище – трубопровід за 
індивідуальними завданнями 
 
Контрольні питання та завдання. 

1) Які дослідження вважаються базовими у лабораторному відтворенні 
розривів? 

2) Методика моделювання полів напружень за поляризаційно-оптичним 
методом. 

3) Назвіть зміст основних етапів математичного моделювання тектонічних 
структур. 

4) Охарактеризуйте суть детермінованого і стахостичного моделювання, 
статичних і динамічних моделей. 

Рекомендована література:  
Оновна: 

1. 2Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи 
структурного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 
2002. – 124с. Роз. 4. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с, розд 3. 
3. 4.Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 

1992. – 295с, розд. 4. 
4. 5.Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 

М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с, частина 4. 

5. 8.Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с частина 2-4. 

Додаткова. 
6. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с, розд. 4. 
7. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, 

У.Файф. – М.: Мир, 1974. – 376с. Розд. 2-4 
 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи №3. 

1. Охарактеризуйте принцип подібності фізичних моделей та природних 
об’єктів. 

2. В чому полягає суть принципу селективності та сепарації фізичних 
моделей? 

3. Методики та устаткування для дослідження фізичних властивостей 
гірських порід. 

4. Назвіть класифікацію фізичних моделей за ступенем відповідності 
природним об’єктам. 

5. Дайте геологічну інтерпретацію результатів фізичного моделювання 
брилових структур. 

6. Дайте геологічну інтерпретацію результатів фізичного моделювання 
структур нагнітання. 

7. Назвіть переваги та особливості центрифужного моделювання. 



8. Які дослідження вважаються базовими у лабораторному відтворенні 
розривів? 

9. Методика моделювання полів напружень за поляризаційно-оптичним 
методом. 

10. Назвіть зміст основних етапів математичного моделювання 
тектонічних структур. 

11. Охарактеризуйте суть детермінованого і стахостичного моделювання, 
статичних і динамічних моделей. 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №3. 

 1. Відповісти на 11 запитань до модульної контрольної  роботи 3. 
 2. Побудувати моделі напружень за відповідною програмою. 

 
 

Рекомендована література: 
Основна: (Базова) 

1. Шевчук В.В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного 
аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 124с. 

2. Гзовский М.В.Основы тектонофизики. – М.: Наука, 1975. – 536с. 
3. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-

структурные методы их изучения. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд.-ние, 
1989. – 158с. 

4. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука, 1992. 
– 295с. 

5. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, 
М.А.Гончаров и др..; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 
1998. – 222с. 

6. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: Геологическое приложение физики 
сплошных серед. – М.: Мир, 1985. – 376с. 

7. Гинтов О.Ю. Полева тектонофизика и ее применение при изучении 
деформацій земной коры Украины. – Киев: „Фенікс”, 2005. – 572с. 

8. Родыгин А.И. Признаки направления смещения при деформации сдвига. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – 99с. 

Додаткова: 
9. Заика – Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 

структурной геологии. – Киев: Вища школа, 1979. – 279с. 
10. Земля. Введение в общую геологию / Дж.Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, 

У.Файф. – М.: Мир, 1974. – 376с. 
 
Типові завдання до іспиту. 
1. Знати відповіді на 70 питань. 
2. Знати та вміти розв’язувати задачі, будувати карти, схеми, блок-діаграми. 

Вільно читати карту. 
Питання на іспит  

1. Завдання сучасного структурного аналізу. 
2. Значення структурного аналізу для геологічного картування, 

прогнозних та геолого-розвідувальних робіт. 



3. Геологічні середовища як суцільні. 
4. Однорідність і неоднорідність суцільних геологічних середовищ. 
5. Масові і поверхневі сили. 
6. Напруження в точці: вектор напружень та його складові. 
7. Поняття напруження та одиниці вимірювання напружень. 
8. Тензор напружень, кульовий та девіаторний тензори. 
9. Головні нормальні та головні дотичні напруження. 
10. Головні нормальні і дотичні напруження за плоского напруженого 

стану. 
11. Коло Мора: принцип побудови та значення. 
12. Інваріанти тензора напружень, інтенсивність напружень. 
13. Поняття деформації, однорідна і неоднорідна деформація. 
14. Простий і чистий зсув. 
15. Пружна деформація, межа пружності. 
16. Пластична деформація, межа течіння. 
17. Закон Гука, пружні параметри гірських порід. 
18. Механізми пластичної деформації гірських порід. 
19. Реологія гірських порід, базові реологічні моделі. 
20. Крихке та в’язке руйнування гірських порід. 
21. Критерії руйнування гірських порід, критерій Мора, обвідна кіл Мора. 
22. Вплив температури і усебічних тисків на механічні властивості 

гірських порід. 
23. Вплив швидкості деформування на деформаційну поведінку 

геологічних середовищ. 
24. Значення флюїдного режиму на процеси деформування геологічних 

середовищ. 
25. Повзскість, релаксація та в’язкість гірських порід. 
26. Нестійкість деформацій у породних комплексах. 
27. Інверсія густин гірських порід, причини її виникнення та роль у 

тектонічних процесах. 
28. Класифікація структурно-текстурних елементів гірських порід різного 

генезису. 
29. Шаруватість, її генетичні типи та роль у структурному аналізі. 
30.  Умови формування та значення у структурному аналізі флюїдальності 

та трахітоїдності. 
31. Типи смугастості метаморфічних комплексів. 
32. Кліваж, морфологічні типи та проблема походження. 
33. Сланцюватість та її співвідношення з кліважем. 
34. Кристалізаційна та деформаційна сланцюватість. 
35. Динамо-кінематичні умови формування сланцюватості. 
36. Будинаж, динамо-кінематичні умови формування. 
37. Головні категорії лінійності. 
38. а- і в-лінійність утектонічних структурах. 
39. Розриви другого порядку в зонах зсуву. 
40. Текстурні особливості тектонітів. 



41. Природні парагенезиси структурно-текстурних елементів. 
42. Мікро тектонічні індикатори зсуву. 
43. Масштабна ієрархія структурних форм та структурних парагенезисів. 
44. Літосферні напруження планетарної, ендогенної та екзогенної природи. 
45. Гравітація та ротаційний режим як джерела літосферних напружень. 
46. Тектонічні процеси і термічний режим літосфери як силові чинники. 
47. Методи дослідження напружено-деформаційного стану літосфери. 
48. Стерео проекції у структурному аналізі. 
49. Типи стерео діаграм та їх застосування у структурному аналізі. 
50. Реконструкція палеотектонічних полів напружень за розривними 

парагенезисами. 
51. Методи визначення спряженості сколів. 
52. Статистичний метод П.М.Ніколаєва. 
53. Структурно-кінематичний метод В.Д.Парфьонова. 
54. Кінематичний метод Губенко – Анжельє. 
55. Метод аналізу розривних парагенезисів М.В.Гзовського. 
56. Метод перекриття мегакристалів польових шпатів. 
57. Морфокінематичний метод О.Б.Гінтова і В.Б.Ісая. 
58. Метод поясів В.М.Даниловича. 
59. Головні напрямки фізичного моделювання геологічних процесів і 

структур. 
60. Принцип подібності фізичних моделей та природних об’єктів. 
61. Використання результатів фізичного моделювання у структурному 

аналізі. 
62. Використання результатів математичного моделювання у 

структурному аналізі. 
63. Складчастість загального зім’яття за даними фізичного моделювання. 
64. Лабораторні моделі глиняних і соляних куполів. 
65. Особливості центрифужного моделювання. 
66. Моделювання тектонічних процесів М.В.Гзовського, Х.Рамберга, 

Г.Клооса. 
67. Моделювання глобальних структур А.Г.Кірдяшкіна, П.М.Бондаренка. 
68. Суть та етапи математичного моделювання тектонічних структур. 
69. Детерміновані та стохастичні математичні моделі. 
70. Математичні моделі полів напружень і деформацій у верхньокорових 

системах. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


