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ВСТУП 
 

Дисципліна «Регіональна геотектоніка з основами металогенії» є варіативною 
дисципліною, що викладається на IIІ курсі у другому семестрі в обсязі 126 годин, з них 
лекцій – 34 год., практичних занять – 34 год., самостійна робота – 58 год. Форма 
підсумкового контролю – іспит. За умови успішного опанування дисципліни студенту 
присвоюється 3.5 кредитів ECTS. 

Метою «Регіональної геотектоніка з основами металогенії» є ознайомлення студентів з 
основними тектонічними структурами Землі, їх будовою і розвитком, їхніми 
металогенічними особливостями.   

Завданням «Регіональної геотектоніки з основами металогенії» є виявлення загальних 
закономірностей будови основних тектонічних структур континентів і океанів 
(континентальних платформ, геосинкліналей та епігеосинклінальних орогенів, 
епіплатформних орогенів і континентальних рифтів, серединно-океанічних хребтів, 
океанічних плит і зон переходу континент-океан) як геологічної основи металогенічного 
аналізу і прогнозної оцінки територій на різні типи і види корисних копалин. 

Предметом вивчення є основні структурні елементи земної кори (континенти, океани, 
зони транзіталей та їх складові (древні і молоді платформи, щити і плити, геосинкліналі і 
зони тектоно-магматичної активізації, рифти і таке інше); родовища корисних копалин, 
притаманні різним типам тектонічних структур.  

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Регіональна 
геотектоніки з основами металогенії » студент повинен: 

1. Знати: 
- особливості геологічної будови основних тектонічних структур земної кори; 
- особливості їх походження і розвитку; 
- типи і види корисних копалин, пов’язаних з цими структурами; 
- особливості їх металогенії.  
2. Вміти: 
- аналізувати та оцінювати тектонічні особливості різнорангових об’єктів земної кори; 
- описувати тектонічні структури різного типу і рангу; 
- знаходити і пояснювати зв’язок розвитку процесу зруденіння з розвитком певних 

геологічних структур. 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Регіональна 

геотектоніки з основами металогенії» є основою створення різноманітних геологічних карт і 
прогнозно-металогенічних досліджень, що зумовлює її важливе практичне значення.   

Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані 
передусім на формування геологічного світогляду, забезпечує майбутніх спеціалістів 
важливим інструментом аналізу будь-якої геологічної ситуації. Завдяки цій дисципліні 
майбутній фахівець має отримати теоретичне підґрунтя проведення наукових і практичних 
геологічних досліджень в будь-якому регіоні земної кулі. 

Дана дисципліна тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами, як "Геотектоніка", 
"Металогенія", "Геологія родовищ корисних копалин". 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт 
протягом семестру, а також іспиту в кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у 
формі іспиту передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними 
роботами. Для отримання оцінки «задовільно» необхідно набрати не менше 60 балів, „добре” 
– не менше 75 балів, „відмінно” – не менше 90 балів. При отриманні кількості балів від 1 до 
59 виставляється оцінка «незадовільно». 

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною системою, 
яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки 
на іспиті за наступною формулою. 
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II семестр 
 Змістовий 

модуль І (ЗМ1) 
Змістовий 

модуль 2 (ЗМ2) 
Іспит Разом 

(підсумкова оцінка)
Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кіспит=0,4%

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за ІI семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1 × К1 + ЗМ2 × К2 + КПМ × Кіспит 
 
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 

 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
практичних і самостійних робіт – 5 балів.  

 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«Регіональна геотектоніки з основами металогенії» 

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

IІ семестр 
Модульна контрольна робота 1 – 30 балів 

Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
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Підсумковий контроль у формі іспиту. Іспит виставляється за результатами роботи 

студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на іспит – 40. 
 

IІ семестр 
Змістовий модуль 1: «Будова і металогенія континентальних платформ» 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада березня 
 
Змістовий модуль 2: «Будова і металогенія геосинклінально-складчастих поясів і 

океанів». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада квітня 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен засвоїти: 
- особливості будови основних структурних елементів континентів і океанів; 
- металогенічні особливості основних типів тектонічних структур; 
- зв’язок металогенії з тектонічним розвитком Землі.  

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Кількість годин № 

лекції 
 

Назва лекції Лекції 
 

Практичні 
 

Самостійна ро-
бота  

Змістовий модуль 1 
Будова і металогенія континентальних платформ 

1 Головні структурні елементи 
континентальних платформ 

2 2 4 

2 Будова і корисні копалини 
Східноєвропейської і Сибірської 
платформи 

2 2 4 

3  Будова і корисні копалини 
Африканської платформи   

2 2 4 

4 Будова і корисні копалини 
Північно- і Південноамериканської 
платформ 

2 2 4 

5 Будова і корисні копалини Західно-
Австралійської платформи 

2 2 4 

6 Особливості будови і металогенії 
протоплатформного етапу розвитку 
древніх платформ 

2 2 4 

7 Молоді платформи 2 2 2 
8 Особливості металогенії платформ  2 3 3 

Модульна контрольна робота 1 1   
Контрольна модульна робота 1 

Будова і металогенія континентальних платформ. Тектонічні рухи.  
 

Всього 17 17 29 
Змістовий модуль 2 

Будова і металогенія геосинклінально-складчастих поясів і океанів 
9 Особливості будови та розвитку 

складчастих поясів 
2 2 4 
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10 Будова і корисні копалини Урало-
Монгольського і 
Середземноморсько-Гімалайського 
рухливого поясу 

2 2 4 

11 Будова і корисні копалини 
Тихоокеанського рухливого поясу  

2 2 4 

12 Особливості металогенії 
складчастих поясів 

2 2 4 

13 Корисні копалини областей 
тектоно-магматичної активізації 

2 2 4 

14 Будова океанів 2 2 4 
15 Корисні копалини океанів 2 2 2 
16 Ендогенна металогенія і її зв'язок з 

тектонічним розвитком Землі 
2 3 3 

Модульна контрольна робота 2 1   
Контрольна модульна робота 2 

Будова і металогенія геосинклінально-складчастих поясів і океанів 
Всього 17 17 29 
Всього за IІ семестр 34 34 58 
 

Загальний обсяг 126 годин  
у тому числі:  
Лекції – 34 години 
Практичні роботи – 34 години 
Самостійна робота – 58 годин 
 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
“Будова і металогенія континентальних платформ” 

 
Лекція 1. Головні структурні елементи континентальних платформ – 2 год. 

Найважливішими структурними елементами протоплатформ є гранітно-гнейсові куполи і 
зеленокам’яні пояси (ЗКП). Для внутрішньої будови перших характерна куполоподібна 
структура, вони складені високометаморфізованими утвореннями, ступінь метаморфізму 
змінюється від амфіболітового до гранулітового, характеризуються складною поліфазною 
деформацією, присутні розшаровані магматичні комплекси. 

Прикладами ЗКП можуть бути структури Канадського щита, Південної Африки, Західної 
Австралії та ін. Вони характеризуються видовженою формою, складені потужними товщами 
основних і ультраосновних вулканітів, метаморфізованих до зеленосланцевої фації, 
перекритих кислими вулканітами та осадочними породами, характерна присутність 
толеїтових лав і коматіїтів. Зазвичай зеленокам’яні асоціації перекриті моласоїдними серіями 
протоплатформного етапу.  

Рекомендована література: [3, 5]  
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Охарактеризувати тектонічні і металогенічні 

особливості найважливіших структурних елементів континентальних платформ.  
Рекомендована література: [1, 14]  
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Навести приклади конкретних зеленокамяних 

поясів і надати їх металогенічну характеристику. 
Рекомендована література: [21, 36, 52] 
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Лекція 2. Будова і корисні копалини Східноєвропейської і Сибірської платформи – 2 год. 
Східноєвропейська платформа є найстарішим ядром Європейського континенту. 

Фундамент платформи складений дуже метаморфізованими архейськими і 
палеопротерозойськими породами, які виходять на поверхню у Балтійському та 
Українському щитах, на іншій частині (Російська плита) перекриті потужним чохлом 
платформних відкладів палеозою, мезозою і кайнозою. З породами фундаменту пов'язані 
родовища залізних руд (Кірунавара, Кривий Ріг, КМА), міді й нікелю, поклади апатиту 
(Хібіни),  кіанітових сланців, сірчаноколчеданих мідноносних руд,  золота та ін., а з 
платформним чохлом – родовища нафти і газу (Волго-Уральська нафтогазоносна провінція, 
Прип'ятська, Дніпрово-Донецька і Прикаспійська западини), кам'яних і калійних солей 
(Верхньокамський і Прип'ятський басейни), кам'яного вугілля (Львівсько-Волинський, 
Донецький, Підмосковний вугільні басейни), фосфоритів (Єгоріївське і В’ятсько-Камське 
родовища), бокситів, будівельних матеріалів.       

Фундамент Сибірської платформи, який виступає в Алданському щиті та Анабарському 
масиві, складений кристалічними породами раннього архею (гнейси і гранітогнейси), на які 
накладені відносно вузькі лінійні зеленокам’яні пояси пізньоархейського віку. З археєм 
пов'язані родовища залізистих кварцитів, мідно-нікелеві в розшарованих інтрузіях, азбесту, 
тальку, кобальту в габроїдах, стратиформні і пегматитові руди рідкісних металів, у 
палеопротерозої зустрічаються родовища мідистих пісковиків, колчеданних руд, азбесту, 
апатиту і титану мафічних інтрузій, кольорових і рідкісних металів, флюориту. З 
платформним чохлом пов'язані стратиформні мідні і поліметалічні руди, мідноносні моласи,  
карбонатні і  соленосні формації, нефелінові, магнетит-апатитові руди, алмази, солі.  

Рекомендована література: [2, 4, 47, 51, 56] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Охарактеризувати основні етапи розвитку 

Сибірської платформи і корисні копалини, пов’язані з ними. 
Рекомендована література: [7, 16, ]  
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Надати характеристику залізорудних 

формацій фундаменту Східноєвропейської платформи.  
Рекомендована література: [9, 31, 33] 
 

Лекція 3. Будова і корисні копалини Африканської платформи  – 2 год. 
Африканська платформа є гетерогенним утворенням, структурні елементи якого були 

консолідовані в різні епохи докембрію. Фундамент складний глибоко метаморфізованими 
гранітно-гнейсовими комплексами мезоархею, розсіченими ЗКП мезо- (Барбертон і 
Мурчисон у ПАР) і неоархею (Зімбабве, Танзанія, Західна Африка), частково 
палеопротерозою (Західна Африка, Танзанія). До найдавніших архейських кратонів 
відносяться: Каапвальський, Зімбабвійський, Танзанійський, Леоно-Лыберийський, 
Заїрський, Регибатський, Атлантичний. У ранньому протерозої остаточно консолідувалися 
Західно-Африканський і Танзанійський кратони, масиви Південно-Ангольський і Маембе. 
Вони розсічені й оточені різновіковими складчастими поясами: архейські гранулітові пояси 
Лімпопо і Мадагаскарський, протерозойські Рокуел-Гренвільський, Гурма, Дагомейський, 
рифейські Східно-Африканський і Дамарський; і авлакогенами: Західний Грикваленд, 
Гомбарі. 

Рекомендована література: [3, 15, 49] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Навести порівняльну характеристику кратонів 

Каапвааль і Західно-Африканського. 
Рекомендована література: [44, 45, 68, 69] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Розглянути основні металогенічні епохи 

раннього докембрію Африканської платформи. 
Рекомендована література: [36, 64] 
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Лекція 4. Будова і корисні копалини Північно- і Південноамериканської платформ – 2 год. 

 Найбільшими структурами Північноамериканської платформи є Гренландський і 
Канадський щити. Їх фундамент складений глибоко метаморфізованими граніто-гнейсами, 
мігматитами, гранулітами, давніми гранітами, серед яких виділяються лінійні троги – 
архейські зеленокам’яні пояси (Ісуа в Гренландії, Абітібі, Ківатін, Ючі, Інглиш-Рівер і ін.), з 
якими пов’язані родовища золота (Порк’юпайн, Керкленд-Лейк, Кер-Еддисон, Малартик, 
Ламак), колчеданних сульфідних руд (Кідд-Крик, Хорн, Іст-Сулліван, Маттагамі-Лейк), з 
протерозойськими гуронськими відкладами – залізні (Мак-Ліз-Лейк, Хайленд-Валлі) та 
уранові руди (Елліот-Лейк), а з масивом Седбері – унікальні поклади мідно-нікелевих руд. 

 Кристалічний фундамент Південноамериканської платформи відслонюється в 
Гвіанському, Центрально-Бразильському і Приатлантичному щитах, де відомі родовища 
золота (Ель-Калао у Венесуелі, Омаї, Сент-Пьєр і Дорлін у Гвіані, Морру-Велью, Ракозос, 
Пасажем у Бразилії) і заліза (Мінас-Жерайс). Чохол платформи складений відкладами 
палеозою і мезо-кайнозою. У південній частині платформи виділяється молода Патагонська 
плита, фундамент якої складний не тільки докембрійськими, але й нижньопалеозойськими 
утвореннями і гранітоїдами пізнього палеозою. 

Рекомендована література: [1, 6] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Описати основні металогенічні структури 

Канадського щита. 
Рекомендована література: [3, 61] 
  
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Розглянути будову і корисні копалини ЗКП 

Абітібі. 
Рекомендована література: [21, 36, 37] 

 
Лекція 5. Будова і корисні копалини Західно-Австралійської платформи – 2 год. 

У Західній Австралії блоки Йілгарн і Пілбара, розділені протерозойським рухливим 
поясом Хамерслі. Вони складені високо метаморфізованими комплексами і вулканогенно-
осадочними серіями (Калгурлі, Уорравуна) зеленокам’яних поясів (Уілуна-Норсман) архею. 
З неоархейськими ЗКП асоціюють родовища золота (Калгурлі, Кулгарді, Норсман, Уілуна, 
Гвалія, Йілгарі та ін.), мідно-нікелеві руди (Камбалда, Уіндарі, Маунт-Кейт, Персевернесс). З 
перекривними палеопротерозойськими протоплатформними відкладами (серія Наллагейн) 
пов'язані родовища золота і залізних руд, а з протерозойськими геосинклінальними 
комплексами – унікальні поклади мідно-колчеданних і поліметалічних руд (Брокен-Хілл, 
Маунт-Айза). 

Платформний чохол складений неопротерозойськими і палеозойськими теригенними, 
глинисто-карбонатними відкладами (синеклізи Карнарвон, Каннінг, Амадієс, Мак-Артур, 
Джорджина) з шарами фосфоритів, гіпсу, кам'яної солі, стратиформними покладами 
марганцевих і поліметалічних руд.    Східна частина платформи зайнята мезокайнозойською 
западиною нафтогазоносного Внутрішнього Східно-Австралійського басейну (Великий 
Артезіанський басейн). Газові, газоконденсатні і нафтогазові родовища (Гіджілпа, Мумба, 
Тірраварра) приурочені до пісковиків девону, пермі і юри.  

Рекомендована література: [3, 55] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Навести порівняльну характеристику кратонів 

Каапвааль і Пілбара.  
Рекомендована література: [44, 66] 
   
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Охарактеризувати будову і корисні копалини 

ЗКП Уілуна-Норсман. 
Рекомендована література: [36, 65] 
 



 9

Лекція 6. Особливості будови і металогенії протоплатформного етапу розвитку древніх 
платформ – 2 год. 

Найважливішими структурами, з якими пов’язані родовища корисних копалин, є 
зеленокам’яні пояси (ЗКП), розшаровані інтрузії та структури протоплатформного чохла. 
Типовими формаціями архейських ЗКП вважаються залізорудні (Костомукша в Карелії, 
Бухва-Майн в Зімбабве, Шерман, Гриффітс, Хелен, Сер-Джеймс, Стіп-Рок у Канад); 
зооторудні (Холлінгер, Мак-Інтайр, Валь-д’Ор у Канаді, Леонора в Австралії, Колар  в Індії, 
Кейм-Мотор в Зімбабве); мідно-цинково-колчеданні (Кідд-Крик, Хорн, Маттагамі-Лейк, 
Флін-Флон, Вайз, Геко у Канаді, Ялонваарське на Балтійському щиті); мідно-нікелева 
(Камбалда, Неніан, Родос); нікелева (Маунт-Кейт, Персевернес, Сикс-Майл та ін.). Крім них 
у ЗКП раннього докембрію зустрічаються осадові марганцеві формації (Карнатака в Індії), 
хромітові родовища (Селукве в Зімбабве), родовища пегматитів із рідкіснометальною 
мінералізацією, оловоносні і літієві пегматити (Бікита в Зімбабве), корунду і кіаніту 
(Зімбабве, Індія), азбесту і хризотилу-азбесту (родовище Манро в Канаді, ЗКП ПАР і 
Зімбабве), прояви магнезиту, тальку, бариту (Зімбабве, Індія). З розшарованими інтрузіями 
пов’язані хром-нікелеві і мідно-нікелеві родовища (Велика Дайка Зімбабве, Бушвельдский 
лополіт, масив Седбері у Канаді, інтрузією Стіллуотер у США). 

Рекомендована література: [3, 52] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Охарактеризувати найважливіші 

металогенічні структури раннього докембрію. 
Рекомендована література: [45] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Надати порівняльну характеристику родовищ 

корисних копалин Українського і Канадського щитів. 
Рекомендована література: [9, 36] 
 

Лекція 7. Молоді платформи – 2 год. 
Металогенія осадочного чохла платформ обумовлена у першу чергу екзогенними 

процесами, завдяки яким тут утворюються численні розсипні, осадові та інфільтраційні 
родовища залізу, марганцю, титану, олова, золота, алюмінію, нікелю, цирконію та ін. 
елементів. Характерна стадійність розвитку. Під час перехідного періоду виникають 
перікратонні прогини і авлакогени, де формуються стратифіковані родовища свинцю й 
цинку (Майсько-Килахська зона Сибірської платформи), солей (Усоллля Сибірське), 
бокситів і фосфоритів. Платформний період поділяється на ряд стадій: 

рання, трансгресивна – осадові родовища марганцю (Україна), фосфоритів (Прибалтика), 
молібден-ванадієносні сланці, кременисто-гематитові руди (Сибірська платформа), розсипи 
титану; 

середня, індуляційна – горючі сланці (Прибалтика), фосфорити (Російська плита); 
пізня, регресивна – осадочні оолітові руди залізу (Керч) і марганцю (Мангишлак), розсипи 

титану (Передкавказзя), мідисті пісковики (Донбас), молібден-ванадієві сланці (Російська 
платформа), солі й сірка в евапоритах (Прикаспійський, Приуральський і Прикарпатський 
басейни); 

кінцева, емерсійна – боксити (Україна), бурі залізняки (Російська плита), мартитові руди 
(Кривий Ріг), вугілля (Підмосков’є), мідисті пісковики (Приуралля), алмазоносні кімберліти, 
ісланский шпат, сульфідні мідно-нікелеві, скарнові залізорудні і контактові графітові 
родовища інтрузивних трапів (Сибірська платформа).              

Рекомендована література: [1, 48] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Описати будову і корисні копалини 

Західносибірської плити. 
Рекомендована література: [2, 7, 27] 
  



 10

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Надати порівняльну характеристику 
Західносибірської і Туранської плити. 

Рекомендована література: [4] 
 

Лекція 8. Особливості металогенії платформ – 2 год. 
В докембрії УЩ виділяються дві металогенічних епохи, найсприятливіших для 

формування родовищ різних генетичних типів: мезоархейська, мінералізація якої (Au, Fe, Cr, 
Mo, Cu, Ni) у першу чергу пов'язана з формуванням граніт-зеленокам’яних поясів і 
палеопротерозойська – з розвитком рухливих поясів з родовищами і проявами Fe, Au, U, Nb, 
Ta, Li, TR, Mo, P; зон активізації (U, Yi, V, Be, Zr, Nb, TR, Sn, Mo). 

До Воронезького масиву приурочені родовища залізистих кварцитів КМА: Стойленське, 
Лебединське, Михайлівське, Яковлевське, Гостищивське та ін.  

На Балтійському щиті відомі родовища залізних руд (Кірунавара),  міді й нікелю, апатиту 
(Хібіни), сульфідних мідно-нікелевих руд, кіанітових сланців, залізистих кварцитів, сірчано-
колчеданних мідних руд (Монче-Тундра на Кольському півострові, Хаутовара в Карелії, 
Оутокумпу у Фінляндії, Боліден в Швеції), рідкіснометальних пегматитів (Ялонварське, 
Комунаровське, Картошинське), олово-проліметалічні скарни й грейзени (Піткярантське та 
ін.).   

В осадовому чохлі Російської плити локалізовані родовища нафти і газу (Волго-Уральська 
нафтогазоносна провінція, Прип'ятська, Дніпрово-Донецька і Прикаспійська западини), 
кам'яних і калійних солей (Верхньокамський і Прип'ятський басейни), кам'яного вугілля 
(Львівсько-Волинський, Донецький, Підмосковний вугільні басейни), фосфоритів 
(Єгоріївське і В’ятсько-Камське родовища), оолітових залізних руд (Колпашевське) бокситів, 
будматеріалів. 

На Сибірській платформі відомі родовища залізистих кварцитів (Сулуматське, 
Нижньосакуканське, Таринахське), скарново-магнетитові родовища (Тайгове, Магнетитове, 
Леглієрське), мідно-нікелеві, родовища азбесту, тальку, кобальту, рідкісних металів, 
мідистих пісковиків (Удокан), колчеданних руд, азбесту, апатиту і титану, кольорових і 
рідкісних металів, флюориту, мусковітових пегматитів, кварцово-жильних молібденових руд 
(Талгинське), флюориту, олова, вольфраму. З платформним чохлом пов’язані стратиформні 
мідні і поліметалічні руди (Південний Таймир, Єнісейський кряж, Присаяння), соленосні 
відклади, фосфорити (Молчанське родовище); нефелінові, магнетит-апатитові, мідно-
нікелеві руди, родовища алмазів. В зонах герцинської активізації виникли родовища 
магнетитових руд (Коршуновське, Рудногорське), з траповим вулканізмом пов’язані мідно-
нікелеві руди Норильского району.    

Численні родовища відомі на Африканській (Au, Fe, Mn, Pt, Cr, азбесту та ін.), 
Північноамериканській (родовища золота, заліза, урану, колчеданні поклади сульфідних і 
мідно-нікелевих руд), Південноамериканській (родовища золота, поклади залізних руд, 
берилієносні пегматити, колчеданні поклади, рідкіснометальні і берилієносні пегматити); 
Західно-Австралійській (кольорові метали, золото, залізні, уранові і сульфідні мідно-нікелеві 
руди, мідно-золото-срібні родовища, родовища берилію, танталу і бертрандиту) та інших 
платформах.  

Рекомендована література: [3] 
 
Завдання для практичної роботи (3 год.). Охарактеризувати основні металогенічні 

епохи раннього докембрію. 
Рекомендована література: [36, 41, 52] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Встановити зв’язок ендогенної мінералізації 

раннього докембрію з планетарною геодинамікою. 
Рекомендована література: [19, 35, 42, 54] 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
 
1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку древніх докембрійськиї платформ і типи 

корисних копалин, пов’язані з ними. 
  

Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1 
 
1. Охарактеризуйте тектонічні і металогенічні особливості найважливіших структурних 

елементів континентальних платформ. 
2. Наведіть приклади зеленокам’яних поясів і надайте їх металогенічну характеристику. 
3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку Сибірської платформи і корисні копалини, 

пов’язані з ними. 
4. Надайте характеристику залізорудних формацій фундаменту Східноєвропейської 

платформи. 
5. Наведіть порівняльну характеристику кратонів Каапвааль і Західно-Африканського. 
6. Опишіть основні металогенічні епохи раннього докембрію Африканської платформи. 
7. Опишіть основні металогенічні структури Канадського щита. 
8. Охарактеризуйте будову і корисні копалини ЗКП Абітібі. 
9. Наведіть порівняльну характеристику кратонів Каапвааль і Пілбара. 
10. Охарактеризуйте будову і корисні копалини ЗКП Уілуна-Норсман. 
11. Охарактеризуйте найважливіші металогенічні структури раннього докембрію. 
12. Надайте порівняльну характеристику родовищ корисних копалин Українського і 

Канадського щитів. 
13. Опишіть будову і корисні копалини Західносибірської плити. 
14. Надайте порівняльну характеристику Західносибірської і Туранської плити. 
15. Охарактеризуйте основні металогенічні епохи раннього докембрію. 
16. Який зв’язок має ендогенна мінералізація раннього докембрію з планетарною 

геодинамікою? 
 

Проблемні теми для обговорення. 
 
1.   Які кратони найдревніші? 
2. Який з докембрійських кратонів найбагатший на родовища корисних копалин? 
3. Чи уступає Український щит іншим кратонам світу щодо насиченості корисними 

копалинами? 
4. Які корисні копалини Українського щита є найважливішими для економіки нашої країни? 

 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Будова і металогенія геосинклінально-складчастих поясів і океанів” 

 
Лекція 9. Особливості будови та розвитку складчастих поясів – 2 год. 

Геосинклінальні чи рухливі пояси – найважливіші активні структури тектоносфери, 
приурочені до границь різних літосферних плит, у межах яких тривалий час здійснюються 
багатоетапні процеси осадконакопичення, магматизму, метаморфізму, тектогенезу. 
Виділяється три основних типи геосинклінальних поясів: окраїнно-континентальні (Східно-
Азіатський, Кордильєрський); міжконтинентальні (Урало-Монгольський, Північно-
Атлантичний, Середземноморсько-Гималайський); міжокеанічні (Антильсько-Карибський, 
Індонезійський). Найважливішими структурними елементами складчастих поясів є 
складчасті області, складчасті системи серединни масиви, геоантиклінальні системи, 
інтрагеосинкліналі та інтрагеоантикліналі, евгеосинкліналі й евгеоантикліналі, 
міогеосинкліналі і міогеоантикліналі та ін. 
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У розвитку геосинкліналей виділяються два найбільших етапи чи цикли: власне 
геосинклінальний та орогенний, які у свою чергу поділяються на ряд стадій: перед-, ранньо- і 
пізньогеосинклінальні; ранньо- і пізньоорогенні. 

Рекомендована література: [1, 5] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Навести порівняльну характеристику 

основних типів геосинклінально-складчастих поясів. 
Рекомендована література:  [30] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Охарактеризувати основні етапи розвитку 

геосинклінально-складчастих поясів. 
Рекомендована література: [46] 
 

Лекція 10. Будова і корисні копалини Урало-Монгольського і Середземноморсько-
Гімалайського рухливого поясу – 2 год. 

Урало-Монгольський рухливий пояс простягається гігантською дугою, яка обрамлює з 
заходу, півдня і сходу Сибірську платформу, від Уралу через Центральний Казахстан, Тянь-
Шань, Алтає-Саянську і Джунгаро-Балхашську складчасті області до Центральної Монголії, 
Забайкалля і Хінгану, Амуро-Охотської системи, де змикається із Східно-Азіатським 
складчастим поясом. Найбільшими структурними одиницями складчастого поясу є Єнісеє-
Саяно-Байкальська область рифейської, байкальської і салаїрської складчастості, Алтає-
Саянська область палеозойської складчастості, область палеозойської складчастості 
Центрального Казахстану і Тянь-Шаню, складчасті системи: Уральська пізньокаледонсько-
герцинська, Пайхой-Новоземельска, Таймиро-Новоземельська, епіпалеозойські Західно-
Сибірська і Туранська плити. 

Середземноморський пояс простягається від Південної Іспанії і Марокко через структури 
Тель-Атласу, Альпи, Дінаріди, Еллініди до Карпат і Криму і далі від хребтів Малої і 
Передньої Азії, Кавказу, Копет-Дагу через Гіндукуш, Тянь-Шань, Каракорум, Памір, Гімалаї, 
Куньлунь у Південно-Східну Азію, де він розпадається на дві гілки: Північно-В'єтнамську і 
Лаосько-Малайську, яка продовжується на південь у південно-західну частину острова 
Калімантан.  

В азіатській частині пояс характеризується зональною будовою: його північна частина 
сформувалася в палеозої і включає каледоніди Наньшаню і Північного Циньліню, герциніди 
Північного Кавказу, Гіндукушу, Північного Паміру, Куньлуню; центральна складена 
кімерідами; а південна відповідає зоні кайнозойських альпійських покривних структур і 
молодого гороутворення Центральноазіатського гірського поясу. На окремих ділянках 
збереглися брили, блоки й масиви давньої континентальної кори (Індосинійський, Північно-
Закавказький, Центрально-Іранський, Тібетський). Передові (Індоло-Кубанський, Терсько-
Каспійський, Передкопетдагський, Месопотамський, Передгімалайський) і міжгірні 
(Ріонійський, Куринський, Західно-Туркменський, Центрально-Іранський, Південно-
Афганістанський, Центрально-Бірманський) прогини складені потужними моласами.  

В європейській частині на герциніди Центральної Європи насунуті альпіди Піренеїв, 
Альп, Карпат, Балкан, Бетіки, Апеннін і Динарид, у складі яких важливу роль відіграють 
офіоліти, які розповсюджені вздовж поверхонь шар’яжів. У фронтальній частині покривів 
утворилися передові прогини (Передпіренейський, Передальпійський), а в тилу – тильні і 
міжгірні прогини (Панонський), виповнені моласою. В олігоцені-міоцені сформувалася 
западина Середземного моря,  Західноєвропейська рифтова система (Рейнський і Ронський 
грабени), вулканічні ланцюги.  

Рекомендована література: [2, 4] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Навести порівняльну характеристику Урало-

Монгольського і Середземноморсько-Гімалайського рухливого поясів. 
Рекомендована література:  [7, 38] 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.). Встановити, які відмінності мають азіатська і 
європейська частини Середземноморсько-Гімалайського рухливого пояс. 

Рекомендована література: [43, 48, 58–60] 
 

Лекція 11. Будова і корисні копалини Тихоокеанського рухливого поясу – 2 год. 
Східно-Азіатський складчастий пояс простягається від крайнього північного сходу 

континенту вздовж узбережжя Тихого океану на південь до острівних дуг і окраїнних морів 
екваторіальної області. Пояс включає останці каледонід і герцинід Китаю і Тайваню, 
кімеріди Сіхоте-Аліню і Пенжинсько-Анадирської зони, Східно-Азіатський вулканічний 
пояс. Наймолодшими структурами, розвиток яких не завершено й до сьогодні, є Коряцьке 
нагір'я і Камчатка, Сахаліно-Хокайдська система, система острівних дуг (Японська, 
Філіпінська) і окраїнних морів (Японське). Виділяється два великих сегменти земної кори: 
континентальний зовнішній і океанічний внутрішній. До зовнішньої зони відносяться 
Верхояно-Чукотська, Монголо-Охотська і Сіхоте-Алінська області мезозойської 
складчастості. До границі зовнішньої і внутрішньої зон приурочений Східно-Азіатський 
вулканічний пояс. Внутрішня зона складена спорудами Коряцької, Камчатської і 
Сахалінської складчастих областей, Японських островів, Курильської і Командоро-
Алеутської острівних дуг, западинами окраїнних морів. 
Система Канадських Кордильєр має складчасто-насувний характер і утворена завдяки 

сполучення ряду лінійних складчастих поясів ППЗ напрямку, паралельно давній пасивній 
окраїні Північноамериканської платформи, на яку вони послідовно насунуті: Передовий, 
Омінега, Міжгірний, Береговий та Острівний, що представлені океанічними і 
перикратонними терейнами (Слайд Маунтін, Квеснелія, Каш Лемент, Стикінія, Александер, 
Врангелія), які складені метаморфічними породами докембрію, островодужними 
асоціаціями, уламково-карбонатними утвореннями пасивного континентального схилу, 
океанічними і рифтовими формаціями палеозою і мезокайнозою.          
Складчастий пояс Анд характеризується поздовжньою і поперечною зональністю, 

виділяється чотири основних сегменти: субширотні Карибські ланцюги Венесуели; Північні 
Анди в Західній Венесуелі; Центральні Анди, відділені від Північних звуженням гірського 
ланцюга на широті Амазонки; у них виділяється північний відрізок ПЗ простягання в Перу і 
субмеридіональний південний у Болівії, Чилі й Аргентині; Південні (Патагонські) Анди в 
Південному Чилі.  

Рекомендована література: [3, 10. 17, 34] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Описати, чим відрізняються внутрішня і 

зовнішня зони Східно-Азіатського складчастого поясу. 
Рекомендована література: [12, 13, 50, 53] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Навести  порівняльну характеристику 

Кордильєрського і Андійського поясів. 
Рекомендована література: [57, 63] 

 
Лекція 12. Особливості металогенії складчастих поясів – 2 год. 

З ранньогеосинклінальною стадією пов’язані родовища платини, хрому, колчеданів, іноді 
золота, сульфідні колчеданні родовища міді, залізу, цинку; з дуніт-гарцбургітовою 
формацією асоціюють хромітові родовища Філіппін, Вірменії (Шоржинське), Кіпру, Куби, 
Уралу (Кемпірсайське), Східних Саян; з габро-перидотитовою – заліза, тітану, платини, 
нікелю, апатиту, азбесту, тальку, магнезиту (Філіппіни, Італія, Греція, Урал). До офіолітових 
комплексів приурочені стратиформні мідноколчеданні родовища (Оман, Ньюфаундленд, 
Скандинавія). З масивами ультраосновних порід часто асоціюють тіла хромшпінелідів, 
титаномагнетитових руд, платини, відомі в Греції, Туреччині, Омані, США, на Кубі, Кіпрі, на 
Уралі, Ньюфаундленд, Шетланські острови, Єгипет, Саудівська Аравія.      

Для пізньогеосинклінальної стадії характерні скарнові мідні, залізні, жильні золото-
шеєлітові і золото-срібні (Японія, Філіппіни, Індонезія), епітермальні золото-срібні і 
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поліметалічні родовища. Найхарактернішим типом є колчеданні родовища (Урал, Аппалачі, 
Ньюфаундленд, Норвегія, Іспанія, Балкани, Північний Кавказ, Греція, Кіпр, Туреччина).  

До ранньорогенної стадії приурочені скарнові, жильні, порфірові родовища міді, 
молібдену, олова, вольфраму, вісмуту, поліметалів, золота (Чилі, Закавказзя, Казахстан, 
Тянь-Шань, Монголія, США, Болівія, Бірма тощо). 

З пізньоорогенною стадією пов’язані родовища олова, вольфраму, рідкісних 
рідкісноземельних та інших елементів ( Колорадський рудний пояс, Мексіка,     Монголо-
Охотський пояс та ін..).        

Рекомендована література: [1, 10, 39] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Назвати головні стадії розвитку складчастих 

поясів. 
Рекомендована література: [3, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Визначити, як змінюється склад родовищ 

корисних копалин на різних стадіях розвитку складчастих поясів. 
Рекомендована література: [3, 40] 

 
Лекція 13. Корисні копалини областей тектоно-магматичної активізації – 2 год. 

Під тектоно-магматичною активізацією (ТМА) розуміється вторинне перетворення 
континентальної земної кори внаслідок глибинних процесів, яке може проявлятися в 
широкому розвитку рифтогенезу, активізації системи розломів, широкому розвитку 
магматизму, формуванню склепових підняттів, вулкано-плутонічних поясів. 

Металогенічні особливості рифтових зон обумовлені особливостями їх магматизму – 
наявністю лужних комплексів і карбонатитів, з якими пов'язані родовища апатиту, 
вермикуліту, пірохлору, рідких земель, стронционіту, міді; кімберлітів з родовищами 
алмазів;  лужних гранітів – молібдену; основних і ультраосновних інтрузій –міді і нікелю. 
Рудна мінералізація представлена родовищами різних генетичних типів: магматичних, 
пегматитових, гідротермальних, вулканогенних, осадово-вулканогенних і ін., серед головних 
типів можна назвати родовища сульфідних мідно-нікелевих і ільменіт-магнетитових руд, 
платинову і рідкісноземельну мінералізацію, родовища флюориту, апатиту, флогопіту, 
вермикуліту, різні генетичні типи поліметалів, свинцю й цинку, міді, молібдену, срібла, 
золота, рідких металів, урану.   

Процеси ТМА проявлялися протягом усього геологічного часу, починаючи принаймні з 
кінця палеопротерозою. Спочатку вони проявлялись на території древніх платформ, де 
виникали родовища мідно-нікелевої, магнетит-апатитової, апатит-нефелінової, 
рідкіснометально-карбонатитової рудних формацій, пов’язані з ультраосновними й 
основними лужніми інтрузіями. У палеозої, до процесів активізації залучалися новоутворені 
частини континентів, де розвивалися родовища вольфраму, молібдену, олова, вісмуту, міді, 
свинцю й цинку (часто з золотом і сріблом), ртуті, сурми, флюориту, часто пов’язані з 
основними лужними дайковими комплексами. Наймасштабнішою, вірогідно, була 
фанерозойська епоха ТМА, яка охопила гігантські території практично всіх без виключення 
материків і супроводжувалася інтенсивним золото-срібним, мідно-молібденовим, свинцево-
цинковим, ртутним, миш’яково-сурм’янистим, вольфрамовим, олов’яним та іншими типами 
зруденіння.      

У цілому для вулканічних поясів областей ТМА характерна така послідовність 
формування родовищ: скарново-магнетитові і скарново-мідні – міднопорфірові (молібден-
мідні) – штокверкові і жильні молібденіт-гюбнеритові – золото-срібло-поліметалічні – 
флюоритові – сурм’яно-ртутні. Іноді до цього ряду додаються олово-вольфрамові, скарново-
поліметалічні та інші родовища.  

Рекомендована література: [1, 8, 20, 24] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Визначити, які типи родовищ є характерними 

для структур ТМА. 
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Рекомендована література: [25, 28] 
  
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Описати структури тектоно-магматичної 

активізації України 
Рекомендована література: [18, 31, 32] 
 

Лекція 14. Будова океанів – 2 год. 
Тихий океан є гігантською літосферною океанічною плитою, яка активно взаємодіє з 

навколишніми континентальними плитами по зонах спредінгу. Це визначає своєрідність його 
рельєфу і геологічної будови. Виділяються дві найбільші структури: зона переходу 
континент-океан і океанічна западина. У свою чергу вони характеризуються гетерогенною 
будовою і можуть бути поділені на дрібніші структури. 

Основними структурами Атлантичного океану є Серединно-Атлантичний хребет, 
глибоководні западини (Лабрадорська, Ньюфаундлендська, Північноамериканська, 
Бразильська, Аргентинська, Європейська, Північно-Африканська, Сьєрра-Леоне, Гвінейська, 
Ангольська, Капська), абісальні рівнини, зони пагорбів і піднять (Бермудське, Ріу-Гранді, 
Роколл, Сьєрра-Леоне, Китовий хребет, Канарське, Мадейра, Зеленого Мису), підводні гори, 
глибоководні жолоби (Пуерто-Рико, Південно-Сандвічів, Кайман, Орьєнте). 

Геологічна будова Індійського океану є проміжною між Тихим і Атлантичним океанами. 
Континентальне підніжжя представлено пасивними континентальними окраїнами,  у 
центральній частині океану виділяється система серединно-океанічних хребтів (Аравійсько-
Індійський, Західно-Індійський, Африкано-Антарктичний, Центрально-Індійський, 
Австрало-Антарктичний), якими океанічне ложе розділене на три сегменти. Найбільшими 
западинами ложа океану є: Оманська, Аравійська. Центральна, Кокосова, Північно-, Західно- 
і Південно-Австралійські, Натуралістів у ПС секторі; Сомалійська, Амірантська, 
Маскаренська, Коморська, Мозамбіцька – у західному; Крозе, Африкано-Антарктична, 
Австрало-Антарктична у південному секторі. 

Характерною відмінністю Північного Льодовитого океану є дуже широка шельфова 
область (близько 55% площі), складена корою континентального типу. У центральній 
частині океану простежується Серединно-Арктичний хребет, по боках якого розташовані 
глибоководні западини: Гренландська, Норвезька Лофотенська (у Норвезько-
Гренландському басейні), Амундсена і Нансена (у Євразійському). Підводний хребет 
Ломоносова і підняття Менделєєва складені континентальною корою і, ймовірно, становлять 
собою відторженці, які відокремилися від континентальних масивів у процесі розтягання 
земної кори при утворенні океану.    

Рекомендована література: [1, 3, 11] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Охарактеризувати основні структурні 

елементи океанів. 
Рекомендована література:  [12, 13] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Навести порівняльну характеристику Тихого і 

Атлантичного океанів. 
Рекомендована література: [17, 39, 50, 57] 

 
Лекція 15. Корисні копалини океанів – 2 год. 
Тихий океан багатий на скупчення горючих корисних копалин, розсипи важких мінералів, 

скупчення глибоководних залізо-марганцевих конкрецій, фосфоритів, поклади сульфідних 
руд. Основні нафтогазоносні райони приурочені до шельфу Австралії і Тасманії (родовища 
Барракута, Марлін, Кінгфіш, Капуні), Індонезії та Аляски. В Японському морі, уздовж 
узбережжя Північної Америки і Камчатки відомі і частково розробляються розсипи 
магнетитових пісків, Індонезії і Малайзії – каситериту, Аляски і Канади – золота і платини. У 
глибоководних частинах океану виявлені величезні поля залізо-марганцевих конкрецій, у 
яких часто відзначаються також підвищений вміст міді й нікелю. У глибоководних частинах 



 16

океану, а також на шельфі Каліфорнії і Нової Зеландії знаходяться поклади фосфоритів. В 
осьових частинах підводних рифтових систем, а іноді й в областях задугового спредінгу 
відкриті поклади сульфідних руд міді, свинцю, цинку, рідкісних металів (Східно-
Тихоокеанське підняття, Галапагоський рифт).  

Серед мінеральних ресурсів Атлантичного океану найважливіше місце посідають нафта і 
газ, родовища яких поширені на шельфі США і Канади, Мексиканської затоки, Карибського 
моря, Північного і Середземного моря, Гвінейської затоки. Крім нафти і газу в 
солянокупольних структурах Мексиканської затоки видобувають сірку, на продовженні 
континентальних структур Великої Британії – вугілля та олово, Канади – вугілля та залізо 
(родовище Уобана), з прибережних розсипів Флориди, Бразилії, Аргентини, Скандинавії, 
Піринейського півострову, Сенегалу, ПАР видобувають ільменіт, рутил, циркон, монацит, а 
на шельфі Південної Африки – алмази. Золотоносні розсипі відомі у берегів Канади, 
фосфорити – США, Марокко, Ліберії. В Північноатлантичній западині і поблизу Флориди 
розташовані поклади залізо-марганцевих конкрецій           

Основним мінеральним багатством Індійського океану є шельфові поклади нафти і газу, 
особливо нафтогазоносного басейну Перської затоки і шельфових зон Північної Азії. 
Родовища нафти і газу виявлені на шельфі Австралії, в Андаманському морі, у берегів 
Бангладеш, в Червоному морі і Аденській затоці. Відомі каситеритові, рутилові, монацитові і 
цирконієві розсипи на узбережжі Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Таїланд, Шрі-
Ланка, Індія) і Австралії. У відкритому океані виявлені великі поля розвитку залізисто-
марганцевих конкрецій (котловини Західно-Австралійська, Центральна, Південно-
Аравійська, Крозе). У Червоному морі відомі поклади солі, рудоносні осадки рифтових 
долин, так звані “чорні курці”, збагачені залізом, міддю, цинком та ін. На банці Агульяс 
знайдені фосфорити.  

На шельфі Північного Льодовитого океану відомі нафтогазоносні басейни 
(Західносибірський, Печорський, Аляскинський, Свердруп, Норвезький і Гренландський). На 
узбережжі морів Лаптевих, Східносибірського, Чукотського відомі розсипи каситериту.      

Рекомендована література: [1] 
 
Завдання для практичної роботи (2 год.). Перерахувати основні типи корисних копалин 

океанів. 
Рекомендована література: [12] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Встановити, який з океанів є найбагатшим на 

скупчення корисних копалин. 
Рекомендована література: [13, 17, 29] 
 

Лекція 16. Ендогенна металогенія і її зв'язок з тектонічним розвитком Землі – 2 год. 
     Розподіл родовищ корисних копалин підпорядкований ряду закономірностей, серед яких 
можна виділити дві основні групи: вікові і просторові. Перші полягають в наявності певних 
вікових інтервалів, сприятливих для формування родовищ того або іншого типу. 
Виділяються місячна, нуклеарна, кратонна, континентальна і континентально-океанічна 
стадії, в межах яких виділяються металогенічні періоди та епохи. 

Ендогенний рудогенез різної інтенсивності продовжувався протягом всієї геологічної 
історії Землі: він зростав від місячної стадії, досягаючи максимуму на кратонній стадії, 
зменшувався на байкальському і каледонському етапах континентальної стадії, а потім знову 
підсилювався для різних видів корисних копалин протягом герцинського і альпійського 
етапів. Для кратонної стадії особливо характерні родовища сидерофільних елементів (Fe, Cr, 
Mn, V, Ti. Pt, Au) і урану, а для континентальної і континентально-океанічної – літофільних 
(W, Sn, TR,Mo) і халькофільних (Co, Sb, Cu, Ag, Hg, Au) елементів. Родовища таких 
халькофільних елементів як свинець і цинк відносно рівномірно розподілені в геологічному 
часі. Тому в першому наближенні місячну стадію можна назвати безрудною (?), нуклеарну – 
стадією наростання сидерофільного зруденіння, кратонну – сидерофільною, континентальну 
– спаду сидерофільного зруденіння, континентально-океанічну – літофільно-халькофільною 
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стадією. Така стадійність ендогенного зруденіння відображує загальну етапність розвитку 
земної кори, який супроводжується нарощуванням континентальної земної кори і її 
переробкою в зонах субдукції. Загальна спрямованість еволюції ендогенного зруденіння 
збігається з ростом значення гранітофільних родовищ і продуктів пізніх стадій розвитку 
геосинкліналей і зон активізації.  

Рекомендована література: [1, 3, 33] 
 
Завдання для практичної роботи (3 год.). Проаналізувати металогенічні особливості 

основних стадій розвитку Землі. 
Рекомендована література: [19, 22, 41] 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). З’ясувати зв’язок ендогенної мінералізації і 

геодинамічних особливостей розвитку Землі. 
Рекомендована література: [23, 26, 31, 35, 54] 

 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 
 
1. Порівняйте рудний потенціал раннього докембрію і фанерозою. 
 
 
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2 

 
1. Наведіть порівняльну характеристику основних типів геосинклінально-складчастих 

поясів. 
2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку геосинклінально-складчастих поясів. 
3. Наведіть порівняльну характеристику Урало-Монгольського і Середземноморсько-

Гімалайського рухливого поясів. 
4. Які відмінності мають азіатська і європейська частини Середземноморсько-

Гімалайського рухливого пояс? 
5. Чим відрізняються внутрішня і зовнішня зони Східно-Азіатського складчастого поясу? 
6. Наведіть  порівняльну характеристику Кордильєрського і Андійського поясів. 
7. Назвіть головні стадії розвитку складчастих поясів. 
8. Як змінюється склад родовищ корисних копалин на різних стадіях розвитку складчастих 

поясів? 
9. Які типи родовищ є характерними для структур ТМА? 
10. Опишіть структури тектоно-магматичної активізації України 
11. Охарактеризуйте основні структурні елементи океанів. 
12. Наведіть порівняльну характеристику Тихого і Атлантичного океанів. 
13. Перерахуйте основні типи корисних копалин океанів. 
14. Який з океанів є найбагатшим на скупчення корисних копалин? 
15. Проаналізуйте металогенічні особливості основних стадій розвитку Землі. 
16. Чи пов’язана ендогенна мінералізації і геодинамічні особливості розвитку Землі? 
 
 
 

Проблемні теми для обговорення 
 
1. Чим обумовлено виникнення різних типів корисних копалин? 
2. Які з тектонічних епох найбагатші на родовища корисних копалин? 
3. Як і чому відрізняється процеси зруденіння у ранньому докембрії і фанерозої? 
4. Чи продовжується в наші дні процеси рудоутворення? 
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Перелік запитань на іспит 
 

1. Охарактеризуйте тектонічні і металогенічні особливості найважливіших 
структурних елементів континентальних платформ.  

2. Наведіть приклади зеленокам’яних поясів і надайте їх металогенічну 
характеристику. 

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку Сибірської платформи і корисні копалини, 
пов’язані з ними. 

4. Надайте характеристику залізорудних формацій фундаменту Східноєвропейської 
платформи.  

5. Наведіть порівняльну характеристику кратонів Каапвааль і Західно-Африканського. 
6. Опишіть основні металогенічні епохи раннього докембрію Африканської 

платформи. 
7. Опишіть основні металогенічні структури Канадського щита. 
8. Охарактеризуйте будову і корисні копалини ЗКП Абітібі. 
9. Наведіть порівняльну характеристику кратонів Каапвааль і Пілбара.  
10. Охарактеризуйте будову і корисні копалини ЗКП Уілуна-Норсман. 
11. Охарактеризуйте найважливіші металогенічні структури раннього докембрію. 
12. Надайте порівняльну характеристику родовищ корисних копалин Українського і 

Канадського щитів. 
13. Опишіть будову і корисні копалини Західносибірської плити. 
14. Надайте порівняльну характеристику Західносибірської і Туранської плити. 
15. Охарактеризуйте основні металогенічні епохи раннього докембрію. 
16. Який зв’язок має ендогенна мінералізація раннього докембрію з планетарною 

геодинамікою? 
17. Наведіть порівняльну характеристику основних типів геосинклінально-складчастих 

поясів. 
18. Охарактеризуйте основні етапи розвитку геосинклінально-складчастих поясів. 
19. Наведіть порівняльну характеристику Урало-Монгольського і Середземноморсько-

Гімалайського рухливого поясів. 
20. Які відмінності мають азіатська і європейська частини Середземноморсько-

Гімалайського рухливого пояс? 
21. Чим відрізняються внутрішня і зовнішня зони Східно-Азіатського складчастого 

поясу? 
22. Наведіть  порівняльну характеристику Кордильєрського і Андійського поясів. 
23. Назвіть головні стадії розвитку складчастих поясів. 
24. Як змінюється склад родовищ корисних копалин на різних стадіях розвитку 

складчастих поясів? 
25. Які типи родовищ є характерними для структур ТМА? 
26. Опишіть структури тектоно-магматичної активізації України 
27. Охарактеризуйте основні структурні елементи океанів. 
28. Наведіть порівняльну характеристику Тихого і Атлантичного океанів. 
29. Перерахуйте основні типи корисних копалин океанів. 
30. Який з океанів є найбагатшим на скупчення корисних копалин? 
31. Проаналізуйте металогенічні особливості основних стадій розвитку Землі. 
32. Чи пов’язана ендогенна мінералізації і геодинамічні особливості розвитку Землі? 
 

 
Рекомендована література до курсу 
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