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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з провідними положеннями сучасної  
ізотопної геохімії та космохімії, їх завданнями та розділами, вироблення у студентів 
навичок використання космохімічних даних, результатів ізотопного датування, даних 
дослідження радіогенних та стабільних ізотопів в геохімічних побудовах.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів «Мінералогія з основами кристалографії», «Основи 

геохімії», «Основи фізичної геохімії», «Аналітична геохімія». 
2. Володіння базовими знаннями в області петрографії та літології. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В курсі студентам надаються знання щодо мети, задач та значення сучасної космохімії 
та ізотопної геохімії в геологічних дослідженнях. Охарактеризовано сучасні методи 
визначення ізотопного складу порід, руд та мінералів. Наводяться головні положення 
геохімії радіоактивних, радіогенних ізотопів (закон радіоактивного розпаду, його 
механізмами, сучасні методи ізотопної геохронології тощо). Викладаються головні 
положення геохімії стабільних ізотопів та засоби їх використання для встановлення 
джерела речовини в процесах магматизму та рудоутворення, а також умов їх реалізації. 
Студенти ознайомлюються з сучасними моделями нуклеосинтезу, оцінками космічної 
розповсюдженості елементів, складу планет та метеоритів, а також з використанням 
космохімічних даних в Rb-Sr, Sm−Nd та Lu−Hf ізотопних моделях еволюції Землі та, 
зокрема, системи мантія-кора. 

Завдання: 

- Ознайомлення студентів з завданнями та розділами сучасної ізотопної геохімії 
та космохімії, методами визначення ізотопного складу геологічних об’єктів, їх 
можливостями та умовами практичного застосування; 

- Ознайомлення студентів з головними положеннями геохімії радіоактивних та 
радіогенних ізотопів, законом радіоактивного розпаду та його механізмами, 
сучасними методами ізотопної геохронології та їх практичним застосуванням; 

- Ознайомлення студентів з головними положеннями геохімії стабільних ізотопів 
та їх використанням для встановлення джерела речовини в процесах 
магматизму та рудоутворення, а також умов їх реалізації; 

- Ознайомлення студентів з сучасними моделями нуклеосинтезу, оцінками 
космічної розповсюдженості елементів, складу планет та метеоритів, а також з 
використанням космохімічних даних в Rb−Sr, Sm−Nd та Lu−Hf ізотопних моделях 
еволюції Землі та її  системи мантія−кора. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Код Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і навчання 

Форма/Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

1.1 Задачі та розділи сучасної 
ізотопної геохімії та космохімії, 
методи визначення ізотопного 
складу геологічних об’єктів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 5% 

1.2 Обирати оптимальні сучасні 
методи одержання первинних 
ізотопно-геохімічних даних 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 5% 

2.1 Геохімія радіоактивних та 
радіогенних ізотопів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

До 20% 



2.2 Вибирати оптимальні за 
ефективністю методи ізотопної 
геохронології для практичного 
застосування  

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 10% 

3.1 Геохімія стабільних ізотопів лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 10% 

3.2 Вибирати оптимальні за 
ефективністю пари стабільних 
ізотопів для практичного 
застосування  

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 10% 

4.1 Сучасні моделі нуклеосинтезу, 
оцінки космічної 
розповсюдженості елементів, 
складу планет та метеоритів, 
використанням космохімічних 
даних в Rb−Sr, Sm−Nd та Lu−Hf 
ізотопних моделях еволюції 
Землі та системи мантія-кора 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 20% 

4.2 Використовувати ізотопні 
моделі еволюції Землі та 
системи мантія-кора в 
геохімічних дослідженнях 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова робота, 
опитування 

до 20% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота. 

Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з додатковим опитуванням (задачі та розділи сучасної ізотопної 

геохімії та космохімії, методи визначення ізотопного складу геологічних об’єктів, 
геохімія радіоактивних та радіогенних ізотопів) – 20 балів (рубіжна оцінка 12 
балів) 

2) Контрольна робота з додатковим опитуванням (геохімія стабільних ізотопів, 
космічна розповсюдженість елементів, ізотопні моделі еволюції Землі та системи 
мантія-кора) – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту: максимальна оцінка 40 
балів, рубіжна оцінка 24 балів.  
Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих в результаті підсумкового 
оцінювання у формі іспиту.  
Остаточна оцінка враховує оцінки, отримані з інших дисциплін блоку «Геохімія 
(додаткові глави)»: «Методи обробки геохімічних даних», «Геохімічні методи 
пошуків», «Геохімія природних ландшафтів». 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абоіспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 



Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 2 письмових модульних контрольних робіт з додатковим 
опитуванням. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту.  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  теми 

лекції Практичні  Самостійна 
робота 

Розділ1. Задачі та розділи сучасної ізотопної геохімії та космохімії, методи визначення 
ізотопного складу геологічних об’єктів. Геохімія радіоактивних та радіогенних ізотопів 

1 

Вступ. Задачі та розділи сучасної ізотопної 
геохімії та космохімії 

Тема 1. Методи визначення ізотопного складу 
геологічних об’єктів  

4 - 6 

2 Тема 2. Геохімія радіоактивних та радіогенних 
ізотопів 

12 - 10 

 Контрольна робота 1 2 - - 
Розділ 2. Геохімія стабільних ізотопів, космохімічні дані та ізотопні моделі еволюції Землі 

та системи мантія-кора в геохімічних дослідженнях  
3 Тема 3. Геохімія стабільних ізотопів 4 - 8 

4 
Тема 4. Космохімічні дані, ізотопні моделі 

еволюції Землі та системи мантія-
кора в геохімічних дослідженнях 

4 - 6 

 Контрольна робота 2 2 - - 

 ВСЬОГО 28 - 30 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг – 60 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 30 год. 

Теми для самостійного навчання (додаток 1): 
1. Задачі та розділи сучасної ізотопної геохімії та космохімії.. 
2. Методи визначення ізотопного складу геологічних об’єктів. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
Основні: 

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. 

Додаткові: 
1. Маракушев А.А. Космическая петрология – М.:Наука, 2003. – 389 с.  
2. Соботович Э.В. Изотопная космохимия. – М.: Атомиздат, 1974. – 208 с.  
3. Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. – 

М.: Мир, 1988. – 384 с.  


