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Назва дисципліни Геологічне картування 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Грушевського, 4 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Геологічний факультет  

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність:103 Науки про Землю 

Викладачі 

дисципліни 
Генералова Лариса Володимирівна, канд. геол. наук, доцент 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

lаrysa.heneralova@lnu.edu.ua 

вул. Грушевського 4; кімн. 222 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультування слухачів викладачі здійснює згідно затвердженого 

графіку або за попередньою домовленістю 

Сторінка курсу Електронна версія курсу на платформі Moodle доступна для 

студентів  

 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб слухачі набули базових знань з 

геологічного картування  (геологічної зйомки), необхідних при складання 

геологічної карти району, який досліджується, у вибраному масштабі і  

певного виду геологознімільних робіт. В процесі геологічного картування 

вивчаються і фіксуються геологічні тіла і структури різного генезису, що 

вимагає різноманітних методів дослідження.  В наслідок  цього геологічне 

катрування є складним і багатогранним науково-дослідним процесом.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Геологічне картування» є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми підготовки 

бакалавра, яку викладають студентам другого року навчання в ІV семестрі 

в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета і завдання 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Геологічне картування» 

є набуття знань для усебічного вивчення геологічної будови, корисних 

копалин і складання геологічної карти певного району у відповідному 

масштабі. Для цього студенти мають виконати низку завдань: 

ознайомитись з типами і видами геологічних карт, вимогами для 

оформлення карт, правилами побудови геологічних розрізів, основними 

принципами, методами та видів проведення геологічного зкартування, 

геологічним вивченням і картуванням осадових порід, геологічним 

вивченням розривів в гірських породах і складчастих форм залягання 

порід, геологічним картуванням інтрузивних утворень, вулканічних порід, 

метаморфічних порід, опанувати дистанційні методи в геології, зокрема 

геологічне дешифрування аерофотознімків  з різними генетичних типів 

порід і структур, дешифрування космічних знімків території України і 

Світу для складання геологічних і космогеологічних карт та схем.  
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна:  

1. Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: [наук.-метод. 

посіб.] / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович, В.Л. Приходько та ін. Міністерство 

охорони навколишнього природного середовища України. Державна 

геологічна служба. – Київ, 2010. – 246 с. 

2. Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі / Г.Р. Байрак, Б.П. Муха . – 

Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.– 712 с. 

mailto:lаrysa.heneralova@lnu.edu.ua


3. Геологічне картографування. Типові умовні позначення. Основні 

вимоги / Керівники розробки П.Ф. Брацлавський, В.Я. Веліканов. – К.: 

Міністерство екології та природних ресурсів, 2002. – 106 с. 

4. Заика-Новацкий В.С. Структурный анализ и основы структурной 

геологи / В.С. Заика-Новацкий, А.И. Казаков. – К.: Выщ. шк. Головное 

изд-во, 1989.– 279с. 

5. Кац Я. Г. Основы космической геологи /  Я.Г. Кац , А.В. Тевелев, А.И. 

Полетаев  – М.: Недра, 1988. – 235 с.  

6. Корчуганова Н.И. Дистанционные методы геологического 

картирования  / Н.И. Корчуганова, А.К. Корсаков – М.: КДУ, 2009.– 288 с. 

7. Лахи Ф. Полевая геология / Ф. Лахи. – М, 1966. –Т.1– 352 с. 

8. Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-

парагенетичного аналізу / О.І. Лукієнко – К.: Вид.-поліграф. центр 

"Киівський університет", 2002. – 366 с. 

9. Методическое руководство по геологической съѐмке масштаба 1: 

50 000. Изд.2-е. Т.1. Под. Ред. А.С. Кумпана. –Л.: Недра, 1978.– 503 с.  

10. Михайлов А.Е. Аэрометоды при геологических исследованиях / А.Е. 

Михайлов, Н.С. Рамм. – М.: Недра, 1975. – 198 с.  
11. Організація та проведення геологічного довивчення раніше 

закартованих площ масштабу 1:200000, складання та підготовка до 

видання державної геологічної карти України масштабу 1:200000. 

Геолком України. – 1999. – 296 с.  

12. Організація та проведення геологозйомочних робіт і складання та 

підготовка до видання геологічної карти України масштабу 1: 50 000 (1: 

25 000). Інструкція; за ред.. В.І. Калініна та ін. – Київ, 2001. – 204 с. 

13. Полевая геология: Справочное руководство: В 2-х книгах / под ред. 

В.В. Лаврова, А.С.Кумпана. – Л.: Недра, 1989. – Кн. 1: 400 с., Кн.2: 455 с. 
14. Сіворонов А. О. Польові геологічні практики / Сіворонов А.О., 

Генералова Л. В., Дворжак Т.С. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012.– 225 с. 

15. Смішко Р. М. Структурна геологія та геологічне картування / Смішко 

Р. М., Пащенко В. Г. – Львів : Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010.– 254 с. 

Допоміжна: 

16. Геодинамические исследования при геологической съемке : 

[методические рекомендации] ; ред. Н. В. Межеловский. – СПб. : 

ВСЕГЕИ, 1992. – 136 с.; 

17.  Геологическая схемка метаморфических и метасоматических 

комплексов. Методическое пособие / [Под. ред. В. А. Глебовицкого,В.И. 

Шульдинера]  – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1996.– 416 с. 

18.   Геологические исследования при геологосъемочных работах 

масштаба 1: 200 000. Методические рекомендации. Вып. 3./ [ Под ред. А. 

И. Бурдэ, А.Ф. Карпузов, А.С. Киреев] – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. – 

112 с.  

19. Методическое руководство по изучению и геологической съѐмке 

четвертичных отложений / А.К. Агаджанян, Б.А. Борисов, О.А. Брайцева и 

др. – Л.: Недра, 1987. – 308 с. (М-во геологии СССР. Всесоюз. Науч.-

исслед. Геол. Ин-т);  

20. Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 1. Геологическая съемка в районе развития осадочных пород / В.Н. 

Кондитеров, В.А.Бобров, А. И. Бурдэ и др. – Л.: Недра, 1969. – 328 с. 

21.   Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 2. Геологическая съемка вулканогенных образований  / В.В. 

Донских, В.Н.  Зелепугин, В.Ф. Николаев и др. – Л.: Недра, 1971. – 400 с. 

22.   Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып.3. Геологическая съемка интрузивных образований  / В.М. Немцович, 

В.Ф. Николаев, Т.В. Перекалина и др. – Л.: Недра, 1972. – 320 с.  

23.  Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 6. Геологическая съемка сложнодислоцированных комплексов  / 



В.Д. Вознесенский, Н.В. Горлов, А.В. Доливо-Добровольский и др. – Л.: 

Недра, 1980. – 239с.  

24. Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 7. Глубинное геологическое картирование / Н.А.Литвин, М.Б. 

Рыбаков, М.М. Сахновский и др. – Л.: Недра, 1981. – 280 с. 

25.   Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 14. Геологическая документация при геологосъемочных  и 

поисковых работах / А.И. Бурдэ, А.А. Высоцкий, А.Н. Олейников и др. – 

Л.: Недра, 1984. – 279 с. 

26.   Методическое пособие по геологической съемке масштаба 1: 50 000. 

Вып. 16. Изучение тектонических структур. – Л.: Недра, 1984. – 287 с. 

27. Организация и производство работ по геологической съѐмке 

четвертичных отложений в масштабах 1: 200 000 и 1: 100 000. М: Недра, 

1971. – 96 с;  

28. Структурный анализ при палеогеодинамических реконструкциях / 

[Е.С. Кутейников, Н. С. Кутейникова, Е. И. Паталаха, А. В. Смирнов]. – 

М. : Роскомнедра, 1994. – 256 с.; 

29. Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород./ Р. Шрок. – М., 

ИЛ, 1950. – 564 с.  
Обсяг курсу Загальна кількість годин – 105. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

лабораторних і 45 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен 

знати: 

 зміст геологічного картування;  

 етапи геологічної зйомки;  

 види геологокартувальних робіт; 

 вимоги щодо  площ для геологічного картування різних масштабів і 

видів; 

 проектувальні і підготовчі роботи; 

 загальний порядок проведення польових робіт; 

 методи геологічного картування в районах розвитку осадових 

утворень;  

 методи геологічного картування в районах розвитку магматичних 

утворень ;  

 методи геологічного картування в районах розвитку метаморфічних 

утворень;  

 методи геологічного картування в районах розвитку четвертинних 

утворень;   

 методики виділення формацій та літодинамічних комплексів при 

геологічному картуванні; 

  аналізувати геологічні карти; 

 визначати номенклатуру геологічних і топографічних карт; 

 складати геологічні карти і розрізи; 

 відтворювати структурні форми різних типів порід на геологічних 

картах і в розрізах; 

 дешифрувати аерофото- і космознімки з різною геологічною 

будовою; 

 працювати зі стереоскопом; 

 складати описи геологічної будови регіонів за результатами аналізу 

геологічних карт. 

вміти: 

 застосовувати головні принципи, методи і види геологокартувальних 

робіт; 

 встановлювати етапність геологокартувальних робіт;  

 складати геологічне завдання та  проект геологокартувальних робіт;  

 райони геологічного картування за глибиною вивчення на одно-, 



двох- і триярусні;  

 володіти принципами і методами дешифрування аеро- і 

космознімків;  

 читати і складати різні типи геологічних карт та розрізи до них; 

 аналізувати регіональну геологічну вивченість території України; 

 використовувати комп’ютерні методи для складання геологічних 

карт; 

 ознайомитись з Державними геологічними картами масштабу 

1: 200 000 нової серії; 

 сприймати  і розвивати сучасну концепцію і перспективи розвитку 

геологокартувальних робіт в Україні; 

 читати геофізичні карти  та розрізи до них; 

 схарактеризувати найважливіші типи тектонічних структур; 

 розрізняти та описувати всі форми залягання гірських порід;  

 раціонально використовувати прийоми геологічного картування в 

маршруті; 

 складати польову геологічну карту.  
Ключові слова методи геологічного картування, масштаби  і види геологокартувальних 

робіт; етапи геологокартувальних робіт; геологічні карти; геологічне 

картування осадочних, магматичних, метаморфічних  порід;  вивчення 

складчастих форм і розривних структур; геологічне дешифрування аеро- і 

космознімків 

Формат курсу Очний 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують знань із дисциплін “Загальна 

геологія”, “Топографія з основами геодезії”, “Структурна геологія”, 

“Стратиграфія” 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції з презентаційним матеріалом, використання навчальних 

геологічних карт і розрізів, геологічних  карт території України та Світу, 

аеро- і космознімки 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор,  навчальні та оглядові геологічні  карти; 

стереопари аерофотознімків, космознімки, стереоскопи 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання знань студента викладач здійснює за 100-ою шкалою. 

Підсумковий бал за знання матеріалу курсу складається із суми балів за 

формами поточного контролю та кількості балів, набраних на іспиті. 

Підрахунок балів студента буде виконано шляхом їх сумування за 

формами поточного контролю знань, якими є: 

Лабораторні/самостійні тощо 25 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25___ 

контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів___25___ 

Форму підсумкового контролю – усний іспит або тестування у системі 

Moodle. 

Іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів__100__ 

Підсумкова максимальна кількість балів____50___ 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 



Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і лабоарторні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час лабораторного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до іспиту 1. Мета і задачі геологічного картування. 

2. Типи районів проведення геологічного картування 

3. Види геологокартувальних робіт. 

4. Етапи геологокартувальних робіт. 

5. Прийоми геологічного картування. 

6. Підготовка площ для геологічного картування. 

7. Проект геологокартувальних робіт 

8. Попереднє дешифрування аерофотознімків для геологокартувальних 

робіт. 

9. Види аерофотозйомки 

10. Методи геологічного дешифрування аерофотознімків. 

11. Задачі геологічного дешифрування. 

12. Вимоги до топооснови при геологокартувальних роботах. 

13. Розміщення маршрутів і точок спостереження при польових 

геологокартувальних роботах 

14. Порядок геологічних спостережень в маршруті. Польова геологічна 

карта. 

15. Польова карта фактичного матеріалу. 

16. Зведена стратиграфічна колонка. 

17. Розрізи до геологічної карти 

18. Польові спостереження над осадовими породами. 

19. Визначення покрівлі і підошви осадових товщ 

20. Методи геологічного картування осадових товщ. 

21.  Геологічні карти глибинних горизонтів.  

22. Структурні карти за опорними горизонтами. 

23.  Вивчення зведеного стратиграфічного розрізу і розрізів за 

структурно-фаціальними і структурно-формаційними зонами. 

24.  Виділення місцевих стратиграфічних підрозділів. 

25.  Вивчення форм незгідностей при геологокартувальних роботах.  

26. Аналіз текстур та ритмічності осадових товщ. 

27. Визначення форм та умов залягання і потужності осадових товщ.  

28. Спостереження за речовинним складом, текстурами і структурами 

осадових товщ.  

29. Аналіз характеру шаруватості осадових порід. 

30.  Вивчення структурних форм осадових порід. 

31.  Вивчення складок.  

32. Вивчення розломів. 

33.  Вивчення парагенезисів структур.  



34. Геометричний аналіз складчастих структур.  

35. Геологічне картування  вулканогенних утворень.  

36. Розмежування підводних і наземних вулканогенних утворень. 

37.  Визначення елементів залягання вулканогенних утворень.  

38. Встановлення перерв та незгідностей вулканогенних утворень. 

39. Вивчення прототектонічних структур вулканогенних утворень.  

40. Розривні порушення у вулканогенних утвореннях.  

41.  Геологічне картування інтрузивних утворень. 

42.  Вивчення контактів і форм інтрузивних тіл.   

43. Форми інтрузивних тіл.  

44. Фази інтрузивних утворень. 

45.  Фації інтрузивних утворень.  

46. Жильні утворення.  

47. Елементи прототектоніки інтрузивних утворень. 

48.  Контактово- і гідротермально-змінені породи.  

49. Методи розчленування дайок за генезисом, віком, особливостями 

будови. 

50.  Визначення глибини ерозійного зрізу інтрузивів.  

51. Геологічне картування  метаморфічних утворень.  

52. Методика стратиграфічного розчленування  метаморфічних товщ і зон 

метаморфізму.  

53. Палеонтологічний метод обґрунтування віку метаморфічних товщ.  

54. Радіологічні методи дослідження віку метаморфічних товщ.  

55. Вивчення структур метаморфічних товщ.  

56. Вивчення структурних форм  метаморфічних товщ у відслоненнях. 

Виявлення крупних структурних форм.  

57. Методики встановлення первинної природи метаморфічних порід. 

58.  Геологічне картування четвертинних утворень. 

59.  Геоморфологічні спостереження.  

60. Виділення формацій при геологічному картуванні. Класифікація 

геологічних формацій.  

61.  Формаційна діагностика. 

62.  Вертикальні та латеральні ряди формацій.  

63.  Структурно-формаційні зони. Структурні поверхи. 

64. Геометричні властивості аерофотознімків. 

65. Методи геологічного дешифрування  та дешифрувальні ознаки 

аерофотознімків.  

66.  Дешифрування товщ, які залягають горизонтально. 

67.  Дешифрування товщ, які залягають моноклінально. Пластові 

трикутники. 

68.  Дешифрування складчастих форм і розривних порушень 

69. Дешифрування магматичних і метаморфічних утворень.  

70.  Лінеаменти. Особливості вивчення лінеаментів з допомогою 

космознімків 

71. Кільцеві структури. Загальні відомості про кільцеві структури. 

Нуклеари. 

72. Становлення і розвиток аероспостережень. Носії апаратури аерофото- 

и космознімання.  

73. Методи дистанційного знімання. 

74. Методи геологічного дешифрування космознімків.  Принципова схема 

дистанційного геологічного зондування. Система дешифрувальних ознак.  

75. Види геологічного дешифрування космічних знімків.  

76. Використання матеріалів дистанційного зондування в структурно-

геологічних  та структурно-геоморфологічних дослідженнях.  

77.  Геологічна інформативність космічних знімків.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



завершенню курсу. 

 

 

Схема курсу “Геологічне картування” 

Тиж

день Тема, короткі тези 

Форма 

діяльно

сті 

Літератур

а 

К-сть 

год 

1 Тема 1 : Історія розвитку, зміст і завдання геологічного 

картування. Коротка довідка з історії розвитку геологічного 

картування. Мета, задачі та принципи проведення геологічної 

зйомки. Типи районів проведення геологознімальних робіт. 

Масштаби геологознімальних робіт. Види геологознімальних робіт. 

Поаркушева геологічна зйомка. Групові зйомки. 

Аерофотогеологічне картування. Глибинне геологічне картування 

(ГГК). Об'ємне геологічне картування. Геологічне довивчення 

раніше знятих площ. Геодинамічне картування. 

 

Лекція 

9, 11, 

12–16, 

18, 22 

 

2 

 

 

2 Тема 2 : Геологічні карти. Загальні відомості. Елементи карти. 

Типи геологічних карт. Види геологічних карт.  

 3, 9–15 2 

3 Тема 3: Етапи геологознімальних робіт. Організація 

геологозйомочних робіт. Підготовка площ для геологічної зйомки 

масштабу. Аерометоди і методи космічних досліджень 1:50 000. 

Підготовчий період і складання проекту. Попереднє дешифрування 

аефотознімків. Документи, які складаються в результаті 

підготовчих робіт. 

Лекція 9, 11, 

12–15 
2 

4 Тема 4 : Польовий період геологознімальних робіт. Геофізичні 

роботи. Геохімічні роботи. Геоботанічні спостереження. 

Геоморфологічні спостереження. Гідрогеологічні та інженерно-

геологічні дослідження. Гірничопрохідницькі роботи. Бурові 

роботи. Опробувальні роботи. Лабораторно-аналітичні роботи. 

Камеральний період та складання звіту. Розділи звіту.  

Лекція 9, 

11,12–

15 
2 

5 Тема 5 : Порядок і методи проведення польових робіт. Вимоги до 

топографічної основи. Розміщення маршрутів і пунктів геологічних 

спостережень. Порядок геологічних спостережень. Принципи 

виділення і групування геологічних тіл і стратиграфічних одиниць. 

Графічне зображення матеріалів при геологічній зйомці. Польова 

геологічна карта. Польова карта фактичного матеріалу. Розрізи до 

геологічної карти. Зведена стратиграфічна колонка. Геологічні 

карти глибинних горизонтів. Структурні карти за опорними 

горизонтами. 

Лекція 9, 11, 

12, 16, 

18, 21 
2 

6 Тема 6 : Геологічне картування стратифікованих осадочних 

порід. Вивчення стратиграфічного розрізу. Дослідження порід, що 

складають осадочні товщі. Розчленування розрізу осадочних товщ. 

Дослідження і стратиграфічна кореляція геологічних тіл. Вивчення 

розрізів різних структурно-фаціальних і структурно-формаційних 

зон. Виділення місцевих стратиграфічних підрозділів. Вивчення 

форм незгідностей. Аналіз текстур та ритмічності. Визначення 

покрівлі і підошви шарів осадових порід. Визначення форм, умов 

залягання і потужності 

Лекція 4, 7, 

9,13, 

12–16, 

18, 29 2 

7 Тема 7 : Вивчення структурних форм. Загальні положення. 

Площинні і лінійні структурні елементи. Виміри орієнтування 

структурних елементів гірничим компасом. Виміри орієнтування 

структурних елементів на геологічній карті. Вивчення складчастих 

форм. Вивчення форм і розмірів складок у відслоненні. Кліваж. 

Визначення просторового положення складок. Морфологія і 

орієнтування крупних складчастих форм. 

  

Лекція 4, 8, 

9,13–15, 

23, 26 2 

8 Тема 8 : Вивчення розривних порушень.  Розривні порушення та їх 

елементи. Простеження розломів і зон розломів на денній поверхні. 

Дослідження внутрішньої будови розломів. Визначення 

Лекція 4,8, 

9,13, 23, 2 



орієнтування поверхні зміщувача розлому. Визначення 

морфологічного типу розривного порушення. Вивчення 

тектонічних тріщин. Вивчення парагенезисів  дислокацій в 

складчасто-розривних зонах. Зображення на геологічній карті та 

опис складчастих форм і розривних структур. Виділення 

структурних (тектонічних) поверхів і структурно-формаційних зон. 

26 

9 Тема 9 : Геологічне картування вулканітів. Польове вивчення 

вулканітів. Методи геологічної зйомки стратифікованих 

поверхневих фацій вулканогенних утворень. Розчленування 

вулканогенних товщ і аналіз фацій. Розмежування підводних і 

наземних утворень. Визначення елементів залягання. Встановлення 

перерв та незгідностей. Вивчення прототектонічних структур 

вулканогенних утворень. Вивчення складчастих структур і 

розривних порушень. Первинні тріщини окремості. Розривні 

порушення у вулканогенних утвореннях. Виявлення давніх 

вулканічних апаратів і вивчення їхньої будови. Вивчення 

постмагматичних гідротермальних змінених порід  

Лекція 8, 9, 13, 

19, 21 

2 

10 Тема 10 : Геологічне картування інтрузивних утворень. Польове 

вивчення інтрузивів. Розчленування і кореляція інтрузивів. 

Вивчення контактів і форм інтрузивних тіл. Різкі і поступові 

контакти. Характер контактових поверхонь. Активні, трансгресивні  

і тектонічні контакти. Конкордантні і дискордантні контакти. 

Форми інтрузивних тіл. Виділення фаз і фацій інтрузивних 

утворень. Вивчення елементів прототектоніки. Контактово- і 

гідротермально-змінені породи. Методи розчленування дайок за 

генезисом, віком, особливостями будови. Визначення глибини 

ерозійного зрізу інтрузивів. Магматизм у геологічній історії району. 

Геологічні карти магматогенних утворень. 

Лекція 9, 13–

15, 22 

2 

11 Тема 11 : Геологічне картування метаморфічних утворень. 

Методика стратиграфічного розчленування метаморфічних товщ. 

Вивчення структур метаморфічних товщ. Палеонтологічний метод. 

Радіологічні методи. Вивчення структурних форм метаморфічних 

товщ у відслоненнях. Виявлення крупних структурних форм 

Виявлення первинної природи метаморфічних порід. Виділення 

метаморфічних фацій.  

Лекція 9, 13,15, 

17 

2 

12 Тема 12 : Геологічна зйомка четвертинних утворень. 

Геоморфологічні спостереження. Завдання і принципи зйомки. 

Стратиграфічне розчленування і виділення генетичних типів. 

Геологічна карта четвертинних утворень. Методи, які 

використовуються для вивчення рельєфу різного походження. 

Лекція 9, 13, 

19, 25 
2 

13 Тема 13 : Дистанційні методи досліджень в геології. Загальні 

відомості.  Характеристика методів. Дистанційні аеро- і 

космофотознімки (АФЗ та КЗ). Завдання та загальні принципи 

геологічного дешифрування. Вимірювальне дешифрування 

аерофотознімків. Дешифрувальні ознаки: а) прямі, б) непрямі. 

Комплексне ландшафтне дешифрування.  

Лекція 1, 2, 5, 

6, 9, 13 

2 

14 Тема 14 : Геологічне дешифрування шарів гірських порід, які 

залягають горизонтально та моноклінально. Зображення на АФЗ. 

Форми пластових трикутників в залежності від кута падіння та 

будови рельєфу. Графоаналітичний спосіб виміру елементів 

залягання та потужності шарів. Структурно-геоморфологічне 

дешифрування. Дешифрування новітнього континентального 

покриву. 

Лекція 5, 6, 9, 

2 

15 Тема 15 : Геологічне дешифрування складчастих структур на 

АФЗ: а) антиклінальних, б) синклінальних, в) симетричних та 

асиметричних, г) ізоклінальних. Дешифрування розривних порушень 

на АФЗ: а) тріщин в гірських породах, б) флексур, в) крупних 

розривних порушень, г) діапірових структур. Геологічне 

дешифрування магматичних порід. Геологічне дешифрування 

метаморфічних  порід.  

Лекція 5, 6, 9,  

2 



16 Тема 16 : Геологічне дешифрування космічних знімків. 

Космогеологічні карти. Космічні знімки та їх інформативність. 

Методика дешифрування космознімків. Дешифрування складчастих 

форм на КЗ. Дешифрування розривних порушень на КЗ.Лінеаменти 

та особливості їх вивчення за допомогою матеріалів космічного 

зондування. Кільцеві структури та особливості їх вивчення 

методами дистанційного зондування. Використання матеріалів 

дистанційного зондування в структурно-геологічних  та 

структурно-геоморфологічних дослідженнях 

Лекція 1, 2, 6, 

7, 10 

2 

 

Лабораторні роботи 

1 Опанувати методику тектонічного аналізу карт для районів з 

різними типами геологічної будови: одно-, дво- і трьохярусними. 

Скласти тектонічну схему та пояснювальну записку. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
 р

о
б

о
ти

 

9, 11, 12 
2 

2 Аналіз  навчальної геологічної карти із зображенням горизон-

тального залягання верств та побудова розрізів до неї (карта № 2) 
9, 13 

2 

3 Аналіз  навчальної геологічної карти із зображенням верств 

складчастого і моноклінального залягання та побудова розрізів до 

неї (карта № 4). 

9, 13, 15 

2 

4–5. Аналіз навчальної геологічної  карти із складним складчастим 

заляганням верств та побудова до неї геологічного розріз (карта 

№ 14). 

9, 13 

4 

6 Аналіз структур і текстур осадових гірських порід. Аналіз 

ритмічності. Нормальне та перекинуте залягання. Аналіз 

незгідностей у відслоненнях. Польові зарисовки та фотографії 

відслонень. Гірничий компас та робота з ним. 

9, 11, 

12, 13-

15,25 

2 

7. Аналіз навчальної геологічної карти із складним складчастим 

заляганням верств, розвитком інтрузивних тіл та побудова до неї 

геологічного розріз (карта № 29). 

9, 13 
2 

8 Аналіз навчальної геологічної карти із складним складчастим 

заляганням верств, розвитком покривних структур та побудова до 

неї геологічного розріз (карта № 20 ) 

9, 13 
2 

9. Аналіз навчальної геологічної карти із складчастим заляганням 

верств, перекритих товщами вулканічнох споруди. Виокремлення 

структурних зон та тектонічних поверхів. Побудова геологічного 

розріз до карти № 23. 

9, 13 
2 

10. Аналіз карти із складним складчастим заляганням верств, 

розвитком інтрузивних тіл та побудова до неї геологічного розріз 

(карта № 24). 

9, 13 
2 

11 Аналіз карти із складним складчастим заляганням верств, 

розвитком інтрузивних та метаморфічних  тіл та побудова до неї 

геологічного розріз (карта № 16).  

9, 13 

2 

12 Аналіз геологічної карти  із складною будовою дислокаційно-

речовинних комплексів та побудова до неї геологічного розріз 

(карта № 28). 

9, 13 

2 

13 Складання геологічної карти за аерофотознімками для 

субплатформного регіону з комплексами гірських порід, які 

залягають горизонтально. Опанування навичками роботи зі 

стереоскопами. Складання умовних позначки за де шифрувальними 

ознаками та литостратиграфічними характеристиками. 

5, 6, 10 

2 

14 Складання геологічної карти за аерофотознімками для регіону 

гірських порід, які мають моноклінальне та складчасте залягання.  
5; 6; 10 

2 

15. Складання геологічної карти за аерофотознімками для регіону зі 

складним складчасто-покривним заляганням . 
6, 10 

2 



16. Дешифрування космічних знімків регіонального рівня генералізації. 

Складання схеми дешифрування космознімка.  Виокремлення 

лінеаментних угрупуваннь.  

1, 2, 5, 

6, 9 2 

Самостійна робота орієнтована та опрацювання лекційних занять, лабораторних робіт та 

удосконалення знань по темам 

№ 

з/п 
Назва теми, зміст завдання Література 

К-сть 

годин 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Особливості будови територій, спеціалізованих для глибинного і об’ємного 

геологічного картування 
9; 13, 24 3 

2. Складання попередньої геологічної карти  та попередньої карти 

закономірностей розміщення корисних копалин 
9, 11–13 2 

3. Підготовка топо- і аерофотооснови для польових геологічних робіт 9, 11–13 2 

4. Первинна геологічна документація. Документування відслонень. 9, 13 2 

5. Текстури осадових порід і їх польова інтерпретація 9, 13, 18 2 

6.  Вивчення ритмічності і циклічності осадових товщ 9, 13 3 

7 Структурний аналіз складчастих форм 8, 28 3 

8 Структурно-парагенетичний аналіз зон зсувів 8, 16, 28 3 

9 Структурний аналіз вулканогенних утворень 9, 13, 21 2 

10 Методи дослідження магматичних порід  при геодинамічних реконструкціях 9,13, 22 3 

11 Геологічне картування ультраметаморфічних комплексів 9, 13,16, 

17, 18 
3 

12 Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів 9, 13, 19 2 

13 Використання аерометодів при картуванні метаморфічних товщ і зон 

метаморфізму 

6, 9, 10, 

13 
3 

14 Принципова схема візуального дешифрування космознімків  1, 5, 6 2 

15 Лініаментні угрупування: зони, системи, поля, рисунки 1, 5 3 

16 Найдавніші кільцеві структури Землі – нуклеари 5, 6 3 

 


