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ВСТУП 

Навчальна дисципліна Структурна геологія та геокартування є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 – Природничі науки з напряму підготовки 
6.040103 – Геологія. 

Дана дисципліна нормативна. Викладається у 3 семестрі 2 курсу ОКР 
бакалавр в обсязі – 150 год.  (6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 36 год., 
практичні 30 год. консультації – 9 год., самостійна робота – 75 год. У курсі 
передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна іспитом. 

Мета дисципліни – вивчення морфологічної геотектоніки верхньої частини 
земної кори та геометричних основ геологічного картування. 

Завдання – оволодіння навичками виділення та вивчення елементарних 
структурних форм та їх парагенезисів, читання та складання геологічних карт. 

Структура курсу складається з трьох змістових модулів та практичних 
робіт. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
– первинні та вторинні форми залягання геологічних тіл; 
– механізми формування структур різного генезису; 
– способи визначення елементів залягання гірських порід та форм 

геологічних тіл; 
– методику проведення геологічного картування. 

вміти: 
– діагностувати первинні та вторинні форми залягання геологічних тіл 

різного генезису; 
– користуватись «структурними маркерами» (маркуючими горизонтами, 

первинними лінійністю, смугастістю тощо) для визначення морфологічних 
особливостей геологічних тіл; 

– встановлювати історичну послідовність формування геологічних 
структур та територій, становлення яких відбувалось у декілька етапів 
дислокацій; 

– читати і складати геологічні карти із горизонтальною, моноклінальною, 
складчастою структурою та із особливими формами залягання осадових, 
вулканічних, інтрузивних і метаморфічних утворень; 

– будувати геологічні розрізи та блок-діаграми. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму): «Структурна геологія та геокартування» базується на 
знаннях з геологічних процесів, використовує знання з фізики, математики, 
літології, петрографії та є однією з основ для вивчення регіональної та глобальної 
тектоніки верхньої частини земної кори та будови родовищ корисних копалин. 



Зв’язок з іншими дисциплінами. Для опанування нормативної дисципліни 
«Структурна геологія та геокартування» студент попередньо повинен вивчити 
«Загальну геологію», «Мінералогію», «Фізику», «Лінійну алгебру та аналітичну 
геометрію», «Топографію» в межах програм ОКР бакалавр за напрямом 6.040103 
– Геологія. Вивчення «Структурної геології та геокартування» необхідно для 
опанування таких дисциплін як «Регіональна геологія», «Геотектоніка», 
«Геологія родовищ корисних копалин», «Методи геологічної зйомки», «Пошуки 
та розвідка родовищ корисних копалин», а також є теоретичною основою для 
виконання курсової роботи зі «Структурної геології та геокартування» і 
виконання програми комплексної навчальної практики з геологічної зйомки. 



ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ЗЗННААННЬЬ  ІІ  РРООЗЗППООДДІІЛЛ  ББААЛЛІІВВ 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

– теми 3–6, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 7–10. Обов’язковим для іспиту є 
складання всіх модульних контрольних робіт, виконання всього переліку 
практичних завдань. 

Оцінювання за формами контролю: 
 Miнімум балів* Максимум балів 

Змістовний модуль 1 6 10 
Змістовний модуль 2 6 10 
Змістовний модуль 3 6 10 
Практичні завдання 
(сумарно) 

18 30 

* - при отриманні оцінки менше за встановлений мінімум, складова 
навчальної дисципліни є не відпрацьованою. 

Для студентів, які сумарно набрали кількість балів меншу ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів – для допуску до іспиту обов’язковим є 
перескладання однієї з модульної контрольної роботи за яку отримано 
незадовільну оцінку, всіх практичних робіт. У випадку невистачання балів до 
критично-розрахункового мінімуму – студент повинен прослухати навчальну 
дисципліну повторно. 

У випадку відсутності студента під час проведення контрольної роботи 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 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Практичні та 
лабораторні 

іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 6 6 6 18 24 60 

Максимум 10 10 10 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 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

75 – 89 4 добре 

60 – 74  3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34  2 без права повторного 
перескладання 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1   Головні поняття «Структурної геології та геокартування» 
 

ТЕМА 1. Об’єкт досліджень та завдання структурної геології………………… (10 год.)1 

Головні поняття навчальної дисципліни, її положення в системі 
геологічних знань, фундаментальні та прикладні завдання структурної геології, 
історія становлення та методи досліджень, взаємозв’язок з іншими 
дисциплінами та геологічним картуванням. Типи та види карт геологічного 
змісту. Система умовних позначень геологічних карт. Макет геологічної карти 
та вимоги до його складання. 

 

ТЕМА 2. Силові чинники корового структуроутворення та деформаційні процеси 
у геологічних середовищах.……… ……………………………… (10 год.) 

Енергетичні джерела структуроутворюючих процесів. Типи деформацій. 
Вплив на деформаційну поведінку порід літології, температури, тиску та 
швидкості деформації. Головні поняття механіки в структурній геології. 

 

Змістовий модуль 2   Форми залягання осадових геологічних тіл, складчасті та 
розривні структури 

 

ТЕМА 3. Первинні форми залягання осадових геологічних тіл ………… (16 год.) 

Шар та шаруватість. Горизонтальне, нахилене, перекинуте та незгідне 
залягання. Особливі форми залягання осадових гірських порід – нептунічні дайки, 
біогерми, біостроми та рифові масиви, олістостроми. 

 

ТЕМА 4. Складчасті форми залягання геологічних тіл ………. (22 год.) 

Флексури. Морфологічні та генетичні типи складок. Типи складчастості. 
Структурні поверхи. 

 

ТЕМА 5. Розривні порушення та структури мезорівня……………………. (10 год.) 

Тріщини та тріщинуватість. Кліваж. Структури будинажу та 
розлінзування. Муліон-структури та кінк-банди. 

 

ТЕМА 6. Розломи…………………………………………………………… (14 год.) 

Елементи та амплітуди розломів, їх морфо-кінематичні типи. 
Визначення відносного переміщення блоків розломів, етапів та віку переміщення. 
Тектоніти та їх типи. Реологічні типи розломів. Структурна зональність 
розломних зон. 

                                           
1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних і самостійної роботи. 



 

Змістовий модуль 3   Форми залягання магматичних та метаморфічних утворень. 
Ін’єктивна тектоніка. Геологічне картування 

 

ТЕМА 7. Форми залягання магматичних утворень……………………..… (26 год.) 

Директивні текстури магматичних та метаморфічних порід. Форми 
залягання магматичних тіл. Протектоніка рідкої та твердої фази. Контакти 
інтрузивних тіл. Фази та комплекси. Абісальні, гіпабісальні та субвулканічні 
утворення. Визначення форми та віку інтрузивних тіл за геолого-структурними 
даними. 

 

ТЕМА 8. Форми залягання метаморфічних утворень……………………. (16 год.) 

Форми залягання метаморфічних порід. Взаємозв’язок речовинних та 
структурних перетворень підчас метаморфізму і ультраметаморфізму. Типи 
складок і розломів, накладені деформації у метаморфічних комплексах. 

 

ТЕМА 9. Ін’єктивна тектоніка……………………………………………... (8 год.) 

Фізико-хімічні передумови виникнення діапірових структур та механізми 
їх формування. Морфологічні типи та внутрішня будова діапірів. 

 

ТЕМА 10. Геологічне картування…………………………………………… (7 год.) 

Завдання, етапи та результати геокартування. Організація та 
проведення геолого-зйомочних робіт. Види польових та камеральних робіт. 
Структура пояснювальної записки до геологічної карти. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції практ. С.Р. 

Змістовий модуль 1.  Головні поняття «Структурної геології та геокартування» 

1 Тема 1. Об’єкт досліджень та завдання структурної геології. 4 2 4 

2 
Тема 2. Силові чинники корового структуроутворення та 

деформаційні процеси у геологічних середовищах. 4 2 4 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2. Форми залягання осадових геологічних тіл, складчасті та розривні 
структури 

3 Тема 3. Первинні форми залягання осадових геологічних тіл. 4 8 4 

4 Тема 4. Складчасті форми залягання геологічних тіл. 4 6 12 

5 Тема 5. Розривні порушення та структури мезорівня. 4 0 6 

6 Тема 6. Розломи. 4 2 8 

 Модульна контрольна робота 2    

Змістовий модуль 3. Форми залягання магматичних та метаморфічних утворень. Ін’єктивна 
тектоніка. Геологічне картування. 

7 Тема 7. Форми залягання магматичних утворень. 4 6 16 

8 Тема 8. Форми залягання метаморфічних утворень. 4 2 10 

9 Тема 9. Ін’єктивна тектоніка. 2 2 4 

10 Тема 10. Геологічне картування. 2 0 5 

 Модульна контрольна робота 3    

 ВСЬОГО 36 30 75 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 36 год. 
Практичних – 30 год. 
Консультацій – 9 год. 
Самостійна робота - 75 год. 

 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

ГОЛОВНІ ПОНЯТТЯ «СТРУКТУРНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОКАРТУВАННЯ» 
 

ТЕМА 1. Об’єкт досліджень та завдання структурної геології – (10 год.)2. 
 

Лекція 1.   Предмет, методи та історія розвитку структурної геології та 
геологічного картування. 

Розглядаються головні завдання навчальної дисципліни та її взаємозв’язки з 
іншими природничими дисциплінами та дисциплінами фізико-математичного 
циклу. Історія становлення структурної геології. Теоретичне та прикладне 
значення структурно-геологічних досліджень. Методи структурних 
досліджень. Взаємозв’язок структурної геології та геологічного картування. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Порівняти результати головних етапів розвитку структурної геології та 
розвиток кола завдань, які вона вирішує. 

2. Видатні вчені в області структурної геології та їх внесок в становлення як 
самостійної дисципліни. 

3. Визначити для кожного метода структурних досліджень перелік фізико-
математичних та суміжних геологічних дисциплін. 

 
 

Лекція 2.  Типи карт геологічного змісту та правила їх оформлення. 

Геологічні, тектонічні, геоморфологічні, інженерно-геологічні та інші 
спеціалізовані карти. Система умовних позначень. Макет геологічної карти та 
його елементи. 

 
Практичне заняття 1. – 2 год. 

1. Визначення елементів залягання геологічної поверхні за трьома точками та 
за пластовими трикутниками. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Подібність та відмінність системи умовних позначень на геологічних 
картах різної спеціалізації. 

2. Інформаційне навантаження різних типів карт геологічного змісту. 
3. Для точки з заданими координатами визначити номенклатури аркушів 

масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 
1:10000. 

4. Графічне оформлення практичного завдання. 

                                           
2 зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і 
самостійна робота студента. 



Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с. (частина 1). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть І – главы 1-6). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (предисловие, главы 
1, 2). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 1, глави 
3.1, 3.2). 

5. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (глава 1). 

 

 

 

ТЕМА 2. Силові чинники корового структуроутворення та деформаційні 
процеси у геологічних середовищах – (10 год.) 

 
Лекція 3.   Структуроутворюючі процеси верхньої частини земної кори. 

Енергетичні джерела структурних перетворень. Тектонічні, седиментаційні, 
магматичні, метаморфічні та космічні структуроутворюючі процеси. 
Нормальні та дотичні напруження. Тензор напруження. Коло Мора. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Для кожного з структуроутворюючого процесу визначити головні, 
другорядні та незначні джерела структурних перетворень. 

2. За колом Мора вивести формули для нормальних та дотичних напружень у 
заданій площині. 

 

 
Лекція 4. Типи і види деформацій, реологія геологічного середовища. 

Пружна, пластична та в’язка деформація, їх фізичні механізми. Реологічні 
моделі деформацій. Деформаційні схеми та деформаційна поведінка тіл. Вплив 
на деформаційну поведінку температури, усебічного тиску, швидкості 
деформації та порового тиску води. 

 
 



Практичне заняття 2. – 2 год. 
1. Визначення кута нахилу геологічної поверхні в косому розрізі. Задача 

шурфу. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Складні реологічні моделі – тіла Максвела, Прандтля, Фойгта. 
2. Графічне оформлення практичного завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с. (частина 1). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть І – главы 1-6). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (предисловие, главы 
1, 2). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 1, глави 
3.1, 3.2). 

5. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (глава 1). 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

(кожний варіант складається з 10 питань, на кожний з яких повинна бути дана 
лаконічна відповідь, за необхідності зі схемами та малюнками) 

 
1. Структурна геологія (визначення). 
2. Об’єкт досліджень структурної геології. 
3. Предмет досліджень структурної геології. 
4. Завдання структурної геології. 
5. Різниця між структурною геологією, тектонікою та геотектонікою. 
6. Галузі застосовуються знань зі структурної геології. 
7. Взаємозв’язок структурної геології та геологічного картування. 
8. Значення латинського слова «structura». 

9. Значення грецького слова «τεκτονική ». 
10. Головні етапи становлення структурної геології, причини відокремлення її 

в окрему геологічну дисципліну. 



11. Петрологічні методи досліджень у структурній геології. 
12. Петрофізичні методи досліджень у структурній геології. 
13. Порівняльний та порівняльно-історичний методи досліджень у 

структурній геології. 
14. Геофізичні методи досліджень у структурній геології. 
15. Тектонофізичні методи досліджень у структурній геології. 
16. Методи фізики твердого тіла у структурній геології. 
17. Дистанційні методи досліджень у структурній геології. 
18. Місце структурної геології в системі геологічних знань. 
19. Напрямки розвитку структурної геології. 
20. Геологічна карта (визначення). 
21. Тектонічні карти. 
22. Металогенічні карти. 
23. Літологічні карти. 
24. Гідрогеологічні карти. 
25. Інженерно-геологічні карти. 
26. Карти четвертинних відкладів. 
27. Геоморфологічні карти. 
28. Карти закономірностей розміщення корисних копалин. 
29. Зарамочні елементи геологічної карти. 
30. Правила складання стратиграфічної колонки до геологічної карти. 
31. Правила складання розрізів до геологічної карти. 
32. Які характеристики геологічних тіл позначається на геологічних картах 

кольором? 
33. Індекси стратифікованих утворень. Наведіть приклади, розшифруйте їх 

зміст. 
34. Індекси магматичних (стратифікованих та нестратифікованих) утворень. 

Наведіть приклади, розшифруйте їх зміст. 
35. Індекси четвертинних утворень. Наведіть приклади, розшифруйте їх зміст. 
36. Чим відрізняються масштабні та позамасштабні умовні позначення? 
37. Приклади структурно-тектонічних умовних позначень. 
38. Що на геологічних картах позначається крапом? Приклади. 
39. Наведіть приклади масштабів оглядових карт. 
40. Наведіть приклади масштабів дрібномасштабних карт. 
41. Наведіть приклади масштабів середньомасштабних карт. 
42. Наведіть приклади масштабів крупномасштабних карт. 
43. Деформація геологічних тіл (визначення).  
44. Енергетичні джерела структуротворчих процесів. 
45. Тектонічні структуротворчі процеси. 
46. Метаморфічні структуротворчі процеси. 
47. Інтрузивні структуротворчі процеси. 
48. Вулканічні структуротворчі процеси. 
49. Седиментаційні структуротворчі процеси. 
50. Космічні структуротворчі процеси. 



51. Механічне напруження (визначення, одиниці виміру та співвідношення 
між ними). 

52. Нормальні напруження. 
53. Дотичні напруження. 
54. Намалюйте принципову схему напруженого стану, який виникає в 

довільній точці геологічного тіла під дією сили F та поясніть її. 
55. Тензор напруження (визначення, компоненти). 
56. Коло Мора. 
57. Однорідна деформація.  
58. Неоднорідна деформація. 
59. Деформація чистого зсуву. 
60. Деформація простого зсуву. 
61. Деформація чистого вигіну. 
62. Деформація поперечного вигіну. 
63. Деформація поздовжнього вигіну. 
64. Пружна деформація. 
65. Пластична деформація. 
66. Механізми пластичної деформації. 
67. Розривна деформація. 
68. Межа пружності. 
69. Межа текучості. 
70. Межа міцності. 
71. Повзучесть. 
72. Релаксація напружень в геологічних тілах. 
73. В’язкість. 
74. Вплив температури на деформаційну поведінку гірських порід. 
75. Вплив усебічного тиску на деформаційну поведінку гірських порід. 
76. Вплив швидкості деформацій на деформаційну поведінку гірських порід. 
77. Вплив порового тиску води на деформаційну поведінку гірських порід. 
78. Модель ідеальної пружної деформації (наведіть принципову схему та 

графіки =f(t), =f(), що її характеризують, розкрийте їх зміст). 
79. Модель ідеальної в’язкої деформації (наведіть принципову схему та 

графіки =f(t), =f(), що її характеризують, розкрийте їх зміст). 
80. Модель ідеальної пластичної деформації (наведіть принципову схему та 

графіки =f(t), =f(), що її характеризують, розкрийте їх зміст). 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

ФОРМИ ЗАЛЯГАННЯ ОСАДОВИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ, СКЛАДЧАСТІ 
ТА РОЗРИВНІ СТРУКТУРИ 

 

ТЕМА 3. Первинні форми залягання осадових геологічних тіл – (16 год.) 
 

Лекція 5.   Поняття про геологічне тіло. Шар та шаруватість. Типи залягання 
шаруватих осадових геологічних тіл  

Типи та види геологічних тіл, особливості їх виділення та ієрархії. 
Пластоподібна форма залягання осадових тіл. Потужність шару. 
Морфологічні та генетичні типи шаруватості. Будова поверхонь нашарувань 
та використання її в якості структурних маркерів. Горизонтальне,  
моноклінальне та перекинуте залягання. Незгідне залягання, його типи та 
види, причини виникнення, вираження його на геологічних картах та у 
відслоненнях. 

 
Практичне заняття 3. – 2 год. 

1. Визначення потужності пласта по видимій, виміряній в косому розрізі. 
2. Побудова виходу нахилено залягаючого пласта на топокарті. 

 
Практичне заняття 4. – 2 год. 

1. Складання макету геологічної карти із зображенням незгідного залягання 
пластів (горизонтального та моноклінального). 

 
Практичне заняття 5. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням горизонтальної та 
субгоризонтальної будови (навчальні геологічні карти №1, 3). 

 
Практичне заняття 6. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням моноклінальної будови (навчальні 
геологічні карти №4, №5). 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Особливості ранжування геологічних тіл в залежності від їх генетичного 
типу. 

2. Взаємообумовленість морфологічних та генетичних типів шаруватості. 
3. Гієрогліфи геологічних поверхонь як індикатори палеогеорафічних умов. 
4. Використання гієрогліфів для визначення характеру залягання пластів. 
5. Ознаки перекинутого залягання у відслоненях та на картах. 
6. Значення незгідностей для палеотектонічних реконструкцій. 
7. Графічне оформлення практичного завдання. 

 



Лекція 6.   Особливі форми залягання осадових геологічних тіл 

Нептунічні дайки та причини їх виникнення. Органогенні будівлі – біостроми, 
біогерми, рифи та їх масиви. Олістостроми – причини та умови утворення, 
особливості їх внутрішньої будови та розповсюдженість, місце в будові 
складчастих областей. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Значення органогенних будівель для палеогеграфічних  та 
палеотектонічних реконструкцій. 

2. Значення олістостром для палеотеконічних реконструкцій. 
3. Графічне оформлення практичного завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с. (частина ІІ – 
розділи 2.1–2.3). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть 1 – главы 7,8; часть ІІ – главы 9, 10). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (глава 3). 

4. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1 – М.: Мир, 1966. – 482 с. (главы 4, 5) 

5. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1971. – 278 с. (Глава 1). 

6. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (Глава 2). 

7. Леонов М.Г. Олистостромы в структуре складчатых областей. – М.: Наука, 
1981. – 176 с. 

 
 
 

ТЕМА 4. Складчасті форми залягання геологічних тіл – (22 год.) 
 

Лекція 8.  Морфологічні та генетичні типи флексур та складок.  

Вступ до теми – взаємозв’язок та різниця між диз’юнктивними та 
плікативними деформаціями. Флексури – однокрилі складки, їх морфологія, 
геометричні елементи, механізми формування, геологічні та тектонічні умови 
формування, області розвитку. Антиклінальні та синклінальні складки, їх 



геометричні елементи та кількісні характеристики. Морфологічні типи 
складок за положенням осьової поверхні, формою замка та в плані, розподілом 
потужностей, кутом між крилами. Фактори генетичної класифікації складок. 
Генетичні типи складок за різними дослідниками. Складки обволікання, вигину, 
сколювання, кліважної, сланцюватої та турбулентної течії. 

 
Практичне заняття 7. – 2 год. 

1. Складання макету геологічної карти зі складчастим заляганням. 
  
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Області розвитку флексур та тектонічні режими їх формування. 
2. Співвідношення складок за формою замка та кутом між крилами складки. 
3. Головний фактор генетичних класифікацій складок за В.С. Заика-

Новацьким та А.М. Казаковим, Донатом та Паркером, О.І. Лукієнком. 
4. Головні механізми формування складок кожного генетичного типу. 
5. Графічне оформлення практичного завдання. 

 
 

Лекція 9.  Типи складчастостей.  

Голоморфна, ідіоморфна та проміжна складчастості, їх морфологічні 
характеристики, області розповсюдженості. Типи складчастих комплексів за 
характером вергентності. Будова анти- та синкліноріїв. Віргація складок та її 
типи. Визначення віку складчастості. Структурний поверх та аналіз карт з 
багатоповерховою будовою. Співвідношення між геосинклінальними, 
орогенними та структурними поверхами. Принцип «головної складчастості» 
при тектонічному аналізі територій. 

 
Практичне заняття 8. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням складчастої будови (навчальні 
геологічні карти №8, №13). 

 
Практичне заняття 9. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням багатоповерхової будови 
(навчальні геологічні карти №16, №18). 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Характеристика геологічної будови території зі складчастою будовою за 
навчальними картами №9, 11. 

2. Значення незгідностей при визначенні меж між структурними поверхами. 
3. Характеристика геологічної будови території з багатоповерховою будовою 

за навчальними картами №10, 12, 17, 19. 
4. Графічне оформлення практичного завдання. 

 



 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с. (частина ІІІ – 
розділи 3.4.3, 3.4.4). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – глава 11). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (главы 7, 9). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 2.3.1) 

5. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1. – М.: Мир,1966. – 482 с. (глава 7). 

6. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1971. – 278 с. (Главы 4, 5). 

7. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (Глава 4). 

 
 

 

ТЕМА 5. Розривні порушення та структури мезорівня – (10 год.) 
 

Лекція 10.  Тріщинуватість та кліваж.  

Генетичні та морфологічні типи тріщин. Умови та розподіл напружень при 
утворенні тріщинуватості. Види тріщин в залежності від кута падіння, 
перетину структурно-текстурних елементів гірських порід та їх комплексів. 
Інтенсивність тріщинуватості. Парагенезис тріщин в зоні зсуву. 
Статистичні методи аналізу тріщинуватості. 

Реологічні та морфологічні типи кліважу. Дифракція та рефракція кліважу. 
Залежність розвитку кліважу від літології порід, РТ-умов середовища та 
флюїдних режимів. Прояв кліважу на мікрорівні. Розвиток кліважу при 
формуванні складчастих структур та розломів. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Ознаки тріщин тектонічного та нетектонічного походження. 
2. Розподіл нормальних та дотичних напружень при формування різних 

генетичних типів тріщин. 
3. Стереопроекції та рози-діаграми тріщинуватості. 



4. Порівняльна характеристика мофологічних типів кліважу за Г.Д. Ажгірєм 
(В.С. Заїка-Новацьким, А.М. Казаковим), П. Віалоном, О.І. Лукієнком та 
Є.І. Паталахою. 

5. Форма кліважних доменів та інтенсивність кліважу. 
6. Механізми формування кліважу. 
7. Графічне оформлення практичного завдання. 

 
 
Лекція 12.  Структури будинажу та розлінзування. Муліон-структури. 

Кінк-банди.  

Геологічні та РТ-умови розвитку структур будинажу та розлінзування, 
розподіл напружень та механізми їх формування, морфологічні та реологічні 
типи. Механізми формування муліон-структур та кінк-бандів. Роль та місце 
мезоструктур у дислокаційних комплексах. 

  
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Парагенезиси мезоструктур при формуванні складок.  
2. Парагенезиси мезоструктур при формуванні зсувних зон (shear-zone). 

 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008 – 352 с. (частина ІІІ – 
розділи 3.2.1, 3.2.5, 3.3). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – глава 12). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (розділи 4.3, 5.7, 
6.7, 6.8, глава 11). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділи 2.2.1, 
2.3.2) 

5. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1. – М.: Мир,1966. – 482 с. (глава 8 – С.307–
327, глава 9 – С. 339–343.) 

6. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1971. – 278 с. (главы 6, 11). 

7. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (глава 5). 



8. Cees W. Passchier, Rudolph A.J. Trow. Microtectonics – Spinger, 2005. – 366 p. 
(part 4.2) 

 

 

 

ТЕМА 6. Розломи – (14 год.) 
 

Лекція 13.  Морфо-кінематичні типи розломів.  

Вступ до теми – розломи в будові верхньої частини земної кори. Регматична 
сітка розломів та причини її виникнення. Елементи розривних порушень. 
Амплітуда розлому. Врізи, скиди, підкиди, зсуви, тектонічні покриви, розсуви, 
лістричні та циліндричні розломи, динамопари та данимосистеми. Ієрархія 
розломів. Розподіл напружень при формуванні розломів різного морфо-
кінематичного типу. Визначення відносного переміщення блоків розлому, 
етапів формування віку.  

  
Практичне заняття 10. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням шар’яжної будови (навчальні 
геологічні карти №20, №21). 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Визначення морфо-кінематичного типу розлому на навчальних картах. 
2. Комбіновані типи розломів. 
3. Визначення амплітуди переміщення блоків розлому.  
4. Графічне оформлення практичного завдання. 

 
 

Лекція 14.  Продукти тектонічної переробки гірських порід в зоні розлому 
(тектоніти) та реологічні типи розломів.  

Види тектонітів та умови їх формування. Залежність структури тектонітів 
від реологічних умов середовища та механізмів деформації. Тектонічний 
меланж та вторинни монокліналі. Методи дослідження тектонітів та їх 
використання в структурному аналізі. 

Реологічна розшарованість земної кори та структурно-реологічні обстановки. 
Реологічні типи розломів за Є.І. Паталахою та О.І. Лукієнком, Ч. Пасхіром та 
Р. Троу, В.М. Ісаєм. Крихкі, субв’язкі та в’язкі розломи та їх вираження в 
геологічних структурах макро- та мезорівня. Структурна зональність 
розломних зон. Поняття про тектонофації та тектонофаціальну шкалу. 

 
 



Завдання для самостійної роботи (5 год.): 
1. Порівняльна характеристика умов формування тектонітів різних видів. 
2. Порівняльна характеристика тектонічного меланжу та конгломератів. 
3. Діаграми орієнтування оптичних осей мінералів та їх інтерпретація. 
4. Порівняльна характеристика класифікацій реологічних типів розломів за 

різними дослідниками. 
5. Головні мезоструктури розломів різних реологічних типів. 
6. Тектонофації та тектонофаціальна шкала. 
7. Графічне оформлення практичного завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 352 с. (частина ІІІ – 
розділи 3.1.2, 3.2.2-3.2.4, 3.4.2, 3.4.5, частина IV – розділи 4.6, 4,7). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – глава 13). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (глави 6, 10). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 2.1) 

5. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1. – М.: Мир,1966. – 482 с. (глава 7) 

6. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1971. – 278 с. (глава 7). 

7. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (глави 6, 9). 

 
 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 
(кожний варіант складається за 10 питань, відповіді обов’язково 

супроводжуються малюнками) 
1. Ознаки горизонтального залягання геологічних тіл на геологічних картах. 
2. Флексура. 
3. Механізми формування флексур. 
4. З якими процесами пов’язане формування флексур? 
5. Антиклінальна складка. 
6. Синклінальна складка. 
7. Синформа. 
8. Антиформа. 



9. Нейтральні складки. 
10. Елементи складки. 
11. Крила складки. 
12. Замок складки. 
13. Ядро складки. 
14. Шарнір складки. 
15. Осьова поверхня складки. 
16. Вісь складки. 
17. Гребенева поверхня складки. 
18. Гребінь складки. 
19. Ундуляція шарніру складки. 
20. Перекліналь. 
21. Центрикліналь. 
22. Ширина складки. 
23. Висота складки. 
24. Довжина складки. 
25. Медіана лінія складки. 
26. Амплітуда складки. 
27. Кут між крилами складки. 
28. Типи складок за положенням осьової поверхні. 
29. Типи складок за характером зміни потужностей пластів. 
30. Типи складок за формою замка. 
31. Типи складок за співвідношення довжини та ширини. 
32. Типи складок за ступенями стиснення. 
33. Дзеркало складчастості. 
34. Фактори виділення генетичних типів складок. 
35. Складки обволікання. 
36. Складки вигину. 
37. Складки сколювання. 
38. Складки кліважної течії. 
39. Складки кристалізаційно-сланцюватої течії. 
40. Складки в’язкої течії. 
41. Голоморфна складчастість. 
42. Ідіоморфна складчастість. 
43. Структурний поверх. 
44. Типи тріщин за умовами утворення. 
45. Тріщини сколювання. 
46. Тріщини відриву. 
47. Первині тріщини. 
48. Тріщини вивітрювання. 
49. Тріщини Ріделя. 
50. Антитетичні тріщини. 
51. Тріщини розширення порід при розвантаженні. 
52. Тріщини осувів, обвалів та провалів. 
53. Типи тріщин за розташуванням відносно шаруватості. 



54. Кліваж. 
55. Кліваж розлому. 
56. Кліваж сколювання. 
57. Кліваж течії. 
58. Вплив літології порід на розвиток кліважу. 
59. Рефракція кліважу. 
60. Дифракція кліважу. 
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ФОРМИ ЗАЛЯГАННЯ МАГМАТИЧНИХ ТА МЕТАМОРФІЧНИХ 
УТВОРЕНЬ. ІН’ЄКТИВНА ТЕКТОНІКА. ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ. 

 

ТЕМА 7. Форми залягання магматичних утворень – (26 год.) 
 

Лекція 15.  Директивні структури магматичних та метаморфічних порід. Форми 
залягання вулканогенних та інтрузивних утворень. 

Вступ – умови формування директивних текстур кристалічних гірських порід. 
Смугастість, лінійність, трахітоїдність, флюїдальність, сланцюватість та їх 
використання в структурному аналізі. Статистичні методи досліджень 
директивних текстур магматичних та метаморфічних гірських порід. 

Вулканічні апарати центрального та лінійного типу, особливості їх будови. 
Типи вивержень та їх взаємозв’язок з хімічним складом лави. Форми залягання 
вулканогенних утворень – лавові потоки та покрови, неки, субвулканічні дайки 
та сили. Особливості структури вулканогенних утворень. 

Загальні поняття про інтрузивний магматизм. Абісальні та гіпабісальні 
інтрузиви. Форми інтрузивних тіл: батоліти, штоки, лаполіти, лаколіти, 
факоліти, дайки, сили. Характер ендо- та езоконтактових зон. Субвулканічні 
інтрузиви.  

 
Практичне заняття 11. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням стратовулкану (навчальна 
геологічна карта №23). 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Просторові співвідношення лінійності, смугастості та сланцюватості. 
2. Взаємообумовленість хімічного складу лави, типу виверження та будови 

вулкано-тектонічних структур. 
3. Сучасні області активного вулканізму. 
4. Ознаки субвулканічних інтрузивів. 



5. Приуроченість інтрузивного магматизму до тектонічних режимів. 
6. Залежність форми інтрузивних тіл від глибини залягання та хімічного 

складу магм. 
7. Графічне оформлення практичного завдання. 

 
 
Лекція 16.  Внутрішня структура інтрузивних тіл. Визначення форми та віку 

інтрузивних та субвулканічних тіл. 

Фази інтрузивного впровадження. Прототектоніка рідкої фази – вираження її 
в директивних структурах інтрузивних порід. Прототектоніка твердої фази 
– типи тріщин та етапи їх утворень, жильна фаза. 

Встановлення форми інтрузивних тіл за характером розподілу та 
орієнтуванням директивних текстур рідкої фази, характером та заляганням 
екзо- та ендоконтактів. Визначення відносного віку інтрузивних тіл за 
співвідношеннями з оточуючими геологічними тілами та структурами. 

 
Практичне заняття 12. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням інтрузивного масиву (навчальна 
геологічна карта №26). 

 
Практичне заняття 13. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням складної багатоповерхової 
тектоніки та різновікового магматизму (навчальні геологічні карти №28, 
29). 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Етапи виникнення прототектоніки рідкої та твердої фаз. 
2. Визначення форми магматичних тіл за допомогою директивних структур. 
3. Розподіл напружень на етапах прототектоніки рідкої та твердої фази. 
4. Характер розподілу директивних текстур інтрузивних порід в тілах різної 

форми. 
5. Структурно-вікова шкала ділянок розвитку інтрузивного магматизму. 
6. Графічне оформлення практичного завдання. 

 
 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 352 с. (частина ІІ – 
розділ 2.4, частина IV – розділ 4.5, 4,8). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – главы 15, 16). 



3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (глава 2 – разделы 
2.3, 2.4). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 1 – 
підрозділи 1.4, 1.6, розділ 2 – підрозділи 2.1.2, 2.1.3, розділ 3 – підрозділи 
3.3). 

5. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1. – М.: Мир,1966. – 482 с. (глава 6). 

6. Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1971. – 278 с. (главы 8, 9). 

7. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – М.: Издательство Московского 
университета, 1966. – 348 с. (глава 8). 

 
 
 

ТЕМА 8. Форми залягання метаморфічних утворень – (16 год.) 
 

Лекція 21. Морфологія та внутрішня структура метаморфічних тіл.  

Тіла порід контактового метаморфізму, динамометаморфізму та 
регіонального метаморфізму. Особливості текстур порід різних фацій 
метаморфізму (зеленосланцевої, амфіболітової, гранулітової та інш.). Тіла 
продуктів ультраметаморфізму. Області розвитку метаморфічних тіл. 

Особливості складчастих структур та будинажу в метамфорічних тілах. 
Еволюція накладеної складчастості. Структурна зональність метаморфічних 
тіл. Метаморфічні тіла зсувних зон (shear zone). 

 
Завдання для самостійної роботи (7 год.): 

1. Залежність реологічних властивостей середовища від РТ-умов. 
2. Вплив стресових (неспівосних) напружень та деформацій на розвиток 

метаморфічних тіл. 
3. Швидкість метаморфічних реакцій. 
4. Залежність форми, розмірів та складу метаморфічних тіл від типу та фації 

метаморфізму. 
5. Реологичні типи складок та будинажу зон метморфізму. 
6. Співвідношення реологічних типів розломів та метаморфічних тіл. 
7. Структурно-вікова шкала метаморфічних структур. 
8. Графічне оформлення практичного завдання. 

 



 
Лекція 23. Гранітогнейсові структури.  

Особливості різновікових гранітогнейсових структур та області їх поширення. 
Форми гранітогнейсових структур. Методи досліджень структурної 
анізотропії метаморфічних порід. 

 
Практичне заняття 14. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням метаморфічних комплексів та 
граніто-гнейсових структур (навчальні геологічні карти №16, 30). 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Просторовий розподіл директивних структур в гранітогнейсових куполах 
2. Основні положення мікроструктурного аналізу та його використання при 

дослідженні метаморфічних порід. 
3. Побудова геологічного розрізу до навчальної геологічної карти № 26. 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 352 с. (частина ІІ – 
розділ 2.5, частина IV – розділ 4.9). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – глава 17). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (глава 2 – разделы 
2.2, глава 4, глава 7 – разделы 7.10-7.12). 

4. Шевчук В.В., Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного 
аналізу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 288 с. (розділ 2 – 
підрозділ 2.4). 

5. Лахи Ф. Полевая геология. Том 1. – М.: Мир,1966. – 482 с. (глава 9) 

6. Passchier W. Cees, Trouw A.J. Rudolf. Microtectonics. – Springer Berlin 
Heidelberg New York, 2005. – Part 4, 5. 

 
 

ТЕМА 9. Ін’єктивна тектоніка – (8 год.) 
 

Лекція 24. Морфологія ін’єктивних структур.  

Фізико-хімічні властивості солей та глин. Морфологія структур галокінезу та 
глиняних куполів. Механізм утворення та внутрішня структура ін’єктивних 
структур. Області розвитку ін’єктивної тектоніки. Протрузії. 



 
Практичне заняття 15. – 2 год. 

1. Аналіз геологічних карт із зображенням соляно-купольних структур 
(навчальна геологічна карта №14). 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Причини формування ін’єктивних структур. 
2. Залежність форми ін’єктивних тіл від глибини їх формування. 
3. Швидкість впровадження ін’єктивних тіл. 
4. Вплив впровадження ін’єктивних тіл на структуру та залягання вмисних 

порід. 
5. Графічне оформлення практичного завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 352 с. (частина IV – 
розділ 4.2). 

2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть ІІ – глава 11, С. 176-181). 

3. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы 
структурной геологии. – К.: Выща школа, 1989. – 279 с. (глава 8). 

4. Геологические структуры / Под. ред Такеши Уемура, Шинджиро 
Мицутани. – М.: Недра, 1990. – 292 с. (Глава 2 – раздел VIII). 

5. Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию. – Л.: Недра, 1981. – 367 с. 
(раздел 15). 

 
 
 

ТЕМА 10. Геологічне картування – (7 год.) 
 

Лекція 25. Загальні положення та етапи проведення геологозйомочних робіт.  

Мета та завдання геологозйомочних робіт. Топографічні масштаби 
геологозйомочних робіт. Організація геологозйомочних робіт. Програма 
регіональних геологозйомочних робіт Держгеолкарта-200. Сучасна організація 
геологозйомочних робіт в світі. 

Підготовчий, польові, камеральні та заключний етапи геологозйомочних 
робіт. Маршрутна зйомка, геофізичні роботи, дистанційні роботи (аеро- та 
космозмойки) бурові та гірничі роботи. Лабораторно-аналітичні дослідження. 



Укладання геологічної карти та пояснювальної записки (звіту) до неї. 
Структура пояснювальної записки (звіту), перелік звітних геологічних карт. 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

1. Загальні інструктивні вимоги до проведення геологозйомочних робіт 
масштабу 1:200000 та 1:50000 в Україні.  

2. Графічне оформлення практичного завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Організація та проведення геологічного довивчення раніш закартованих 
площ масштабу 1:200000, складання та підготовка до видання Державної 
геологічної карти України масштабу 1:200000. Інструкція. / Геолком 
України. – К.: ДГП «Геоінформ». – 296 с. (глави 1-8, 10) 

2. Організація та проведення геолого-зйомочних робіт і складання та 
підготовка до видання Геологічної карти України масштабу 1:50000 
(1:25000). Інструкція / Департамент геології та використання надр 
Міністерства екології та природних ресурсів України. – К.: Видавничий 
центр УкрДГРІ, 2002. – 204 с. (глави 1-7, 10) 

3. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. – 
М.: Недра, 1984 – 464 с. (часть І – главы 3-5, часть ІV). 

4. Лахи Ф. Полевая геология. Том 2. – М.: Мир,1966. – С. 483 –1032 (глава 14–
18). 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 
(кожний варіант складається з одного питання, на яке дається розгорнута 

відповідь, обов’язково з необхідними малюнками та схемами) 
1. Типи складчастостей та їх морфологічні характеристики.  
2. Кінематичні типи розломів. 
3. Реологічні типи розломів. 
4. Будинаж та розлінзування. 
5. Тектоніти та їх типи. 
6. Оцінка рівня деформацій порід при дислокаційних перетвореннях 

(тектонофації). 
7. Директивні текстури магматичних порід. 
8. Типи вулканічних апаратів. 
9. Типи вулканічних вивержень. 
10. Вулканогенні фації. 



11. Форми залягання інтрузивних тіл. 
12. Прототектоніка рідкої фази інтрузивних тіл. 
13. Прототектоніка твердої фази інтрузивних тіл. 
14. Визначення форми та віку інтрузивних тіл. 
15. Діапіризм та діапірові тіла. 
16. Геологозйомочні роботи (мета, завдання, етапи проведення). 

 
 
 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ: 
1. Предмет, головні завдання та методи досліджень структурної геології. 
2. Взаємозв’язок структурної геології та геокартування. 
3. Анізотропія гірських порід та її значення для структурного аналізу. 
4. Енергетичні джерела структуротворчих процесів. 
5. Типи структуротворчих процесів. 
6. Напруження і деформації. Типи і види деформації. 
7. Тензор напружень та коло Мора. 
8. Механізми пружної і пластичної деформації гірських порід. 
9. Реологія. Реологічна поведінка гірських порід. Реологічні моделі. 
10. Шар та шаруватість. Морфологічні та генетичні типи шаруватості. 
11. Трансгресивне та регресивне співвідношення шаруватих товщ. 
12. Горизонтальне залягання гірських порід,  його зображення на геологічних 

картах шарів. 
13. Нахилене залягання. Елементи залягання шару. Пластові трикутники. 
14. Ширина та форма виходу на денну поверхню нахиленого шару. Спосіб 

побудови виходу на топографічній карті. 
15. Гієрогліфи, їх типи та значення у структурному аналізі. 
16. Первинні форми залягання геологічних тіл. 
17. Органогенні будівлі. 
18. Олістостроми. 
19. Незгідності та їх класифікація. Ознаки незгідного залягання у відслоненнях 

та на картах. 
20. Геометричні елементи складки. 
21. Морфологічна класифікація складок.  
22. Генетична класифікація складок. 
23. Типи складчастостей, їх морфологічні ознаки. Визначення віку складчастості 

за геолого-структурними даними. 
24. Структурний поверх. Причини виникнення, діагностування на геологічних 

картах та місцевості. 
25. Флексури та їх розповсюдження, співвідношення із складчастими і 

розривними структурами, області розвитку. 
26. Тріщини та їх класифікація. Види тектонічних та нетектонічних тріщин. 
27. Структурний парагенезис тріщин в зоні зсуву. Статистичні методи аналізу 

тріщинуватості. 



28. Кліваж та його типи. 
29. Розломи. Елементи розлому, будова зміщувача, амплітуда розлому. 
30. Кінематичні типи розломів. 
31. Визначення кінематичного типу розлому, амплітуди та віку за геологічною 

картою. 
32. Типи структурно-реологічних обстановок. 
33. Реологічні типи розломів. 
34. Структурна зональність розломних зон. Способи її картування. 
35. Тектоніти та їх типи. 
36. Муліон-структури, будинаж, розлінзування та кінк-банди. 
37. Анізотропія магматичних і метаморфічних порід. 
38. Фації та форми залягання вулканічних порід. 
39. Взаємозв’язок між складом лав, типами вивержень та формами вулканічних 

споруд. 
40. Типи тектоно-вулканічних споруд. Кальдери та причини їх формування. 
41. Наземні та підводні виверження. 
42. Субвулканічні інтрузивні тіла. 
43. Форми залягання інтрузивних порід та елементи їх внутрішної будови. 
44. Прототектоніка рідкої фази та її використання у структурні геології. 
45. Прототектоніка твердої фази та її використання у структурні геології. 
46. Визначення форми та віку інтрузивних тіл за геолого-структурними даними. 
47. Діапірові структури. Причини та механізми їх формування. 
48. Мета та завдання геологічного картування. Правила оформлення геологічних 

карт. 
49. Етапи проведення геологозйомочних робіт. 
50. Система умовних позначень для карт геологічного змісту. 
51. Загальні правила оформлення геологічних карт. 
 

До кожного екзаменаційного білету включається три питання. Останнє 
питання кожного білету: «Побудова розрізу за навчальною геологічною 
картою». Перші два питання максимально оцінюються по 15 балів кожен, трете – 
10 балів. 
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	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	Структурна геологія та геокартування
	КИЇВ – 2016
	Розглядаються головні завдання навчальної дисципліни та її взаємозв’язки з іншими природничими дисциплінами та дисциплінами фізико-математичного циклу. Історія становлення структурної геології. Теоретичне та прикладне значення структурно-геологічних досліджень. Методи структурних досліджень. Взаємозв’язок структурної геології та геологічного картування.
	Геологічні, тектонічні, геоморфологічні, інженерно-геологічні та інші спеціалізовані карти. Система умовних позначень. Макет геологічної карти та його елементи.
	Енергетичні джерела структурних перетворень. Тектонічні, седиментаційні, магматичні, метаморфічні та космічні структуроутворюючі процеси. Нормальні та дотичні напруження. Тензор напруження. Коло Мора.
	Пружна, пластична та в’язка деформація, їх фізичні механізми. Реологічні моделі деформацій. Деформаційні схеми та деформаційна поведінка тіл. Вплив на деформаційну поведінку температури, усебічного тиску, швидкості деформації та порового тиску води.
	Типи та види геологічних тіл, особливості їх виділення та ієрархії. Пластоподібна форма залягання осадових тіл. Потужність шару. Морфологічні та генетичні типи шаруватості. Будова поверхонь нашарувань та використання її в якості структурних маркерів. Горизонтальне,  моноклінальне та перекинуте залягання. Незгідне залягання, його типи та види, причини виникнення, вираження його на геологічних картах та у відслоненнях.
	Нептунічні дайки та причини їх виникнення. Органогенні будівлі – біостроми, біогерми, рифи та їх масиви. Олістостроми – причини та умови утворення, особливості їх внутрішньої будови та розповсюдженість, місце в будові складчастих областей.
	Вступ до теми – взаємозв’язок та різниця між диз’юнктивними та плікативними деформаціями. Флексури – однокрилі складки, їх морфологія, геометричні елементи, механізми формування, геологічні та тектонічні умови формування, області розвитку. Антиклінальні та синклінальні складки, їх геометричні елементи та кількісні характеристики. Морфологічні типи складок за положенням осьової поверхні, формою замка та в плані, розподілом потужностей, кутом між крилами. Фактори генетичної класифікації складок. Генетичні типи складок за різними дослідниками. Складки обволікання, вигину, сколювання, кліважної, сланцюватої та турбулентної течії.
	Голоморфна, ідіоморфна та проміжна складчастості, їх морфологічні характеристики, області розповсюдженості. Типи складчастих комплексів за характером вергентності. Будова анти- та синкліноріїв. Віргація складок та її типи. Визначення віку складчастості. Структурний поверх та аналіз карт з багатоповерховою будовою. Співвідношення між геосинклінальними, орогенними та структурними поверхами. Принцип «головної складчастості» при тектонічному аналізі територій.
	Генетичні та морфологічні типи тріщин. Умови та розподіл напружень при утворенні тріщинуватості. Види тріщин в залежності від кута падіння, перетину структурно-текстурних елементів гірських порід та їх комплексів. Інтенсивність тріщинуватості. Парагенезис тріщин в зоні зсуву. Статистичні методи аналізу тріщинуватості.
	Реологічні та морфологічні типи кліважу. Дифракція та рефракція кліважу. Залежність розвитку кліважу від літології порід, РТ-умов середовища та флюїдних режимів. Прояв кліважу на мікрорівні. Розвиток кліважу при формуванні складчастих структур та розломів.
	Геологічні та РТ-умови розвитку структур будинажу та розлінзування, розподіл напружень та механізми їх формування, морфологічні та реологічні типи. Механізми формування муліон-структур та кінк-бандів. Роль та місце мезоструктур у дислокаційних комплексах.
	Вступ до теми – розломи в будові верхньої частини земної кори. Регматична сітка розломів та причини її виникнення. Елементи розривних порушень. Амплітуда розлому. Врізи, скиди, підкиди, зсуви, тектонічні покриви, розсуви, лістричні та циліндричні розломи, динамопари та данимосистеми. Ієрархія розломів. Розподіл напружень при формуванні розломів різного морфо-кінематичного типу. Визначення відносного переміщення блоків розлому, етапів формування віку. 
	Види тектонітів та умови їх формування. Залежність структури тектонітів від реологічних умов середовища та механізмів деформації. Тектонічний меланж та вторинни монокліналі. Методи дослідження тектонітів та їх використання в структурному аналізі.
	Реологічна розшарованість земної кори та структурно-реологічні обстановки. Реологічні типи розломів за Є.І. Паталахою та О.І. Лукієнком, Ч. Пасхіром та Р. Троу, В.М. Ісаєм. Крихкі, субв’язкі та в’язкі розломи та їх вираження в геологічних структурах макро- та мезорівня. Структурна зональність розломних зон. Поняття про тектонофації та тектонофаціальну шкалу.
	Вступ – умови формування директивних текстур кристалічних гірських порід. Смугастість, лінійність, трахітоїдність, флюїдальність, сланцюватість та їх використання в структурному аналізі. Статистичні методи досліджень директивних текстур магматичних та метаморфічних гірських порід.
	Вулканічні апарати центрального та лінійного типу, особливості їх будови. Типи вивержень та їх взаємозв’язок з хімічним складом лави. Форми залягання вулканогенних утворень – лавові потоки та покрови, неки, субвулканічні дайки та сили. Особливості структури вулканогенних утворень.
	Загальні поняття про інтрузивний магматизм. Абісальні та гіпабісальні інтрузиви. Форми інтрузивних тіл: батоліти, штоки, лаполіти, лаколіти, факоліти, дайки, сили. Характер ендо- та езоконтактових зон. Субвулканічні інтрузиви. 
	Фази інтрузивного впровадження. Прототектоніка рідкої фази – вираження її в директивних структурах інтрузивних порід. Прототектоніка твердої фази – типи тріщин та етапи їх утворень, жильна фаза.
	Встановлення форми інтрузивних тіл за характером розподілу та орієнтуванням директивних текстур рідкої фази, характером та заляганням екзо- та ендоконтактів. Визначення відносного віку інтрузивних тіл за співвідношеннями з оточуючими геологічними тілами та структурами.
	Тіла порід контактового метаморфізму, динамометаморфізму та регіонального метаморфізму. Особливості текстур порід різних фацій метаморфізму (зеленосланцевої, амфіболітової, гранулітової та інш.). Тіла продуктів ультраметаморфізму. Області розвитку метаморфічних тіл.
	Особливості складчастих структур та будинажу в метамфорічних тілах. Еволюція накладеної складчастості. Структурна зональність метаморфічних тіл. Метаморфічні тіла зсувних зон (shear zone).
	Особливості різновікових гранітогнейсових структур та області їх поширення. Форми гранітогнейсових структур. Методи досліджень структурної анізотропії метаморфічних порід.
	Фізико-хімічні властивості солей та глин. Морфологія структур галокінезу та глиняних куполів. Механізм утворення та внутрішня структура ін’єктивних структур. Області розвитку ін’єктивної тектоніки. Протрузії.
	Мета та завдання геологозйомочних робіт. Топографічні масштаби геологозйомочних робіт. Організація геологозйомочних робіт. Програма регіональних геологозйомочних робіт Держгеолкарта-200. Сучасна організація геологозйомочних робіт в світі.
	Підготовчий, польові, камеральні та заключний етапи геологозйомочних робіт. Маршрутна зйомка, геофізичні роботи, дистанційні роботи (аеро- та космозмойки) бурові та гірничі роботи. Лабораторно-аналітичні дослідження. Укладання геологічної карти та пояснювальної записки (звіту) до неї. Структура пояснювальної записки (звіту), перелік звітних геологічних карт.



