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ВСТУП 
 

Дисципліна «Geochemistry and geodynamics» є базовою нормативною 
дисципліною, що викладається на I курсі магістратури у другому семестрі в обсязі 126 
годин, з них лекцій – 15 годин, практичних – 45 годин, самостійна робота – 66 годин. 
Форма підсумкового контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни  
студенту присвоюється 3,5 кредити ECTS. 

Курс «Geochemistry and geodynamics» для студентів геологічного факультету 
(спеціалізація  – «геологія» і «геохімія») має на меті ознайомлення студентів з 
загальними принципами та поняттями сучасної зарубіжної геологічної науки, з 
розглядом сучасних понять термодинаміки мультикомпонентних систем та їх 
застосування для пояснення динаміки геологічних процесів, класифікацій розсіяних 
елементів та застосування  їх для пояснення геодинамічних обстановок та процесів 
літосфери землі, використання радіоактивних та стабільних ізотопів для визначення 
віку та генезису порід, розглядом проблем космохімії, геохімії мантійних та корових 
резервуарів, органічної геохімії, процесів вивітрювання та сидиментогенеза.  

До завдань курсу належить необхідність сформувати у студента уміння і 
навички, що можуть бути використані в майбутній практичній діяльності магістра при 
роботі з зарубіжними та вітчизняними періодичними геологічними виданнями, що 
розглядають основні теоретичні засади та практичні методи геохімії розсіяних 
елементів та геодинаміки геологічних процесів.  

Предметом вивчення є сучасні теоретичні поняття зарубіжної та вітчизняної 
геологічної науки щодо геохімії розсіяних елементів та їх використання для 
встановлення геодинамічних умов утворення типоморфних породних комплексів. Курс 
забезпечує знання щодо загальних питань про формування та еволюцію у часі 
головних геохімічних резервуарів земної кори та мантії. Надається характеристика 
основних геодинамічних обстановок с точки зору положень сучасної зарубіжної 
геологічної теорії – тектоніки літосферних плит в поєднанні з новітньою теорією 
тектоніки плюмів, з критичним аналізом основних положень концепції геосинкліналей. 
Особливу увагу приділено актуальним питанням застосування геохімії розсіяних 
елементів, радіоактивних та стабільних ізотопів  для пояснення процесів формування 
докембрійських структур, чільне місце серед яких займає Український щит.  
 
Протягом курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь: 

1. володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «Geochemistry and 
geodynamics», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 

2. набути знань щодо основних положень сучасної зарубіжної геологічної науки 
про геохімію розсіяних елементів, радіоактивних та стабільних ізотопів та 
геодинамічних умов формування головних породних комплексів та рудних 
асоціацій в них; 

3. набути знань щодо можливості застосування даних геохімії розсіяних елементів, 
радіоактивних та стабільних ізотопів для пояснення процесів формування 
докембрійських структур; 

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

5. вміти підготувати презентацію на англійській мові з основних принципів 
геохімії та геодинаміки 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. Забезпечує 
майбутніх спеціалістів важливими інструментами корисними не лише для сприйняття 
й розуміння наявної геологічної інформації, що надходить як з численних українських 
так і закордонних джерел а й надає можливість підготовки 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 
можливого використання геохімічних даних для пояснення геологічних та тектонічних 
особливостей будови Землі та геодинамічних процесах, що відбувалися  у її межах: 
«Basic principles and fundamental chemical concepts», «Fundamental thermodynamics 
concepts and applications of thermodynamics to the Earth», «Trace elements in igneous 
processes», «Radiogenic and stable isotope geochemistry», «Geochemistry and 
cosmochemistry», «Geochemistry and geodynamics of the Earth’s mantle and core», 
«Geochemistry and geodynamics of the Earth’s crust».  

Навчальна дисципліна «Geochemistry and geodynamics» займає базове місце у 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр геології», оскільки є дисципліною, що знайомить студентів з сучасними 
досягненнями та методами зарубіжної геологічної науки, зокрема: геохімії розсіяних 
елементів, космохімії, геології радіоактивних та стабільних ізотопів, геохронології, 
структурної геології,  тектоніки та геодинаміки літосфери, мінералогії, петрографії та 
петрології і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Навчальна дисципліна 
«Geochemistry and geodynamics» має світоглядно-професійний характер. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення 2-х модульних контрольних робіт протягом семестру, а також заліку в 
кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає 
врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами, 
самостійними і практичними роботами.  

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. 

 
II семестр 

 
Змістовний 
модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 
Залік 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1 = 0,30 

30% 
К2 = 0,30 

40% 
Кзалік  = 40% 100% 

Максимальна 
оцінка в балах 100 100 100 100 

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

 Змістовний 
модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 
Залік 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
 
Шкала відповідності1 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

60 – 100 зараховано 

1 – 59 незараховано 

 
 Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 

середнє арифметичне за два змістові 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  «Geochemistry and 
geodynamics». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«GEOCHEMISTRY AND GEODYNAMICS» 

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

II семестр 
Модульна  контрольна робота 1 – 30 балів 

Практична робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Практична робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 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. 

 
 

II семестр 
Змістовний модуль 1: «Basic principles of geochemistry and trace elements» 

Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада березня  

Змістовний модуль 2: «Geochemistry and geodynamics of the main Earth reservoirs 
and settings» 

Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада травня  

 

Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
1. основний теоретичний матеріал в обсязі всього курсу «Geochemistry and 

geodynamics», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 
2. головні засади існуючих геохімічних класифікацій та методик інтерпретації 

розподілу головних породоутворюючих, розсіяних та радіоактивних елементів а 
також їх ізотопів;  

3. основні принципи термодинаміки мультикомпонентних систем та застосування 
термодинамічних побудов для пояснення динаміки геологічних процесів; 

4. основні засади сучасної космохімії, характеристики головних геохімічних 
резервуарів Землі – атмосфери, гідросфери, земної кори, мантії та ядра землі;  

5. основні характеристики (с точки зори геохімії розсіяних елементів, ізотопної 
геології та петрологічних побудов), що використовуються для встановлення 
можливих геодинамічних умов формування головних структур літосфери згідно 
до положень сучасних зарубіжних плюм та плейттектонічних теорій; 

6. необхідні уміння і навички щодо опрацювання англомовної літератури та 
підготовки коп’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 principles of geochemistry and trace elements»  

1 Basic principles and fundamental 
chemical concepts. 2 6 10  

2 
Fundamental thermodynamics concepts 
and applications of thermodynamics to 
the Earth 

2 6 10  

3 Trace elements in igneous processes  2 6 10  
Модульна контрольна робота 1  1   
Контрольна модульна робота 1: Basic principles of geochemistry and trace 
elements 30 

Всього 6 18 30  
Змістовний модуль 2: 

«Geochemistry and geodynamics of the main Earth reservoirs and settings» 

4 Radiogenic and stable isotope 
geochemistry 2 6 9  

5 Geochemistry and cosmochemistry 2 6 9  

6 Geochemistry and geodynamics of the 
Earth’s mantle and core 2 7 9  

7 Geochemistry and geodynamics of the 
Earth’s crust 2 7 9  

Модульна контрольна робота 2 1    
Контрольна модульна робота 2: Geochemistry and geodynamics of the main 
Earth reservoirs and settings 30 

Всього 9 26 36  
Всього за II семестр 15 45 66  
 
 

Загальний обсяг 126 годин  
у тому числі:  
Лекцій – 15 годин 
Практичні – 45 годин 
Самостійна робота – 66 годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
«Basic principles of geochemistry and trace elements» 

 
Лекція 1. Basic principles and fundamental chemical concepts – 2 год. 

Розглядаються основні поняття та фундаментальні концепції сучасної 
геохімічної науки. Висвітлюються питання щодо останніх досягнень зарубіжної та 
вітчизняної науки в розумінні будови атомів, конфігурації електронних орбіт, типів 
хімічних зв’язків та існуючих класифікацій елементів за будовою атомів та 
конфігурацією електронних оболонок  (періодична система елементів), геохімічними 
властивостями елементів та їх поведінкою в різних геодинамічних умовах, що 
створюються в межах літосфери землі (концентрація та розподіл елементів між 
певними геохімічними резервуарами).  

Рекомендована література: [1, 9, 10, 15, 24, 26, 29]  
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні опанувати головні засади аналізу зарубіжних періодичних 

видань, в яких висвітлюються сучасні дані про основні поняття та фундаментальні 
концепції сучасної геохімічної науки. Проаналізувати та детально розглянути 
геохімічну класифікацію розсіяних елементів за поведінкою в різних геодинамічних 
обстановках літосфери землі, що широко використовується в закордонній геологічній 
науці. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 1, 2, 6, 9, 10, 11, 
15, 24, 26, 29] 

 
Завдання для самостійної роботи (10 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію щодо останніх публікацій про 
застосування геохімічної інформації для встановлення та характеристики 
геодинамічних умов формування певних геологічних структур в межах літосфери 
землі. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 1,3, 9, 
 10, 15, 24, 26, 29] 
 
 
Лекція 2. Fundamental thermodynamic concepts and applications of thermodynamics to 
the Earth  – 2 год. 

Розглядаються основні принципи та постулати сучасної термодинаміки 
мультикомпонентних систем, стану рівноваги системи, термодинамічних параметрів, 
енергії та корисної роботи, першого, другого та третього законів термодинаміки, 
ентропії та ентальпії, адіабатичних, ізобаричних та ізотермальних змін, вільної енергії 
Гібса, хімічного потенціалу, справжніх, електролітних та твердих розчинів та їх 
активностей та інш. 

Висвітлюються питання щодо застосування принципів та постулатів сучасної 
термодинаміки для пояснення динаміки геологічних процесів, термодинаміки процесів 
плавлення, геотермометрії та геобарометрії, структури силікатного розплаву, 
термодинаміки електролітичного розчину, термодинаміки фазових діаграм двох- та 
трьохкомпонентних систем. 

Рекомендована література: [2, 9,10,11,15, 24, 29] 
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Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути вміння аналізувати сучасні дані, що публікуються в 

провідних періодичних закордонних виданнях, щодо новітніх методів та прикладів 
застосування принципів та постулатів сучасної термодинаміки для пояснення динаміки 
геологічних процесів, термодинаміки процесів плавлення, використання фазових 
діаграм двох- та трьохкомпонентних систем в геологічній практиці та наукових 
дослідженнях. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 2, 9, 10, 11, 15, 24, 
29] 

 
Завдання для самостійної роботи (10 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням провідних 
періодичних закордонних видань про приклади застосування принципів та постулатів 
сучасної термодинаміки для пояснення динаміки та параметрів геологічних процесів. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 2, 9, 10, 11,15, 24, 
29] 
 
 
Лекція 3. Trace elements in igneous processes – 2 год. 

Розглядаються головні особливості та відмінності поведінки 
породоутворюючих та розсіяних елементів, а також приклади використання геохімії 
розсіяних елементів для вирішення проблем геології, геодинаміки та рудоутворення. 
Наводяться приклади найбільш загальнопоширених на цей час принципів класифікації 
елементів. Детально розглядається найбільш широко використовувана в зарубіжній 
геологічній науці класифікація елементів на основі їх поведінки та розподілу між 
геохімічними резурвуарами  – volatile and semi-volatile, alkali and alkaline earth elements, 
rare earth elements, HFS elements, the first series transition metals, noble metals and others.  

Висвітлюється поняття про механізми розподілу розсіяних елементів між 
співіснуючими фазами, коефіцієнту розподілу та факторів що впливають на його 
значення – температура, тиск, розміри та заряд іону, хімічний склад середовища. 
Розглядаються приклади та існуючі закономірності розподілу розсіяних елементів при 
процесах часткового плавлення та процесах кристалізації. 

Рекомендована література: [4, 9,15, 24, 26, 29] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні детально проаналізувати існуючі на цей час принципи 

геохімічної класифікації елементів, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про найбільш поширену в зарубіжній 
геологічній науці класифікацію на основі їх поведінки (концентрації та розподілу) в 
різноманітних геодинамічних обстановках / геохімічних резервуарах земної літосфери, 
та навести приклади використання особливостей розподілу певних груп (класів) 
розсіяних елементів для пояснення можливого генезису та еволюції у часі «типових» 
геологічних об’єктів, acоціaцій порід, рудних тіл (e.g. back-arch and fore-arch basins; 
MORB, OIB and IAV associations; stratified intrusions, ore bodies of different genesis etc.)  

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 4, 9, 15,  24, 26, 29] 
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Завдання для самостійної роботи (10 год.)  
Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію, з використанням даних що 

опубліковані в сучасних вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях про 
приклади застосування інформації геохімії розсіяних елементів для вирішення питання 
генезису та можливої еволюції «типових» геологічних об’єктів.  

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 4, 9, 15,  24, 26, 29] 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
1. Періодична таблиця елементів, атоми та електрони, типи хімічних зв’язків. 
2. Принципи класифікації елементів. Класифікація Гольдшмідта. 
3. Ізотопи сірки та методи вивчення процесів рудоутворення. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної  
контрольної роботи 1 

1. Геохімія як складова галузь геологічної науки. Історія розвитку та сучасний 
етап.  

2. Періодична таблиця елементів, атоми та електрони, типи хімічних зв’язків. 
3. Електрони та їх орбіти, хімічні властивості елементів. 
4. Типи хімічних зв’язків – ковалентні, іонні, металеві, Ван дер Ваальсовські. 
5. Загальна будова, хімічний склад та загальні геохімічні резервуари Землі. 

Тектоніка плит та «типові» геодинамічні обстановки літосфери. 
6. Фундаментальні принципи термодинаміки. Термодинамічної системи та поняття 

рівноваги системи. Термодинамічні перемінні та рівняння стану системи. 
7. Поняття енергії та корисної роботи. Енергія та перший закон термодинаміки. 
8. Поняття ентропії та другий закон термодинаміки. Ентропія та об’єм системи. 
9. Третій закон термодинаміки. Адіабатичні, ізобаричні та ізотермальні зміни 

ентальпії. 
10.  Вільна енергія Гіббса. Залежність енергії від температури та тиску. 
11.  Термодинаміка мультикомпонентних систем. Фази, компоненти, рівняння фаз, 

ступені свободи. 
12.  Розчини – ідеальний, реальний, електролітичний. Поняття хімічного потенціалу. 
13.  Твердий розчин, процеси розпаду (екзолюції) твердого розчину. 
14.  Термодинамічні параметри та фазові діаграми двох та трьохкомпонентних 

систем. 
15.  Термодинамічна модель магматичного розплаву. Структура силікатного 

розплаву. 
16. Породоутворюючі та розсіяні елементи. Геохімія розсіяних елементів, області 

використання. 
17.  Принципи класифікації елементів. Класифікація Гольдшмідта. 
18.  Геохімічна класифікація елементів за їх поведінкою в літосфері. 
19.  Леткі та напівлеткі елементи. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в 

геологічних процесах. 
20.  Лужні та лужноземельні елементи. Їх типоморфні ознаки та особливості 

поведінки в геологічних процесах. 
21.  Рідкісноземельні елементи. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в 

геологічних процесах. Діаграма розподілу рідкісноземельних елементів. 
22.  Елементи HFS. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в геологічних 

процесах. Розподіл HFS елементів в зонах субдукції. 
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23.  Перехідні метали та благородні метали.  Їх типоморфні ознаки та особливості 
поведінки в геологічних процесах. Діаграма розподілу благородних металів 
платинової групи.  

24.  Механізми розподілу розсіяних елементів при процесах часткового плавлення. 
Значення коефіцієнту розподілу. 

25.  Механізми розподілу розсіяних елементів при процесах кристалізації. Значення 
коефіцієнту розподілу. 

26.  Основні постулати ізотопної геохімії та геохронології.  
27.  Особливості датування геологічних об’єктів з використанням U-Th-Pb, Rb-Sr та 

K-Ar методів. 
28.  Особливості датування геологічних об’єктів з використанням Sm-Nd Lu-Hf, Re-

Os методів. 
29. Геохімія стабільних ізотопів. Ізотопне фракціонування, механізми та методи 

вивчення. 
30.  Ізотопи сірки та методи вивчення процесів рудоутворення. 

 
 
Проблемні теми для обговорення. 

1. Термодинамічна модель магматичного розплаву. Структура силікатного розплаву. 
2. Елементи HFS. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в геологічних 

процесах. Розподіл HFS елементів в зонах субдукції. 
 

 
THE TYPICAL TASK TO MODULAR  

EXAMINATION № 1 

1. The periodic table of elements, atoms and electrons, types of chemical bonds. 
2. Principles of element classifications. Goldschmidt’s classification. 
3. Sulfur isotopes and methods of studying of ore forming processes. 
 

 

Test questions and tasks to modular  
examination № 1 

1. Geochemistry as constituent part of geological science. History of development and the 
present stage.  

2. The periodic table of elements, atoms and electrons, types of chemical bonds. 
3. Electrons and their orbits, chemical properties of elements. 
4. Types of chemical bonds - covalent , ionic, metal, Van der Waals forces. 
5. The general structure, chemical composition and general geochemical reservoirs of the 

Earth. Plate tectonics and «common» geodynamical settings of lithosphere. 
6. Fundamental principles of thermodynamics. Thermodynamic systems and concepts of 

system equillibrium. Thermodynamic variables and the equation of system state. 
7. The concepts of energy and work. Energy and the first law of thermodynamics. 
8. The concepts of entropy and  the second law of thermodynamics. Entropy and system 

volume. 
9. The third law of thermodynamics. Adiabatic changes, isobaric and isothermal changes in 

enthalpy.  
10. Gibbs free energy. Temperature and pressure dependence of the Gibbs free energy. 
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11.  Thermodynamics of multicomponental systems. Phases, components, the equation of 
phases, degrees of freedom. 

12.  Solutions - ideal, real, electrolytic. Concept of chemical potential. 
13.  Solid solution, processes of disintegration (exsolution) of solid solution. 
14.  Thermodynamic parameters and phase diagrams of two and three-componental systems. 
15.  Thermodynamic model of magmatic melt. Structure of silicate melt. 
16.  Rockforming and trace elements. Geochemistry of trace elements, areas of use. 
17.  Principles of element classifications. Goldschmidt’s classification. 
18.  Geochemical classification of elements on their behaviour in lithosphere. 
19.  Volatile and semivolatile elements. Their typomorphic features and behaviour in 

geological processes. 
20.  The alkali and alkaline earth elements. Volatile and semivolatile elements. Their 

typomorphic features and behaviour in geological processes. 
21. Rare-earth elements. Their typomorphic features and behaviour in geological processes. 

The diagram of distribution of rare-earth elements. 
22. The  HFS elements. Their typomorphic features and behaviour in geological processes. 

Distribution of HFS elements in subduction zones. 
23. Transition and precious metals. Their typomorphic features and behaviour in geological 

processes. The diagram of distribution of platinum group precious metals. 
24. Mechanisms of trace elements distribution at processes of partial melting. Value of 

partition coefficient. 
25.  Mechanisms of trace elements distribution at processes of crystallization. Value of 

partition coefficient. 
26.  Basic postulates of isotopic geochemistry and geochronology. 
27.  Some features of dating of geological objects with using U-Th-Pb, Rb-Sr and K-Ar 

methods. 
28.  Some features of dating of geological objects with using Sm-Nd Lu-Hf, Re-Os methods. 
29.  Geochemistry of stable isotopes. Isotope fractionation, mechanisms and methods of 

studying. 
30.  Sulfur isotopes and methods of studying of ore forming processes. 
 

Problem themes for discussion. 
1. Thermodynamic model of magmatic melt. Structure of silicate melt. 
2. The  HFS elements. Their typomorphic features and behaviour in geological processes. 

Distribution of HFS elements in subduction zones. 
 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Geochemistry and geodynamics of the main Earth reservoirs and settings» 

 
Лекція 4. Radiogenic and stable isotope geochemistry – 2 год. 

Надається загальна інформація щодо фізики та структури атомних ядер, 
класифікації елементів за стабільністю їх ядер, причин і шляхів розпаду ядер 
нестабільних радіоактивних елементів. Розглядаються основні засади геохімії 
радіоактивних та стабільних ізотопів, методів геохронології, фракціонування ізотопів в 
ході геологічних процесів,  використання ізотопів в космогеохімії, ізотопної 
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геотермометрії та палеокліматології, вивченні процесів гідротермального 
мінералоутворення та дослідженні родовищ корисних копалин. 
Детально розглядаються приклади використання ізотопів для встановлення віку 
геологічних об’єктів  (методи датування за К-Ar, Rb-Sr, U-Th-Pb, Sm-Nd, Re-Os, Lu-Hf 
системами радіоактивний–радіогенний ізотопи), вирішення петрологічних питань 
(87Sr–86Sr; εNd, εHf, γOs), дослідження процесів рудоутворення (σ34S). 

  

Рекомендована література: [3, 5, 6, 9, 11, 17, 20, 23, 28] 
 

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

зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій про найбільш поширені методи 
геохронологічного датування, геохімії стабільних ізотопів, ізотопного фракціонування 
та використання значень співвідношень ізотопів для вирішення питань петрології, 
дослідження процесів гідротермального мінералоутворення та формування рудних 
покладів, палеотермометрії.    

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 5, 6, 9, 11, 17, 20, 
23, 28] 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо прикладів використання методів ізотопної геохімії та геохронології для 
дослідження віку, генезису та еволюції геологічних структур докембрійських кратонів 
світу одним з яких є Український щит.  

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 5, 6, 9, 11, 17, 20, 
23, 28] 

 
 

Лекція 5. Geochemistry and cosmochemistry – 2 год. 
Розглядаються останні досягнення зарубіжної та вітчизняної науки щодо 

розуміння процесів нуклеосинтезу у міжзоряному просторі, гіпотез щодо утворення 
Сонячної системи та формування Землі як її складової, характерні відмінності Землі 
від інших планет земної групи, гіпотез щодо формування Місяця (з детальним 
розглядом гіпотези гігантського імпакту), результатів дослідження невеликих 
космічних тіл (зокрема метеоритів).  

Детально розглядаються характеристики хондритів, як найбільш «примітивних» 
об’єктів сонячної системи, мінералогічний склад «примітивних» та диференційованих 
метеоритних тіл, методи визначення віку метеоритів та ізотопні аномалії, що були 
встановлені при їх дослідженні та можливі причини їх формування.   

Рекомендована література: [3, 6, 10, 11, 22, 27, 29] 
 

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 
головні об'єкти та методи дослідження космогеохімії, існуючих гіпотез щодо 
формування землі як складової сонячної системи та її подальшої еволюції від первинно 
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розігрітої (хондритова  модель) чи первинно холодної протоземлі, загальнопоширеної 
класифікації метеоритів та останніх результатів дослідження хондритів, як найбільш 
«примітивних» (первинних) об’єктів сонячної системи. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 6, 10, 11, 22, 27, 
29] 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх публікацій у вітчизняних та закордонних періодичних виданнях 
про результати досліджень в області космогеохімії, проблем нуклеосинтезу у 
міжзоряному просторі, моделей формування Сонячної системи, генезису та подальшої 
еволюції Землі як її складової, результатів дослідження метеоритів.  

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 6, 10, 11, 22, 27, 
29] 

 
 

Лекція 6. Geochemistry and geodynamics of the Earth’s mantle and core  – 2 год. 
Розглядаються сучасні відомості про геохімію мантії та ядра землі,  

аналізуються існуючі гіпотези щодо складу мантії та ядра землі, а також фактичний 
матеріал та методи на основі яких ці гіпотези були запропоновані. На основі 
результатів геофізичних досліджень та даних експериментальної мінералогії, 
висвітлюються питання щодо можливих  мантійних оболонок (геосфер), фазових 
переходів та відмінностей складу мантійних геосфер, а також важливості границі 660 
км (discontinuity level)  та границі 2900 км (границі D″ –  ядро-мантія) для можливого 
пояснення механізмів плюм- та плейтектоніки.  

Розглядаються поняття та характеристики примітивної, деплетованої, 
збагаченої мантії та можливі процеси мантійної диференціації. На основі аналізу 
геохімії розсіяних елементів в базальтоїдах (MORB, OIB, AIV) розглядаються існуючі 
гіпотези щодо складу верхньої мантії та «типових» мантійних резервуарів – HIMU, 
EMI, EMII, DMM. Висвітлюється питання щодо еволюції деплетованої верхньої мантії, 
формування збагачених мантійних резервуарів в ході процесів субдукції (плейт-
тектоніка) чи зародженні плюмів (плюм-тектоніка). 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 22] 
 

Практичні роботи – 7 год. 
Студенти повинні отримати навички проведення аналізу та підготовки резюме 

по матеріалам опублікованим в сучасних зарубіжних періодичних виданнях, 
підготувати та представити доповідь-презентацію з використанням комп’ютерних 
технологій про існуючі гіпотези щодо складу, формування та подальшої еволюції 
геосфер землі (мантійних геосфер та ядра землі зокрема). Розглянути і провести 
узагальнення щодо найбільш типоморфних ознак геохімії розсіяних елементів у 
базальтоїдах що можуть вказати на «типові» геодинамічні умови їх формування 
(базальти MORB, OIB, AIV, alkaline basalts) 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 
18, 19, 22] 

 
Завдання для самостійної роботи (9 год.)  
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Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх результатів, методів та їх вдосконалень у вивченні геохімії 
розсіяних елементів в базальтах, як кінцевих продуктів процесу часткового плавлення 
мантійної речовини.  

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 
18, 19, 22] 

 
 

Лекція 7. Geochemistry and geodynamics of the Earth’s crust – 2 год. 
Розглядаються основні відмінності будови, складу, фізичних властивостей та 

особливостей геохімії континентальної, перехідної та океанічної кори. Висвітлюються 
процеси що відбуваються в зонах субдукції, генезису магматичних утворень, складу 
породоутворюючих та геохімії розсіяних елементів, процесів нарощування 
континентальної кори, еволюції та інтенсивності прояву цих процесів у геологічному 
часі. Аналізуються відмінності континентальної кори у просторі (верхня та нижня 
кора) та еволюції у часі (від переважно архейських натрійових утворень  до переважно 
калійових протерозойських). Розглядаються запропоновані гіпотези щодо механізмів 
формування континентальної кори та особливостей їх прояву в докембрії. 

Рекомендована література: [3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 21, 22, 23] 
 

Практичні роботи – 7 год. 
Студенти повинні набути досвід аналізу матеріалів опублікованих в сучасних 

зарубіжних періодичних виданнях, підготувати та представити доповідь-презентацію з 
використанням комп’ютерних технологій щодо будови, хімічного складу та 
геохімічних характеристик континентальної, океанічної та перехідної кори. Навести 
сучасні гіпотези щодо механізмів формування континентальної кори та її можливої 
еволюції у часі та просторі. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 
16, 21, 22, 23] 

 
 
 
Завдання для самостійної роботи (9 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням  мережі 
Internet щодо останніх знахідок та повідомлень про існуючі різновиди континентальної 
кори та типоморних ознак що можуть вказувати на геодинамічні умови формування.  
Проаналізувати існуючі гіпотези (плейт-тектонічна, плюм-тектонічна, гранітизації та 
магматичного заміщення) щодо механізмів формування континентальної кори в 
докембрії. 

Рекомендована література: [www.sciencedirect.com; www.blackwell-
synergy.com; www.springerlink.com/earth-and-environmental-science; 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 
16, 21, 22, 23] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 

1. Метеорити. Принципи класифікації метеоритних тіл. 
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2. Геохімічні характеристики базальтів та геохімічні резервуари в мантії. 
3. Мантійні плюми та склад субконтинентальної літосферної мантії. 
 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2 
1. Космогеохімія, історія розвитку та методи дослідження. 
2. Існуючі гіпотези щодо формування всесвіту, процесів нуклеосинтезу у 

міжзоряному просторі. 
3. Сонячна система, протопланетна стадія формування та подальшої еволюції 

Землі. 
4. Основні відмінності будови, складу та еволюції землі від інших планет земної 

групи. 
5. Метеорити. Принципи класифікації метеоритних тіл. 
6. Ходритові метеорити – найбільш «примітивні» об’єкти сонячної системи. 
7. Мінералогічні, геохімічні та ізотопні особливості (ізотопні аномалії) метеоритів. 

Методи визначення віку метеоритів. 
8. Гіпотези щодо формування Місяця. Особливості будови, складу та еволюції 

місяця.  
9. Гіпотеза гігантського імпактного удару – альтернативна гіпотеза утворення 

Місяцю . 
10. Склад мантії землі, існуючі методи та методики визначення складу мантії землі. 
11. Неоднорідність складу мантії, фазові переходи та мантійні геосфери. 
12. Наявність глобального поясу неоднорідності на глибині 660 км та його вплив на 

процеси конвекції та тектоніку плит. 
13. Границя D″ ядро-мантія на глибині 2900 км та її роль у формуванні мантійних 

плюмів. 
14. Поняття примітивної мантії, первинний магматичний океан та подальша 

мантійна диференціація. 
15. Ядро землі, гіпотези щодо утворення ядра землі. Відмінність землі від інших 

планет земної групи. 
16. Геохімічні характеристики базальтів та геохімічні резервуари в мантії. 
17. Поняття деплетованих та збагачених мантійних резервуарів. 
18. Еволюція деплетованої верхньої мантії. 
19. Геохімічна еволюція мантійно-плюмових резервуарів. 
20. Мантійні плюми та склад субконтинентальної літосферної мантії. 
21. Океанічна, континентальна та перехідна кора 
22. Основні відмінності будови, складу, фізичних властивостей та особливостей 

геохімії континентальної, перехідної та океанічної кори. 
23. Процеси в зонах субдукції та геохімічні особливості островодужних вулканітів. 
24. Процеси магматогенного утворення в зонах субдукції. Роль літосферного слеба, 

мантійного кліна та осадових порід. 
25. Склад континентальної кори. Геохімічні особливості верхньої та нижньої кори. 
26.  Процеси нарощування континентальної кори. Швидкість та інтенсивність 

процесів корового росту у геологічному часі. 
27. Механізми та геодинамічні умови нарощування континентальної кори. 
28. Плейт-тектонічна та плюм-тектонічна гіпотези нарощування континентальної 

кори. 
29. Особливості процесів нарощування континентальної кори в археї.  
30. Гіпотеза гранітизації та магматичного заміщення як альтернативна гіпотеза 

формування сіро гнейсової архейської кори. 
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Проблемні питання для обговорення. 
1. Границя D″ ядро-мантія на глибині 2900 км та її роль у формуванні мантійних 

плюмів. 
2. Гіпотеза гранітизації та магматичного заміщення як альтернативна гіпотеза 

формування сіро гнейсової архейської кори. 
 

 
THE TYPICAL TASK TO MODULAR  

EXAMINATION № 2 

1. Meteorites. Principles of classification of meteoritic bodies. 
2. Geochemical characteristics of basalts and geochemical reservoirs in mantle. 
3. Mantle plumes and composition of subcontinental lithospheric mantle. 
 

Test questions and tasks to modular  
examination № 2 

1. Cosmogeochemistry, history of development and methods of investigations.   
2. Present hypotheses abount universe formation, processes of nucleosynthesis in interstellar 

space 
3. Solar system, protoplanetary stage of formation and subsequent evolution of the Earth. 
4. The basic differences between the structure, composition and evolution of the Earth and 

other terrestrial group planets.  
5. Meteorites. Principles of classification of meteoritic bodies. 
6.  Chondritic meteorites is the most «primitive objects» of solar system. 
7. Mineralogical, geochemical and isotopic features (isotopic anomalies) of meteorites. 

Methods of meteorite age determinations. 
8. Hypotheses of the Moon formatio. Some features of structure, composition and evolution 

of the Moon.  
9. The hypothesis of huge impact as an alternative hypothesis of formation of the Moon. 
10. Composition of the Earth’s mantle. Existing methods and techniques of mantle 

composition discovering. 
11. Heterogeneity of mantle composition, phase transitions and mantle geospheres. 
12. Presence of global heterogeneity level on depth of 660 km and its influence on processes 

of mantle convection and plate tectonics. 
13. Level D ″ between core and mantle on depth of 2900 km and its role in formation of 

mantle plumes. 
14. Concept of primitive mantle, primary magmatic ocean and the subsequent mantle 

differentiation. 
15. The Earth's core, a hypothesis of core formation. Difference between the Earth and other 

planets of terrestrial group. 
16. Geochemical characteristics of basalts and geochemical reservoirs in mantle. 
17. Concepts of depleted and enriched mantle reservoirs. 
18. Evolution of depleted upper mantle. 
19. Geochemical evolution of mantle-plume reservoirs. 
20. Mantle plumes and composition of subcontinental lithospheric mantle. 
21. Оceanic, continental and transition crust. 



 18

22. The basic differences in structure, composition, physical properties and geochemistry of 
continental, transition and oceanic crust. 

23. Processes in subduction zones and geochemical features of island-arc volcanites. 
24. Processes magmatic formations in subduction zones. The role lithospheric slab, mantle 

wedge and sedimentary rocks of oceanic bottom. 
25. Composition of continental crust. Geochemical features of the upper and bottom lower 

crust. 
26. Processes of accretion of continental crust. Rate and intensity of crustal growth processes 

in geological time. 
27. Mechanisms and geodynamic conditions of accretion of continental crust. 
28. Plate-tectonic and plume-tectonic hypotheses of accreation of continental crust. 
29. Some features of processes of continental crust accretion in Archean.  
30. The hypothesis of granitisation and magmatic replacement as an alternative hypothesis of 

formation of grey-gneisses Archean crust. 
 

Problem themes for discussion. 
1. Level D ″ between core and mantle on depth of 2900 km and its role in formation of 

mantle plumes. 
2. The hypothesis of granitisation and magmatic replacement as an alternative hypothesis of 

formation of grey-gneisses Archean crust. 
 
 

Контрольні питання до заліку 
1. Геохімія як складова галузь геологічної науки. Історія розвитку та сучасний етап.  
2. Періодична таблиця елементів, атоми та електрони, типи хімічних зв’язків. 
3. Електрони та їх орбіти, хімічні властивості елементів. 
4. Типи хімічних зв’язків – ковалентні, іонні, металеві, Ван дер Ваальсовські. 
5. Загальна будова, хімічний склад та загальні геохімічні резервуари Землі. Тектоніка 

плит та «типові» геодинамічні обстановки літосфери. 
6. Фундаментальні принципи термодинаміки. Термодинамічної системи та поняття 

рівноваги системи. Термодинамічні перемінні та рівняння стану системи. 
7. Поняття енергії та корисної роботи. Енергія та перший закон термодинаміки. 
8. Поняття ентропії та другий закон термодинаміки. Ентропія та об’єм системи. 
9. Третій закон термодинаміки. Адіабатичні, ізобаричні та ізотермальні зміни 

ентальпії. 
10.  Вільна енергія Гіббса. Залежність енергії від температури та тиску. 
11.  Термодинаміка мультикомпонентних систем. Фази, компоненти, рівняння фаз, 

ступені свободи. 
12.  Розчини – ідеальний, реальний, електролітичний. Поняття хімічного потенціалу. 
13.  Твердий розчин , процеси розпаду (екзолюції) твердого розчину. 
14.  Термодинамічні параметри та фазові діаграми двох та трьохкомпонентних систем. 
15.  Термодинамічна модель магматичного розплаву. Структура силікатного розплаву. 
16. Породоутворюючі та розсіяні елементи. Геохімія розсіяних елементів, області 

використання. 
17.  Принципи класифікації елементів. Класифікація Гольдшмідта. 
18.  Геохімічна класифікація елементів за їх поведінкою в літосфері. 
19.  Леткі та напівлеткі елементи. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в 

геологічних процесах. 
20.  Лужні та лужноземельні елементи. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки 

в геологічних процесах. 
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21.  Рідкісноземельні елементи.  Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в 
геологічних процесах. Діаграма розподілу рідкісноземельних елементів. 

22.  Елементи HFS. Їх типоморфні ознаки та особливості поведінки в геологічних 
процесах. Розподіл HFS елементів в зонах субдукції. 

23.  Перехідні метали та благородні метали.  Їх типоморфні ознаки та особливості 
поведінки в геологічних процесах. Діаграма розподілу благородних металів 
платинової групи.  

24.  Механізми розподілу розсіяних елементів при процесах часткового плавлення. 
Значення коефіцієнту розподілу. 

25.  Механізми розподілу розсіяних елементів при процесах кристалізації. Значення 
коефіцієнту розподілу. 

26.  Основні постулати ізотопної геохімії та геохронології.  
27.  Особливості датування геологічних об’єктів з використанням U-Th-Pb, Rb-Sr та K-

Ar методів. 
28.  Особливості датування геологічних об’єктів з використанням Sm-Nd Lu-Hf, Re-Os 

методів. 
29.  Геохімія стабільних ізотопів. Ізотопне фракціонування, механізми та методи 

вивчення. 
30.  Ізотопи сірки та методи вивчення процесів рудоутворення. 
31. Космогеохімія, історія розвитку та методи дослідження. 
32. Існуючі гіпотези щодо формування всесвіту, процесів нуклеосинтезу у 

міжзоряному просторі. 
33. Сонячна система, протопланетна стадія формування та подальша еволюція Землі. 
34. Основні відмінності будови, складу та еволюції землі від інших планет земної 

групи. 
35. Метеорити. Принципи класифікації метеоритних тіл. 
36. Ходритові метеорити – найбільш «примітивні» об’єкти сонячної системи. 
37. Мінералогічні, геохімічні та ізотопні особливості (ізотопні аномалії) метеоритів. 

Методи визначення віку метеоритів. 
38. Гіпотези щодо формування Місяця. Особливості будови, складу та еволюції місяця.  
39. Гіпотеза гігантського імпактного удару – альтернативна гіпотеза утворення 

Місяцю. 
40. Склад мантії землі, існуючі методи та методики визначення складу мантії землі. 
41. Неоднорідність складу мантії, фазові переходи та мантійні геосфери. 
42. Наявність глобального поясу неоднорідності на глибині 660 км та його вплив на 

процесси мантійної конвекції та тектоніку плит. 
43. Границя D″ ядро-мантія на глибині 2900 км та її роль у зародженні мантійних 

плюмів. 
44. Поняття примітивної мантії, первинний магматичний океан та подальша мантійна 

дифференціація. 
45. Ядро землі, гіпотези щодо утворення ядра землі. Відмінність землі від інших 

планет земної групи. 
46. Геохімічні характеристики базальтів та геохімічні резервуари в мантії. 
47. Поняття деплетованих та збагачених мантійних резервуарів. 
48. Еволюція деплетованої верхньої мантії. 
49. Геохімічна еволюція мантійно-плюмових резервуарів. 
50. Мантійні плюми та склад субконтинентальної літосферної мантії. 
51. Океанічна, континентальна та перехідна кора. 
52. Основні відмінності будови, складу, фізичних властивостей та геохіміїї 

континентальної, перехідної та океанічнохї кори. 
53. Процеси в зонах субдукції та геохімічні особливості островодужних вулканітів. 
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54. Процеси магматогенного утворення в зонах субдукції. Роль літосферного слеба, 
мантійного кліна та осадових порід океанічного дна. 

55. Склад континентальної кори. Геохімічні особливості верхньої та нижньої кори. 
56.  Процеси нарощування континентальної кори. Швидкість та інтенсивність процесів 

корового росту у геологічному часі. 
57. Механізми та геодинамічні умови нарощуванння континетальної кори. 
58. Плейт-тектонічна та плюм-тектонічна гіпотези нарощування континентальної кори. 
59. Особливості процесів нарощування континентальної кори в археї.  
60. Гіпотеза гранітізації та магматичного заміщення як альтернативна гіпотеза 

формування сірогнейсової архейської кори. 
 

Test questions to final examination 
1. Geochemistry as constituent part of geological science. History of development and the 

present stage.  
2. The periodic table of elements, atoms and electrons, types of chemical bonds. 
3. Electrons and their orbits, chemical properties of elements. 
4. Types of chemical bonds - covalent , ionic, metal, Van der Waals forces. 
5. The general structure, chemical composition and general geochemical reservoirs of the 

Earth. Plate tectonics and «common» geodynamical settings of lithosphere. 
6. Fundamental principles of thermodynamics. Thermodynamic systems and concepts of 

system equillibrium. Thermodynamic variables and the equation of system state. 
7. The concepts of energy and work. Energy and the first law of thermodynamics. 
8. The concepts of entropy and  the second law of thermodynamics. Entropy and system 

volume. 
9. The third law of thermodynamics. Adiabatic changes, isobaric and isothermal changes in 

enthalpy.  
10. Gibbs free energy. Temperature and pressure dependence of the Gibbs free energy. 
11.  Thermodynamics of multicomponental systems. Phases, components, the equation of 

phases, degrees of freedom. 
12.  Solutions - ideal, real, electrolytic. Concept of chemical potential. 
13.  Solid solution, processes of disintegration (exsolution) of solid solution. 
14.  Thermodynamic parameters and phase diagrams of two and three-componental systems. 
15.  Thermodynamic model of magmatic melt. Structure of silicate melt. 
16.  Rockforming and trace elements. Geochemistry of trace elements, areas of use. 
17.  Principles of element classifications. Goldschmidt’s classification. 
18.  Geochemical classification of elements on their behaviour in lithosphere. 
19.  Volatile and semivolatile elements. Their typomorphic features and behaviour in 

geological processes. 
20.  The alkali and alkaline earth elements. Volatile and semivolatile elements. Their 

typomorphic features and behaviour in geological processes. 
21. Rare-earth elements. Their typomorphic features and behaviour in geological processes. 

The diagram of distribution of rare-earth elements. 
22. The  HFS elements. Their typomorphic features and behaviour in geological processes. 

Distribution of HFS elements in subduction zones. 
23. Transition and precious metals. Their typomorphic features and behaviour in geological 

processes. The diagram of distribution of platinum group precious metals. 
24. Mechanisms of trace elements distribution at processes of partial melting. Value of 

partition coefficient. 
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25.  Mechanisms of trace elements distribution at processes of crystallization. Value of 
partition coefficient. 

26.  Basic postulates of isotopic geochemistry and geochronology. 
27.  Some features of dating of geological objects with using U-Th-Pb, Rb-Sr and K-Ar 

methods. 
28.  Some features of dating of geological objects with using Sm-Nd Lu-Hf, Re-Os methods. 
29.  Geochemistry of stable isotopes. Isotope fractionation, mechanisms and methods of 

studying. 
30.  Sulfur isotopes and methods of studying of ore forming processes. 
31.  Cosmogeochemistry, history of development and methods of investigations.   
32. Present hypotheses abount universe formation, processes of nucleosynthesis in interstellar 

space 
33. Solar system, protoplanetary stage of formation and subsequent evolution of the Earth. 
34.  The basic differences between the structure, composition and evolution of the Earth and 

other terrestrial group planets.  
35.  Meteorites. Principles of classification of meteoritic bodies. 
36.  Chondritic meteorites is the most «primitive objects» of solar system. 
37. Mineralogical, geochemical and isotopic features (isotopic anomalies) of meteorites. 

Methods of meteorite age determinations. 
38. Hypotheses of the Moon formatio. Some features of structure, composition and evolution 

of the Moon.  
39. The hypothesis of huge impact as an alternative hypothesis of formation of the Moon. 
40. Composition of the Earth’s mantle. Existing methods and techniques of mantle 

composition discovering. 
41. Heterogeneity of mantle composition, phase transitions and mantle geospheres. 
42. Presence of global heterogeneity level on depth of 660 km and its influence on processes 

of mantle convection and plate tectonics. 
43. Level D ″ between core and mantle on depth of 2900 km and its role in formation of 

mantle plumes. 
44. Concept of primitive mantle, primary magmatic ocean and the subsequent mantle 

differentiation. 
45. The Earth's core, a hypothesis of core formation. Difference between the Earth and other 

planets of terrestrial group. 
46. Geochemical characteristics of basalts and geochemical reservoirs in mantle. 
47. Concepts of depleted and enriched mantle reservoirs. 
48. Evolution of depleted upper mantle. 
49. Geochemical evolution of mantle-plume reservoirs. 
50. Mantle plumes and composition of subcontinental lithospheric mantle. 
51. Оceanic, continental and transition crust. 
52. The basic differences in structure, composition, physical properties and geochemistry of 

continental, transition and oceanic crust. 
53. Processes in subduction zones and geochemical features of island-arc volcanites. 
54. Processes magmatic formations in subduction zones. The role lithospheric slab, mantle 

wedge and sedimentary rocks of oceanic bottom. 
55. Composition of continental crust. Geochemical features of the upper and bottom lower 

crust. 
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56. Processes of accretion of continental crust. Rate and intensity of crustal growth processes 
in geological time. 

57. Mechanisms and geodynamic conditions of accretion of continental crust. 
58. Plate-tectonic and plume-tectonic hypotheses of accreation of continental crust. 
59. Some features of processes of continental crust accretion in Archean.  
60. The hypothesis of granitisation and magmatic replacement as an alternative hypothesis of 

formation of grey-gneisses Archean crust. 
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