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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Польова практика відіграє важливу роль у підготовці геологів усіх спе-
ціальностей. Вона має закріпити отримані під час вивчення теоретичних 
курсів знання і навчити студентів використовувати  їх для дослідження 
природних об’єктів і явищ. Геологи називають “полем” будь-яку роботу, 
пов’язану з виїздом на природні об’єкти. Саме під час польових дослід-
жень студенти отримують необхідну геологічну інформацію, подальша 
інтерпретації якої закладає основу майбутніх гіпотез та теорій. Уміння 
дивитися і бачити, знаходити у природі сліди тих процесів, про які сту-
денти дізналися на заняттях, з’являється не одразу. Його необхідно розви-
вати, оскільки без такого бачення не може бути дослідника. На польовій 
навчальній практиці студенти можуть повною мірою застосовувати свої 
теоретичні знання до реальної геологічної обстановки, набути практич-
них навичок польових спостережень, працювати в умовах, наближених 
до виробничих. У навчальному посібнику описано прийоми вивчення 
геологічних об’єктів, методику відбору взірців, підготовку та проведення 
польових досліджень.

Студентам дуже важливо знати способи дослідження та опису гео-
логічних відслонень – виходів гірських порід на денну поверхню. Тому в 
посібнику акцентовано увагу на всіх етапах опису – від прив’язки відсло-
нення до відбору взірців. Крім того, наведено приклади опису відслонень, 
складених різними типами порід.

Мета навчального посібника – навчити студентів інформативно пра-
цювати на відслоненні під час польових геологічних досліджень, а саме: 
1) закріпити та поглибити в польових геологічних умовах знання, отри-
мані під час вивчення таких курсів, як “Структурна геологія і геокарту-
вання”, “Історична геологія”, “Палеонтологія”, “Загальна геологія”, “Мі-
нералогія”; 2) оволодіти основними прийомами та методами польових 
геологічних досліджень, у тому числі методами геологічного знімання; 
3) підготуватись до вивчення наступних курсів і спецкурсів, а також про-
ходження навчально-виробничих і виробничих практик. 
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Будь-яка практика складається з підготовчого, польового та камераль-
ного етапів. У польовий етап послідовно проводять рекогносцирувальні 
маршрути, вивчення опорних розрізів, геологічне картування по площі, 
спеціалізовані (тематичні) маршрути, навчально-ознайомчі геологічні 
екскурсії, поточну камеральну обробку польових матеріалів, редакційні 
та ув’язувальні маршрути. 

Одним з важливих геологічних документів є польовий щоденник, де 
фіксують спостереження геологічних об’єктів (відслонень), а також польо-
ва геологічна карта. Основні дослідження геологічних об’єктів такі: вивчен-
ня різних типів гірських (осадових, магматичних, метаморфічних) порід,  
тектонічних структур; геоморфологічні, гідрогеологічні спостереження; 
розшуки корисних копалин. З огляду на це, актуальним є дотримання 
принципів  уніфікованої системи геологічної документації та стандартних 
вимог до запису інформації, що ґрунтуються на методах і способах опису 
геологічних об’єктів, формалізованій геологічній мові, аналізі положень 
понятійної термінологічної бази, стандартах оформлення основних форм 
первинної геологічної документації. 



Підготовчий етап. Зміст підготовчого етапу – ознайомлення з ме-
тою, завданнями, особливостями проходження практики та її районом; 
видами й методами передпольових підготовчих робіт під час геологічного 
знімання. Завдання цього етапу: 1) загальне ознайомлення з геологічною 
будовою практики; 2) ознайомлення з основними результатами поперед-
ніх геологічних досліджень на навчальному полігоні; 3) набуття навичок 
підготовки ведення геологічної документації для проведення польових 
робіт. Для виконання поставлених завдань у програмі підготовчого пе-
ріоду заплановано  проведення декількох настановчих лекцій з геології  
Кримського півострова і району практики; ознайомлення з колекціями 
гірських порід та керівної фауни; самостійну роботу студентів над необ-
хідною навчально-методичною і геологічною літературою; підготовку та 
проведення Кримського (Карпатського) семінару; аналіз на лабораторних 
та індивідуальних заняттях аудиторного курсу “Структурна геологія та гео-
картування” картографічного та іншого матеріалу по району практики.

Матеріали підготовчого етапу використовують у написанні геологіч-
ного звіту з практики.

У підготовчий етап формують польові групи студентів (бригади) кіль-
кістю п’ять–сім осіб, комплектують спорядження, ознайомлюються з 
правилами техніки безпеки під час виконання польових робіт.

Польовий етап проводять на навчальній базі у Криму (Карпатах) від-
повідно до календарного плану. У цей час послідовно виконують такі види 
робіт: 1) рекогносцирувальні маршрути; 2) вивчення опорних розрізів; 
3) геологічне картування по площі; 4) спеціалізовані (тематичні) марш-
рути; 5) навчально-ознайомчі геологічні екскурсії; 6) поточна камеральна 
обробка польових матеріалів; 7) редакційні та ув’язувальні маршрути. 

ÐÎÇÄ²Ë 1 

ÇÌ²ÑÒ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 
ÏÎËÜÎÂÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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Рекогносцирувальні маршрути проводять на всій території навчально-
го полігону протягом трьох–чотирьох днів у складі навчальної групи. Під 
час рекогносцирування вирішують такі завдання: ознайомлення з топог-
рафією місцевості, прохідністю, характером відслоненості та з основними 
особливостями геологічної будови навчального полігону; оволодіння ме-
тодикою ведення рекогносцирувальних маршрутів з комплексом загаль-
них стратиграфічних, літолого-петрографічних, структурно-тектонічних, 
геоморфологічних, гідрогеологічних спостережень; виділення у розрізі 
природних геологічних тіл (товщ, пачок), у тому числі маркувальних 
горизонтів для їхнього подальшого детального вивчення і картування; 
набування навичок польової роботи з аерофотознімками (орієнтування, 
прив’язка і нанесення точок спостереження, відслонень та геологічної 
інформації, розпізнавання геологічних об’єктів за прямими і непрями-
ми ознаками); перевірка знань студентів з польової геології і топографії 
(читання топографічної карти, уміння вести польовий щоденник, працю-
вати з гірничим компасом, відбирати і документувати гірські породи  та 
скам’янілості, виконувати натурні зарисовки і фотографування геологіч-
них об’єктів, фіксувати  різноманітні геологічні об’єкти). За результатами 
цього етапу кожна бригада складає геолого-геоморфологічний профіль 
через полігон та робочий варіант опорної стратиграфічної колонки і ле-
генди для геологічної карти.

Вивчення опорних розрізів  виконує бригада у межах відведеного часу.  
Воно охоплює низку робіт: відпрацювання основних методичних прийо-
мів і правил вивчення опорних (типових) розрізів, пошаровий опис най-
важливіших розрізів усіх стратиграфічних підрозділів, які були виділені 
під час рекогносцирувальних маршрутів, пошаровий відбір з них гірських 
порід та викопних органічних решток, складання за результатами вивче-
них та описаних розрізів окремих геологічних розрізів та стратиграфічних 
колонок, кореляція розрізів за літологічними і палеонтологічними озна-
ками, відновлення повної послідовності та взаємовідношень виділених 
стратонів і складання зведеної стратиграфічної колонки, обґрунтування 
віку виявлених стратиграфічних підрозділів з прив’язкою до підрозділів 
загальної стратиграфічної шкали. Обов’язковими звітними матеріалами 
є робочий варіант кореляційно-стратиграфічної схеми, зведена стратиг-
рафічна колонка, опорні розрізи окремих ділянок, еталонні літолого-
петрографічні  та палеонтологічні колекції для кожного картувального 
стратиграфічного підрозділу, схеми попереднього дешифрування аеро-
фотознімків на окремі ділянки території. Робочу стратиграфічну колонку 
доповнюють і деталізують у процесі наступних геологічних маршрутів. 
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Площинне геологічне знімання масштабу 1:25 000 бригада проводить 
протягом 10–11 робочих днів на площі 15–18 км2 з перекриттям суміжних 
ділянок на 20–25 %. Головним завданням є систематичне вивчення всієї 
площі ділянки, яку картують для з’ясування її геологічної будови. Геолого-
знімальні маршрути супроводжуються комплексом безперервних геоло-
гічних, геоморфологічних, гідрогеологічних спостережень, які фіксують у 
польовому щоденнику, на аерознімках та топографічній карті. 

Завдання геологознімальної  (геокартувальної) практики такі: 1) ре-
тельне відпрацювання методики ведення різних видів геологознімальних 
маршрутів  у разі великомасштабного геологічного картування; 2) мар-
шрутні перетини навхрест простяганню; 3) простежування геологічних 
меж, маркувальних горизонтів, розривних порушень; 4) оконтурювання 
геологічних тіл на ділянках, які мають складну будову або принципове 
значення для вирішення важливих питань стратиграфії та тектоніки; 
5) додаткове вивчення розрізів раніше виділених стратиграфічних підроз-
ділів (стратонів, товщ, пачок, світ) у різних частинах площі, яку картують, 
доповнення та уточнення зведеної стратиграфічної колонки (кореляцій-
но-стратиграфічної схеми). Для кожної товщі (світи) необхідно детально 
вивчити два–три розрізи; 6) складання бригадної робочої карти та карти 
фактичного матеріалу.

Геологічне знімання по площі завершують прийманням польових 
геологічних матеріалів.

Спеціалізовані (тематичні) маршрути передбачають збирання ма-
теріалів і польових спостережень, необхідних для виконання спеціалі-
зованої курсової роботи на вибрану тему відповідної  кафедри. Їх про-
водять під час геологічного знімання по площі в ході геологознімальних 
маршрутів та у спеціально виділені дні згідно з індивідуальним планом і 
графіком. Результати тематичних досліджень подають під час приймання 
польових геологічних матеріалів. Їхню камеральну обробку, написання 
курсової роботи  та  захист проводять протягом наступного після прак-
тики семестру.

Мета навчально-ознайомчих геологічних екскурсій – ознайомлення 
студентів до вивчення геологічних об’єктів, явищ і процесів, яких нема 
на полігоні, загальних рис геологічної будови Гірського Криму (Карпат). 
В програмі практики заплановані різні екскурсії: 1) по південно-захід-
ному узбережжю Криму (ознайомлення з інтрузивними утвореннями, 
стратиграфічним розрізом та елементами тектоніки Гірського Криму, 
геоморфологією морських узбереж та геологічною діяльністю моря); 
2) в район Головного пасма (плато Чатир-Даг) (ознайомлення з карстови-
ми явищами та кар’єрами з видобутку будівельного вапняку (с. Мрамор-
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не); 3) у басейн р. Альми (ознайомлення з магматичними утвореннями); 
4) Великий каньйон Криму (ознайомлення з розрізами верхньоюрських 
карбонатних порід та карстовими явищами).

Результати екскурсій відображають у звіті в розділі “Геологічні екс-
курсії”. 

Поточну камеральну обробку зібраних польових матеріалів вико-
нують щодня. Вона складається з оформлення польових щоденників, 
визначення мінералів, гірських порід, викопних органічних решток, офор-
млення етикеток до них та реєстрації в журналі взірців, викреслювання 
робочої геологічної графіки (геологічних розрізів та профілів, окремих і 
зведених стратиграфічних колонок, кореляційних схем,  заповнення кар-
ти фактичного матеріалу та складання бригадних робочих геологічних 
карт).

У камеральні години польового етапу викладачі – керівники студент-
ських груп – організують навчально-методичну роботу (лекції, дискусії з 
методичних та геологічних питань)  відповідно до розробленого плану, 
узгодженого з календарним графіком практики.

Приймання  польових матеріалів  проводять диференційовано після 
завершення відповідних видів робіт. Мета приймання: оцінити повноту та 
якість польової документації і матеріалів, отриманих у процесі польових 
досліджень, та індивідуальних знань студентів з питань техніки і методи-
ки геологознімальних робіт. Приймання проводить побригадно комісія 
викладачів. Для цього  готують такі геологічні матеріали: 1) індивідуальні 
польові щоденники; 2) каталог (журнал) взірців; 3) колекцію гірських 
порід та скам’янілостей; 4) робочий варіант геологічної карти; 5) зведену 
стратиграфічну колонку; 6) окремі геологічні розрізи та стратиграфічні 
колонки; 7) кальки окремих віддешифрованих аерознімків; 8) польові 
маршрутні карти; 9) матеріали спеціалізованих маршрутів; 10) матеріали 
навчально-ознайомчих екскурсій.

Усі матеріали оформляють  відповідно до інструктивних вимог. За 
результатами приймання  виставляють загальну (бригадну) та індивіду-
альну оцінки.

Редакційні та ув’язувальні маршрути проводять протягом двох–
трьох днів після приймання, щоб довивчити окремі ділянки закартованої 
площі, які потребують уточнення або з’ясування  особливостей геологічної 
будови  й  ув’язки бригадних планшетів. Редакційні й ув’язувальні марш-
рути проводять у рамках детального геологічного знімання.  

Камеральний етап завершує кримську (карпатську) практику. Звіт 
складає кожна бригада. У цій роботі обов’язковим є участь кожного 
студента. В звіті відображають увесь польовий матеріал, який зібрала 
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бригада,  виконані відповідні узагальнення та висновки. Звіт необхідно 
складати за  планом, який приблизно відповідає інструктивним докумен-
там для виробничих польових геологознімальних партій, затвердженим 
Державною геологічною службою Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України.

Захист звіту проводять побригадно перед комісією викладачів. За 
підсумком захисту і з урахуванням попередніх оцінок, які були отримані 
на прийманні польових матеріалів, кожному студенту виставляють ди-
ференційовану оцінку за практику.

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. З яких етапів складається навчальна геологознімальна (геокартувальна) 
практика? 

2. Які завдання підготовчого етапу геокартувальної практики? 
3. Які роботи проводять під час польового етапу геокартувальної практики? 
4. Які роботи охоплює вивчення опорних розрізів? 
5. Які завдання виконують під час рекогносцирувальних маршрутів?
6. Яка мета тематичних маршрутів?
7. На якому етапі складають зведену стратиграфічну колонку? 
8. Який зміст поточної камеральної обробки зібраних польових матеріалів?
9. Яка мета навчально-ознайомчих геологічних екскурсій геокартувальної прак-

тики?
10. Які документи готують для приймання польових матеріалів під час геокар-

тувальної практики? 
11. Який етап завершує геокартувальну практику? 

?



Для безпечної і плідної роботи в маршруті важливо, щоб споряджен-
ня було в повному порядку.

Одяг має бути підібраний до сезону: легкий, теплий, який не промокає 
(але не герметичний).

Головний убір. У літній час капелюх з полями ліпше, ніж бейсболка, 
яка не закриває вух (вони можуть обгоріти).

Взуття має бути зручним, теплим, міцним. Це можуть бути черевики 
або кросівки. Щоб не було мозолів, не рекомендовано брати на практику 
нове взуття. Гумові чоботи ліпше брати в наплічник і використовувати в 
разі потреби (зі шкарпетками з вовни або онучами).

Плащ або накидка від дощу (з непромокальних матеріалів) повинні 
бути завжди у маршрутному наплічнику. Зазначимо, що тонка поліети-
ленова накидка швидко рветься.

Пінка для сидіння – кусок пінополіуретану розміром до 30×40×3 см 
із гумкою – необхідна, щоб сидіти на мокрих, холодних, жорстких по-
верхнях. Використання пінки запобігає переохолодженню внутрішніх 
органів.

Наплічник має бути зручним, міцним, водонепроникним, з широкими 
м’якими лямками, ємністю 30–50 л. 

Маршрутний наплічник, ємністю 5–7 л, необхідний для польових 
маршрутів. В ньому переносять взірці, відібрані в маршруті.

Польову сумку використовують під час маршруту для носіння польової 
геологічної карти, польового щоденника, канцелярських матеріалів, лупи, 
склянки з кислотою, гірничого компасу, етикеток для взірців тощо.

ÐÎÇÄ²Ë 2 

ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÄËß ÂÈÊÎÍÀÍÍß 
ÏÎËÜÎÂÈÕ ÐÎÁ²Ò
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Каска необхідна під час роботи на відслоненнях з крутими стінками, 
коли є небезпека осувів, падіння каменів. 

Захисні окуляри захищають очі від уламків порід, які можуть розлі-
татись в різні боки під час роботи молотком.

Рукавички захищають руки від шматків порід з гострими краями і від 
мозолів, які можуть виникнути внаслідок довгого користування молотком 
або лопатою. 

Засоби від комах (кліщів, комарів та ін.). 
Індивідуальна аптечка (повністю укомплектована) завжди повинна 

бути в керівника групи.
Сірники необхідно герметично запакувати, додатково можна взяти з 

собою запальничку. 
Ніж ліпше мати з міцним лезом завдовжки 10–15 см та завширшки 

2–3 см, добре загострений, у чохлі (або складений).
Також треба підготувати і взяти з собою спорядження, необхідне для 

проведення польових спостережень.
Польовий щоденник (пікетажка) – один з найважливіших докумен-

тів геолога, у якому він описує свою роботу. Для польового щоденника 
можна використовувати записну книжку, зошит чи блокнот розміром 
до половини альбомного аркуша, з твердою непромокальною палітур-
кою і міцно прикріпленими аркушами. Розміри щоденника: 12×18 або 
13×20 см. На першій сторінці щоденника треба записати, кому належить 
щоденник, і за якою адресою його повернути у випадку втрати (див. до-
даток 1). Після титульної сторінки розміщують зміст польового щоден-
ника. Всі записи в щоденнику необхідно робити простим олівцем, чітко й 
акуратно. Текст записують тільки на правому боці щоденника, на лівому 
в разі потреби роблять рисунки, записують додаткові зауваження і вис-
новки. Всі записи в польовому щоденнику виконують одразу безпосередньо в 
маршруті, не покладаючись на пам’ять. Пам’ятайте правило: “Що не запи-
сане – не спостерігали!”

Олівці прості – середньої твердості (HB). Олівцем пишуть у польовому 
щоденнику. Тим, хто часто губить олівці, радимо прив’язати його шнуром 
до щоденника. Також необхідно мати гумку.

Гірничий компас – універсальний вимірювальний прилад, призначений 
для вимірювання елементів залягання верстви (шару), для орієнтування 
на місцевості, для прив’язки відслонення до карти. Також компас можна 
використовувати як транспортир під час роботи з картою і геологічним 
розрізом.

Молоток необхідний для відбиття взірців мінералів, гірських порід 
і викопних решток організмів. Він повинен бути міцним. Молоток з 
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коротким руків’ям і загостреним пласким кінцем застосовують  для роботи 
з породами, які легко розщеплюються. Молоток з довгим руків’ям і великим 
важким бойком (400–600 г) використовують для щільних масивних порід 
(див. рис. 121). Руків’я молотка повинно бути гладеньким, не фарбованим, 
не лакованим. Є ще суцільнометалеві молотки з синтетичним покриттям 
на руків’ї. Молотки з дерев’яним руків’ям уважають ліпшими, оскільки в 
них більша частина ваги і сили удару припадає на бойок. Ліпші (міцніші) 
руків’я виготовляють з кизилу, берези чи горобини (бук і дуб не придатні, 
оскільки  мають властивість розколюватись), деревина не повинна містити 
сколів і сучків. Перед початком роботи необхідно упевнитись, що бойок 
щільно сидить на руків’ї.

Лопату використовують  під час роботи на відслоненні для зачищення 
контактів стратонів. 

Зубило – необхідне для видовбування взірців зі щільних і шаруватих 
порід. Спочатку знаходять природні тріщини в породі, приставляють до 
них зубило і вдаряють по ньому молотком. Якщо тріщин нема, то треба 
вибити навколо взірця (не пошкодивши його) канавку, а потім підруба-
ти взірець зубилом. Інколи як зубило можна використовувати другий 
геологічний молоток. 

Лупу постійно використовують геологи під час роботи на відслонен-
ні. Вона дає змогу розгледіти деталі будови порід, викопних організмів 
і мінералів. Широко застосовують у польових умовах лупу з чотирьох-, 
семи-, та десятиразовим збільшенням. Її зручно носити на шиї на шнурку. 
Лупа допомагає з’ясувати склад та структуру породи.

Рулетку (достатня довжина – 20–30 м) – використовують для вимірю-
вання потужності  або ширини виходу шару, висоти урвища, фіксації 
положення взірець в розрізі тощо. Також можна застосовувати мотузку 
з вузликами, які необхідно зав’язати через кожні 50–100 см. Хоча б один 
метровий відрізок треба розділити на 5–10 см інтервали. Вузли, які від-
повідають метровим відрізкам, виділити якось (наприклад, зафарбувати 
у певний колір).

Пакувальний матеріал – крафт-папір, газети, туалетний папір, фоль-
га, вата, пакети, мішечки; необхідно мати велику кількість.

Для пакування твердих взірців використовують будь-який не грубий 
папір, нарізаний на окремі аркуші. Розмір аркуша паперу для пакування 
повинен в шість–вісім разів перевищувати розмір взірця. В один аркуш 
запаковують тільки один взірець, який щільно загортають у папір в діаго-
нальному напрямі (див. рис. 122). Крихкі взірці попередньо обкладають 
зім’ятим і злегка розправленим туалетним папером, серветками або ва-
тою, і тільки після цього загортають у папір. Зростки кристалів та інші 
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неміцні взірці запаковують у жорстку тару – коробки, консервні банки. 
Тару попередньо ущільнюють папером для того, щоб взірець усередині 
був нерухомим. 

Для відбору пісків, гальок, інших сипких однорідних осадів та для 
одинарних (розміром 6×8×9 см) взірців  можна використовувати невеликі 
мішечки з тканини. Найбільш типовий розмір мішечка – 15×23 см. До 
мішечка на 3 см нижче від отвору пришивають зав’язки з кінцями довжи-
ною 10–15 см. Мішечок підписують зовні. Крім того, до кожного взірця 
всередину необхідно покласти паперову етикетку.

Якщо мішечків з тканини нема, то можна використовувати достат-
ньо міцні поліетиленові пакети. Для збільшення міцності пакетів можна 
скласти разом два, а між ними розмістити аркуш паперу, у середину 
покласти взірець.

Етикетки для взірців – невеликі аркуші паперу, на яких фіксують 
докладну інформацію про місцезнаходження, номер відслонення (точки 
спостереження), шару і взірця; геологічний вік (якщо він відомий); дату 
відбору взірця; прізвище, ім’я та по батькові геолога (студента). Необхід-
но завчасно, до виїзду в поле, надрукувати необхідну кількість етикеток 
згідно з наведеним взірцем (див. рис. 123). Для друку можна використати 
лазерний принтер.  Заповнювати етикетки, як і польовий щоденник, 
необхідно олівцем. 

Для збирання палеонтологічних взірців може знадобитись таке при-
ладдя:

пензлик – великий пензлик потрібний для роботи з сипкими порода-
ми в випадку, якщо треба очистити викопні рештки, які в них містяться; 
маленький пензлик і пінцет помічні в роботі з дрібними взірцями;

сита – використовують для промивання сипких порід;
клей – “Супер-момент” для склеювання розбитого взірця безпосеред-

ньо в полі; ПВА і БФ – для тимчасового склеювання або для просочування 
взірця (ПВА розводять водою, БФ – спиртом).

Для польового визначення взірців необхідно мати:
бісквіт – неглазурована порцелянова (фарфорова) пластинка (кювета), 

на якій визначають колір риси мінералу. Її можна замінити шматочком 
порцелянового посуду, з якого знято верхній глазурований шар;

шкалу твердості Мооса – для визначення твердості мінералу. У шкалі 
твердості застосовують такі мінерали: алмаз –10, корунд – 9, топаз – 8, 
кварц – 7, ортоклаз (польовий шпат) – 6, апатит – 5, флюорит – 4, кальцит 
– 3, гіпс – 2, тальк – 1. У польових умовах для визначення твердості мож-
на використати підручні засоби, які мають такі характеристики відносної 
твердості: уламок кварцу – 7, сталевий ніж або голка – 6, скло – 5, залізний 
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цвях – 4, бронзова (жовта) монета – 3,5–4,0, ніготь – 2,0–2,5, кам’яна сіль – 2, 
м’який простий олівець (графіт) – 1;

соляну кислоту (HCl) – 10 % розчин, у невеликій скляній пляшечці, 
яку щільно закрито. Її використовують під час роботи з осадовими по-
родами. На взірець необхідно нанести одну краплю кислоти. Бурхлива 
реакція (шипіння та виділення вуглекислого газу) свідчать про наявність 
карбонату кальцію (CaCO3). Так легко визначають кальцит і вапняк. Крім 
того, деякі інші мінерали та породи мають специфічні реакції з соляною 
кислотою. Доломіт (CaMg[CO3]2) реагує з соляною кислотою у порошку. 
Сидерит (FeCO3) і магнезит (MgCO3) реагують з підігрітою соляною кис-
лотою. 

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Яке спорядження необхідне геологу для виконання  польових робіт?
2.  Яким взуттям треба користуватися геологу під час маршрутів? 
3. Які інструменти  геолог використовує для відбивання зразків гірських 

порід? 
4. Для чого геологи використовують рулетку?  
5. Яке призначення гірничого компаса?
6. Назвіть підручні засоби відносної шкали твердості. 
7. Яке приладдя необхідне для збирання палеонтологічних взірців?
8. Який пакувальний матеріал використовують для взірців?
9. Яке приладдя необхідне для польового визначення взірців?
10.  Для діагностики яких мінералів використовують соляну кислоту?

?



Для успішного проведення навчальної геологічної практики необхідно 
здійснювати низку заходів, які спрямовані на виконання правил з техніки 
безпеки в польових умовах.

У транспорті
На вокзалі треба збиратися компактною групою, не заважати іншим 

пасажирам, голосно не говорити, не привертати до себе увагу.
Усі квитки мають бути в керівника.
Під час розміщення у вагоні потяга (електрички) необхідно зібратися 

у компактну групу, щоб усі студенти були  в полі зору викладачів. 
Бажано, щоб один керівник був в одному, а другий – в іншому кінці 

вагона. 
У маршруті
Якщо частину шляху до геологічного об’єкта необхідно пройти ав-

томобільною чи ґрунтовою дорогою, просувайтесь узбіччям в напрямі 
проти руху транспорту (тобто лівим узбіччям).

Під час пересування населеним пунктом поводьтеся коректно, роз-
мовляйте з місцевим населенням увічливо. Під час пересування групою 
перемовини зі сторонніми веде тільки керівник. 

У ході виконання маршрутів необхідно переміщатися компактною 
групою, що забезпечує постійний видимий та голосовий зв’язок між 
членами групи. 

У разі переміщення лісом необхідно зберігати безпечну дистанцію. Не 
можна наступати на повалені дерева, їх треба переступати або обходити. 
Довгі гілки під час пересування потрібно притримувати, щоб не вдарити 
того, хто йде позаду. 

ÐÎÇÄ²Ë 3 

ÒÅÕÍ²ÊÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
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Під час руху кам’янистими схилами, які вкриті мохом, треба  бути 
дуже обережними – мох слизький. 

Під час руху болотистою ділянкою задля безпеки потрібно обов’язково 
використовувати жердини.

Купатися під час маршруту заборонено.
У разі перебування  в районі поширення  кліщів обов’язково треба 

мати головний убір світлого кольору (на ньому добре видно кліщів). Кліщі 
дуже люблять жити у дрібних ялинках, кущах, високій траві на луках. 
Штани треба заправляти у шкарпетки, сорочку – у штани. Необхідно 
оглядати одяг і тіло після кожного маршруту. Якщо ви знайшли кліща, 
треба обов’язково повідомити керівника. 

Якщо ви відстали, не намагайтесь наздогнати групу, залишайтесь 
на місці – вас обов’язково знайдуть. Подавайте сигнали голосом. Якщо 
необхідно – розкладіть ватру та зробіть укриття.

Інструмент, яким користуєтесь, необхідно регулярно оглядати і своє-
часно виправляти пошкодження. Перед початком роботи треба пере-
конатися в тому, що бойок геологічного молотка  щільно насаджено на 
руків’я. 

На відслоненні
Під час роботи на відслоненні ліпше розташуватися на одному рівні 

або у шаховому порядку. Працювати один над одним категорично забо-
ронено, тому що з-під ноги того, хто стоїть вище, може вилетіти камінь і 
влучити у того, хто стоїть нижче.

Не треба підніматися на відслонення по крутих насипах та викорис-
товувати як сходи валуни, які нависають. Підйом й спускання по крутих 
схилах та осипах необхідно здійснювати довгими зигзагами –”серпантина-
ми”, дотримуючись дистанції у 3–6 м, перевіряти надійність закріплення 
валунів і використовувати правило опори на три точки (дві ноги та рука 
або молоток). Використовувати  як опору траву та кущі не можна, тому 
що вони можуть не витримати вашої ваги.

Біля вертикальних стінок та уступів треба працювати з великою обе-
режністю, а якщо вони містять багато тріщин і осипаються, то не працю-
вати взагалі. Недопустимо завдавати сильних ударів молотком по стінці та 
влаштовувати обвали. Заборонено перебувати під навислими карнизами 
і підходити до краю уступів ближче, ніж на 2 м.

Якщо для роботи необхідно розчищати розріз кирками та лопатами, 
то  передусім треба перевірити справність інструментів.

У разі  викопування шурфу або канави потрібно стежити за тим, щоб 
його стінки були вертикальними. Інакше виникає загроза обвалу. 
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У кар’єрі
На території діючого кар’єру заборонено перебувати без повідом-

ляння та дозволу адміністрації кар’єру. Після отримання дозволу під час 
роботи на кар’єрі треба враховувати час початку і закінчення вибухових 
робіт.

Заборонено підходити до кар’єрної техніки, торкатися її руками, псу-
вати її комплектувальні.

Не можна працювати біля електротехнічних пристроїв, на яких є 
позначки наявності високої напруги, а також неподалік контактних дротів 
та електрокабелів.

Решта правил – як під час роботи на відслоненні.

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Які правила техніки безпеки необхідно виконувати в разі перебування в транс-
порті?

2. У якому напрямі треба просуватись під час руху автомобільними чи ґрунто-
вими дорогами? 

3. Які правила техніки безпеки необхідно виконувати в разі переміщення лі-
сом?

4. Як треба пересуватися по крутих схилах?
5. Які правила техніки безпеки необхідно виконувати під час польових робіт на 

відслоненні? 
6. Як повинні бути розміщені студенти маршрутної групи під час роботи на 

відслоненні?
7. Чи можна перебувати на території діючого кар’єру без дозволу адміністра-

ції?
8. Які правила техніки безпеки необхідно виконувати під час польових робіт у 

кар’єрі?

?



Орієнтування – це визначення положення на місцевості. Воно необ-
хідне геологу для того, щоб пройти наміченим маршрутом, не заблукав-
ши, правильно позначити на карті розташування відслонення чи інших 
об’єктів геологічного дослідження (джерела, кар’єру тощо). Геологи ка-
жуть: “прив’язати відслонення до топографічної основи”. Від точності 
такої прив’язки (визначення положення об’єкта) залежить правильність 
побудови геологічних тіл (верств, шарів, товщ, різноманітних інтрузій), 
меж між ними і тектонічних порушень. Чіткість і об’єктивність отриманої 
геологічної карти дасть змогу зробити висновки про геологічну будову 
району досліджень та прогнози щодо наявності корисних копалин.

Ми розглянемо такі способи орієнтування:
1) за допомогою карти і компаса;
2) за допомогою GPS-пристрою для супутникової навігації.

4.1. Îð³ºíòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ 
êàðòè ³ êîìïàñà

“Карта важливіша за  текст, тому 
що говорить нерідко значно яскравіше, 
наочніше та лаконічніше за найкращий 
текст”.

П. П. Семенов-Тянь-Шанський

ÐÎÇÄ²Ë 4 

ÎÐ²ªÍÒÓÂÀÍÍß
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Карта і компас є головними супутниками геолога під час польових 
досліджень. У маршруті орієнтуються за допомогою топографічної карти, 
окомірної схеми, аеро- та космознімків.

Топографічні карти – це докладні географічні карти, на яких зобра-
жені природні й соціально-економічні об’єкти місцевості з властивими їм 
якісними і кількісними характеристиками й особливостями розміщення. 
Сучасні топографічні карти створюють на базі аеро- та космознімків.

Можливість зображення об’єктів різних розмірів (міст через річку, 
стрімкий берег озера тощо) на топографічній карті і детальність цієї карти 
залежать від її масштабу. 

Масштаб (мірило) – це відношення довжини лінії на карті до довжини 
лінії на місцевості. Наприклад, 1:100 000 означає, що одному сантиметру 
на карті відповідає 100 000 сантиметрів на місцевості, або 1 кілометр (в 1 
метрі 100 сантиметрів, а в 1 кілометрі 1000 метрів). Можна запам’ятати: 
якщо від масштабу справа “відкинути” 5 нулів, то отримаємо масштаб 
у кілометрах, а якщо два нулі – то 
в метрах.

Масштаб можна виразити й по-
іншому: у вигляді лінійки (лінійний 
масштаб) і словами (іменований 
масштаб) – (рис. 1).

На жодній карті не можна пов-
ністю відобразити всі особливості 
земної поверхні, тому що неможли-
во розгорнути кулю на площину без 
спотворення (рис. 2). Топографічні 
карти складають у картографічних проекціях.

Карти розрізняють за видами проекцій. Для карт України масштабів 
1:1 000 000–1:25 000 прийнята проекція Гаусса–Крюгера – система пласких 
прямокутних координат (Гаусс запропонував проекцію для карт, Крюгер 
використав її для побудови системи прямокутних плоских координат).

У разі з’ясування для однієї точки зв’язку між її географічними і пря-
мокутними координатами використовують особливий спосіб проекту-
вання усієї Земної кулі на площину по частинах. Для цього за допомогою 
меридіанів, починаючи від довготи Гринвіча через кожні 6°, усю Земну 
кулю розділено на шестиградусні зони. Відлік цих зон ведуть на схід від 
гринвіцького меридіана (рис. 3).

Проекція Гаусса–Крюгера дає змогу з найменшим спотворенням дов-
жин та кутів зобразити на карті поверхню Землі з розмірами 4×6° і мен-
ше. На цій проекції  окремі аркуші карти мають вигляд трапецій, а вся 

Ðèñ. 1. Âèäè ìàñøòàá³â: 
÷èñëåííèé, ³ìåíîâàíèé, ë³í³éíèé
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поверхня Землі поділена на 
зони 4×6° для карт масштабу 
1:1 000 000. 

Кожну таку зону (напри-
клад, NFSD, рис. 4) проекту-
ють на поверхню дотичного 
до неї за осьовим меридіа-
ном (NOS) циліндра РР1. 
Вісь циліндра проходить 
через центр Земної кулі С 
і є перпендикулярною до 
площини осьового меридіа-
на. Кожну зону зображають  
на площині незалежно від 
інших з самостійною сис-
темою координат. Зобра-
ження будують так, щоб 
після розгортання поверхні 

 Ðèñ. 2. Ñïîòâîðåííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ðàç³ ïåðåõîäó
 â³ä çîáðàæåííÿ ïîâåðõí³ Çåìë³ íà ãëîáóñ³ äî çîáðàæåííÿ íà ïëîùèí³

Ðèñ. 3. Ðîçïîä³ë Çåìíî¿ êóë³ íà çîíè
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циліндра в площині зображення малого контуру навколо кожної точки 
на циліндрі було подібним на відповідний контур кулі. У такому випадку 
меридіан NOS зони, яку проектують, буде відтворюватись на проекції без 
спотворень прямої ХХ (осі абсцис). Екватор QOQ1 на проекції зображають 
прямою YY, яка перпендикулярна  до осьового меридіана і прийнята за 
вісь ординат. Початок координат розміщують у точці О, де є перетин 
екватора з осьовим меридіаном певної зони. В цій системі положення 
точки А на площині є зображенням точки А Земної кулі. Воно визначене 
пласкими прямокутними координатами xa та ya , які називають коорди-
натами Гаусса.

Кожна зона позначена літерою та цифрою (наприклад, М-37) 
(рис. 5). 

Цей код називають номенклатурою аркуша карти, у нашому випадку 
масштабу 1:1 000 000. Літера позначає положення по широті, а цифра 
– по довготі. Наприклад, В-3 – це зона по  широті від 4 до 8°, а по довготі 
– від 12 до 18°. Координату Y вимірюють від екватора, а X – від централь-
ного меридіана зони. Для того, щоб уникнути негативних значень, до X 
додають 500 000 м та інколи ставлять попереду номер зони, наприклад, 
5 500 000 – це X центрального меридіана 5-ї зони (27°). Для отримання 
карт більших масштабів аркуш 1:1 000 000 ділять на:

1:500 000 – 4 аркуші;
1:200 000 – 36 аркушів;
1:100 000 – 144 аркуші (рис. 6).
Для отримання аркушів карт масштабів 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 

000 використовують аркуш масштабу 1:100 000 (рис. 7).

Ðèñ. 4. Ïðîåêö³ÿ Ãàóññà

Осьовий меридіан
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Ðèñ. 6. Ñõåìà ðîçãðàôëåííÿ àðêóø³â êàðò ìàñøòàáó 1:1 000 000 
íà àðêóø³ ìàñøòàá³â 1:500 000, 1:200 000 òà 1:100 000
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У разі поділу аркуша масштабу 1:5 000 отримуємо, відповідно, план-
шети масштабів 1:2 000, 1:1 000 та 1:500 (рис. 8).

У табл. 1 наведено розміри трапецій та планшетів і номенклатура 
останнього аркуша для них у різному масштабі.

Ðèñ. 7. Ðîçãðàôëåííÿ îäíîãî àðêóøà êàðòè ìàñøòàáó 1:100 000 
íà àðêóø³ êàðò ìàñøòàá³â 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000
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 Таблиця 1
Розміри трапецій та планшетів і

номенклатура останнього аркуша для них у різному масштабі

Масштаби карт 
та планів

Розміри трапецій Кількість трапе-
цій в одному ар-
куші масштабу               

1:1 000 000

Номенклатура 
останнього аркушапо довготі по широті

В одному аркуші масштабу 1:1 000 000
1:1 000 000 6° 4° 1 М-37
1:500 000 3° 2° 4 М-37-Г
1:200 000 1° 40′ 36 М-37-XXXVI
1:100 000 30′ 20′ 144 М-37-144
1:50 000 15′ 10′ 576 М-37-144-Г
1:25 000 7′30″ 5′ 2304 М-37-144-Г-г
1:10 000 3′45″ 2′30″ 9216 М-37-144-Г-г-4

В одному аркуші масштабу 1:100 000
1:5 000 1′52″,5″ 1′15″ 256 М-37-144 (256)
1:2 000 37″,5″ 25″ 2304 М-37-144 (256-и)

У разі квадратного розграфлення
1. В одному планшеті масштабу 1:5 000
1:2 000 (50×50) см 4 12-Г

1:1 000 (50×50) см 16 12-Г-ІV

2. В одному планшеті масштабу 1:2 000
1:500 (50×50) см 16 12-Г-16

Ðèñ. 8. Ðîçãðàôëåííÿ îäíîãî ïëàíøåòà ìàñøòàáó 1:5 000 íà ïëàíøåòè 
ìàñøòàá³â 1:2 000, 1:1 000, 1:500
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Місце розташування точки на карті 
визначене її координатами. У більшості 
випадків на картах використовують гра-
дусну і прямокутну (метрову) системи 
координат. У градусній системі коор-
динат положення точки визначене ши-
ротою і довготою, які вимірюють у гра-
дусах, хвилинах і секундах, наприклад 
44°51’07’’. Географічна широта – кут між 
прямовисною лінією у точці та площи-
ною екватора. Широта від екватора на 
північ – плюсова (0–90°), а на південь – 
мінусова (0°–90°) (рис. 9, кут φ). Північні 
широти позначають буквою N (nord), 
південні – S (south). Географічна довгота 
– це кут між площиною, що проходить 
через нульовий (Гринвіцький) меридіан, 
і площиною, що проходить через ме-

ридіан точки М (див. рис. 9, кут 
λ). Довготу відраховують у напря-
мі руху Землі, вона змінюється на 
схід від 0 до 180°, а на захід від 0 до 
180°. Східні широти позначають О 
(ost), західні – W (west).

У прямокутній системі коор-
динат (рис. 10) положення точки 
визначене координатами по осях 
X і Y, що вимірюють у метрах. 
У геодезії X і Y поміняно місця-
ми, щоб не плутати їх з матема-
тичними. Похибку визначення 
положення на карті приймають 
0,5–1,5 мм у масштабі карти.

Аркуш топографічної карти 
обмежений відрізками двох ме-
ридіанів та паралелей, кожен з 
яких розділений на однакові час-
тини з інтервалом 1’ за довготою та 
широтою. Це дає змогу визначити 
географічні координати будь-якої 
точки на карті.

Ðèñ. 9. Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè

Ðèñ. 10. Ïðÿìîêóòíà 
ñèñòåìà êîîðäèíàò
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На топографічну карту нанесена сітка: градусна або кілометрова. Крок 
градусної сітки залежить від масштабу. Крок кілометрової сітки проводять 
через цілу кількість кілометрів у масштабі карти (зазвичай через 2 км). 
Кілометрова сітка дає змогу оцінити відстань та визначати координати 
точок на карті. Північ у карти завжди вгорі, вертикальні лінії кілометрової 
сітки проводять з півночі на південь. 

Лінії, які обмежують картографічне зображення, називають рамками 
карти (рис. 11, а, б). Зовнішні рамки можуть бути прямокутними, трапе-
цієподібними або мати форму кола (на картах півкуль). Рамку, яка безпо-
середньо обмежує картографічне зображення, називають внутрішньою. 

Ðèñ. 11. Ðàìêè ãåîãðàô³÷íèõ êàðò: 
à – òîïîãðàô³÷íî¿; á – îãëÿäîâî¿
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Для орієнтування за сторонами світу в топографії користуються ази-
мутами та румбами. 

За основний напрям для орієнтування ліній прийнято географічний 
(істинний) меридіан. Через будь-яку точку земної поверхні можна про-
вести географічний меридіан, магнітний меридіан (напрям магнітної 
стрілки) і лінію, яка є паралельною до середнього (осьового) меридіана 
координатної зони (лінія сітки) (рис. 12, а).

Географічний (істинний) меридіан – кут, який вимірюють за годинни-
ковою стрілкою від північного напряму істинного меридіана до напряму 
на задану точку. За абсолютними значеннями азимути змінюються від 0 
до 360°. 

Азимути бувають прямі та зворотні. Азимут, визначений на початку 
лінії, називають прямим, а в кінці цієї ж лінії – зворотним.

Магнітним азимутом називають кут напряму, який відраховують за 
годинниковою стрілкою (від 0 до 360°) від північного напряму магнітного 
меридіана до напряму на задану точку.

Дирекційний кут – кут напряму, який відраховують за годинниковою 
стрілкою (від 0 до 360°) від північного напряму лінії, яка паралельна до 
осьового меридіана координатної зони, до напряму на задану точку. 

à                                                                    á

Ðèñ. 12. Îð³ºíòóâàííÿ ë³í³é ó òîïîãðàô³¿ (à). Ìàãí³òí³ ðóìáè (á)
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Румбом називають кут між лінією на за-
даний напрям та найближчим напрямом 
меридіана (рис. 12, б). Румби змінюються 
в межах 0–90°. Перед значенням румбів у 
градусній мірі пишуть позначення коор-
динатної чверті за сторонами горизонту. 
Наприклад, ПнСх 46°27′. Магнітні полю-
си не збігаються з географічними, тому й 
напрями магнітного і географічного ме-
ридіанів, які проходять через одну й ту 
саму точку місцевості, теж не збігаються. 
Вони перетинаються під деяким кутом, 
який називають схиленням магнітного ме-
ридіана. Схилення буває східним і захід-
ним. У разі східного схилення магнітний 
меридіан відхиляється на схід від геогра-
фічного, а в разі західного – на захід. Схід-
не схилення записують зі знаком “плюс“ 
(додатне), а західне – зі знаком ”мінус“ 
(від’ємне) (рис. 13).

Магнітне схилення позначають на то-
пографічних картах. На території України воно змінюється від 0 до 5º, а 
в районах магнітних аномалій може досягати ±180º.

Усі об’єкти місцевості позначають на топографічній карті за допомо-
гою умовних знаків.

Умовні знаки можуть бути:
площовими – для позначення площі, обмеженої чим-небудь (ліс, бо-

лото, озеро);
лінійними – для позначення об’єктів, що тягнуться (річка, ЛЕП, про-

сіка);
позамасштабними – для об’єктів, що є занадто дрібними порівняно  

з масштабом топографічної карти (камінь, дерево, міст);
пояснювальними – для позначення характеристик об’єктів (ширина 

річки, висоти) (рис. 14).
Потрібно пам’ятати, що один і той самий об’єкт можна позначати по-

різному залежно від масштабу топографічної карти  (широка ріка у масштабі
(1:1 000 000 – лінійний знак, а в масштабі 1:25 000 – площовий). Характе-
ристики об’єктів також можна  показати декількома способами: за допо-
могою кольору (рослинність – зелена, гідромережа – синя); за правилом 
“чим вище (глибше) – тим темніше” (висоти, глибини); за допомогою 

Ðèñ. 13. Â³äõèëåííÿ 
ìàãí³òíî¿ ñòð³ëêè
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ізоліній – ліній, які з’єднують точки з 
однаковим значенням величин. Якщо 
це – висоти, то висотні лінії називають 
горизонталями (рис. 15), а якщо гли-
бини, то – ізобатами. Напрям нахилу 
схилу показують за допомогою бергш-
трихів (рис. 16, а).

Найважливішим елементом топог-
рафічної карти є рельєф. На більшості 
карт рельєф зображають за допомо-
гою горизонталей (рис. 17). Горизон-
талі проводять через однакові інтер-
вали висот (див. рис. 15). Ці інтервали 
називають висотою перерізу рельєфу. 
Також можна проводити напівгори-

Ðèñ. 14. Óìîâí³ çíàêè

Ðèñ. 15. Çîáðàæåííÿ ðåëüºôó 
ãîðèçîíòàëÿìè
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зонталі через 0,5 висоти пере-
різу, які показують штриховою  
лінією (див. рис. 16). Зрозуміло, 
що чим менша висота перерізу, 
тим детальнішим є зображення 
рельєфу місцевості на карті.

У використанні топографіч-
ної карти з повним навантажен-
ням топографічними об’єктами 
(елементами рельєфу, лісовими 
масивами, населеними пунк-
тами, дорогами, колодязями і 
тощо) як основи для нанесен-
ня географічних даних є певні 
труднощі. Тому для геологічних 
побудов ці карти спрощують: 
знімають з них навантаження, 
що заважає роботі геолога. 
Спрощену (розвантажену) то-
пографічну карту називають 
топографічною основою (топоос-
новою) геологічної карти.

На топооснові не показують 
рослинного покриву, заболоче-
ності й зайвих деталей, однак 
повністю залишають горизонталі та гідрографічну мережу (яри, ріки, 
озера, вилучаючи ями та канави) зі всіма відмітками висот поверхні землі 
та низьких (меженних) рівнів річок, які є на карті.

Зазначимо, що топографічна карта і топографічна основа – різні по-
няття. Звісно, добре, якщо є і топооснова, і топографічна карта потрібної 
ділянки. За топографічною картою, безумовно, ліпше орієнтуватися на 
місцевості.

Компас – це прилад, який використовує взаємодію магнітної стрілки 
та магнітного поля Землі для визначення напряму північ–південь. Він 
показує напрям на магнітний полюс Землі. Географічний та магнітний 
полюси, як зазначено вище, не збігаються. 

Є багато різновидів компасів: спортивний, геологічний, морський, авіа-
ційний, ми розглянемо лише перші два. У будь-якому компасі є корпус, 
лімб, голка, магнітна стрілка (північний кінець синій або чорний).

Ðèñ. 16. Âèäè ãîðèçîíòàëåé: 

1 – îñíîâí³; 2 – ïîòîâùåí³; 
3 – íàï³âãîðèçîíòàë³; 

4 – äîïîì³æí³; à – áåðãøòðèõè
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За допомогою компаса на місцевості та на карті вимірюють азимут. 
Азимут – це кут між напрямом на північ і напрямом на заданий орієн-

тир, відрахований за годинниковою стрілкою (див. рис. 12, 13). Іншими 
словами, азимут заданого напряму – це правий горизонтальний кут між 
північним напрямом географічного меридіана та шуканим напрямом (з 
урахуванням магнітного схилення), тобто це правий кут між проекціями 
на горизонтальну площину меридіана та шуканого напряму (лінії ходу, 
лінії падіння).

Ðèñ. 17. Çîáðàæåííÿ ãîðèçîíòàëÿìè 
îñíîâíèõ ôîðì ðåëüºôó
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Точність показів компаса становить 5° (унаслідок тремтіння рук, по-
хибок під час виготовлення). З огляду на це під час руху виникає бокове 
зміщення, що дорівнює 1/10 відстані. Якщо ви пройшли по азимуту пот-
рібну відстань і не знайшли орієнтира, то потрібно шукати його в колі 
радіусом 1/10 від відстані, яку ви пройшли.

Спортивний компас
Цей тип компаса використовують у спортивному орієнтуванні та ту-

ристи в походах. Він складається з корпусу та рухливої прозорої камери зі 
стрілкою. Іноді камера заповнена рідиною. Це дає змогу стрілці швидше 
заспокоюватися і менше “стрибати” під час ходьби. На корпусі нанесено 
лінійку в різних масштабах, що допомагає наносити на карту і виміряти 
по ній відстані безпосередньо в метрах (рис. 18). Іноді спортивний ком-
пас не поміщують у прямокутний корпус, проте він має візири у вигляді 
“мушки” та “прицілу” (рис. 19).

Геологічний (гірничий) компас.
Корпус геологічного компаса закріплений на прямокутній пластині 

(рис. 20). Усередині компаса розміщений лімб – коло, розділене на 360°. Ді-
лення на лімбі від 0 до 360° нанесені у напрямі проти годинникової стрілки. 
Це відрізняє його від спортивного і дає змогу відраховувати азимут за пів-
нічним кінцем стрілки. Лімб закріплений так, щоб лінія, яка з’єднує північ 
і південь, була паралельна до довгої сторони основи компаса. У центрі роз-
ташована голка, на якій розміщена звичайна магнітна стрілка, північний 
кінець якої покритий синьою (іноді чорною або білою) фарбою, південна 

Ðèñ. 18. Ñïîðòèâíèé êîìïàñà:

1 – îñíîâà êîìïàñà; 2 –êàìåðà ç ð³äèíîþ; 3 – ïîçíà÷êè íà äí³ êàìåðè; 4 – ë³ìá, 5 – ìàãí³òíà 
ñòð³ëêà; 6 – ìàñøòàáíà ë³í³éêà; 7 – ³íäåêñ-âêàç³âíèê; 8 – ëóïà; 9 – øàéáà-êðîêîì³ð
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стрілка завжди червона 
або безколірна. Стрілка 
вільно обертається на 
голці. Добре намагніче-
на і правильно відрегу-
льована стрілка швидко 
заспокоюється і набуває 
горизонтального поло-
ження, повертаючись 
північним кінцем до 
північного магнітного 
полюса. Магнітна стріл-
ка фіксується на вістрі: 
тобто може підніматися 
з вістря й обертатися, а 
може бути притисне-
ною до скла корпусу 
спеціальним важелем 
(гвинтом), який нази-
вають аретиром, і тоді 
стрілка “завмирає”.

Окрім лімба, який 
слугує для вимірювання 
азимутів, є шкала кліно-

метра (висок), яку застосовують під час вимірювання кутів нахилу (пластів, 
шарів, схилів тощо). Шкала клінометра зазвичай нанесена під основним 
лімбом у вигляді півкола з поділками від 0 до 90°, у протилежні боки від 
середини півкола. Висок вільно коливається тільки у вертикальному по-
ложенні пластинки компаса. Шкала клінометра, як і шкала лімба, орієн-
тована відносно довгої сторони пластинки компаса. У разі вертикального 
положення пластинки (площини) компаса й суміщення її довгої сторони 
з горизонтом зубець виска вкаже на 0°. У випадку вертикального напряму 
довгої сторони компаса зубець покаже 90°.

Порядок визначення азимута:
І. За допомогою спортивного компаса (див. рис. 20, а).
1. Тримаючи компас горизонтально, спрямувати довгу сторону з 

вказівником на орієнтир (якщо компас круглий, то націлитися за допо-
могою ”мушки” та ”прицілу” (див. рис. 19).

2. Обертаючи камеру, сполучити північний кінець лімба з північним 
кінцем стрілки компаса.

Ðèñ. 19. Âèçíà÷åííÿ ìàãí³òíîãî 
àçèìóòà çà êîìïàñîì
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3. Зняти показник азимута навпроти вказівника.
ІІ. За допомогою гірського компаса (див. рис. 20, б).
1. Тримати компас горизонтально так, щоб відмітка С на лімбі була 

напрямлена “від себе”.
2. Спрямувати довгу сторону (будь-яку) компаса на орієнтир.
3. Зняти відлік на лімбі навпроти північного кінця стрілки.
Щоб визначити істинний або географічний азимути, необхідно до зна-

чення магнітного азимута додати (у разі східного відхилення) або відняти 
(у разі західного відхилення) кут відхилення. Магнітне відхилення треба 
враховувати в тому випадку, коли воно досягає 5º і більше.

Порядок орієнтування карти та визначення азимуту по карті (кар-
та завжди розташована строго горизонтально!).

Ðèñ. 20. Ãåîëîã³÷íèé (ã³ðíè÷èé) êîìïàñ:
1 – ë³ìá; 2 – ë³ìá êë³íîìåòðà; 3 – ìàãí³òíà ñòð³ëêà; 4 – àðåòèð ñòð³ëêè; 5 – êë³íîìåòð (âèñîê); 

6 – àðåòèð êë³íîìåòðà
Âèçíà÷åííÿ  àçèìóòà çâè÷àéíèì ( à) òà êîìïàñîì ã³ðíè÷èì (á): à – ïîëîæåííÿ 
çâè÷àéíîãî (ñïîðòèâíîãî) êîìïàñà äëÿ âèçíà÷åííÿ àçèìóòà íàïðÿìó ÏíÇõ 315°; 
á – âèçíà÷åííÿ àçèìóòà ÏíÇõ 315° çà äîïîìîãîþ ã³ðíè÷îãî (ãåîëîã³÷íîãî) êîìïàñà 

(ïîêàçíèê ï³âí³÷íîãî ê³íöÿ ñòð³ëêè çá³ãàºòüñÿ çà äàíèì àçèìóòîì íà ë³ìá³
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І. За допомогою спортивного компаса.
1. Виставити на компасі азимут 0° і розташувати його довгою стороною 

(або напрямом С–Ю на лімбі) паралельно до бокової рамки карти.
2. Не переміщаючи компаса, повертати карту разом з компасом до того 

положення, щоб стрілка компаса вказувала на відмітку С на лімбі. Тепер 
карта зорієнтована і переміщати її не треба.

3. Довгу сторону компаса розташувати так, щоб на ній ”лежали“ вихід-
ний та кінцевий пункти; можна провести лінію між вихідним та кінцевим 
пунктами і прикладати компас до неї .

4. Не рухаючи карти, повертати камеру компаса, щоб стрілка вказала 
на відмітку С на лімбі.

5. Зняти покази азимута навпроти вказівника (об’єкта).
ІІ. За допомогою гірничого компаса:
1. Сполучити довгу сторону гірничого компаса з боковою стороною 

карти і повертати карту так, щоб стрілка 
компаса вказала азимут 0° (рис. 21). 

2. Приклавши гірничий компас 
довгою стороною (будь-якою – лівою чи 
правою) до точки, у якій ви перебуваєте, 
обертати компас доти, доки північний 
кінець стрілки  не вкаже на значення ази-
мута. Напрям лінії вздовж однієї довгої 
сторони компаса буде відповідати ази-
муту з вихідної у кінцеву точку (див. рис. 
21). Орієнтування по карті (топооснові) 
та гірничому компасі виконують упро-
довж усього геологічного маршруту, від 
першої й до останньої точки спостере-
ження. Прив’язку точок спостереження 
роблять до зображених на топооснові 
(карті) об’єктів (міст, витоків струмка 
або річки тощо) або до попередніх то-
чок спостереження (у таких випадках за-
значають пройдену відстань за заданим 
азимутом). 

У будь-якому випадку це мають бути такі об’єкти:
1) зображені на карті;
2) ті, які не змінюються з часом;
3) ті, які чітко видно на місцевості (труба заводу, церква, перехрестя 

доріг тощо), а не ”…північно-східний кут поля із трьома коровами у цен-
трі…”.

Ðèñ. 21. Îð³ºíòóâàííÿ êàðòè çà 
äîïîìîãîþ ãåîëîã³÷íîãî êîìïàñà
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У деяких випадках точна прив’язка об’єкта ускладнена тим, що жод-
них орієнтирів поблизу немає, а відстань від попередньої точки спостере-
ження виміряти складно. У таких випадках вибирають два або три видимі 
орієнтири (які називають засічками), до яких можна підійти, і визначають 
положення відносно них – роблять прив’язку засічками.

Прив’язку засічками виконують такими способами:
1) вимірюванням відстаней до засічок;
2) вимірюванням азимутів на засічки;
3) комбінацією перших двох способів.
Необхідно вибирати мінімум дві точки (два об’єкти) з різницею ази-

мутів 80–100°, однак ліпше три (з різницею азимутів 50–70°) або чотири 
(з різницею азимутів 80–100°). У будь-
якому випадку потрібно вибирати такі 
орієнтири, щоб різниця азимутів була 
не менше 30° і не більше 150°, інакше 
виникають значні помилки.

Перший спосіб (вимірювання відста-
ней).

Вимірюють відстані до вибраних 
орієнтирів (кроками, рулеткою, у 
крайньому випадку на око).

На карті (ліпше на кальці) про-
водять кола радіусом, який дорівнює 
відстані до орієнтиру з центром у 
ньому. Точка перетину кіл і є місцем 
розташування (вашою точкою спос-
тереження), його переносять на карту 
(рис. 22).

Другий спосіб (вимірювання ази-
мутів).

Обирають два–чотири об’єкти, які є на карті й добре помітні на місце-
вості і які рівномірно розташовані за азимутами (див. вище), та вимірюють 
азимути на них. На карту або на аркуш кальки наносять довільну точку й 
умовний напрям на північ. З цієї точки викреслюють азимути із зазначен-
ням, на який предмет вони взяті (рис. 23). Потім кладуть на карту кальку і, 
пересуваючи її, досягають того, щоб лінії напрямів збіглися з орієнтиром. 
Довільна точка є вашим місцем розташування, її переносять на карту.

Іноді таке завдання виконують “зворотним способом” (рис. 24).
З вибраних орієнтирів вимірюють азимути, які зворотні до замірів з 

точки, у якій ви перебуваєте. Перехрестя цих ліній і є шуканою точкою.

Ðèñ. 22. Âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøó-
âàííÿ çàñ³÷êîþ çà â³äñòàíÿìè: 

À, Â, Ñ – âèõ³äí³ òî÷êè; Ra, Rb, 
Rc – â³äñòàí³ â³ä âèõ³äíèõ òî÷îê äî ò³º¿, 

ïîëîæåííÿ ÿêî¿ âèçíà÷àþòü; 
Ð – òî÷êà, ÿêó âèçíà÷àëè, 

ó òðèêóòíèêó ïîõèáîê
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Третій спосіб
Найліпше комбінувати: два азимути на орієнтири плюс відстань до 

третього орієнтира або дві відстані до орієнтирів плюс азимут на третій 
орієнтир. 

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Що таке топографічні карти?
2. Які види масштабів топографічних карт ви знаєте?
3. Яка картографічна проекція прийнята для карт України?
4. Яку номенклатуру мають аркуші топографічної карти масштабу 

1: 1 000 000?
5. Які розміри трапеції масштабу 1 : 50 000?
6. Як визначають місце розташування точки спостереження на топографічній 

карті?
7. Що таке схилення магнітного меридіана?
8. Як позначають об’єкти місцевості на топографічній карті?
9. Як зображають рельєф на топографічній карті?
10. Чим відрізняються топографічна карта і топографічна основа?
11. Які способи орієнтування вам відомі?
12. Як орієнтувати карту за допомогою спортивного компаса?
13. Які особливості будови гірничого компаса?
14. Як орієнтувати карту за допомогою гірничого компаса?
15. Які способи прив’язки відслонень вам відомі?
16. Як виконують прив’язку точок спостереження гірничим компасом?

Ðèñ. 23. Ïðÿìà çàñ³÷êà: 
À, Â, Ñ – îð³ºíòèðè; Ð – òî÷êà, 

ÿêó âèçíà÷àþòü; α, β, γ – àçèìóòè 
íà îð³ºíòèðè

Ðèñ. 24. Çâîðîòíà çàñ³÷êà: 
À, Â, Ñ, D – îð³ºíòèðè; Ð – òî÷êà, 
ÿêó âèçíà÷àþòü; α, β, γ, δ – àçèìóòè 

íà îð³ºíòèðè

?
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4.2. ÎÐ²ªÍÒÓÂÀÍÍЯ 
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ GPS

Система GPS – Global Position System – глобальна система визначення 
місця розташування, яка складається з 24 супутників-передавачів і 
приймача у людини на Землі.

Вона є власністю США, там розроблена й перебуває на обслуговуванні 
США. Звичайний користувач платить винятково за приймач, самою 
системою він користується безкоштовно.

Ця система побудована так, що в будь-якій точці на Землі можна 
прийняти сигнал від чотирьох або більше супутників. Кожний супутник 
безперервно передає свої координати і точний час. Приймач на Землі 
отримує сигнали від супутника, опрацьовує їх і перераховує в координати 
приймача на Землі.

Приймачі виробляють декілька фірм, наприклад “Garmin”, “Magel-
lan”, “Trimble”. Найбільш популярні та відомі приймачі: GPS-12, GPS-72, 
eTrax, eMap та ін. Усі приймачі розрізняють за призначенням, розмірами 
й точністю визначення координат.

За призначенням приймачі можна розділити на професійні 
(використовують у геодезії, авіації, на флоті) та аматорські. Розміри 
коливаються від розміру валізи до розміру, який є меншим від мобільного 
телефону. Точність досягає 5 мм у геодезичних приймачів і 5–15 м у 
аматорських.

На точність визначення координат впливають:
1) взаємне розташування супутників – так звана геометрія супутників. 

Наприклад, приймач не опрацьовує сигналів від супутників, які у момент 
вимірювання перебувають на висоті до 5° над горизонтом (у такому ви-
падку сигнал сильно спотворюється);

2) кількість супутників – для математично однозначного визначення 
трьох координат (X, Y, Z) необхідно чотири супутники, для двох координат 
(X, Y) – три супутники. Зі збільшенням кількості супутників (максимум 
приймач може прийняти сигнали від 11 супутників) точність визначення 
координат зростає;

3) різноманітні об’єкти можуть ослаблювати (дерева, кущі) або екра-
нувати (метал, бетон, цегла) сигнал.

У загальному випадку точність визначення координат у негустому лісі 
– 7–15 м, абсолютну висоту визначають з точністю ±20–30 м.

Оскільки будь-який приймач може запам’ятовувати точку (і не одну, а 
до 1000 і більше) та її координати, то в будь-який момент до неї можна по-
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вернутися, позначити її на карті, передати в комп’ютер. Майже всі моделі 
приймачів можуть також запам’ятовувати пройдений шлях (“трек”).

За допомогою приймача можна відмічати точки взяття проб, від-
слонення, геологічні пам’ятники, приблизно оконтурити площу деяких 
геологічних тіл.

Застосування GPS особливо виправдане у рівнинній, болотистій, бідній 
на орієнтири або покритій густими лісами місцевості, а також у районах 
магнітних аномалій, де компас не працює.

Оскільки для різних моделей пристроїв послідовність роботи з ними 
також різна, ми її не розглядаємо. Працювати з пристроями необхідно 
згідно з інструкцією їхнього використання.

Однак потрібно завжди пам’ятати такі слова, написані на першій 
сторінці інструкції до будь-якого приймача GPS: «…хоча GPS є точним і 
надійним пристроєм, він може зламатися, бути хибно витлумаченим і за-
вдати шкоди… Необхідно обов’язково мати при собі карту і компас та вміти 
користуватися ними…».

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Для чого використовують GPS?
2. Який принцип роботи GPS?
3. Що впливає на точність визначення координат за допомогою GPS?
4. Від скількох супутників GPS приймає сигнали?

?


