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ВСТУП 
 
 Дисципліна „Cруктурно-парагенетичний аналіз” є складовою освітнього 
рівня Магістр з галузі знань 10 «Природничі науки» за програмою-Геологія, 
за спеціальністю магістр наук про Землю. 
Дана дисципліна  є дисципліною вільного вибору студента, за спеціальністю 
(спеціалізацією -) -  «Тектоніка». 
Викладається у  3 семестрі 2 курсу магістратури  в обсязі – 120 год. ( 4 
кредити ECTS) зокрема: лекції – 18 год., практичні - 18 год. самостійна 
робота –80 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульно-
контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни: Ознайомлення студентів з методами дослідження 
дислокаційних утворень на основі виділення структурних парагенезисів. 
Завдання курсу. Надання студентам  основ структурно-парагенетичного та 
тектонофаціального аналізу, для науково-методологічної бази  спеціалізованих 
структурних досліджень з визначення РТ- та реологічних умов й механізмів 
формування дислокаційних структур, їх парагенетичного наповнення  та якісно-
кількісних характеристик,  переробки порід та геологічних середовищ, а також та 
як методичний інструмент для структурного забезпечення геолого-картувальних 
та інших геологічних робіт. Навчити складати тектонофаціальні розрізи та карти, 
для подальшої інтерпретації та розумінні геологічних структур. 
Структура курсу. Передбачає проведення двох модульних контрольних робіт  
протягом семестру. До змістового модуля 1 входять 1 тема, що включає в себе 
2 лекції та 2  практичні роботи.  Другий  змістовий модуль складається з двох 
тем (теми  2, 3) . Тема 2 включає  5 лекцій та 5  практичних  робіт, а  3 тема 
включає лише 2 лекції та 2 практичні роботи.  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: - теоретичний матеріал курсу „Структурно-парагенетичний  аналіз”, 
затвердженний навчальною програмою дисципліни; методологію 
тектонофаціального аналізу як одного з провідних напрямків структурно-
парагенетичного аналізу; 
вміти: застосовувати теоретичні знання щодо структурних парагенезисів та 
тектонофацій для  ідентифікації генетичних типів дислокаційних структур, 
встановлювати  реологічні механізми та реологічні умови формування  
структур та визначення  інтенсивності дислокаційних перетворень порід та 
породних масивів за десятибальною шкалою тектонофацій; складати 
тектонофаціальні розрізи, карти та шкали; застосовувати  та інтерпретувати їх 
для геологічних досліджень. 
Місце дисципліни. Дана дисципліна в структурно-логічній схемі є одним з 
елементів підготовки професійно-кваліфікаційних фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем  «Бакалавр» підготовки фахівців з вищою освітою за  
напрямом 6.040103-геології. Згідно цього вона може слугувати основою для 
фахових дисциплін, а саме: тектонікою для побудов тектонічних схем та карт, 
геодинамікою- вивчення динамічних процесів та структур,тектонофізики – 



визначення динаміки та кінематики деформацій гірських порід, петрофізики, 
петрології, структурної геології для пошуків та розвідки корисних копалин. 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Даний курс  тісно пов’заний спільними 
завданнями з структурною геологією, геотектонікою, літологією, 
магматичною, метаморфічною та структурною петрологію, стратиграфією, 
структурною геофізикою, петрофізикою, тектонофізикою. Він дозволяє 
аналізувати комплексну оцінку дислокаційним структурам на основі 
визначених наборів структурних елементів, що їх складають, та структурно-
текстурних і мінеральних змін порід, що їх супроводжують. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема 1  а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 2, 3.                                 
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 
практичні роботи 4 20   
практичні роботи   4 20 
Модульна контрольна 
робота 1 

6 10   

Модульна контрольна 
робота 2 

  6 10 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для того, щоб витримати іспит, обов’язково пройти  
повторно курс дисципліни.  

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 Базові концептуальні та методологічні принципи  
структурно-парагенетичного аналізу та його найважливіші напрямки.. 
Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й тектонофації епізони.  
Тема 1. Дислокаційна тектоніка та тектонофації епізони (26 год.).  Напрямки 
структурно-парагенетичного аналізу.  Дислокаційні перетворення та їх 
відображеннях у структурних  парагенезах. Тектонофаціальний аналіз. 
Термодинамічні, регологічні, якісно-кількісні перетворення порід.  Принципи 
побудови  шкали тектонофацій. Типи розломів.  Зсуви тектонічні та гравітаційні 
течії. Тектонофізичний аналіз.Літогенетичні  умови та реологія седиментаційної 
підзони. Складні дислокаційні структури. Реологічний стан літосфери та  характерні 
її дисокаційні перетворення. Вулкано- та плутонотектонічні комплекси. 
 
 
Змістовний модуль 2. Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й 
тектонофації мезозони та катазони. Прикладні аспекти тектонофаціального 
аналізу. 
 
Тема 2. Дислокаційна тектоніка та тектонофації катазони (65 год.).  Термальні 
умови катазони.  Класифікація характеристик структурних форм катазони.  
Гранулітовий метаморфізм. Прояви дислокаційних структур та тектонофацій  на 
території Українського щита. Прояви структур в катазонах. Граніто-гнейсові 
комплекси  катазони. Термальні умови  у проявах мезозональної тектоніки. 
Класифікація структурних форм за суппідрядністю. Парагенетичні речовинні ознаки 
тетконофацій.  Мезоознаки тектонофацій. Шовноскладчасті та плутоно-тектонічні 
комплекси мезозони їх парагенетичні та тектонофаціальні характеристики. 
 
Тема 3. Методичні та прикладні аспекти тектонофаціального аналізу (25 год.).  
Проблеми структурно-парагенетичного аналізу. Зсувні тектонічні течії та 
гідродинамічні й синтетичні їх аспекти.  Тектонічні потоки. Тектонофаціальна 
інтерпретація геологічних карт.   
 
 
 

 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

лекц
ії 

Лаб. Самост. 
робота 

Змістовий модуль 1 
Базові концептуальні та методологічні принципи  структурно-парагенетичного 

аналізу та його найважливіші напрямки. Тектонофації та тектонофаціальна шкала. 
Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й тектонофації епізони. 

 
1 Тема 1. Дислокаційна тектоніка та тектонофації 

епізони.  
Лекція 1.  Загальна характеристика епізони. 
Седиментаційна підзона. Дислокаційна тектоніка та 
тектонофації вторинної епізони 

2 2 9 

2 Лекція 2. Відбитоскладчасті й шовноскладчасті комплекси 
первинної епізони та блоково-брилові комплекси 
вторинної епізони Вулкано-тектонічні і плутоно-
тектонічні комплекси первинної епізони  

2 2 9 

 Модульна контрольна робота 1*    
 

Змістовний модуль №2 Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й 
тектонофації мезозони та катазони  

3 Тема 2. Дислокаційна тектоніка та тектонофації 
катазони.  
Лекція 3. Дислокаційна тектоніка та тектонофації 
катазони-2: 

2 2 9 

4 Лекція 4. Дислокаційна тектоніка та тектонофації 
катазони-1 

2 2 9 

5 Лекція 5. Дислокаційна тектоніка та тектонофації 
локальної катазони 

2 2 9 

6 Лекція 6. Тектонічне розшарування та вторинна 
стратифікація геологічних середовищ в катазоні 

2 2 9 

7 Лекція 7. Шовні та глибинногравітаційні комплекси 
катазони 

2 2 9 

8 Тема 3. Методичні та прикладні аспекти 
тектонофаціального аналізу. 
Лекція 8. Тектонічні потоки як основа розуміння 
геологічних структур 

2 2 9 

9 Лекція 9. Тектонофаціальний аналіз рудних родовищ 2 2 8 
 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 2*    
 ВСЬОГО  18 18 80 

*Контрольні модульні роботи проводяться у  час і лекційних або практичних занять. 
 
Загальний обсяг  120год, у тому числі –  
Лекцій –  18 год, 
Практичні –  18 
Самостійна робота – 80 год. 
Консультації – 4 год. 
 
 



Змістовий модуль № 1  
Базові концептуальні та методологічні принципи  структурно-парагенетичного 

аналізу та його найважливіші напрямки. Тектонофації та тектонофаціальна 
шкала. Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й тектонофації епізони  

 
Тема 1 

Дислокаційна тектоніка епізони ( 26 год.) 
 
Лекція 1.  Загальна характеристика епізони. Тектонофізичний напрямок 
структурно-парагенетичного аналізу. Седиментаційна підзона первинної 
епізони.  Дислокаційні структури та тектонофації вторинної епізони - 2 год.  
Розглядаються особливості термальних умов та реологічні властивостей середовищ, в яких 
проявлена епізональна дислокаційна тектоніка. Обговорюється вплив на характер прояву 
такої тектоніки ступенів літогенезу осадових товщ. Обговорюються підстави щодо 
виділення трьох підзон первинної епізони, які різняться за механізмами  дислокаційних 
перетворень гірських порід. Аналізуються літогенетичні умови та реологія цієї підзони. 
Розглядаються характерні для неї механізми дислокаційних перетворень осадків та осадових 
порід. Приводиться класифікація й наведена характеристика структурних форм, що 
проявлені в цій підзоні на суходолі та в підводних умовах на мікро-, мезо- та макрорівнях. 
Приводиться класифікація й наведена характеристика структурних форм, що проявлені в цій 
підзоны: 1) екзогенна тріщинуватість, конволютна «шаруватість», 2) субаеральні провальні 
обвальні, сельові  та зсувні гравітаційні структури  та субаквальні складки й розриви 
гідропластичної течії, 3) поверхнево-гравітаційні комплекси. Аналізуються літогенетичні 
умови та реологія цієї підзони. Розглядаються характерні для неї механізми дислокаційних 
перетворень осадових порід. Приводиться класифікація й наводяться характеристики 
структурних форм за ієрархічною супідрядністю, масштабами та морфологічними формами 
прояву: 1) елементарні – мікротріщинуватість, тектонічні брекчії, катаклазити та мілоніти, 
пошаровий крихкий кліваж, механічна сланцюватість , 2) прості дислокаційні структури – 
муліон-структури, крихкі та в’язкоподібні мезорозриви, структури мезорозлінзування та 
будинажу, кінкбанди, первинні монокліналі, Приводяться приклади прояву дислокаційних 
структур та тектонофацій у Гірському Криму, Карпатах та палеозойських складчастих 
областях Казахстану. Розглядаються  реологічні механізми структуроутворення у цій умові 
та відповідні цим механізмам елементарні та прості  дислокаційні структури. Наведена  
характеристика складних дислокаційних структур: флексур, складок вигину й у тому числі 
прирозломного вигину, крихко-в’язких розломів, в’язких глиняних протрузій. 
Приводяться приклади прояву дислокаційних структур та тектонофацій цієї умови в 
Гірському Криму, Карпатах та палеозойських складчастих областях Казахстану.  
Розглядаються парагенетичні та тектонофаціальні аспекти цієї підзони. 
 
 
 
Обговорюється принципи побудови тектонофаціальної шкали для цієї структурно-
реологічної обстановки. 
Практична робота 1. Тектонофізичний напрямок структурно-парагенетичного 
аналізу – 2 год.  

1. Виділити на карті основні потоки  тектонічної течії. 
2. Проаналізувати по картам наявність простих, складних та елементарних структур 

парагенезису порід. 
3. Розглянути та обговорити цілий ряд понять механіки суцільних середовищ, фізики 

твердого тіла, гідродинаміки, які запозичені й використовуються таким аналізом  



Завдання для самостійної роботи ( 9 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений за даною темою. Написання та оформлення практичної  
роботи № 1. 
 
Лекція 2. Відбитоскладчасті й шовноскладчасті комплекси первинної епізони 
та блоково-брилові комплекси вторинної епізони. Вулкано- та 
плутонотектонічні комплекси епізони. Поверхнево- та глибинногравітаційні 
комплекси первинної епізони - 2 год. Розглянуто характерні для цього комплексу 
структурні парагенези на мезо- та макрорівні (морфологічні форми прояву дислокаційної 
тектоніки. Обговорюється роль і місце таких комплексів на мегарегіональному рівні. 
Розглядаються характерні регіональні та локальні морфологічні  форми прояву таких 
комплексів. Відзначається характер зв’язку таких комплексів з регіональними 
геодинамічними режимами земної кори та з реологічними властивостями останньої. 
Розглядаються  характерні морфологічні форми та структурні парагенези прояву таких 
комплексів та механізми їх формування. 
Практична робота 2. Тектонофації та десятибальна шкала тектонофацій .–  2  
год.  

1. Побудувати та обґрунтувати десятибальну шкалу тектонофацій.  
2. Вирішення тестових  задач лекційного матеріалу. 

Завдання для самостійної роботи (9 год.) Опрацювати лекційний матеріал, та написати 
реферат на довільну тематику по цій темі. Оформлення практичної роботи № 2. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) Вибрати довільний приклад розвитку таких 
комплексів по одному з регіонів Світу та пояснити його зміст. 
 
Контрольні запитання та завдання. 
 

1. Вплив ступенів літифікації осадових порід на характер дислокаційних перетворень 
осадових середовищ. 

2.  Співвідношення  та характер залежності між ступенями літифікації осадових порід 
та реологічними механізмами дислокаційних перетворень цих порід.  

3. Роль кліважування  та механічного розсланцювання  порід у складко- та 
розломоутворенні. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1.  Милеев B.C. Структурный парагенезис — основа корреляции структурных форм, 
сформированных в единых динамо-кинематических условиях // Принципы и методы 
изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. Л., 1978. С. 44-55, 
розділ 1-3. 

2. Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. ун-та.  
3. Лукієнко О.І. Морфологічна тектоніка (на тектонофаціальній основі). – 2001 р, 

частина 1, 2. 
4. 10. Лукьянов А.В., Щерба И.Г. Парагенетический анализ структур как основа 

тектонического районирования и составления  среднемасштабных структурних карт 
складчатых областей // Тектоніка Сибири. М.: Наука, 1972,. Т. 5. С. 15-24, розділ 1-3.  

Додаткова: 
5. 17. Паталаха Е.И., Смирнов А.В. Введение в морфологическую тектонику. – М. – 

1986Розділ 1-2. 
 



Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 
 1. Захист оформлених практичних робіт. 

2. Визначити утворення тектонічно-дислокаційних структур їх фізичні умови 
формування. 
3. Проаналізувати  та прослідкувати на карті спільні тектоно-парагенетичні властивості 

Казахстану та УЩ. 
 

Завдання модульної контрольної  роботи 1 
1. Що таке «структурний парагенез». За якими принципами він визначається. 
2. Задачі структурно-парагенетичного аналізу та принципи наповнення структурних 

парагенезів. 
3. Коротко відзначте історію становлення структурно-парагенетичного аналізу. 
4. Відзначте основні особливості дислокаційного процесу й у тому числі тектонічної 

течії. 
5. Дислокаційні структури та їх типи зо масштабами розмаху та ієрархічною 

супідрядністю. 
6. Назвіть та коротко охарактеризуйте провідні механізми дислокаційних перетворень 

гірських порід та породних масивів. 
7. Назвіть базові принципи та основні положення тектонофаціального аналізу 
8. Розкрийте уявлення про структурно-реологічні обстановки (умови). 
9. Що таке тектонофація і за якими принципами вона виділяється. Яку інформацію 

несуть тектонофації щодо дислокаційних перетворень порід та середовищ.. 
10. Десятибальна шкала і за якими принципами та даними вона будується. 
11. Які моделі еліпсоїдів деформації використовуються  для кількісного обґрунтування 

десятибальної шкали тектонофацій. 
12. Які природні ознаки дислокаційних перетворень порід використовуються для 

визначення тектонофацій.  
13. Вплив ступенів літифікації осадових порід на характер дислокаційних перетворень 

осадових середовищ. 
14. Співвідношення  та характер залежності між ступенями літифікації осадових порід та 

реологічними механізмами дислокаційних перетворень цих порід.  
15. Роль кліважування  та механічного розсланцювання  порід у складко- та 

розломоутворенні. 
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Змістовний модуль №2  

Дислокаційна тектоніка та структурні парагенези й тектонофації мезозони та 
катазони. Прикладні аспекти тектонофаціального аналізу  

 
Тема 2. Дислокаційна тектоніка та тектонофації катазони (65 год.) 

 
Лекція 3. Дислокаційна тектоніка та тектонофації катазони-2:  2 год. 
Розглядаються термальні умови та реологічні особливості середовищ, в яких проявлена 
катазональна тектоніка. Аналізується вплив цих умов на характер та механізми 
дислокаційних перетворень порід та структуроутворення.  Розглядаються характерні для цієї 
структурно-реологічної обстановки механізми дислокаційних перетворень гірських порід 
Приводиться класифікація характеристики структурних форм за ієрархічною супідрядністю, 
масштабами та морфологічними формами прояву.  
Обговорюються підстави щодо виділення підтипів катазони, які різняться заРТ-умовами 
середовищ.  
Обговорюється принципи побудови тектонофаціальної шкали для цієї структурно-
реологічної обстановки. 
Приводяться приклади прояву дислокаційних структур та тектонофацій цієї структурно-
реологічної обстановки у палеозойських складчастих областях Казахстану та на 
Українському щиті.  
 
Практична робота 3. Тектонофаціальна шкала епізони – 2 год..  

1. Аналіз тектонофаціальної шкали.  
2. Порівняти й визначити спільні риси відзначених дислокаційних комплексом між 

Казахстанським та Українським щитами 
 Завдання для самостійної роботи (9 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 

лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. Розглянути на прикладі Казахстану 
його складчастісті форми . 
 
Лекція 4. Дислокаційна тектоніка та тектонофації катазони-1: 2 год. 
Обговорюється характер зв’язку дислокаційних перетворень порід з гранулітовим 
метаморфізмом. Аналізується вплив відповідних РТ-умов на характер та механізми 



дислокаційних перетворень порід та структуроутворення. Розглядаються характерні для цієї 
структурно-реологічної обстановки механізми дислокаційних перетворень гірських порід. 
Обговорюється класифікація й розглядаються характеристики структурних форм за 
супідрядністю, масштабами та морфологічними формами прояву.  
Приводяться приклади прояву дислокаційних структур та тектонофацій цієї структурно-
реологічної обстановки на Українському щиті.  
Обговорюються парагенетичні та тектонофаціальні аспекти цієї обстановки й у тому числі 
принципи визначення ознак тектонофацій за урахуванням відзначених характеристик 
елементарних структур. 
 
Практична робота 4. Тектонофації та тектонофаціальна шкала мезозони – 2 
год.  

1.Побудувати  десятибальну шкалу тектонофацій мезозони. 
2.Виділити на карті шовноскладчасті плутоно-тектонічні комплекси. 

Завдання для самостійної роботи (9 год.). Опанувати  десятибальну шкалу 
тектонофацій епізони та мезозони навчитися використовувати їх для діагностики 
тектонофацій. Оформлення практичної роботи 4. 
 
Лекція 5. Дислокаційна тектоніка та тектонофації локальної катазони:  2 год. . 
Показується, що в числі складних дислокаційних структур в локальній катазоні проявлені: 
кристалізаційна сланцюватість та в менших масштабах трансляційна сланцюватість. 
Розглядаються морфологічні форми прояву цих структур на мікрорівні. Обговорюються 
вірогідні фактори й механізми їх формування. Обговорюється їх роль і місце у забезпеченні 
тектонічної течії гірських порід. 
Практична робота 5. Тектонофації та тектонофаціальна шкала  катазони:  2 
год.  

1. Побудовати десятибальу шкалу тектонофацій катазони структур УЩ. 
2.  Виділити на карті складчасті структури Казахстану та структури Українського щита. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 9 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. Написати реферат  на тему: 
”Морфологічні форми мезозони  та їх прояви в тектонічній будові”. 
 
Лекція 6.Зв’язок та взаємозумовленість  зеленосланцьового метаморфізму  та 
зсувної деформації: 2 год. Розглядаються мікромеханізми дислокаційних перетворень 
порід в умовах мезозони. Аналізується зв’язок таких перетворень із мінеральними 
перевореннями цих порід. Відзначається характер, у забезпеченні  роль і місце таких 
перетворень у забезпеченні пластияних форм деформації порід. 
Практична робота 6. Методика польових тектонофаціальних досліджень.–  2  
год.  

1) передпольова підготовка, 
2) вибір маршрутів,  
3) техніка здійснення маршрутів, 
 4) тектонофаціальне картування. 
5. Побудовати макет тектонофаціальної карти, схеми  на основі тектонофаціальної 

інтерпретації учбових геологічних карт. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 9 год.). Опрацювати літературний матеріал підібрати 
відповідну літературу. 
 



Лекція 7. Шовноскладчасті  та плутоно-тектонічні комплекси мезозони:  2  
год.. Показується, що в числі дислокаційних комплексів в мезозоні провідну роль 
відіграють шовний та  плутоно-тектонічний. Розглядаються морфологічні форми прояву цих 
структур та їх парагенетичні й тектонофаціальні характеристики. 
Практична робота 7. Регіональні тектонофаціальні дослідження та складання 
тектонофаціальних розрізів і карт на основі ткетонофаціальної інтерпретації 
дрібномасштабних геологічних карт 
Завдання для самостійної роботи (9 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний лекційний 
матеріал, передбачений у другому модулі. Опанувати  десятибальну шкалу тектонофацій 
епізони та мезозони. 
 
Контрольні запитання та завдання. 
 

1. В’язкі розломи мезозони. Принципи виділення таких структур. 
Морфологічні форми їх прояву. Структурні парагенези та тектонофації цих 
структур.  

2. Мезозона-1. Характерні для неї структурні форми та їх парагенези.. 
Провідні механізми дислокаційних перетворень порід у цій умові. 

3. Прості дислокаційні структури мезозони-1.Типи за морфологічними 
формами прояву.  

4. В’язкі протрузії, вторинні монокліналі та тектонічний меланж у мезозоні-1. 
Механізми їх формування та морфологічні форми виразу. Діапазон 
тектонофацій, яким вони контролюються.  

5. Шовноскладчасті комплекси мезозони. Морфологічні форми прояву. 
Діапазон тектонофацій, якими контролюються ці тектонічні утворення.  

6. Плутоно-тектонічні комплекси мезозони. Характер тектонофаціально-
реологічної зональності навколо інтрузивних тіл.  

7. Дислокаційні структури вторинної мезозони. Їх специфіка. Інтерференційна 
складчастость на ділянках накладення мезозони на катазону. «Біотитовий» 
та «графітовий» кліваж.  

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Лукьянов А.В., Щерба И.Г. Парагенетический анализ структур как основа 
тектонического районирования и составления  среднемасштабных 
структурних карт складчатых областей // Тектоніка Сибири. М.: Наука, 
1972,. Т. 5. С. 15-24, розділ 4.  

2. Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа 
дизъюктивных тектонических нарушений.// Проблемы геологии и физики 
тектонических процессов. Часть ІІ. Москва. 1987, розділ 3-4. 

Додаткова: 
3.  Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики.//Кол. мон. под 

редакцией академика Е.Ф.Шнюкова. –  Киев –  ОМГОР. 292 с розділ, 3. 
 
 

Тема 3. Методичні та прикладні аспекти тектонофаціального аналізу ( 25 год.)  
 



Лекція 8. Тектонічні потоки як основа розуміння геологічних структур: 2 год.  
Це підсумкова тема з проблеми структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальний 
основі. У ній обговорюється роль зсувної тектонічної течії та гідродинамічні й синергетичні 
аспекти подібної течії. Обговорюються форми організації подібної течії у вигдіді 
тектонічних потоків.  
Практична робота 8. Регіональні тектонофаціальні 
дослідження.дрібномасштабних геологічних карт  (2 год.). 

1. Побудова тектонофаціальніх розрізів по учбовим геологічним картам із колекції 
геологічного факультету. 

Завдання для самостійної роботи ( 9 год.). Ознайомитися  з роботою Є.І.Паталахи та 
іш. Написати реферат на тему: «Тектонические потоки как основа понимания геологических 
структур» 
Лекція 9.Тектонофаціальний аналіз рудних родовищ: 2  год. Ознайомлення з 
літературними даними по тектонофаціальному контролю окремих рудних родовищ  Світу 
(Україна, Росія, Казахстан тощо). 
Практична робота 9. Складання тектонофаціальних розрізів і карт на основі 
тектонофаціальної інтерпретації  - 2 год. 

1. За картою  прокласифікувати морфологічні прояви структурних форм 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. Знати  класифікацію структурних форм 
вміти розпізнати їх за масштабами та морфологічними проявами. 
 
Контрольні запитання та завдання 
1. Природа та роль і місце кристалізаційної сланцюватості у дислокаційному процесі.  
2. Мікромеханізми трансляційної та грануляційної сланцюватості. 
3. Механізми й морфологічні форми прояву розломоутворення в катазоні.  
4. Роль синергетики у забезпеченні дислокаційних перетворень порід та порідних 
масивів (з позицій тектонофаціального аналізу). 
 
Рекомендована література: 
Основна: 
2. Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та 

тектонофації докембрію Українського щита. – КК: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський університет», 2008. – 279 с, розділ 4. 

2.Лукьянов А.В., Щерба И.Г. Парагенетический анализ структур как основа 
тектонического районирования и составления  среднемасштабных структурних 
карт складчатых областей // Тектоніка Сибири. М.: Наука, 1972,. Т. 5. С. 15-24, 
Розділ 4-5.  

3.Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа дизъюктивных 
тектонических нарушений.// Проблемы геологии и физики тектонических процессов. 
Часть ІІ. Москва. 1987. Розділ 3. 
Додаткова: 

4. Паталаха Е.И., Смирнов А.В. Введение в морфологическую тектонику. – М. 
– 1986. Розділ 3-4. 

 
Типові завдання до модульної контрольної  роботи №2 

1. Розпізнати структурні форми та класифікувати їх. 



2. Скласти тектонічну схему виброної ділянки УЩ  та легенду до неї.  
 
 

Завдання  модульної контрольної роботи № 2. 
 

1. Мезозона. Загальна характеристика. Характерні для неї структурні форми та 
їх парагенези. 

2. Мезозона-2. Характерні для неї структурні форми та їх парагенези.. Провідні 
реологічні механізми перетворень порід та елементарні дислокаційні 
структури. 

3. Кліваж та кліважна сланцюватість. Механізми формування. Принципи 
визначення інтенсивності кліважу. 

4. Прості дислокаційні структури мезозони-2. Типи цих структур за 
механізмами утворення та за морфологічними формами прояву.  

5. Складчасті структури мезозони-2. Їх типи за механізми формування. 
Структурні парагенези та тектонофації цих утворень. 

6. В’язкі розломи мезозони. Принципи виділення таких структур. Морфологічні 
форми їх прояву. Структурні парагенези та тектонофації цих структур.  

7. Мезозона-1. Характерні для неї структурні форми та їх парагенези.. Провідні 
механізми дислокаційних перетворень порід у цій умові. 

8. Прості дислокаційні структури мезозони-1.Типи за морфологічними 
формами прояву.  

9. В’язкі протрузії, вторинні монокліналі та тектонічний меланж у мезозоні-1. 
Механізми їх формування та морфологічні форми виразу. Діапазон 
тектонофацій, яким вони контролюються.  

10. Шовноскладчасті комплекси мезозони. Морфологічні форми прояву. 
Діапазон тектонофацій, якими контролюються ці тектонічні утворення.  

11. Плутоно-тектонічні комплекси мезозони. Характер тектонофаціально-
реологічної зональності навколо інтрузивних тіл.  

12. Дислокаційні структури вторинної мезозони. Їх специфіка. Інтерференційна 
складчастость на ділянках накладення мезозони на катазону. «Біотитовий» та 
«графітовий» кліваж.  

13. Тектонофаціальна шкала мезозони. Прокоментувати її зміст. 
14. Катазона .Загальна характеристика. Характерні для неї структурні форми та 

їх парагенези.. 
15. Катазона-1. Провідні механізми дислокаційних перетворень гірських порід. 

Елементарні дислокаційні структури. 
16. Прості та складні дислокаційні структури катазони-1. Морфологічні форми 

прояву та тектонофаціальні  характеристики таких структур. 
17. Шкала тектонофацій катазони. 
18. Катазона-2. Провідні механізми дислокаційних перетворень гірських порід. 

Елементарні дислокаційні структури. 
19. Прості та складні дислокаційні структури катазони-2. Морфологічні форми 

прояву та тектонофаціальні  характеристики таких структур. 
20. Реологічні типи розломів катазони- 1 та -2 
21. Локальна катазона та зональні комплекси. Її морфологічна специфіка. 
22. Гібридні структури. Структурні ряди. 
23. Структурно-вікової шкала. Зміст такої шкали.  



24. Приклади тектонофаціального контролю родовищ рудних корисних копалин. 
25. Синергетика структуроутворення з позицій тектонофаціального аналізу. 

Властивості системи. Роль біфуркації у структуроутворенні. Атрактор 
системи.  

26. Техніка побудови макету тектонофаціальної схеми по учбовій геологічній 
карті. 

27. Методика польових тектонофаціальних досліджень та складання 
тектонофаціальних розрізів та схем (карт).  

 
 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Гончаров М.А., Талицкий В.Г., Галкин В.А.. Фролова Н.С. Деформационно-
химические  парагенезы и структурно-метаморфическая 
зональность//Геотектоника. 1995. №2. С. 49-60, Розділи  1-4. 

2 Милеев B.C. Структурный парагенезис — основа корреляции структурных 
форм, сформированных в единых динамо-кинематических условиях // Принципы и 
методы изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. Л., 1978. С. 
44-55, частина 1-2. 

3. Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. ун-
та. Сер.4. геология. – 1984, № 3. С. 3 – 15, розділ 2-3. 

4. Миллер Ю.В. Тектоно-метаморфические циклы. Л., «Наука», 1982. – 160 с, . 
5. Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного 

аналізу. – 2002  р, глава 1-3. 
6. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – 2008 р частина 1-5. 
7. Лукієнко О.І. Морфологічна тектоніка (на тектонофаціальній основі). – 2001 

р., частина 1- 3. 
8. Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та 

тектонофації докембрію Українського щита. – КК: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2008. – 279 с. Глава 1-4. 

9. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение в 
литосфере – М.: Наука, 199.1– 144 с. Частина 1-4.  

10. Лукьянов А.В., Щерба И.Г. Парагенетический анализ структур как основа 
тектонического районирования и составления  среднемасштабных структурних карт 
складчатых областей // Тектоніка Сибири. М.: Наука, 1972,. Т. 5. С. 15-24, частина 1-
4.  

11. Паталаха Е.И. Тектонофациальный анализ сладчатых сооружений фанерозоя. 
– М., 1986. – 168 с, Глава 1-6. 

12. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Дербеньов В.А. Тектонофации мезозоны 
(Атлас микроструктур). – «Наука» Каз ССР. – 1987. – 160 с, глава 1-5. 

13. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В.В. Тектонические потоки как основа 
понимания геологических структур, глава 1-10.  

14. Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа 
дизъюктивных тектонических нарушений.// Проблемы геологии и физики 
тектонических процессов. Часть ІІ. Москва. 1987. 

15. Родыгин А.И. Динамометаморфические горные породы. Томск, Изд-во 
Том. ун-та, 2001, 356 с. 



Додаткова: 
16. Талицкий В.Г. Проблемы моделирования тектонических деформацмй и 

модель структурообразования в геологической среде // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. 
Геология. 2002.   № 4, розд.2. 

17. Паталаха Е.И., Смирнов А.В. Введение в морфологическую тектонику. – М. 
– 1986, частина 1-4. 

18. В.И.Старостин, А.Л.Дергачов, К.Хрюкович. Структурно-петрофизический 
анализ месторождений полезных ископаемых. М: Изд-во МГУ. 1994 – 288 с, глава 
1-6. 

19. Чиков Б.М. Сдвиговое стресс-структурирование в литосфере: 
разновидности, механизмы, условия (обзор проблемы)//Геология и геофизика, 1992, 
№ 9, с. 3-39, С.9. 

20. Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики.//Кол. мон. под 
редакцией академика Е.Ф.Шнюкова. –  Киев –  ОМГОР. 292 с, частина 1-5. 

Крім того, використані й коротко висвітлено розробки у цій галузі структурних 
шкіл, …(С-Петербург), , а також враховані напрацювання  [Лукьянов А.В. Структура 
Аксоран-Акжальской зоны разломов в Центральном Казахстане // Изв. АН СССР. 
Сер. Геол.. 1961, № 2. С. 3-19.;  ]  
 
Типові завдання до іспиту. 

1. Відповісти на  20 питань до іспиту. 
2. Скласти та охарактеризувати комплексні карти  ( графіки, діаграми, схеми).  

 
 
 

Питання на іспит 
 

1.  Термальні та реологічні умови катазони. Провідні механізми 
дислокаційних претворень порід та породних мас у цих умовах. Підстави 
для поділу катазони на першу (-1), другу (-2) та локальну. 

2. Катазона-1 та відповідні їй  РТ-умови та реологічні умови. Характерні 
для неї елементарні та прості дислокаційні структури.  

3. Кристалізаційна, трансляційна (гнейсувата) та грануляційна 
сланцюватість в катазоні-1 та роль цих механізмів у забезпечення в’язкої 
течії метаморфічних порід гранулітової фації. Механізми формування та 
морфологічні форми прояву цих структур. 

4. Прості та складні дислокаційні структури катазони-1. Морфологічні 
форми прояву та тектонофаціальні  характеристики таких структур. 

5. Катазона-2 та  відповідні їй РТ-умови й реологічні умови. Характерні для 
неї механізми дислокаційних перетворень порід та середовищ. 

6. Елементарні дислокаційні структури катазони-2: кристалізаційна та 
трансляційна сланцюватість і тектонічна смугастість мігматитів та 
мономінеральних порід типу кварцитів, карбонатних. Морфологічні 
форми їх прояву. Погляди н природу цих структур. 



7. Прості та складні дислокаційні структури катазони-2. Їх механізми 
формування та морфологічні форми прояву. Структурні парагенези цих 
структур та тектонофації 

8. Локальна катазона та провідні її макроструктури. Термодинамічна 
специфіка цієї структурно-реологічної обстановки.  

9. Шовноскладчасті комплекси катазони. їх морфологічні форми прояву та 
тектонофаціальні характеристики. 

10. Гранітогнейсово-купольні структури. їх типи за часом формування та 
морфологічними форми прояву. Тектонофаціальні особливості цих 
структур . 

11. Синергетика структуроутворення з позицій тектонофаціального аналізу. 
Властивості системи. Роль біфуркації у структуроутворенні. Атрактор 
системи. 

12. Методика польових тектонофаціальних досліджень та побудови 
тектонофаціальних розрізів та схем (карт). Зміст та послідовність таких 
досліджень. 

13. Створення легенди та побудова макету тектонофаціальної карти  по 
учбовій геологічній карті шляхом тектонофаціальної інтерпретації  на ній 
геологічної ситуації (за урахуванням степенів лінеарізації). 

14. Принципи побудови структурно-вікової шкали. Зміст такої шкали. 
Індексація на ній. 

15. Приклади тектонофаціального контролю родовищ рудних корисних 
копалин. 

16. Тектонофації катазональної складчастості (за В.С. Милєєвим). 
17. Парагенетичний аналіз структур та структурних малюнків (за  

А.В.Лук’яновим. Л.М.Расцвєтаєвим та ін.) 
18. Деформаційно-хімічні парагенези (за М.А.Гончаровим та ін.). 
19. Структурно-породні комплекси (за Б.М.Чиковим). 
20. Структурно-парагенетичний аналіз на основі структурних доменів (за 

В.С.Заїка-Новацьким та А.Н.Казаковим). 
 
 


