
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

Геологічний факультет 
 
 
 
 
кафедра геофізики 
 
 
 
 
 
Укладач: доктор геологічних наук, проф. Бахмутов В.Г. 

 
 
 

Фізична геотектоніка 
 

РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 

для студентів І курсу магістратури спеціальності 8.070709 – Геофізика 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено 
на засіданні кафедри 
Протокол № _12__ 
від 
„_13__”__04______2010_р. 
Зав. кафедри 
 
__________ ____________ 

проф. Вижва С. А. 

Декан факультету  

 
__________ проф. Вижва С. А. 
 

 
 

 
 
 

КИЇВ-2010 



 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізична геотектоніка».  
доктор геологічних наук, професор  Бахмутов Володимир Георгійович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лектор: д.г.н. Бахмутов В.Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погоджено 
з науково-методичною комісією 

«_18_» _____05_________ 2010_р. 
 

___________________________ 
Підпис голови НМК факультету/ інституту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВСТУП 

Дисципліна "Фізична геотектоніка" є базовою нормативною дисципліною для 
спеціальності "геофізика", що викладається на І курсі магістрам в І семестрі, в тому числі 
всього: 72 години, з них 34 годин лекцій, 6 годин поточні та передекзаменаційні 
консультації,  8 годин контрольні роботи,  38 годин самостійні роботи, 7 годин екзамени. 
Закінчується іспитом в І семестрі. 

Метою навчальної дисципліни "Фізична геотектоніка" є подання студентам 
фундаментальних знань про геологічні моделі Землі та її оболонок, співставлення і оцінка 
їх взаємодії з геофізичними моделями в процесі становлення загальних уявлень про 
будову і вік Землі. 

Завдання курсу: ознайомлення студентів з основними методами геологічних 
досліджень, речовинним складом земної кори і мантії, умовами утворення порід, з 
оцінкою ролі ендогенних і екзогенних процесів  в історії формування Землі як планети, 
аналіз ймовірних фізичних механізмів, аналіз основних структурних елементів земної 
кори і літосфери, їх будови і еволюції, сучасні уявлення про причини і механізми рухів 
земної кори, сучасні тектонічні концепції. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 
дисципліна "Фізична геотектоніка" є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", є окремою спеціальною дисципліною з базовим 
матеріалом, викладеним у курсах «Загальна геологія», «Фізика Землі», «Механіка 
суцільного середовища», «Петрофізика», «Структурна геологія». 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 
"Фізична геотектоніка" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається 
з 2 модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною 
шкалою в кожному семестрі окремо.  

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та 
контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може 
отримати максимально _15__ балів за усні відповіді, _15_ за доповнення на практичних 
заняттях в кожному зі змістових модулів. 

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи. 
За результатами студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 

розраховується як середньозважене оцінок за кожен модуль та оцінки за іспит  за 
наступною формулою. 

 
 Змістовий 

модуль 1 ( 1М1 ) 
Змістовий 

модуль 2 ( 2М2 ) 
іспит Разом 

(підсумкова оцінка) 
Вагові 

коефіцієнти (%) 
30% 

k3=0,3 
30% 

k4=0,3 
40% 

kісп2=0,4 100% 

Максимальна 
оцінка в балах 100 100 100 100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 

Розрахунок підсумкової оцінки за другий семестр (зваженої): 
ПО= ЗМ3× k3+ ЗМ4 × k4 + КПМ × kісп2 . 

 
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 відповідності1 
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не 
допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Фізична геотектоніка". 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ   

                                                 
 



Кількість годин 

№
 т
ем
и 

НАЗВА ТЕМИ 
Лекції Лабора-

торні 
Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ І МЕХАНІЗМИ РУХІВ 
 ЗЕМНОЇ КОРИ 

1 Предмет, методи і основні етапи розвитку 
геотектоніки  2  2 

2 Методи фізичної  геотектоніки 2  4 

3 Загальні уяви про тектоносферу і глибинні 
надра Землі 2  4 

4 
Концепція тектоніки літосферних плит, її 
основні положення і протиріччя 
 

2  2 

5 Концепція  мантійних плюмів 2  2 

6 Джерела енергії глибинних геологічних 
процесів 2  2 

7 Конвекція в мантії Землі 2  2 

8 Сучасні уявлення по механізм тектонічних рухів 
і деформацій літосфери 4  2 

9 Ротаційний і космічний фактори в геодинаміці 2  2 
     

Модульна контрольна робота 1    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  СТРУКТУРИ ЗЕМНОЇ КОРИ І ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ 

10 Особливості сучасної структури земної кори: 
ріфти і грабени 

2  4 

11 Особливості сучасної структури земної кори: 
прогини на континентальній корі 4  4 

12 Основні механізми занурення континентальної 
кори 4  2 

13 Формування складчастих поясів і гороутворення 2  4 

14 Загальна сучасна схема розвитку земної кори і 
нафтогазоносні басейни 2  2 

     
Модульна контрольна робота 2    

Всього 34  38 
 
Загальний обсяг 72 год. 
Лекції – 34 год. 
Лабораторні – 0  год. 
Самостійна робота - 38 год. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І .  СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ І МЕХАНІЗМИ 

РУХІВ ЗЕМНОЇ КОРИ 
 

ТЕМА 1. «Предмет, методи і основні етапи розвитку геотектоніки» (2 год.) 
 

Лекція. Основна мета курсу Фізична геотектоніка. Зв'язок з іншими дисциплінами. 
Задачі, що вирішуються. Геотектоніка і геодинаміка. Розділи геотектоніки. Морфологічна 
геотектоніка, регіональна геотектоніка, історична геотектоніка і неотектоніка. Основні 
фізичні причини рухів і деформацій земної кори і мантії. Фізична геотектоніка. 



Фундаментальне і прикладне значення фізичної геотектоніки. Основні етапи розвитку 
геотектоніки і геодинаміки, формування фізичної геотектоніки як наукової дисципліни.  

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Етапи розвитку геотектоніки.  
 
Література [1, 2]. 

 
ТЕМА 2. «Методи фізичної  геотектоніки» (2 год.) 

 
Методи геотектоніки. Структурний аналіз, методи порівняльної тектоніки, 

геодезичні методи, геоморфологічні методи, аналіз фацій і потужностей, аналіз формацій, 
аналіз неузгодженостей і перерв. Фізичне моделювання. Методи сейсмостратиграфії і 
сейсмотомографії. Геофізичні і геохімічні методи в фізичній геотектоніці. Головні 
джерела інформації про глибину будову земної кори і мантії.  

 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Геофізичні методи дослідження глибинної будови Землі.  
Література [1, 2, 7]. 

 
ТЕМА 3. «Загальні уяви про тектоносферу і глибинні надра Землі» (2 год.) 

 
Океанічна кора, її структура, особливості будови.  Офіоліти. Континентальна кора, 

її структура, особливості будови. Поверхня Мохоровичича та верхня мантія. Сучасні 
відомості про будову середньої, нижньої мантії і ядра Землі. Сейсмотомографічне і 
мінералогічне обґрунтування границь геосфер. Мінералогічні перебудови при різних Р-Т 
умовах. Літосфера і астеносфера. Ізостазія і гляціоізостазія.  
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Будова земної кори, мантії і ядра.  
 

Література [1, 2]. 

 
ТЕМА 4. «Концепція тектоніки літосферних плит, її основні положення і протиріччя» 
(2год.) 

 
Розвиток гіпотез фізичних механізмів рухів земної кори (гіпотези підняття, 

контракції, пульсаційна, ротаційна, розширення Землі, глибинної диференціації, дрейфу 
материків). Формування сучасної наукової теорії тектоніки плит. Основні положення 
тектоніки літосферних плит (ТЛП). Фізичні особливості літосфери і астеносфери. 
Літосферні плити на поверхні земної кулі. Рухи літосферних плит. Спредінг, субдукція, 
колізія. Конвергентні і дивергентні границі, трансформні розломи. Границі літосферних 
плит. Потрійні зчленування. Теорема Ейлера і її застосування в палеотектонічних 
реконструкціях. Поняття мантійної конвекції як основної рушійної сили горизонтальних 
рухів літосферних плит. Основні протиріччя в ТЛП.  
 
Література [4,5,6]. 

 
ТЕМА 5. «Концепція  мантійних плюмів» (2 год.) 



 
Основні положення плюм-тектоніки. Гарячі точки і мантійні плюми. Розташування 
«гарячих точок» на поверхні земної кулі. Метод «Гарячих точок». Феноменологічна 
модель плюму як елемента геодинаміки й еволюції Землі.  Модель «гарячої Землі»  
В.В.Кузнецова, її основні положення. Діаграма фазової рівноваги речовини Землі. 
Поняття кондуктивного і конвективного теплопереносу.  Сучасні уявлення про фізику 
утворення плюму. Основні етапи еволюції плюму та їх зв’язок з геолого-геофізичними 
процесами.  Шкала магнітної полярності. Суперхрони. Суперплюми, їх прояв в 
геологічній історії Землі.  Основні положення «плюм - тектоніки»  у зв’язку з ТЛП, 
дискусійні питання.  
 
Література [4,5,6] 

 
ТЕМА 6 . «Джерела енергії глибинних геологічних процесів» (2 год.) 
 
Планета Земля як «теплова машина». Джерела енергії земних процесів. Енергетичний 
баланс Земля. Радіогенне тепло. Глибинна гравітаційна диференціація. Мантійний 
діапіризм. Земні припливи,  їх еволюція. Ротаційний і космогений фактори. Реологічні 
властивості корит і мантії, літосфери  і астеносфери.  

 
Література [4,5,6,7] 

 
 

ТЕМА 7 . «Конвекція в мантії Землі» (2 год.) 
 
 Поняття теплової конвекції. Змушена і вільна теплова конвекція. Умови прояви 
теплової конвекції, число Релея. Кондуктивний і конвективний механізми передачі тепла. 
Формування комірок Релея. Конвекція і тектоніка літосферних плит. Хіміко-щільнісна 
конвекція.  Загальномантійна і двоярусна конвекція. Схема мантійних течій, її 
відображення в геологічних процесах.  
 

Література [4,5,6] 

 
ТЕМА 8. «Сучасні уявлення по механізм тектонічних рухів і деформацій літосфери» 

(4 год.) 
 
Основні положення концепції ТЛП в світлі сучасних геолого-геофізичних даних. 

Тектоніка малих пліт на ранньому етапі розвитку Землі.  «Плейт-тектоніка» і «плюм-
тектоніка»,   протиріччя і дискусійні питання. Моргановскі і Андерсоновські плюми. 
Проблема стаціонарності коренів плюмів. Загальні тенденції в зміні радіусу і об'єму Землі. 
Сучасні пульсаційні гіпотези розвитку Землі. Основні положення геодинаміки ієрархічно 
співпідлеглих геосфер. Цикли Вілсона, Бертрана, Штілле, їх зв'язок з динамікою геосфер.  
 
Література [4,5,6,7] 

 
ТЕМА 9 . «Ротаційний і космічний фактори в геодинаміці.» (2 год.) 
. 
Планета Земля як складна багатошарова динамічно активна нерівноважна відкрита 

систему, що самоорганізовується і саморозвивається, яка є  унікальною серед інших 
планет Сонячної системи. Ротаційний фактор. Ротаційний механізм регмагенезу. Сила 



Коріоліса, її зв'язок з твердими припливами і мантійною конвекцією.  Зміна швидкості 
осьового обертання Землі. Космічний фактор. Схема припливної еволюції системи Земля 
– Луна. Метеоритне бомбардування Землі. Астероїд Апофіз і космічна небезпека.  

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Ротаційний механізм за концепцією К.Ф.Тяпкіна.  
 

Література [4,5,6,7] 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ ІІ .  СТРУКТУРИ ЗЕМНОЇ КОРИ І ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ 

 ЇХ ФОРМУВАННЯ 
 

 
ТЕМА 10 . «Особливості сучасної структури земної кори: ріфти і грабени» (2 год.) 
 

Розтягання земної кори, її поглиблення і занурення. Основні види деформацій 
розтягання. Розтягання синтетичного і антитетичного типів. Континентальний 
рифтогенез. Структури, утворені розтяганням земної кори. Механізми рифтогенезу. 
Дніпровсько–Прип'ятській грабен. 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Основні види деформацій.  
 

Література [1,3,4,5]. 

 
 

ТЕМА 11 . «Особливості сучасної структури земної кори: прогини на континентальній 
корі » (4 год.) 

Глибокі прогини як один з головних типів структур континентальної кори. 
Формування глибоких прогинів, ймовірні механізми. Фізичний механізм розтягання кори. 
Механізм навантаження тектонічних покривів. Підкорова ерозія. Механізм 
термопружного стиску. Еклогітизація базальтового шару. Механізм океанізації 
(базифікації).   
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Головні типи структур континентальної кори.  
 

Література [1,3,4,5]. 

 
 
ТЕМА 12 . «Основні механізми занурення континентальної кори» (4 год.) 
 
Періодичність швидких занурень континентальної кори. Тектоно-седиментаційні 

цикли. Підняття на початку циклів. Швидкі занурення. Підняття і занурення в сучасну 
геологічну епоху.  Роль механізмів  розтягання у зануренні континентальної кори. 
Внутріконтинентальні прогини, континентальні схили пасивних окраїн, рифти і грабени. 
Фізичні умови, при яких  відбуваються деформації континентальної кори. Деформаційні 
властивості літосфери.  

 
Література [3,4,5]. 



 
 

ТЕМА 13. «Формування складчастих поясів і гороутворення» (2 год.) 
 
Основні проблеми, пов’язані з формуванням складчастих поясів. Занурення 

континентальної кори. Деформації літосфери під дією тиску. Зміна об’єму і щільності 
кори при стисненні. Закономірності розвитку і формування рельєфу при стисненні кори. 
Гороутворення і орогенез. Деформації кори під час гороутворення. Ймовірні механізми 
гороутворення. Механізм утворення астеносферних підняттів. Підйом аномальної мантії 
та її взаємодія з породами нижньої кори.  

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Складчасті пояси.  
 

Література [3,4,5]. 

 
ТЕМА 14 . «Загальна сучасна схема розвитку земної кори і нафтогазоносні басейни» 

(2 год.) 
 

Головні закономірності тектонічних рухів на континентах та їх  причини (узагальнення). 
Міогеосинкліналі і рифтові западини. Геодинамічні умови утворення нафтогазових 
басейнів. Умови для утворення і накопичення нафти і газу у платформних осадових 
басейнах. Осадконакочення  у міогеосінкліналях. Термічний режим осадових басейнів і 
міогеосінкліналей. Зв'язок родовищ вуглеводнів з глибинними структурами. 
 
 
Література [3,4,5,6]. 

 
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

 
Білет 1 
Мета та завдання предмету фізична  геотектоніка. 
Океанічна кора. 
Білет 2 
Внутрішня будова Землі. 
Фізика гляціоізостазії. 
Білет 3 
 Основні структурні елементи літосфери. 
Будова фундаменту давніх платформ. 

Білет 4 
Континентальна кора. 
Енергетичний баланс Землі. 
Білет 5 
Середня, нижня мантія і ядро Землі. 
Методи геотектонічних досліджень. 
Білет 6 
Загальні уяви про тектоносферу і глибинні надра Землі. 
Феноменологічна модель плюма як елемента геодинаміки і еволюції Землі. 
Білет 7 
Спредінг, субдукція; колізія. 
Джерела енергії глибинних геологічних процесів. 



Білет 8 
Фізичні умови виникнення конвекції в мантії Землі. 
Комірки Бенара-Рэлея. 
Білет 9 
Загальна характеристика плюма 
 Ротаційний фактор в геодинаміці. 
Білет 10 
Гравітаційна диференціація речовини Землі.  
Космічний фактор в геодинаміці. 
Білет 11 
Літосфера і астеносфера. 
Теорема Ейлера  в тектоніці літосферних плит. 
Білет 12 
Реологічні властивості корит і мантії, літосфери  і астеносфери. 

Модель гарячої Землі.  

Білет 13 
Головні джерела інформації про внутрішню будову Землі. 
Офіоліти. 
Білет 14 
Основні положення тектоніки літосферних плит і мантійних плюмів. 
Походження океанів. 

Білет 15 
Розвиток уявлень про причини руху земної кори. 
Гіпотеза гарячих точок. 
Білет 16 
 Основні протиріччя у гіпотезі тектоніки літосферних плит. 
Одне- і двоярусна конвекція. 
Білет 17 
Основні положення тектоніки літосферних плит. 
Модель двох'ярусної конвекції 

Білет 18 
 Сучасні уявлення про будову земної кори. 
Модель плюма, вихід плюма на поверхню Землі.  
Білет 19 

Сучасні уявлення про будову  мантії.  
Загальні положення плейт-тектоніки і плюм-тектонікі. 
Білет 20 
Сучасні уявлення по механізм тектонічних рухів а деформацій літосфери. 
Фізика плюмів і суперплюмів. 

 
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

Білет 1 
Ріфти і грабени 
Роль глибинних розломів в розвитку земної кори.  

Білет 2 
Основні види деформацій розтягання.  
Кондуктивний  механізми передачі тепла. 
Білет 3 
Континентальний рифтогенез.  
Основні типи тектонічних рухів. 



Білет 4 
Структури, утворені розтяганням земної кори. Механізми рифтогенезу.  
Термогазова дифузія. 

Білет 5 
Формування глибоких прогинів, ймовірні механізми.  
Конвективний тепло перенос. 

Білет 6 
Фізичний механізм розтягання кори.  
Гіпотеза термо-гравітаційної конвекції в зовнішнім ядрі. 
Білет 7 
Механізм навантаження тектонічних покривів.  
Типізація розломів. Глибинні розломи. 
Білет 8 
Підкорова ерозія.  
Континентальні платформи. 
Білет 9 
Механізм термопружного стиску.  
Геосинкліналі та орогени.  
Білет 10 
Основні механізми занурення континентальної кори 
Континентальні рифти. Ендогенні режими і стадії континентального рифтогенезу. 

Білет 11 
Тектоно-седиментаційні цикли.  
Металогенія основних тектонічних елементів Землі. 

Білет 12 
Роль механізмів  розтягання у зануренні континентальної кори.  
Періодичність ендогенних процесів Землі. 
Білет 13 
Внутріконтинентальні прогини, континентальні схили пасивних окраїн, рифти і грабени. 
Геодинаміка ієрархічно співпідлеглих геосфер. 
Білет 14 
Фізичні умови, при яких  відбуваються деформації континентальної кори.  
Основні структурні елементи океанів. 

Білет 15 
Деформаційні властивості літосфери.  
Типи дислокацій земної кори. 
Білет 16 
Занурення континентальної кори.  
Тектонічна будова і розвиток океанів. 
Білет 17 
Деформації літосфери під дією тиску. 
Структури осадового чохла. 

Білет 18 
 Зміна об’єму і щільності кори при стисненні. Закономірності розвитку і формування 
рельєфу при стисненні кори.  
Термічний режим осадових басейнів і міогеосінкліналей.  
Білет 19 
Фізичні  механізми гороутворення.  
Умови для утворення і накопичення нафти і газу у платформних осадових басейнах.  
 



Білет 20 
Міогеосинкліналі і рифтові западини. 
Геодинамічні умови утворення нафтогазових басейнів. 
Білет 21 
 Зв'язок родовищ вуглеводнів з глибинними структурами. 
Складчасті пояси.  
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