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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними уявленнями, 

регіональними особливостями та методикою лінеаментного аналізу земної кори.  

  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. успішне опанування таких загальноосвітніх дисциплін як «Геологія загальна та 

історична», «Загальна геоморфологія», «Загальне ландшафтознавство» та спецкурсів 

«Структурна геоморфологія з основами неотектоніки», «Динамічна геоморфологія», 

«Палеогеоморфологія», знання особливостей генезису рельєфу різних типів, закономірностей 

прояву геологічної будови території у рельєфі, особливостей розвитку рельєфу на  

неотектонічному етапі, основних типів складчастих та розривних структур; 

2. вміння визначати основні форми рельєфу та їх елементи на топографічній карті, 

аналізувати картографічні матеріали геологічного та геоморфологічного змісту, дешифрувати 

на МАКЗ контури природних та техногенних об’єктів.  

3. Володіти елементарними навичками контрастно-аналогового та ландшафтно-

індикаційного дешифрування, картографування виділених об’єктів, ГІС-технологій. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
В рамках даної дисципліни розглядаються теоретико-методичні засади лінеаментного 

аналізу як самостійного напрямку дослідження організації структури земної кори. Курс 

складається з двох частин. Перша присвячений вивченню історії розвитку ідей лінеаментного 

аналізу, таких теоретичних питань як класифікації, будова, властивості, походження 

лінеаментів, методів їх виділення. Друга – використанню можливостей лінеаментного аналізу 

при морфоструктурних дослідженнях рельєфу, як то виділення, вивчення та картографування 

морфоструктур різних типів і рангів.  

Навчальна дисципліна «Ритміка природних процесів» є однією з складових комплексної 

підготовки освітньої програми «Геоморфологія та палеогеографія» спеціальності 103 

«Науки про Землю». 

4. Завдання (навчальні цілі) – дисципліна націлена на підготовку фахівців у науково-

дослідницькій та практичній діяльності у галузі створення нових проектів з використанням 

нових досягнень лінеаментного аналізу, сучасних засобів отримання та обробки інформації, 

зокрема:  

- ознайомити студентів з основними поняттями лінеаментного аналізу; 

- сформувати у студентів уявлення про відображення дії геолого-геоморфологічних 

процесів у рельєфі земної поверхні; 

- навчити студентів методам лінеаментного аналізу та морфоструктурних досліджень 

рельєфу. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання     

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
історію розвитку та сучасні 

уявлення теорії лінеаментного 

аналізу 

лекція 

 

 

 

 

 

 

до 4% 

1.2 
властивості, будову та класифікації 

лінеаментів 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

                                           
  



1..3 
особливості картографічних 

матеріалів та матеріалів аеро- і 

космічної зйомки як основи для 

лінеаментного аналізу 

лекція, практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

 

опитування у  

письмовій 

формі 

до 4% 

1.4 
природу лінеаментів лекція до 4% 

1.5 
розташування головних 

надрегіональних лінеаментних зон 

території України 

лекція до 4% 

1.6 
прикладне значення лінеаментного 

аналізу 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.7 
принципи використання методів 

лінеаментного аналізу у 

морфоструктурних дослідженнях 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.8 
класифікацію лінеаментів 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.9 
комбінації та типові поєднання 

морфоструктур різних типів та 

рангів 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.10 
етапи дослідження морфоструктур 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.11 
методи виділення та вивчення 

морфоструктур 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

1.12 
принципи морфостурктуного 

картографування 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

2.1 
дешифрувати лінеаменти на 

картографічних матеріалах та 

матеріалах аеро- та космічної 

зйомки 

практичне заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання 

практичних 

робіт 

  

до 6% 

2.2 
складати схеми лінеаментів практичне заняття до 6% 

2.3 
виділяти різні типи морфоструктур практичне заняття до 6% 

2.4 
встановлювати їх просторові, 

часові, речовинно-генетичні 

характеристики 

практичне заняття до 6% 

2.5 
складати схеми та карти з різним 

морфоструктурним змістом 
практичне заняття до 6% 

3.1 
вміти презентувати отримані 

результати морфоструктурних 

досліджень за допомогою сучасних 

технічних засобів 

лекція, практичне 

заняття 
до 4% 

4.1 проводити кореляцію та верифікацію 

віддешифрованих лінеаментів 

лекція, практичне 

заняття 
до 6% 

4.2 встановлювати зв’язок виділених 

лінеаментів з геологічною будовою 

території 

лекція, практичне 

заняття 
до 6% 



4.3 аналізувати отримані просторові, 

часові та речовинно-генетичні 

характеристики морфоструткр різних 

типів та рангів 

лекція, практичне 

заняття 
до 6% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

  +    

   +   

   +   

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: - семестрове оцінювання: кількість балів, що 

студент отримує протягом семестру є сумою балів, що були отримані при оцінюванні 

виконаних практичних робіт по темам семінарів, опитування та написання контрольних 

робіт.  
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 17,5 балів Max.– 30 балів Min. – 17,5 балів Max.–30 балів 

Практична робота «2» х 3 = 6 «3» х 3  = 9 «3» х 3 = 9 «5» х 3 = 15 

 Опитування «0,5» х 9 = 4,5 «1» х 9  = 9 «0,5» х 5 = 2,5 «1» х 5 = 5 

Модульна контрольна 
робота 1 

«7» х 1 = 7 «12» х 1 = 12   

Модульна контрольна 
робота 2 

  «6»  х 1  = 6 «10» х 1  = 10 

 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену проводиться в усній формі. Максимальна 

кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до 

семестрових – 25 балів. 

- умови допуску до підсумкового екзамену: студенти, які набрали сумарно меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не 

допускаються. Рекомендований мінімум для допуску – 35 балів.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 16 16 28 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.1. Організація оцінювання: усне опитування проводиться після завершення 

викладання кожної теми. Практичні роботи у вигляді схем дешифрування лінеаментів, схем 

морфоструктур та таблиць складаються раз на два тижні відповідно до графіка проведення 

практичних занять. Перша модульна контрольна робота проводиться на останньому тижні 

жовтня, друга модульна контрольна робота проводиться на першому тижні грудня.  

 

 

 



Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

 

Назви лекцій та практичних 
Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи лінеаментного аналізу 

 Тема 1: Основні питання теорії лінеаментного аналізу 

1. Вступ. Еволюція ідей лінеаментного аналізу.  2  5 

2. Властивості, будова та класифікації лінеаментів 2  5 

3. Фактологічна основа лінеаментного аналізу 2   5 

4. Природа лінеаментів 2  5 

5. Прикладне значення лінеаментного аналізу 2  5 

6. Схеми лінеаментів 2  6 

 Тема 2: Методи лінеаментного аналізу 

7. Візуальне виділення лінеаментів за топографічною 

картою 
2 2 10 

8. Візуальне виділення лінеаментів на матеріалах 

аеро- та космічної зйомки (МАКЗ) 
2 2 10 

9. Методика автоматизованого виділення лінеаментів 

на МАКЗ та цифрових моделях рельєфу (ЦМР) 
3 2 10 

 Модульна контрольна робота №                                         1 

 Змістовий модуль2. Лінеаментний аналіз як основа морфоструктурних 

досліджень 

 Тема 3: Теоретичні питання морфоструктурних досліджень 

10. Лінеаментний аналіз при морфоструктурних 

дослідженнях.  

2  5 

11. Класифікації та комбінації морфоструктур 2  5 

12. Етапність морфоструктурних досліджень 4   10 

11. Морфоструктурне картографування 2   5 

13. Морфоструктурні схеми території України 3  10 

 Тема 4: Методика проведення морфоструктурних досліджень 

14. Складання морфоструктурної схеми масштабу  

1: 1 000 000 

  4 10 

  

15. Складання морфоструктурної схеми масштабу  

1: 500 000 

  4 10 

16. Складання морфоструктурної схеми масштабу  

1: 200 000 

  4 10 

 Модульна контрольна робота № 2                                       1  

 ВСЬОГО 34 18 126 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття - 18 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 126  год. 



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА1: 

Основна: 

1. Аристархова Л. Б. Морфоструктурный анализ аэрокосмических снимков и 

топографических карт: учебное пособие / Л. Б. Аристархова. – М. Изд-во МГУ, 2000. – 60 с. 

2. Бортник С. Ю. Морфоструктурне картографування. Еволюція поглядів та стан 

проблеми / Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. // Фіз. географія та 

геоморфологія. – 2009. – Вип. 56. – С. 18–29. 

3. Бортник С.Ю. Просторово-геоструктрний аналіз Кіровоградської морфоструктури 

центрального типу: монографія / Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В.– К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 

190 с. 

4. Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород 

нефтегазоносных территорий / Г.И, Амурский, Г.А. Абраменок, М.С, Бондарева, Н.Н. 

Соловьев. – М.: Недра, 1988. – 164 с. 

5. Кац Я.Г., Полетаев А.И., Румянцева Э.Ф. Основы линеаментной тектоники.– М.: 

Недра, 1986, 144с.  

6. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні 

засади, методи і реалізація / Палієнко В. П., Барщевський М. Є., Спиця Р. О. та ін. – К. : Наук. 

думка, 2013. – 263 с. 

7. Учебно-методическое пособие «Автоматизированный линеаментный анализ»/ 

И.Ю. Чернова, И.И, Нугманов, Р.И. Кадыров – Казань: Казанский (Приволжский) 

федеральный університет, 2012. - 38 с. 

8. Флоринский И.В. Визуализация линеаментов и структур центрального типа: 

количественные топографические подходы. – Пущино, ПНЦ РАН, 1992, 48с.  

Додаткова: 

1. Бондур В. Г. Метод прогнозирования землетрясений на основе линеаментного 

анализа космических зображений / В. Г. Бондур, А. Т. Зверев // Изв. ВУЗов. Серия Геодезия и 

аэрофотосъемка. – 2005. – № 1. – С. 76-83. 

2. Бортник С Ю. Розмірні класифікації морфоструктур / Бортник С. Ю., Ковтонюк 

О. В., Погорільчук Н. М. // Фіз. географія та геоморфологія. – 2011. – Вип. 2(63). – С. 6–11. 

3. Бортник С. Ю. Використання картографічного методу при досліджені 

морфоструктур центрального типу / С. Ю. Бортник, О. В. Ковтонюк // Картографія та вища 

школа. – 2001. – Вип. 6. – С. 45–47.   

4. Бортник С. Ю. Аналіз палеогеоморфологічних карт при морфоструктурних 

дослідженнях / Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В., Тімофєєв В. М. // Вісник Київ. ун-ту. Серія 

Географія. – 2000. – № 46. – С. 19–21. 

5. Бортник С. Ю. Інтерференційні морфоструктури території України / С. Ю. 

Бортник // Фіз. географія та геоморфологія. – 2002. – Вип. 45. – С. 103–108. 

6. Бортник С. Ю. Палеоморфоструктурний аналіз платформенних територій / 

Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. Географія в інформаційному суспільстві : 

зб. наук. праць у 4-х тт. – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – Т.ІІІ. – С. 95–97. 

7. Брюханов В.Н., Межиловский Н.В., Буш В.А. Космогеологическая карта СССР 

масштаба 1 : 2 500 000 (принципы составления и информативности) // Дистанционное 

зондирование. 27–й МГК. – М.: Наука, 1984. – С.7 – 19. 

8. Верховцев В. Г. Активные на новейшем этапе развития линейные геоструктуры 

Украины (результаты исследований масштабов 1 500 000 – 1 : 1 000 000) / В. Г. Верховцев // 

Геологический журнал. – 2004. – №3. – С.59–66. 

9. Верховцев В. Г. Классификация кольцевых структур по латеральным размерам и 

глубине заложения (анализ современных представлений) / В. Г. Верховцев // Теория и 

                                           
 



практика классификаций в геологии и климатологии. – К. : ИГН АН Украины, 1992. – С. 31–

34.  

10. Волчанская И. К. Морфоструктурний анализ при геологических и 

металлогенических исследованиях / И. К. Волчанская, Н. Т. Кочнева, Е. Н. Сапожникова. – 

М. : Наука, 1975. – 255 с.  

11. Гинтов О.Б., Пашкевич И.К. и др. Разломно-блоковая тектоника Волыно-

Подолии. Кинематический анализ // Геофиз.  журн. – 2004. - № 1. - Т. 26.  - с 56 – 70. 

12. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований:  

учебник / Кравцова В. И. , Тутубалина О. В. ;  -  М.: Академия, 2004.  - 336 с.  

13. Корчуганова Н.И. Аэрокосмические методы в геологии., М., Геокарт. ГЕОС. 

2006., 244.  

14. Макаров В.И. Линеаменты (проблемы и направления исследований с помощью 

аэрокосмических средств и методов) // Исслед. Земли из космоса,1981, №4, с.109 –115.  

15. Махорин А.А., Полетаев А.И. Значение линеаментного анализа горных 

территорий для изучения экзогенных геологических процессов (на примере Северного 

Кавказа) // Изв. ВУЗов. Геол. и разведка, 1989, №1, с.133 –136.  

16. Методическое руководство по изучению планетарной трещиноватости и 

линеаментов. – Л.: ЛГУ, 1977, 136с.  

17. Морфоструктурные исследования на Дальнем Востоке / [под ред. Кулакова 

А. П., Тащи С. М.]. – Владивосток : ДВНЦ АНССР, 1983. – 236 с. 

18. Морфоструктурные исследования: теория и практика / [Под ред. Н. В. 

Васильковского]. – М.: Наука, 1985. – 257 с. 

19. Полетаев А.И. Линеаментная делимость земной коры. – М.: МГП 

«Геоинформмарк»,1994, 48с.  

20. Расцветаев Л.М. О геологической природе линеаментов, выявленных на 

космических изображениях Кавказа // Известия вузов. Геол. и разведка, 1974, №12, с. 58 – 66.  

21. Соловьев В.В. Структуры цетрального типа територии СССР по даным геолого-

морфологического анализа. – Л.: Недра, 1978. - 109 с. 

22. Тверитинова Т.Ю. Линеаменты как отражение структурного каркаса литосферы 

(линеаменты – разломы или фантомы?)/ Электронное научное издание Альманах 

пространство и время. Т.4. Вып. 1, 2013. 

23.  Тимофеев В. М. Палеогеоморфологические аспекты изучения морфоструктур 

центрального типа / Тимофеев В. М., Кошик Ю. А., Бортник С. Ю. // Геоморфологическое 

строение и развитие зон перехода от континента к океанам : тез. докл. ХХ пленума Геоморф. 

комиссии АН СССР. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – С. 87–88. 

24. Трофимов Д.М., Евдокименков В.Н., Шуваева М.К. Современные методы и 

алгоритмы обработки космической, геолого-геофизической и геохимической информации 

для прогноза углеводородного потенциала неизученых участков недр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2012. – 320 с. 

25. Хаин В.Е. Тектоника линеаментов и неомобилизм / Geologica Balcanica, 8.3, 

Sofia, Sept.,1978, p.3 – 8.  

26. Чижова Н. Г. Методика выявления и диагностика кольцевых и линейных 

морфоструктур (на примере Урала) / Н. Г. Чижова // Геоморфология. – 1986. – № 1. – С. 36–

41. 

27. Шульц С.С.(мл.). Тектоника плит, планетарная трещиноватость и линеаменты 

на космических снимках Земли // Изв. ВУЗов. Геол. и разведка, 1973, №7, с.182 –184.  

28. Щепин М. В. Выявление кольцевых структур по результатам обработки 

изображений космических снимков / Щепин М. В., Евдокимов С. В., Головченко Ю. В. // 

Исследования Земли из космоса. – 2007. – № 4. – С. 74-87.  


