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Вступ 
  

 
  Спеціальний курс „Геодинаміка геосфери” розроблено для студентів геологічної 
спеціальності 1 курсу магістратури (спеціальність – 8.04010301 «Геологія» та 8.04030103 
«Геофізика»). Курс читається у 2 семестрі в обсязі 108 год., у тому числі лекцій – 28 год., 
практичних – 14 год., самостійна робота – 66 год. Іспит 2 семестрі. 
Головна мета курсу - Спеціальний курс «Основи геодинаміки» розроблено з метою 
поглибленого вивчення студентами геодинамічної складової тектонічних процесів у 
літосфері, котрі рзглядаються у курсі «Геотектоніка» та ознайомлення із сучасними 
даними щодо зв’язку  цих процесів з еволюцією глибинних геосфер планети: мантії та 
земного ядра. Окрім опрацювання теоретичного матеріалу, програма передбачає 
проеведення  практичних робіт по опрацюванню сучасних сейсмотомографічних даних, 
наявних моделей будови Землі та різномасштабних геодинамічних карт. 
об’єкту геологічної науки обумовили значну дисциплінарну диференціацію. Не завжди 
достатні міждисциплінарні зв’язки обумовили певну розпорошеність та локальний 
характер проблематики окремих дисциплін, а також іноді суттєві понятійно-
термінологічні розбіжності. В той же час у магістрів, як науковців, повинне послідовно 
формуватись розуміння планети як єдиної системи, складатись уявлення про 
найважливіші проблеми її будови та розвитку, зв’язок із ними локальних та регіональних, 
теоретичних і прикладних проблем, а також вироблятись власні шляхи їх розв’язку. 
Цьому може сприяти хоча б короткий огляд сучасного бачення головних проблем геології 
та існуючих гіпотез щодо їх розв’язку, що й передбачається програмою спецкурсу. 
За результатами вивчення курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь. 

1) засвоїти теоретичний матеріал, передбачений програмою курсу, зокрема 
сучасні дані щодо будови та розвитку Землі та основних геосфер, розвитку 
ендогенних та екзогенних процесів, взаємозв’язку різнотипного 
петрогенезису, структуроутворення та рудогенезу; 

2) уяснити рівень та характер теоретичних проблем, що стоять перед 
сучасними геологами; 

3) отримати навички співставлення існуючих уявлень та гіпатез з тих чи інших 
проблем, фурмулювання та аргументації власних уявлень з використанням 
даних, отриманих під час засвоєння теоретичних курсів, проходження 
навчальних практик  та аналізу літературних джерел. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт протягом семестру із можливою 
максимальною оцінкою у 30 балів кожна, а підсумковий контроль проводиться у вигляді 
екзамену із виконанням письмових і усних завдань і максимальною оцінкою у 40 балів. 
Таким чином, сумарна максимальна можлива оцінка складає 100 балів. Для відмінної 
оцінки необхідно отримати 90-100 балів, для доброї – 65-90 балів, для задовільної – 60-64 
бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «незадовільно». 
 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ГЕОДИНАМІКА ГЕОСФЕР” 

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

ІІ семестр 
Модульна  контрольна робота  1  – 30 балів. 

Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 бали 
Письмова контрольна робота  – 10 балів 

     Лабораторні роботи –  10 бали 
     Самостійна робота – 5 бали 
Модульна  контрольна робота  2  – 30 балів. 

Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 бали 
Письмова контрольна робота  – 10 балів 

     Лабораторні роботи –  10 бали 
     Самостійна робота – 5 бали 
Підсумковий - 
у формі іспиту – 40 балів 
 
ІІ семестр 
Змістовий модуль 1. Диференціаційні процеси та проблеми геологічної будови Землі. 

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

Змістовий модуль 2: Геодинаміка геосфер. 
Максимальна кількість балів – 30. 
 Термін -  3-я декада квітня 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Максимальна кількість балів – 40   
 
     Студент повинен:  
- розуміти  основні складові тектонічні процеси в літосфери 
- ознайомитись з сучасними даними щодо зв’язку цих процесів з еволюцією глибинних 

геосфер планети: мантії та земного ядра що й передбачається програмою спецкурсу. 
-  а також  опрацювання різномасштабних тектонічних карт та геодинамічної карти 
України 
 

 
Змістовий 
модуль 1 
 ( ЗМ1 ) 

Змістовий 
модуль 2 
 ( ЗМ2 ) 

Іспит 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 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 за 
два змістові модулі менше, ніж 20 балів, то він не допускається до іспиту і вважається 
таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни 
"Геодинаміка геосфер”. 

 
 

 
 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
І СЕМЕСТР 

Кількість годин № 
лекції 

Назва лекції 
Лекції прак

тичн
і 

Самос
т. роб. 

Інші 
фор
ми 

конт
рол
ю 

Змістовий модуль 1 
 Диференціаційні процеси та проблеми геологічної будови Землі. 

 
ТЕМА 1 

Методи дослідження глибинної будови планети та моделі будови 
1 Геодинаміка у циклі фундаментальних 

геологічних дисциплін. 
2  4  

2 Класичні та сучасні моделі будови Землі  2 2 4  
ТЕМА 2 

Тепловий режим планети 
3 Енергетичні джерела планети, форми 

теплопереносу. 
2  4  

4 Тепловий потік та його вимірювання на 
поверхні Землі. 

2 2 4  

ТЕМА 3 
Реологія гірських порід, геодинамічні ефекти обертання Землі. 

5 Пружність, повзкість та пластичність. 
Реологія літосфери, астеносфери та мантії 

2  5  

6 Геодинамічні ефеікти обертання Землі. 
Конвекція у мантії. 

1 
Контро

льна 
модуль

на 
робота 
(1 год) 

2 5  

Змістовий модуль 2  
Геодинаміка геосфер. 

ТЕМА 4 
Геодинаміка земного ядра 

7 Роль внутрішнього і зовнішнього ядер 
планети в історії Землі. 

2  5  

8 Природа магнітного поля Землі 2 2 5  
ТЕМА 5 

Геодинаміка мантії 
9 Структура мантії,  розподіл 

неоднорідностей та характер 
конвективних рухів  
 

2  5  

10 Геодинамічні процеси у верхній мантії. 
Проблема астеносфери 

2 2 5  

ТЕМА 6 
 

11 Земна кора і літосфера. Геодинамічні 2  5  



обстановки океанічної літосфери та 
перехідних зон континент-океан 

12 Геодинамічні обстановки континентів 2 2 5  
13 Тектоно-магматична активізація в історії 

планети. 
2  5  

14 Геодинаміка України 1 
Контро

льна 
модуль

на 
робота 
2 (1год) 

2 5  

 ВСЬОГО ЗА ІІ СЕМЕСТР 28 14 66  
 ВСЬОГО 28 14 66  

 
Загальний обсяг  108 год, у тому числі –  
Лекцій – 28 год, 
Лабораторних – 14 год 
Самостійна робота – 66 год. 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Диференціаційні процеси та проблеми геологічної будови Землі. 

Тема 1 
Методи дослідження глибинної будови планети та моделі будови Диференціаційні 

процеси та проблеми глибинної будови планети. 
Лекція 1. Геодинаміка у циклі фундаментальних геологічних дисциплін. – 2 год. 
Розглядається предмет та об’єкт дослідження геодинаміки та її зміст у різних геологічних 
школах. Підкреслюється значення сейсмології та сейсмотомографії  у дослідженні 
глибинних геолсфер. Аналізуються головні досягнення сучасної сейсмотомографії. 

Рекомендована література: [1,2,5,6,7,8] 
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.) Опрацювати літературу по лекційному 
матеріалі. Скласти сейсмологічні  моделі Землі. Написати реферат по темі.  
 Рекомендована література: 2,4,6,8[].  

 
Лекція 2. Класичні та сучасні моделі будови Землі.- 2 год. Розглядається сферично-
симетричні моделі будови планети з розподілом густини, прискорення сили тяжіння і 
тиску, а також сучасні моделі, що враховують особливості будови континентів і океанів та 
сейсмотомографічні дані щодо розподілу неоднорідностей у мантії Землі, зокрема, 
системи різноглибинних апвелінгів і даунвелінгів. Обговорюються характер та 
спрямування диференціації речовини Землі. 

Рекомендована література: [1,2,5,8] 
Практична робота 1. Графічне зображення та порівняльна характеристика 

моделей будови Землі. – 2 год.   
Підготовка до усіх  практичних робіт здійснюється за навчальним посібником: Шевчук 
В.В., Михайлов В.А. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки: Підручник. – 2-ге 
вид., випр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. – 328 с. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Вивчити та вміти анілізувати томографічні 
карти. Проаналізувати лекційний та практичний матеріал та написати реферат. 
 Рекомендована література: [1, 4].  

Тема 2 
Тепловий режим планети 

Лекція 3. Енергетичні джерела планети, форми теплопереносу. – 2 год. 
Аналізуються сучасні дані та уявлення про найголовніші джерела енергії, співвідношення 
їхніх потенціалів. Розглядаються різні форма теплопереносу та їх ефективність, 
стаціонарні та аномальні теплові режими, уявлення про термофлюїдні потоки та їх 
геодинамічне значення. Термопружність як силовий чинник. 

Рекомендована література:  [1,2,5,6,7] 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). За рекомендованою літературою 
опрацювати сейсмологічні і фізичні моделі будови Землі.  Співставити їх із 
сейсмотомографічними даними.  Написати реферат про латеральні неоднорідності 
планети. 

Рекомендована література: [1,8] 
Лекція 4. Тепловий потік та його вимірювання на поверхні Землі.- 2 год. Розглядаються 
засоби та методика вимірювання теплового потоку на континентах та в океанах, 
аналізуються характерні значення теплового потоку, вплив на нього різних факторів та 
існуюча система поправок. 

Рекомендована література:  [1,2,5,6,7] 
 



Практична робота 2. Аналіз графіків розподілу теплового потоку під різними 
геоструктурними зонами континентів. – 2 год. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опанувати тему Геодинаміка геосфер. 
Диференціаційні процеси та проблеми глибинної будови планети.” 
 За рекомендованою літературою опрацювати сейсмологічні і фізичні моделі будови 
Землі. співставити їх із сейсмотомографічними даними. Написати реферат про 
вертикальне розшарування та латеральні неоднорідності планети. 

Рекомендована література: [2,7,8] 
Тема 3 

Реологія гірських порід, геодинамічні ефекти обертання Землі. 
Лекція 5. Пружність, повзкість та пластичність. Реологія літосфери, астеносфери та мантії 
- 2  год. Розглядаються базові поняття механіки рідин, реологічні моделі та реальна 
поведінка корових і мантійних породних комплексів, а також вплив реології на 
конвективні процеси. 

Рекомендована література: [1,2,5,7,8] 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати тему „Диференціаційні 

процеси та проблеми глибинної будови планети.” Та співставити їх із 
сейсмотомографічними даними. Написати реферат на цю тему. 
Рекомендована література: :[2,7,8] 
 
Лекція 6. Геодинамічні ефекти обертання Землі. Конвекція у мантії – 1 год. Контрольно-
модульна робота №1. – 1 год. 
Розглядаються процеси, пов’язані з обертанням планети припливи, міграція полюсів, 
особливості теплової конвекції, критичні значення числа Релея та ровиток конвекції в 
наближенні граничного шару. Аналізується конвекція як можливий механізм тектоніки 
плит. Аналізуються одно- та двоповерхові конвективні комірки, а також системи 
насрізномантійних апвелінгів і наунвелінгів. 

Рекомендована література: [1,5,7,8] 
Практична робота 3. Аналіз базових реологічних моделей та моделі тектонічних 
процесів. – 2 год. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати тему „Деформаційні процеси у 
тектоносфері.”  за рекомендованою літературою опрацювати сейсмологічні і фізичні 
моделі будови Землі, співставити їх із сейсмотомографічними даними. 

Рекомендована література:  [2,7,8] 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 
1. Геодинамічні процеси та фізико-хімічний склад тектоносфери. 
2. Анализ континентальних та океанічних параметрів літосфери. 

Проблемні теми для обговорення: 
1. Гіпотези формування Сонячної системи. 
2. Вплив космічних факторів на перебіг геологічних процесів у межах Землі.  

Рекомендована література:  [1,5,6,7,8] 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

  1. Які геофізичні та геологічні прояви астеносфери, її параметри? 
  2. Які принципи побудови різнорівневих сейсмотомографічних карт? 
  3. Які основні рівні диференціації земної речовини? 
  4. Які співвідношення між ревматичними та тектонічними сітками   
 розломів літосфери? 



  5. Які реологічні особливості нижньої та верхньої кори? 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Геодинаміка земного ядра. 

Тема 4 
Геодинаміка земного ядра 

Лекція 7. Роль внутрішнього і зовнішнього ядер планети в історії Землі.. – 2 год. 
Розглянути сучасні дані щодо будови, складу та ротаційного режиму ядра. Обговорюється 
можливість неузхгодженості в обертанні геосфер. Аналізується модель генерації 
гіроскопічних сил у глибинних геосферах та у літосфері. 

Рекомендована література: [1,2,6,7,8] 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати тему „Деформаційні 

процеси у тектоносфері.” за рекомендованою літературою опрацювати сейсмологічні і 
фізичні моделі будови Землі, та написати реферат про латеральні неоднорідності планети. 

Рекомендована література: :[1,8] 
Лекція 8. Природа магнітного поля Землі.- 2 год. Розглядається  наслідки ротаційного 
режиму та конвективних рухів у ядрі , зокрема, їх роль у формуванні магнітного поля 
Землі. Палеомагнетизм.. 

Рекомендована література:  [1,3,5,6,7] 
Практична робота 4. Продовження практичної роботи № 3 – 2 год. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати тему Диференціаційні  процеси 
та за рекомендованою літературою  співставити  сейсмологічні та фізичні моделі із 
сейсмотомографічними даними. 

Рекомендована література:  [2,3,5] 
Тема 5 

Геодинаміка мантії 
 
Лекція 9. Структура мантії,  розподіл неоднорідностей та характер конвективних рухів  
 – 2 год. Розглядається уявлення щодо складу мантії з врахуванням результатів 
експериментальних досліджень. Аналізуються сейсмотомографічні розрізи і карти різних 
зрізів мантії. Аналізується співвідношення гарячих точок, плюмів, наскрізномантійних 
апвелінгів та їх природа. Досліджуються рушійні сили та механізми мантійних 
геодинамічних процесів. 

Рекомендована література: :[1,2,5,7] 
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.).  Опанувати тему „Геодинаміка геосфер”. 
Написати реферат на вертикальне розшарування. 

Рекомендована література:  [1,5,8] 
Лекція 10 Геодинамічні процеси у верхній мантії. Проблема астеносфери – 2 год. 
Аналізується уявлення про тектоносферу та астеносферу, співставляються різні точки 
зору щодо походження  астеносфери та її значення для процесів тектонгенезу. 

Рекомендована література: [1,2,5,7,] 
Практична робота 5. Потужність  земної кори в межах Украхни та її залежність від 
геологічної будови головних геоструктурних зон. . – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати тему: „Механізми 
міжплитної взаємодії та внутрішньоплитного структуроутворення. Геодинаміка сучасних 
літосферних плит. 

Рекомендована література: [2,6,8] 



Тема 6 
Геодинаміка тектоносфери 

 
Лекція 11.  Земна кора і літосфера. Геодинамічні обстановки океанічної літосфери 

та перехідних зон континент-океан.- 2 год. Аналізуються співвідношення понять земна 
кора і літосфера. На основі базових постулатів концепції літосферних плит розглядаються 
геодинамічні обстановки сучасних океанів, активних і пасивних континентальних окраїн. 
Особлива увага звертається будові та динаміці зон спредінгу, зон субдукції та 
прансформних розломів. Досліджуються особливості глибинної будови та динамічні 
аспекти виникнення пасивних окраїн континентів. 

Рекомендована література: [2,5,7,8] 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Засвоїти загальновизнаний розподіл 

сучасної літосфери на великі і малі плити. Вміти точно окреслити межі літосферних плит 
на тектонічних і геологічних картах світу. 

Рекомендована література: [1,6,8] 
Лекція 12. Геодинамічні обстановки континентів. – 2 год. Аналізуються динамічні  
аспекти древніх і молодих платформ, різновікових складчастих поясів та їх елементів. 
Розглядаються сучасне бачення співвідношень геосинклінально-платформної та 
плитотектонічної концепцій розвитку земної кори. 
Рекомендована література: [1,3,5,6] 
Практична робота 6. Аналіз геодинамічної карти світу  – 2 год. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Проаналізувати тектонічну сутність 
дивергентних, конвергентних та трансформних границь літосферних плит. 

Рекомендована література: [1,6,8] 
Лекція 13. Тектоно-магматична активізація в історії планети.– 2 год. Розглядаються 
етапи, тектонічний та магматичний аспекти глобальної тектономагматичної активізації, 
що відображає пульсаційний характер диференціаційних процесів і накладається на корові 
геоструктури  різного  віку і походження. Особлива увага звертається на пов’язані з 
такими активізаційними імпульсами процеси масового гранітоутворення, що прзвели до 
формування гранітного шару планети. 

Рекомендована література: [1,2,3,6] 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Вміти точно окреслити межі 

літосферних  плит на тектонічних і геологічних картах світу. 

Рекомендована література: [1,8] 
 
Лекція 14.  Геодинаміка України – 1 год. Контрольно-модульна робота № 2. – 1 год. 
Коротко розглядається тектонічне районування території України і динаміка формування 
головних геоструктур: Українського  щита, Карпатських та Кримських гір. 

Рекомендована література: [1,5,7,8] 
Практична робота 7. Аналіз геодинамічної карти України. – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Проаналізувати наявні геотектонічні та 
геодинамічні карти світу та окремих континентів,  підготувати реферати про геодинамічні 
відмінності різнотипних зон спредінгу та зон субдукції. 

Рекомендована література: [3,4,8] 
Типлві завдання до модульної контрольної роботи № 2. 
1. Геодинамічні зони України та їх прояви. 



2. Проаналізувати основні  структури Українського щита, України, дати 
парагенетичний аналіз. 

 
Проблемні теми для обговорення: 

 1. Який вплив має геодинаміка та гравітація на формування  структурних форм 
Землі. 

Рекомендована література: [1,6,8] 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

 1. Які головні геодинамічні  особливості континентальних та океанічних  
  рифтових систем? 
 2. Наведіть приклади крупних трансконтинентальних зсувних систем та  
  назвіть можливі причини їх формування. 
 3. Які головні етапи тектонічного розвитку Українських Карпат та їхня  
  геодинамічна суть? 

 
Контрольні питання до іспиту. 

1. Предмет геодинаміки, основні її завдання та методологія   
   геодинамічних досліджень. 

2. Геодинаміка й геотектоніка, основні  напрямки розвитку геодинаміки. 
3. Оболонкова будова Землі як наслідок диференціаційних процесів. 

      4.Сучасні сейсмологічні та фізичні моделі Землі.  
         
        5. Диференціаційні процеси та проблеми глибинної будови Землі 

  6. Які геофізичні та геологічні прояви астеносфери, її параметри? 
  7. Які принципи побудови різнорівневих сейсмотомографічних карт? 
  8. Які основні рівні диференціації земної речовини? 
  9. Які співвідношення між регматичними та тектонічними сітками   
   розломів літосфери? 
  10. Які реологічні особливості нижньої та верхньої кори? 

  11. Які головні геодинамічні  особливості континентальних та   
   океанічних    рифтових систем? 
  12. .Наведіть приклади крупних трансконтинентальних зсувних систем та  
  назвіть можливі причини їх формування. 
  13. Які головні етапи тектонічного розвитку Українських Карпат та їхня  
  геодинамічна суть. 

14. Літосфера континентальна і океанічна. 
15. Астеносфера: параметри, прояв у геофізичних полях, проблема 

походження та геотектонічні наслідки еволюції. 
16. Напруження та деформації в геологічних середовищах. Тензор 

деформації. 
17. Обертання Землі на різних етапах розвитку. 
18. Літосферні плити в геологічному минулому. 
19. Загальна кінематика літосферних плит та сучасний напружений стан 

літосфери. 
         20. Теплоперенос. Динаміка рідин та газів. Термофлюїдні  потоки та 
геодинаміка. Термопружність.                            
         21.Геодинамічні ефекти гравітації. 



 
 

Рекомендована література до курсу 
Основна: 

            Базові підручники: 
1. Шевчук В.В., Михайлов В.А. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки: 

Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський 
університет”, 2005. – 328 с. 

2. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинаміки: Учебник.- М.: Изд-
во МГУ, 1995. – 480 с. 
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