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ВСТУП 
 

Дисципліна «Basic principles of geology» є базовою нормативною дисципліною, що 
викладається на І курсі магістрів у дев’ятому семестрі в обсязі 144 години, з них лекцій 
– 18 год., практичних – 54 год., самостійна робота – 72 год. Форма підсумкового 
контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 
4 кредити ECTS. 

Курс «Basic principles of geology» для студентів геологічного факультету 
(спеціальності 8.070701 – «Геологія» і 8.070702 - «Геохімія») має на меті 
ознайомлення студентів з загальними принципами та поняттями сучасної зарубіжної 
геологічної науки, з розглядом питань внутрішньої будови Землі та методів її 
вивчення, ознайомленням з головними поняттями стратиграфії та геохронології, 
будови земної кори та її речовинного складу, та сформувати необхідні в майбутній 
практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для роботи з зарубіжними 
періодичними виданнями . 

До завдань курсу належить розгляд основних теоретичних понять, що існують 
на цей час у зарубіжній геологічній науці щодо загальних закономірностей розвитку 
землі у часі, сучасних уявлень про геологічну будови Землі та процеси, що її 
змінюють, сучасних уявлень про речовинний склад осадових, магматичних та 
метаморфічних порід.  

Предметом вивчення є сучасні теоретичні поняття зарубіжної геологічної науки 
щодо будови Землі та процесів зовнішньої та внутрішньої динаміки. Курс забезпечує 
знання щодо загальних питань будови та еволюції Землі. Надається характеристика 
основних положень сучасної зарубіжної геологічної теорії – тектоніки літосферних 
плит, з критичним аналізом основних положень концепції геосинкліналей, оскільки 
теорія тектоніки літосферних плит в поєднанні з новітньою теорією плюмів широко 
використовується для пояснення еволюції більшості сучасних геологічних процесів. 
Впродовж курсу розглядаються сучасні уявлення про найважливіші геологічні процеси 
зовнішньої та внутрішньої динаміки, наводяться свідчення про головні структурні 
елементи літосфери, речовинного складу порід та формацій що відповідає певній 
геодинамічній обстановці їх утворення. Особливу увагу приділено особливо 
актуальним питанням застосування основних принципів тектоніки літосферних плит 
для пояснення процесів формування докебрійських структур, чильне місце серед яких  
займає Український щит, та загальної еволюції землі в докембрійський період. 

 
Протягом курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь: 

- оволодіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «Basic principles of 
geology», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 

- набути знань щодо основних положень сучасної зарубіжної теорії тектоніки 
плит та головних відмінностей її від теорії геосинкліналей; 

- набути знань щодо можливості застосування основних принципів тектоніки 
літосферних плит для пояснення процесів формування докебрійських 
структур; 

- вміти проаналізувати геологічну статтю на англійській мові з сучасного 
періодичного видання з подальшою підготовкою стислого резюме, що 
висвітлює основні положення цієї статті; 

- вміти підготувати презентацію на англійській мові з основних принципів 
геології з використанням сучасних комп’ютерних технологій та набути вміння 
на практичних заняттях представляти презентацію аудиторії слухачів; 
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Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання 
спрямовані передусім на формування більш ширшого світогляду, ознайомлення з 
новітніми досягненнями та методами сучасної світової геологічної науки, і забезпечує 
майбутніх спеціалістів важливими інструментами корисними не лише для сприйняття 
й розуміння геологічної інформації, що надходить з численних як українських так і 
закордонних джерел, а й готує фахового спеціаліста здатного використовувати набуті 
знання у практичній роботі як в межах України так і за її кордонами.  

Для студентів спеціальностей геологія та геохімія на спеціальний розгляд 
виносяться наступні теми, що поглиблюють та систематизують знання щодо 
геологічних та тектонічних особливостей будови Землі та динамічних процесів у її 
межах: «Basic earth facts and earth in the solar system», «Major earth patterns: plate 
theory», «The geological cycle and land-atmosphere interactions», «Volcanoes, eruptions and 
rock types»,  «Studying minerals, rocks and fossils», «Earth history and evolution in time».  

Навчальна дисципліна «Basic principles of geology» займає базове місце у 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр з геології», оскільки є дисципліною, що знайомить студентів з сучасними 
досягненнями та методами зарубіжної геологічної науки, зокрема: геології, 
стратиграфії, геохронології, геофізики, структурної геології,  мінералогії, петрографії 
та петрології і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Навчальна 
дисципліна «Basic principles of geology» має світоглядно-професійний характер. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення 3 модульних контрольних робіт протягом семестру, а також заліку в кінці 
семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає врахування 
кількості балів за трьома модульними контрольними роботами.  

Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-
рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, 
виконання письмових і самостійних робіт – 5 балів. 

Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 20 балів. 
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною 

системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у 
семестрі та оцінки за наступною формулою. 

 
ІX семестр 

 
Змістовний 
модуль І 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 
Залік 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти,  
в % 

20% 
К1=0,20 

20% 
К2=0,20 

40% 
Кзалік=40% 100% 

Максимальна 
оцінка в 
балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої): 
 
ПО=ЗМ1 × К1 +ЗМ2 × К2 +ЗМ3 × К3 + КПМ × Кзалік 
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При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовний 
модуль І 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 

Залік Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Оцінка 
(бали) 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
Шкала відповідності 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 
85 – 89 
75 – 84 4 

65 – 74 
60 – 64 3 

зараховано 

35 – 59 
1 – 34 

2 не зараховано 

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середне 

арифметичне за три змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не 
допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Basic principles of 
geology»1. 

                                                           
1 Усі пояснення викладач робить сам, виходячи із власної, запропонованої системи оцінювання знань та 
вмінь студентів. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«BASIC PRINCIPLES OF GEOLOGY» 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
 

 ІX семестр 
Модульна  контрольна робота 1 – 30 балів 

Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 

Підсумковий контроль у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи 
студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на залік – 40. 

 
 

ІX семестр 
Змістовний модуль 1: «Basic earth facts, plate theory and geological cycles» 

Максимальна кількість балів – 20 
Термін – 2-а декада жовтня 

Змістовний модуль 2: Studying minerals, rocks and fossils. Earth history and 
evolution in time». 

Максимальна кількість балів – 20 
Термін – 2-а декада грудня  

 

Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
- основний теоретичний матеріал в обсязі всього курсу «Basic principles of 

geology», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 
- сучасні уявлення про місце землі в сонячній системі; 
- основні положення сучасної зарубіжної теорії тектоніки плит та їх відмінності 

від положень теорії геосинкліналей; 
- основні теоретичні засади, що панують в зарубіжній геологічній науці щодо 

формування головних структурних елементів літосфери з позиції тектоніки 
пліт та внутрішньої динаміки землі; 

- типові асоціації порід, що можуть вказувати на геодинамічні умови їх 
формування; 

- необхідні уміння і навички щодо опрацювання англомовної літератури та 
підготовки комп’ютерних презентацій англійською мовою. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
Кількість годин 

№  
лекції Назва лекції 

Лекції Практичні Самостійна робота 

Інші форми 
контролю 

(бали) 
1 2 3 4 5 6 

Змістовний модуль 1:  
Basic earth facts, plate theory and geological cycles. 

1 Basic earth facts: earth’s shape and 
surface, composition, forces and history 2 6 8  

2 Plate theory, major earth patterns  2 6 8  

3 Geological cycles: sedimentary, igneous 
and metamorphic. 1 6 8  

Модульна контрольна робота 1 1    
Контрольна модульна робота 1:  
«Basic earth facts, plate theory and geological cycles» 20 

Всього 6 18 24  
Змістовний модуль 2: 

Studying minerals, rocks and fossils. Earth history and evolution in time. 
4 Land–atmosphere interactions. 2 6 8  
5 Coasts and ocean basins. 2 6 8  
6 Volcanoes and earthquakes. 1 6 8  
7 Studying minerals, rocks and fossils. 2 6 8  
8 Rock structures and mountains. 2 6 8  
9 Earth history and evolution in time. 1 6 8  

Модульна контрольна робота 3 1    
Контрольна модульна робота 3: 
«Studying minerals, rocks and fossils. Earth history and evolution in time» 20 

Всього 12 36 48  
Всього за IX семестр 18 54 72  
 
 

Загальний обсяг 144 години  
у тому числі:  
Лекцій – 18 годин 
Практичні – 54 години 
Самостійна робота – 72 години 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
«Basic earth facts, plate theory and geological cycles» 

 
Лекція 1. Basic earth facts: earth’s shape and surface, composition, forces and history – 2 
год. 

Розглядаються основні принципи геології, визначаються теоретичні та 
прикладні завдання, що вирішуються за допомогою геологічних досліджень. 
Досліджується будова Сонячної системи та її елементів. Встановлюються загальні 
характеристики Землі, як типового космічного тіла Сонячної системи. Проводяться 
дослідження метеоритів, місяця та інших планет земної групи. Досліджується будова 
та склад Землі. Розглядаються методи визначення внутрішньої будови Землі – 
сейсмологічні, гравіметричні, магнітометричні тощо. Аналізується внутрішній склад 
Землі із детальною характеристикою внутрішніх оболонок Землі (потужністю, 
речовинним складом).  

Рекомендована література: [9, 4,11,13]  
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні опанувати головні принципи аналізу сучасних зарубіжних 

періодичних видань, в яких публікуються останні дані про головні характеристики 
землі як космічного тіла сонячної системи, склад та внутрішню будову землі, динаміки 
глибинних процесів та їх прояву на поверхні землі. На основі аналізу сучасних 
періодичних видань студенти повинні підготувати доповідь-презентацію з 
використанням методів комп’ютерних технологій.  
Рекомендована література: [2, 4, 14,17,25, www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com].  

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію щодо останніх даних про 
форму землі та морфології рельєфу, складу та динаміки внутрішніх геосфер Землі що 
були отримані з використанням методів сателітарного дослідження,  сейсмічної 
томографії та експериментальної мінералогії.   
Рекомендована література: [ www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 2,4] 

 
 
Лекція 2. Plate theory, major earth patterns – 2 год. 

Розглядаються основні принципи та постулати сучасної зарубіжної теорії 
тектоніки пліт. Висвітлюються головні відомості  про склад та будову тектоносфери, 
cучасні методи вивчення тектонічних рухів та використання сателітарних та 
комп’ютерних технологій для спостереження та моделювання руху літосферних плит. 
Розглядаються можливі механізми руху літосферних плит, конвекція в мантії Землі, 
загальні закономірності тектонічної активності Землі. Надаються сучасні уявлення про 
механізми утворення літосферних плит в межах серединно-океанічних хребтів. 
Розглядається будова та функціонування зон підсуву літосферних плит. 

Проводиться порівняння прикладів застосування сучасної теорії тектоніки пліт 
та теорії геосинкліналей для пояснення генезису головних структурних елементів 
земної літосфери докембрійських та фанерозойських террейнів. 

Рекомендована література: [1,3,8,12,18] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
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Студенти повинні набути вміння аналізувати сучасні данні, що публікуються  в 
провідних періодичних закордонних виданнях щодо новітніх методів вивчення 
вертикальних та горизонтальних рухів, процесів на конвергентних границях 
літосферних плит (субдукції, обдукції та колізії), на дивергентних границях 
літосферних плит (спредінгу та рифтогенезу), внутрішньоплитної тектонічної та 
магматичної активності.  
Рекомендована література: [1, 3, 8, 9, 18,  www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію щодо останніх даних про 
сучасні процеси на конвергентних та дивергентних границях плит та 
внутрішньоплитньої активності що були отримані з використанням методів 
сателітарних досліджень,  геохімії розсіяних елементів та ізотопної геології.   
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synengy.com,  
www.springenlink.com, 8, 9, 12] 
 
 
Лекція 3. Geological cycles: sedimentary, igneous and metamorphic – 1 год 

Розглядаються головні ланки седиментогенного циклу, що включає 
вивітрювання та дезінтеграцію при взаємодії при поверхневих порід з атмосферою, їх 
подальше транспортування та відкладання в межах седиментогенних басейнів. 
Досліджується цикл вивержених порід що включає розплавлення твердої породи на 
глибині, міграцію розплаву (магми) до поверхні з подальшою кристалізацією ще до 
виверження на поверхню або виверження з формуванням експлозивних фацій та 
вивільненням розчинених газів в атмосферу. Розглядається метаморфічний цикл, що 
включає головним чином стадію перетворення осадових чи магматичних порід при 
різних параметрах тиску та температури.  

Рекомендована література: [4, 5, 13, 27] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути вміння проаналізувати данні опубліковані в сучасних 

зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про сучасні геологічні процеси та їх прояви в 
різних геодинамічних умовах та структурно-тектонічних обстановках, 
охарактеризувати ланки седиментогенного, магматогенного та метаморфогенного 
циклів з визначенням методів які використовуються при їх дослідженні.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 7, 9] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію щодо останніх теоретичних 
розробок та методик вивчення сучасних геологічних процессів та характеристиці ланок 
седиментогенного, виверженого та метаморфогенного циклів, матеріал про які був 
опублікований у зарубіжних періодичних  виданнях.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com,  3, 9] 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

1. Навести основні характеристики Землі як типового космічного тіла Сонячної 
системи. 

2. Тектоніка пліт та геосинклінальна теорія. Головні відмінності та приклади їх 
викорисаня для пояснення динаміки геологічних процессів.  

3. Охарактеризувати головні ланки геологічного циклу формування осадових 
порід. 

 
Контрольні питання та завдання до модульної  

контрольної роботи 1 
1. Форма, розміри та орбіта Землі як космічного тіла.  
2. Методи, що використовуються для дослідження основних параметрів землі як 

космічного тіла. 
3. Основні методи вивчення морфології земної поверхні. Основні геоморфологічні 

параметри Землі в глобальному масштабі. 
4. Еволюція землі як типового космічного тіла Сонячної системи. 
5. Метеорити та первинний склад землі. Гомогенна та гетерогенна акреції. 
6. Дослідження Місяця. Гіпотези щодо утворення Місяця. 
7. Венера та Марс – типові планети земної групи. Результати останніх досліджень. 
8. Склад геосфер землі. Розподіл елементів між геосферами (класифікація 

Гольдшмідта).  
9. Внутрішня динаміка, джерела магматичної активності та рушійні сили Землі. 
10. Тектоніка пліт – сучасна зарубіжна теорія формування головних структур землі. 
11.  Теорія геосинкліналей. Основні відмінності між постулатами теорії тектоніки плит 

та теорією геосинкліналей. 
12.  Головні структурні одиниці літосфери. 
13.  Рифтогенез в історії землі.  
14. Докембрійські структури та тектоніка пліт. Теорія плюмів. 
15. Літосферні плити. Процеси що мають місце на границях (конвергентні та 

дивергентні) плит. 
16. Океанічні плато, задугові басейни спредінгу, серединно-океанічні хребти. 

Проблема формування зеленокам’яних структур.  
17. Континентальна та океанічна кора. Зони переходу континент-океан. 
18. Геологічний цикл формування осадових порід (типи вивітрювання, перенесення, 

осадження) 
19. Геологічні цикл формування вивержених порід (типи плавлення, міграція 

розплавленої магми до поверхні, кристалізація, занурення порід у зонах субдукції). 
20.  Метаморфічні породи, типи метаморфічних перетворень. 
 
Проблемні теми для обговорення. 

1. Еволюція системи Земля – Місяць. 
2. Склад та будова первинної землі. 
3. Тектоніка пліт та структури докембрію. 
4. Еволюція осадових порід. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
«Studying minerals, rocks and fossils. Earth history and evolution in time» 

 
Лекція 4. Land–atmosphere interactions – 2 год. 

Надається загальна характеристика екзогенних геологічних процесів та їх 
значення. Розглядаються агенти і фактори, що обумовлюють процеси вивітрювання та 
їх направленість. Аналізуються типи вивітрювання та їх особливості (фізичне, хімічне, 
біохімічне). Розглядаються особливості формування та типи кір вивітрювання. 
Особлива увага приділяється формуванню, складу, будові і потужності кір 
вивітрювання в різноманітних кліматичних зонах, а також характеристиці типів кір 
вивітрювання за складом, поширенням та віком. 

Рекомендована література: [3, 5, 9, 26, 27] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути вміння проаналізувати данні опубліковані в сучасних 

зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про геологічні процеси, будову, склад та 
мінерали кори вивітрювання, що формувалися в різноманітних кліматичних зонах. 
Проаналізувати перспективність різних типів кір вивітрювання щодо формування 
промислових типів корисних копалин, методик їх вивчення та найбільш поширених 
методів промислової розробки. 
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com 3, 5, 7, 9 ] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх теоретичних розробок та методик вивчення сучасних та древніх 
кір вивітрювання а також типів родовищ корисних копалин, що можуть бути пов’язані  
з ними.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 9] 

 
 

Лекція 5. Coasts and ocean basins  – 2 год. 
Надаються загальні відомості про фізичні властивості вод Світового океану та 

особливості їх руху. Пояснюються головні особливості геологічної діяльності океанів 
та морів, що здійснюється шляхом абразії, транспортування та акумуляції матеріалу а 
також за рахунок діагенетичних процесів.  

Надається детальна характеристика методів вивчення (прямих та дистанційних) 
рельєфу океанічного дна. Вивчаються морфологічна будова дна Світового океану та 
особливості морфологічних зон у його межах – берегової зони, підводної окраїни 
материків, серединно-океанічних хребтів та океанічного ложа.  

Рекомендована література: [3, 4, 5, 9, 26, 27] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути досвід аналізу та підготовки резюме по матеріалам 

опублікованим в сучасних зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та 
представити доповідь-презентацію з використанням комп’ютерних технологій про 
основні характеристики океанічних басейнів, властивості вод Світового океану та 
особливості їх руху, транспортування та акумуляції матеріалу а також типів корисних 
копалин що формувалися в прибережних зонах шельфу та на дні Світового океану.  
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Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 7, 9, 23] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх теоретичних розробок та методик вивчення властивостей вод 
Світового океану, особливостей їх руху, транспортування та акумуляції матеріалу а 
також типів корисних копалин, що формувалися в прибережних зонах шельфу та на 
дні Світового океану.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3,4, 5, 7, 9] 

 
 

Лекція 6. Volcanoes and earthquakes  – 1 год. 
Надається інформація щодо характеру вулканічних процесів. Аналізується 

склад та умови розповсюдження продуктів вулканічних вивержень (газоподібних, 
рідких, твердих) а також структура вулканічних будівель. Детально висвітлюється 
формування та поширення вулканічних вивержень різних типів.  Розглядаються 
причини та механізми виникнення землетрусів, їх параметри та класифікаційні ознаки. 
Детально вивчаються методи їх досліджень. Аналізується географічне поширення 
землетрусів та їх геологічна позиція. Вивчаються методи сейсмопрогнозування. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 8, 9, 23] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути досвід аналізу та підготовки резюме по матеріалам 

опублікованим в сучасних зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та 
представити доповідь-презентацію з використанням комп’ютерних технологій про 
характер вулканічних процесів, склад та умови розповсюдження продуктів 
вулканічних вивержень.  Проаналізувати сучасні прояви тектонічної та вулканічної 
активності, зон конвергентних та дивергентних границь літосферних плит та 
внутрішньоплитних обстановок.  

Проаналізувати тектонічні режими зон субдукції, океанічного та 
континентального рифтогенезу, їх географічного поширення, причини та механізми 
виникнення землетрусів а також методів, що застосовуються для попередження їх 
проявів.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 8,12] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх теоретичних розробок та методик вивчення проявів магматичної 
та тектонічної активності зон субдукції, океанічного та континентального рифтогенезу 
з використанням сучасних ізотопно-геохімічних методів досліджень та методів 
сейсмопрогнозування. 
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 1, 3, 5, 8] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 
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1. Навести основні найпоширеніші гіпотези щодо формування первинної 
атмосфери Землі. 

2. Еволюція атмосфери. Можливі зміни хімічного складу й тиску земної 
атмосфери у часі. 

3. Надати класифікацію геологічних процессів, прояви яких можливо спостерігати  
на сучасній поверхні землі. 

 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2 
1. Формування гідросфери Землі. 
2. Накопичення води у Світовому океані й вплив цього процесу на розвиток 

земної кори. 
3. Природа глобальних трансгресій моря на континенти 
4. Океанічні басейни і тектоніка плит. 
5. Гідротермальні процеси на океанічному дні. 
6. Походження земної атмосфери.  
7. Накопичення азоту в атмосфері Землі. Дегазація вуглекислого газу. Поява  

кисню в земній атмосфері.   
8. Еволюція хімічного складу й тиску земної атмосфери.  
9. Основні характеристики сучасної атмосфери. 
10. Основи теорії парникового ефекту. Прогнозні оцінки щодо можливих 

наслідків впливу парникового ефекту на біосферу землі.  
11. Природне походження «озонових дір». 
12. Кліматичні епохи геологічного минулого. 
13. Хімічне та фізичне вивітрювання. Кора вивітрювання. 
14. Льодовики, геологічна діяльність льодовиків, льодовикова ерозія. 
15. Діяльність вітру. Пустелі.  
16. Вулканічні структури та типи вивержених порід. 
17. Землетруси, вулканічна активність та тектоніка пліт. 
18. Моніторинг та попередження катастрофічних явищ пов’язаних з вулканічною 

активністю та землетрусами. 
19. Загальні закономірності тектонічної активності землі. 
20. Геологічні процеси на сучасній поверхні землі. 
 
Проблемні питання для обговорення. 
1. Проблема формування первинної атмосфери та її еволюції у часі. 
2. Первинна гідросфера. Гіпотези щодо її формування та еволюції. 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 
«Studying minerals, rocks and fossils. Earth history and evolution in time» 

 
Лекція 7. Studying minerals, rocks and fossils  – 2 год. 

Розглядаються фізичні та хімічні властивості мінералів. Надаються головні 
принципи класифікації мінералів, форми знаходження мінералів у природі. 
Вивчаються найпоширеніші породоутворюючі, акцесорні та рудні мінерали осадових, 
метаморфічних та вивержених порід. Досліджуються процеси формування, 
класифікація та головні різновиди осадових, вивержених та метаморфічних порід.  

Розглядаються відмінності української та зарубіжної класифікації та 
номенклатури структур та текстур магматичних та метаморфічних порід. Аналізуються 
питання складу гранітоїдів як унікальних порід землі (що не встановлені на інших 
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планетах сонячної системи), механізми та обстановки їх формування з позиції 
геосинклінальної теорії та сучасної теорії тектоніки плит. 

Аналізуються відмінності загальної української та зарубіжної класифікації 
осадових порід та класифікації осадових порід на основі викопних решток, що 
знаходяться в них. Характеризуються умови та обстановки формування осадових 
відкладів з позиції сучасної теорії тектоніки літосферних плит. 

Рекомендована література: [3, 5, 8, 9, 16, 19, 38] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути досвід аналізу матеріалів опублікованих в сучасних 

зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про існуючі зарубіжні класифікації 
породоутворюючих та акцесорних мінералів, осадових, магматичних та 
метаморфічних порід, та зосередитися на визначенні їх характерних ознак, які дуже 
часто використовуються для встановлення основних параметрів та геологічних умов їх 
формування. 
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 8, 9] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх знахідок та повідомлень про відкриття нових мінералів та 
різновидів гірських порід, яки були встановленні в певних геодинамічних обстановках 
і, як вважається, відображають певні умови їх формування с точки зору сучасної теорії 
тектоніки літосферних плит.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 9] 

 
 
Лекція 8. Rock structures and mountains  – 2 год. 

Вивчаються типи тектонічних  рухів у межах земної кори та причини цих рухів. 
Досліджуються методи вивчення тектонічних рухів та деформацій гірських порід. 
Аналізуються різні типи деформацій гірських порід.  

Вивчаються складчасті тектонічні порушення, кінематичні та динамічні умови 
утворення складок, ендогенна та екзогенна складчастість. Розглядаються головні 
елементи складок та типи складчастих порушень. Досліджується розвиток тектонічних 
деформацій у часі. Вивчаються внутрішня будова та розвиток складчастих поясів 
континентів у часі. 

Досліджуються тектонічні карти, завдання та методи їх дослідження.  
Рекомендована література: [1, 3, 7, 8, 9, 22] 

 
Практичні роботи – 6 год. 

Студенти повинні набути досвід аналізу матеріалів опублікованих в сучасних 
зарубіжних періодичних виданнях, підготувати коротке резюме та представити 
доповідь-презентацію з використанням комп’ютерних технологій про основні методи 
вивчення тектонічних рухів,  деформацій гірських порід, кінематичних та динамічних 
умов утворення складок. Проаналізувати основні методи аналізу тектонічних карт. 
 Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 7, 9] 
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Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх даних про мікростуруктурні дослідження та використання цих 
досліджень для з’ясування кінематичних та динамічних умов утворення складок.  
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 3, 5, 20] 

 
 
Лекція 9.  Earth history and evolution in time  – 1 год. 

Розглядаються етапи розвитку та закономірності еволюції земної кори та землі в 
цілому. Аналізуються існуючі гіпотези щодо складу і будови первинної салічної кори 
землі, механізмів формування первинних асоціацій ТТГ гнейсів. Висвітлюються умови 
формування та існуючі генерації зеленокам’яних поясів в історії еволюції землі. 
Досліджується проблема розвитку континентальних щитів в археї, проблема 
формування первинного суперконтиненту Моногеї наприкінці архейського періоду. 
Аналізується роль океанів та кліматичних умов землі на формування осадових 
корисних копалин раннього протерозою. Розглядаються гіпотези щодо початку 
функціонування механізмів тектоніки пліт в протерозої.  

Рекомендована література: [1, 3, 8, 9, 10, 29,36] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути досвід аналізу опублікованих матеріалів в сучасних 

зарубіжних періодичних виданнях та підготувати доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про етапи розвитку та закономірності 
еволюції земної кори в докембрії та фанерозої. Проаналізувати можливості 
використання механізмів дії тектоніки пліт для пояснення процессів формування  
головних генетичних типів корисних копалин. 
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 1, 3, 5, 9] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх данних про можливості застосування основних постулатів 
тектоніки літосферних плит та тектоніки плюмів для пояснення механізмів 
формування головних докембрійських структур земної кори. 
Рекомендована література: [www.elsevier.com, www.blackwell-synergy.com,  
www.springerlink.com, 8, 9, 31-38] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3 

1. Охарактеризувати головні породоутворюючі мінерали осадових, вивержених та 
метаморфічних порід. 

2. Надати загальні відомості про головні різновиди викопних решток та їх 
класифікацію. 

3. Окреслити основні характеристики розвитку континентальних щитів в археї. 
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Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2 
1. Формування гідросфери Землі. 
2. Накопичення води у Світовому океані й вплив цього процесу на розвиток 

земної кори. 
3. Природа глобальних трансгресій моря на континенти 
4. Океанічні басейни і тектоніка плит. 
5. Гідротермальні процеси на океанічному дні. 
6. Походження земної атмосфери.  
7. Накопичення азоту в атмосфері Землі. Дегазація вуглекислого газу. Поява  

кисню в земній атмосфері.   
8. Еволюція хімічного складу й тиску земної атмосфери.  
9. Основні характеристики сучасної атмосфери. 
10. Основи теорії парникового ефекту. Прогнозні оцінки щодо можливих наслідків 

впливу парникового ефекту на біосферу землі.  
11. Природне походження «озонових дір». 
12. Кліматичні епохи геологічного минулого. 
13. Хімічне та фізичне вивітрювання. Кора вивітрювання. 
14. Льодовики, геологічна діяльність льодовиків, льодовикова ерозія. 
15. Діяльність вітру. Пустелі.  
16. Вулканічні структури та типи вивержених порід. 
17. Землетруси, вулканічна активність та тектоніка пліт. 
18. Моніторинг та попередження катастрофічних явищ пов’язаних з вулканічною 

активністю та землетрусами. 
19. Загальні закономірності тектонічної активності землі. 
20. Геологічні процеси на сучасній поверхні землі. 
21. Головні породоутворюючі мінерали осадових, магматичних та метаморфічних 

порід. 
22. Силікатні та несилікатні породоутворюючі мінерали горних порід. 
23. Металічні рудні мінерали та дорогоцінне каміння. 
24. Руди, ресурси та горнорудні розробки. 
25. Процеси формування, основні типи та характеристики осадових порід.  
26. Типи осадових порід, осадові формації та теорія тектоніки пліт. 
27. Вивержені породи, класифікація вивержених порід за умовами формування та 

складом. 
28. Метаморфічні породи. Контактовий, дислокаційний та регіональний типи 

метаморфізму. 
29. Гранітоїди – унікальні породи, що зустрічаються тільки на Землі. Граніти та 

мігматити.  
30. Основні різновиди викопних решток та загальна класифікація порід, що містять 

викопні рештки.  
31. Походження життя. Первинна біосфера землі. 
32. Тектонічні рухи. Головні плікативні та диз’юнктивні структури.  
33. Горні хребти, тектоніка пліт та континентальна акреція.  
34. Еволюція землі у часі. Фанерозойський еон та головні принципи стратиграфії.  
35. Еволюція землі у часі. Докембрійський еон. 
36. Розвиток континентальних щитів в Археї.  
37. Суперконтиненти, розпад та нарощування суперконтинтів. Древні 

суперконтиненти землі, Пангея та Моногея.  
38. Первинний магматичний океан та гіпотези щодо формування ТТГ асоціацій. 
39. Сірі гнейси та проблема первинної континентальної кори.  
40.  Еволюція граніт-зеленокам’яних структур у часі  
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Проблемні питання для обговорення. 
1. Проблема формування первинної атмосфери та її еволюції у часі. 
2. Первинна гідросфера. Гіпотези щодо її формування та еволюції. 
3. Визначення поняття «сірі гнейси» та існуючі гіпотези щодо формування 

первинної континентальної кори на землі.  
4. Зеленокам’яні пояси континентів та їх металогенічна спеціалізація. 
 

 
 
Контрольні питання до заліку 

1. Форма, розміри та орбіта Землі як космічного тіла.  
2. Методи, що використовуються для дослідження основних параметрів землі як 

космічного тіла. 
3. Основні методи вивчення морфології земної поверхні. Основні геоморфологічні 

параметри Землі в глобальному масштабі. 
4. Еволюція землі як типового космічного тіла Сонячної системи. 
5. Метеорити та первинний склад землі. Гомогенна та гетерогенна акреція. 
6. Дослідження Місяця. Гіпотези щодо утворення Місяця. 
7. Венера та Марс – типові планети земної групи. Результати останніх досліджень 
8. Склад геосфер землі. Розподіл елементів між геосферами (класифікація 

Гольдшмідта).  
9. Внутрішня динаміка, джерела магматичної активності та рушійні сили Землі. 
10. Тектоніка пліт – сучасна зарубіжна теорія формування головних структур землі. 
11.  Теорія геосинкліналей. Основні відмінності між постулатами теорії тектоніки 

плит та теорією геосинкліналей. 
12.  Головні структурні одиниці літосфери. 
13.  Рифтогенез в історії землі.  
14. Докембрійські структури та тектоніка пліт. Теорія плюмів. 
15. Літосферні плити, процеси що мають місце на границях плит (конвергентні та 

дивергентні). 
16. Океанічні плато, задугові басейни спредінгу, срединно-океанічні хребти. 

Проблема походження зеленокам’яних структур. 
17. Континентальна та океанічна кора. Зони переходу континент-океан. 
18. Геологічний цикл формування осадових порід (типи вивітрювання, 

перенесення, осадження). 
19. Геологічні цикли формування вивержених (типи плавлення, міграція 

розплавленої магми до поверхні, кристалізація, занурення порід у зонах 
субдукції). 

20.  Метаморфічні породи, типи метаморфічних перетворень. 
21. Формування гідросфери Землі. 
22. Накопичення вод у Світовому океані й вплив цього процесу на розвиток земної 

кори. 
23. Природа глобальних трансгресій моря на континенти 
24. Океанічні басейни і тектоніка плит. 
25. Гідротермальні процеси на океанічному дні. 
26. Походження земної атмосфери.  
27. Накопичення азоту в атмосфері Землі. Дегазація вуглекислого газу. Поява 

кисню в земній атмосфері.   
28. Еволюція хімічного складу й тиску земної атмосфери. 
29. Основні характеристики сучасної атмосфери. 
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30. Основи теорії парникового ефекту. Прогнозні оцінки щодо можливих наслідків 
впливу парникового ефекту на біосферу землі.  

31. Природне походження «озонових дір». 
32. Кліматичні епохи геологічного минулого. 
33. Хімічне та фізичне вивітрювання. Кора вивітрювання. 
34. Льодовики, геологічна діяльність льодовиків, льодовикова ерозія. 
35. Діяльність вітру. Пустелі.  
36. Вулканічні структури та типи вивержених порід. 
37. Землетруси, вулканічна активність та тектоніка пліт. 
38. Моніторинг та попередження катастрофічних явищ пов’язаних з вулканічною 

активністю та землетрусами. 
39. Загальні закономірності тектонічної активності землі. 
40. Геологічні процеси на сучасній поверхні землі. 
41. Головні породоутворюючі мінерали осадових, магматичних та метаморфічних 

порід. 
42. Силікатні та несилікатні породоутворюючі мінерали гірських порід. 
43. Металічні рудні мінерали та дорогоцінне каміння. 
44. Руди, ресурси та гірничорудні розробки. 
45. Процеси формування, основні типи та характеристики осадових порід.  
46. Типи осадових порід, осадові формації та теорія тектоніки пліт. 
47. Вивержені породи, класифікація вивержених порід за умовами формування та 

складом. 
48. Метаморфічні породи. Контактовий, дислокаційний та регіональний типи 

метаморфізму. 
49. Гранітоїди – унікальні породи, що зустрічаються тільки на Землі. Граніти та 

мігматити.  
50. Основні різновиди викопних решток та загальна класифікація порід, що містять 

викопні рештки.  
51. Походження життя. Первинна біосфера землі. 
52. Тектонічні рухи. Головні плікативні та диз’юнктивні структури.  
53. Горні хребти, тектоніка пліт та континентальна акреція.  
54. Еволюція землі у часі. Фанерозойський еон та головні принципи стратиграфії.  
55. Еволюція землі у часі. Докембрійський еон. 
56. Розвиток континентальних щитів в Археї.  
57. Суперконтиненти, розпад та нарощування суперконтинтів. Древні 

суперконтиненти землі, Пангея та Моногея.  
58. Первинний магматичний океан та гіпотези щодо формування ТТГ асоціацій. 
59. Сірі гнейси та проблема первинної континентальної кори.  
60.  Еволюція граніт-зеленокам’яних структур у часі. 
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