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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами і практичними 

методами радіогеохронології. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіння базовими знаннями в області загальної фізики, мінералогії та 
петрографії. 

Анотація навчальної дисципліни : 

В курсі студентам надаються знання щодо мети, задач та практичних навичок 
різноманітних ізотопних та пов’язаних з ними методів визначення віку геологічних утворень 

та процесів 

Завдання: (навчальні цілі) -  Ознайомлення студентів з практичними методами ізотопної 

геохронології 

Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти) Форма викладання 

і навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Закон радіоактивного розпаду, 
формули розрахунку ізотопного 
віку та  умови їх застосування 

лекція усне опитування до 10% 

1.2 Особливості використання 
різних ізотопних систем 

лекція усне опитування, 

письмова робота 
до 30% 

2.1 Розрахувати ізотопний вік Rb-Sr 
системи ізохронним методом 

лекція письмова 

контрольна робота 
до 30% 

2.2 Розрахувати ізотопний вік U-Pb 
системи методом Аренса-
Везерілла  

лекція письмова 

контрольна робота 
до 30% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота. 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Вміти застосовувати знання та сучасні  методи дослідження  

Землі та її геосфер для визначення і вирішення проблемних  

питань з мінералогії, петрології та геохімії.   
+ + + + 

2. Виявляти закономірності розподілу та формування мінералів у  

геологічних утвореннях; використовувати методики пошуків  

та оцінки родовищ корисних копалин на основі аналізу  

результатів мінералогічних, петрографічних та геохімічних  

досліджень. 

+ +   

3. Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну речовину  

природного та штучного походження. Визначати її генезис та 

вартість. 
+ +   

4. Застосовувати наукові знання для аналізу геохімічних,  

петрографічних та мінералогічних даних, отримувати  

конкретні результати та висновки. 
  + + 

 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

-  семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з розрахунку віку ізохронним методом – 30 балів (рубіжна оцінка 
18 балів) 

2) Контрольна робота з розрахунку віку методом Аренса-Везерілла – 30 балів (рубіжна 
оцінка 18 балів) 

- підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту (підсумкове оцінювання у 
формі іспиту є обов’язковим) 

 ЗМ1 ЗМ2 екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36  балів. Оцінка за 
іспит не може бути меншою за 24 бали для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

 

Організація оцінювання:  

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 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції Практичні  
Самостійна 

робота 

Частина 1.. Основні формули розрахунку віку, K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd методи 

1 

Вступ. Значення та особливості поняття часу 
в геології. Еволюція уявлень про вік 
Землі. Предмет та методи ізотопної 
геохронології 

Тема 1. Закон радіоактивного розпаду. 
Основні формули розрахунку віку.  

4 - 8 

2 
Тема 2.  K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, Re-Os, Lu-Hf, 

методи визначення віку 
14 - 26 

 Контрольна робота 1 - - 10 

Частина 2, U-Th-Pb та інші методи визначення віку 

3 Тема 3. U-Th-Pb метод та його модифікації 6 - 20 

4 
Тема 4. Інші методи визначення віку 

(трековий, за питомою активністю, 
нерівноважні методи) 

4 - 16 

 Контрольна робота 2 - - 10 

 ВСЬОГО 28 - ___90__ 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 



Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 90 год. 

Теми, винесені на самостійне вивчення : 

1. Re-Os та Lu-Hf методи визначення віку.. 
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