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ДОДАТОК  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  
ОСНОВИ ІЗОТОПНОЇ ГЕОХІМІЇ ТА КОСМОХІМІЇ  

 
Викладач: Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри 
мінералогії, геохімії та петрографії (електронна пошта - shnyukov@mail.univ.net.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох 
формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку 
роботи. Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні.  

У визначений лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість 
проконсультуватися із викладачем за кожною з тем за допомогою web-ресурсу Google 
Class або за електронної пошти.  

Після опрацювання кожної теми студент має виконати завдання отримане від 
викладача згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання, що 
необхідно буде виконати: 1) укласти у тезовій формі конспект на задану тему, 2) дати 
відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення.  

Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати 
відповіді викладачу на його електронну пошту не пізніше визначеного графіком 
терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не 
зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити конспект у 
тезовій формі та відповісти на теоретичні питання. Якщо студент отримає оцінку «не 
зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу 
повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та 
отримання відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені 
нижче теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. Вона включає в себе 
4 теоретичні питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на самостійну роботу. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
 повнота розкриття питання     1 бал; 
 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому занятті з курсу у березні 2018 р. Її 
тривалість – 1 академічна година.  
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Задачі та розділи сучасної ізотопної геохімії та космохімії.. 
2. Методи визначення ізотопного складу геологічних об’єктів. 

Індивідуальний графік роботи на період 12.02.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1. Задачі та розділи сучасної ізотопної геохімії та космохімії 
1. 12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 12.02.2018 – 15.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 15.02.2018, 11:00-12:40 Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 15.02.2018, 14:00 - Виконання студентом завдань за темою 1 



 2 
18.02.2018, 12:00 

5. 18.02.2018, 12:00 - 
19.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором завдань студентів за темою 1.  
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2. Методи визначення ізотопного складу геологічних об’єктів 
6. 20.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7. 20.02.2018 – 23.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8. 21.02.2018, 11:00-12:40 Консультація лектором студентів за темою 2 
9. 20.02.2018, 14:00 - 

23.02.2018, 12:00 
Виконання студентом завдань за темою 2 

10. 26.02.2018, 12:00 – 
28.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором завдань студентів за темою 2.  
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 1. Задачі та розділи сучасної ізотопної геохімії та космохімії 
Сучасна ізотопна геохімія та космохімія є основою сучасних уявлень про утворення Землі 
(а також. інших планет земної групи та значної кількості екзопланет), її розвиток та історію, 
динамічний стан континентального та океанічного типів кори (літосферної мантії), їх 
геодинаміку та утворення сучасних родовищ корисних копалин. Сучасні задачі та 
відповідні розділи ізотопної геохімії покликані підвищити коректність цих уявлень.  

Завдання для засвоєння за темою 1: 
1. Укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому висвітлити найголовніші 

задачі, розділи та значення сучасної ізотопної геохімії та космохімії 
2. Дати відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення. 

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Фор Г. Основы изотопной геологии. – М.: Мир, 1989. – 590 с.  
2. Хендерсон П. Неорганическая геохимия. – М.: Мир, 1985. – 339 с.  
3. Барабанов В.Ф. Геохимия. –Л.: Недра, 1985. – 423 с.  
4. Маракушев А.А. Космическая петрология – М.:Наука, 2003. – 389 с.  
5. Соботович Э.В. Изотопная космохимия. – М.: Атомиздат, 1974. – 208 с.  
6. Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. – 

М.: Мир, 1988. – 384 с.  

Тема 2. Методи визначення ізотопного складу геологічних об’єктів 
Всі існуючи методи поділяються на дві групи – методи аналізу макрозразків та методи 
локального ізотопного аналізу. Їх порівняльна характеристика й є змістом теми 2..  

Завдання для засвоєння за темою 2: 
1. Укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому порівняльно висвітлити 

існуючі методи визначення ізотопного складу порід, руд, та мінералів.  

2. Дати відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення. 

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Фор Г. Основы изотопной геологии. – М.: Мир, 1989. – 590 с.  
2. Хендерсон П. Неорганическая геохимия. – М.: Мир, 1985. – 339 с.  
3. Барабанов В.Ф. Геохимия. –Л.: Недра, 1985. – 423 с.  
4. Маракушев А.А. Космическая петрология – М.:Наука, 2003. – 389 с.  
5. Соботович Э.В. Изотопная космохимия. – М.: Атомиздат, 1974. – 208 с.  
6. Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и 

эволюция. – М.: Мир, 1988. – 384 с.  
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Для студентів 
 

галузь знань              Природничі науки 

спеціальність  Науки про Землю 

освітній рівень  бакалавр 

освітня програма  геологія 

вид дисципліни  вибіркова 
семестр   8 
 

  Гр. геохімії і мінералогії  
1 Дмитрієв Юрій 
2 Дягілев Максим 
3 Дяченко Ігор 
4 Марущенко Олександра 
5 Пільчевський Олександр 
6 Присяжнюк Віктор 
7 Руденко Максим 
8 Скрильнікова Юлія 
9 Шаповал Денис 

 


