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Вступ 
 

доктор геолого-мінералогічних наук,  доктор геолого-мінералогічних наук 
Міхницька Т.П.,  доктор геолого-мінералогічних наук професор Лукієнко О.І.,     
кандидат геологічних наук доцент Кравченко Д.В. 
 
Лукієнко О.І. Науково-дослідний практикум є нормативною дисципліною для магістрів-
геологів 2-го року навчання, що викладається в І семестрі в обсязі 432  години з них 204 
годин практичні та  228 годин самостійної роботи . Формою підсумкового контролю є 
залік. 

Формою підсумкового контролю є залік. 
 Метою і завданням науково-дослідного практикуму є ознайомлення студентів із 

сучасними проблемами в галузі дислокаційної (морфологічної) тектоніки та зі шляхами їх 
вирішення, з використанням тектонофаціальних та  синергетичниих підходів.  

Теоретична частина передбачає оволодінння студентами концептуальних принціпів 
тектонофаціального аналізу як ефективної методології досліджень складнодислокованих 
споруд. Ознайомлення студентів з начальними проблемами сьогодення в галузі геології, з 
основами структурного аналізу (вивченням складок, розривів, геологічних тіл, 
рудоконтролюючих структур), структурно-геологічними позиціями і структурами типових 
рудних полів, родовищ і рудних тіл різних класів і генетичних груп. Теоретична частина 
передбачає оволодінння студентами методами досліджень структур рудних полів і 
родовищ, особливо таких, що дають змогу виконувати структурні побудови, що сприяють 
виявленню закономірностей локалізації зруденіння, окремих рудних тіл та рудних стовпів. 

 Предметом курсу є структурні методи аналізу на тектонофаціальній та 
синергетичній основі. Сучасні знання та досягнення в геоогічній галузі, знання про 
геологічну будову дна Світового океану, зокрема Чорного моря, поширення корисних 
копалин, знання про тектоніку, геологічну будову , особливості магматизму та металогенії 
областей пізньопротерозойської тектоно-магматичної активізації Українського щита та 
Волино-Поділля, тощо.  

Об’єктами, що  розглядаються в даному курсі є певні складнодислоковані 
геологічні споруди, а також певні структурні форми, що звичайно  є предметом гострої 
дискусії.  

Подібне призначення курсу диктується необхідностю оволодіння студентами  
комплексними методами структурного картування, які враховують:  

1) парагенетичні особливості тектонічних структур,  
2) реологічні умови середовищ, в яких проявлені ці форми, 
3) відносні ступені дислокаційних перетворень цих середовищ за спеціально 

прийнятою десятибальною шкалою тектонофацій, 
4) синергетичний характер цих форм, 

та, що також важливо, дозволяють картувати структурну зональність, яка, в свою чергу, 
відкриває можливість виділяти так звану в’язку розломну тектоніку, котра іншими 
методами досліджень просто не помічається. 

Використання структрурних методів аналізу з відзначеними можливостями актуальне 
для України й сьогоденно. Справа в тому, що територія нашої держави володіє такими 
складнопобудованими спорудами як Український щит, Карпати, Гірський Крим, Донбас, 
структурна вивченість яких традиційними (без урахування відзначених вище умов та 
підходів) методами не достатня. Більш того, відсутність у дослідників необхідного 
досвіду з вивчення тектонічних утворень за  відзначеними умовами, суттєво знижує 
результативність геологічних й у тому числі геолого-розвідувальних робіт. 



Заповнення цієї прогалини тектонофаціальними методами дозволяє геологічній 
практиці покращити ефективність картувальниї та пошуково-розвідувальних робіт і, тим 
самим, сприяти розширенню мінерально-сировинних ресурсів країни.  
 
(Міхницька Т.П., Кравченко Д.В.) 
 Метою і завданням науково-дослідного практикуму є ознайомлення студентів з 
нагальними проблемами сьогодення в галузі геології. 
 Предметом курсу є сучасні знання та досягнення в геологічній галузі, знання про 
тектоніку, геологічну будову , особливості магматизму та металогенії областей 
пізньопротерозойської тектоно-магматичної активізації Українського щита та Волино-
Поділля. 
     Пізній протерозой – це час деструкції фундаменту Східно-Європейської платформи,  
зародження осадового чохла, формування розломів з зонами тектоно-термальної 
переробки порід субстрату, грабен-синкліналей, рифтових структур, накладених западин, 
валів, склепіннєвих підняттів. Розломами, зонами тектоно-термальної переробки порід 
фундаменту в рифеї та венді контролюється багато родовищ кольорових, рідкісних та 
благородних металів, а також нерудних корисних копалин, які часто генетично пов’язані з 
малими інтрузивними тілами кислого та основного складу, діафторитами, 
метасоматитами, тектонометаморфітами, катаклазитами, мілонітами, зонами підвищеної 
тріщинуватості та дрібною дисгармонічною прирозломною складчастістю. В базальних 
горизонтах і теригенних відкладах, що складають низи стратиграфічних розрізів осадових 
утворень накладених синекліз, грабен-синкліналей, трогових прирозломних западин в 
більшості випадків можуть бути сконцентровані палеоризсипи цирконію, титану, золота, а 
також стратиформні прояви та родовища поліметалів, флюориту, фосфоритів. 
     Через недостатньо розроблену методологію і відсутність у дослідників необхідного 
досвіду по вивченню геологічних подій, які мали місце в пізньому протерозої і 
відображення їх в структурних, породних і рудних новоутвореннях поки не оцінена 
продуктивність цієї епохи на багато видів корисних копалин. 
     Заповнення цієї прогалини у вивченні історії геологічного розвитку території України 
дозволить геологічній науці та практиці пошуково-розвідувальних робіт значно збільшити 
економічні можливості країни за рахунок розширення мінерально-сировинних ресурсів. 
     Вимоги до знань та умінь. Студент, який опрацював матеріал науково-дослідного 
практикуму,  має засвоїти сучасні проблеми в геологічній науці, зокрема ,  областей 
пізньопротерозойської тектоно-магматичної активізації, мати уявлення про головні 
аспекти тектоно-магматичної активізації та пов’язані з нею корисні копалини та ін. 
 Контроль знань. Контроль здійснюється у формі оцінювання усних відповідей, 
практичних занять, самостійної роботи. 
 Оцінювання за формами контролю: 
змістовний модуль № 1, поточний контроль -10 балів, модульний контроль – 5 балів, 
всього – 15 балів. 

- Змістовний модуль № 2, поточний контроль – 10 балів модульний контроль – 5 
балів, всього – 15 балів. 

Підсумковий контроль – 40 балів 
 

1.  Вимоги до знань та умінь. Студент, який опрацював матеріал науково-дослідного 
практикуму, має бути знайомим з сучасними проблемами, що стосуються 
дислокаційної тектоніки, а також із  можливостями такого аналізу при геологічному 
картування та геолого-розвідувальних роботах: 

2. Знати: 
- Сучасні уявлення про дислокаційний процес та дислокаційну структуру (огляд).  
- Роль тектонічної течії при дислокаційному структуроутворенні.  
- Експериментальні досягнення в області моделювання тектонічної течії. 



- Синергетику дислокаційного процесу. Можливості її використання при 
структурному аналізі. 

- Характер впливу реологічних властивостей середовищ  на морфологічні форми 
прояву дислокаційної тектоніки. 

- Генетичні типізації дислокаційної тектоніки, з урахуванням реологічних умов 
середовищ та синергетики. 

- Принципи й можливості структурно-парагенетичного й у тому числі 
тектонофаціального аналізу при геологічних дослідженнях. 

- Метод тектонофацій та десятибальну шкалу як й методологічну базу структурного  
картування дислокаційної тектоніки. 

- Принципи визначення тектонофаціального контроля рудних об’єктів. 
- Приклади тектонофаціального контроля окремих родовищ та рудоносних структур. 
3. Вміти: 
- Використовувати при геологічному картуванні та геолого-розвідувальних роботах 

методи тектонофаціальних аналізу. 
- Визначати ступені дислокаційної переробки порід за допомогою дестибальної 

шкали тектонофацій.  
- Будувати тектонофаціальні розрізи та схеми. 
- Вирішувати кінематичні задачі на досліджених дислокаційних об’єктах. 
4.  Вимоги до знань та умінь. Студент, який опрацював матеріал науково-дослідного 

практикуму,  має засвоїти сучасні проблеми в геологічній науці, має орієнтуватися 
серед різних теоретичних  положень теорії літосферних плит, плейтектоніки, 
плюмтектоніки, розуміти механізм осадко- та рудоутворення та інш. 

5.  Знати: 
- фізичні властивості гірських порід, закономірності розвитку в них деформацій; 
- структурні елементи РП і Р, такі як складчасті форми і розривні порушення, 

рудовмісні інтрузивні масиви, рудовмісні вулканічні споруди; 
- головні структурні типи РП і Р; 
- структури рудних стовпів, їх класифікацію. 
6. Вміти: 
- розшифровувати геологічну структуру родовищ, визначати закономірності 

локалізації рудних тіл і рудних стовпів; 
- визначати морфологію складок і механізм їх формування; 
- визначати напрям і амплітуду зміщення по розривних порушеннях; 
- виконувати графічні побудови та визначати елементи залягання ліній перетину 

тріщин, що перетинаються під різними кутами, пласта і тріщин тощо; 
- визначати елементи залягання рудних стовпів. 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. «Науково-дослідницький 

практикум з геології» є логічним продовженням курсів із тектонічного напрямку – 
«Структурна геологія», «Структурний аналіз»,  «Структурно-парагенетичнийо аналіз», 
«Геотектоніка», є продовженням курсу «Геологія родовищ корисних копалин».  
Практикум. Якщо вчення про родовища корисних копалин закликає до вирішення двох 
основних проблем – встановлення умов утворення тих чи інших типів РКК, тобто їх 
генезису, і з’ясування геологічних обстановок, в яких можна очікувати те чи інше 
зруденіння (П.М.Татаринов), то «Науково-дослідницький практикум з геології» досить 
тісно приєднується до другої, прикладної частини проблеми. 

«Науково-дослідницький практикум з геології» є дисципліною за вибором навчального 
закладу, що викладається студентам-магістрам у III семестрі в обсязі  432 годин, з них: 
практичних робіт –204 год., самостійна робота –228 год. Форма підсумкового контролю – 
залік. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 4.0 кредитів 
ECTS. 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ „ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРАКТИКУМ З ГЕОЛОГІЇ” 

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

І семестр 
Модульна  контрольна робота  1  – 15 балів. 

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

     Лабораторні роботи –  3 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 
Модульна  контрольна робота  2  – 15 балів. 

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

     Лабораторні роботи –  3 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 
Модульна  контрольна робота  3  – 15 балів. 

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

     Лабораторні роботи –  3 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 
Модульна  контрольна робота  4  – 15 балів. 

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

     Лабораторні роботи –  3 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 
 

 
Підсумковий контороль - у формі заліку. Залік виставляється за результатами 
роботи студента впродовж семестру із  урахуванням перерахунку (до 100 балів), для 
студентів які не набрали 18 (із перерахунком – 60) балів, або ж хочуть покращити 
сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 5. 

 
 
 
І семестр 
Змістовий модуль 1: Енергетичні ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати  

Максимальна кількість балів – 15.    
 Термін -  2-а декада жовтня 
Змістовий модуль 2: Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею 
та венду Українського щита та Волино-Подільської плити 
 Максимальна кількість балів – 15.    
 Термін -  1-а декада листопада 
Змістовий модуль 3: Сучасні уявлення про дислокаційний процес та дислокаційну 
структуру з позицій тектонофаціального аналізу та синергетики 

Максимальна кількість балів – 15.    
 Термін -  2-а декада листопада 
Змістовий модуль 4: Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних питань 
дислокаційного структуроутворення та рудоносності дислокаційних таких структур 

Максимальна кількість балів – 15.    
 Термін -  1-а декада грудня 
 
 



Підсумковий контроль (залік) 
-      Студент повинен:  
- засвоїти сучасні проблеми в геологічній науці;  

     -   мати уявлення про головні аспекти тектоно-магматичної активізації та пов’язані з  
нею корисні копалини; 
     - ознайомитися з науковою роботою творчих колективів ІГН НАНУ за відповідними 
напрямками. 
 

 
Змістовий 
модуль 1 
 ( ЗМ1 ) 

Змістови
й модуль 
2 
 ( ЗМ1 ) 

Змістови
й модуль 
3 
 ( ЗМ1 ) 

Змістови
й модуль 
4 
 ( ЗМ1 ) 

залік Разом 
(підсумкова оцінка) 

Оцінка 
(бали) 15  

15 
 

15 
 

15 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  

60 – 100 зараховано 

1 – 50 незараховано 

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за 

один змістовний модуль 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 "Науково-дослідний практикум з геології”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Практи
чні 

роботи 

Самост. 
роб. 

І СЕМЕСТР 
доцент Кравченко Д.В. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Енергетичні ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати 

ТЕМА 1. 
Корисні копалин Світового океану 

1 Проблема забезпечення нафтою та газом України. 
Родовища  нафти та газу на суходолі та в морях. 

2 2 

2 Аналіз нафтогазоносних структур на північно-західному 
шельфі Чорного моря. 

2 2 

3 Аналіз стану забезпечення нафтопродуктами в провідних 
країнах світу. 

2 2 

4 Перспективи пошуку нафти та газу  в шельфових морях 
та Світовому океані. 

2 2 

5 Потужність осадочного шару в Світовому океані 2 2 
6 Проблеми екологічної безпеки та розвитку 

нафтогазоносного комплексу на прикладі Української  
частини Чорного моря 

2 2 

7 Чорне море-унікальна природна лабораторія 2 2 
8 Газогідрати – новий екологічно чистий вид енергетичної 

сировини майбутнього. 
2 2 

9 Карта родовищ і твердих корисних копалин  Світового 
океану. 

2 2 

ТЕМА 2. 
Геологічна будова дна океанів і морів. Вплив на розвиток та видобуток нафти та 

газу 
10 Грязьовий вулканізм, як один з чинників постачання 

вуглеводнів з дна Чорного моря. 
2 2 

11 Проблема пошуків, розвідки та видобування газогідратів 
в Чорному морі. 

2 2 

12 Організаційно-правові та законодавчі проблеми, пов’язані 
з пошуками газогідратів. 

2 2 

13 Історія розвитку науково-дослідного флоту в Україні та 
забезпечення ним експедиційних  досліджень 

2 2 

14 Глибоководне буріння дна океанів  - сучасний потужній 
механізм пошуку нафти і газую 

2 2 

15 Правові основи дослідження і використання Світового 
океану та його надр. 

2 2 

ТЕМА 3. 
Кліматичні зміни на планеті Земля 

16 Інформатизація аерокосмічного та кліматичного 
землезнавства. 

2 2 

17 Глобальне потепління та парниковий ефект 2 2 
18 Порядок денний на ХХІ сторічя. Ріо-де-Жанейро – 

всесвітній саміт 1992 р. 
2 2 

19 Концепція сталого розвитку майбутнього. Римський клуб. 2 2 



20 Зміни та коливання клімату. Сценарії можливих змін 
регіонального та глобального клімату. 

2 2 

21 Катастрофічні геологічні процеси як наслідок 
кліматичних змін. 

2 2 

22 Моніторинг небезпечних геологічних процесів з метою  
попередження небажаних кліматичних наслідків. 

2 2 

23 Аерокосмічні дослідження Землі та моделювання 
кліматичних змін. 

2 2 

ТЕМА 4. 
Екологічні принципи охорони навколишнього середовища 

24 Глобальне забруднення біосфери, його масштаби, 
наслідки і принципові шляхи боротьби з ним. 

2 2 

25 „Зелена революція” та її наслідки. 2 2 
26 Прогнози впливу господарської діяльності людини на 

біосферу. 
2 2 

27 Охорона навколишнього середовища та створення 
заповідних зон – шлях до поліпшення клімату. 

1 
Контрол

ьна 
модульн
а робота 
1 (1год.) 

2 

доктор наук Міхницька Т.П. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею та венду Українського 
щита та Волино-Подільської плити 

ТЕМА 1. 
Рифейський період 

1 
 

Вивчення продуктивності рифейської епохи на корисні 
копалини на території України. Корисні копалини доплитного 
осадового чохла 

2 2 

2 Загальне геотектонічне районування території України 2 2 

3   Типи рифейських  структур 2 2 

4 Вали 2 2 

5 Палеорифти та інші від’ємні структури 2 2 

6 Піднятт 2 2 

7 Синеклізи 2 2 

8 Геологічні ступінчасті структури 2 2 

9 Грабени 2 2 

10 Грабен-синкліналі 2 2 

11 Горсти 2 2 

12 Пояси тектоно-термальної переробки 2 2 

13 Розломи 2 2 

14  Структури південного і південно-західного облямуванні 
Східно-Європейської платформи 

2 2 

ТЕМА 2 
Тектоно-магматичні структури рифею 

15 Магматизм і тектоно-магматична активізація 2 2 
16 Тектоно-магматичні структури 2 2 



17 Зони тектоно-метасоматичної активізації 2 2 
18 Породи і мінеральні асоціації, які визначають зони 

активізації 

2 2 

19 Малі інтрузивні тіла в зонах тектонічних порушень 2 2 
20 Геологічний розвиток Українського щита в рифеї та венді. 2 2 
21 Тектоно-метасоматичні зони активізації північно-західної 

частини Українського щита (Волинський блок) 
2 2 

22 Тектоно-метасоматичні зони активізації центральної 
частини Українського щита (Кіровоградський блок) 

2 2 

23 Корисні копалини рифею Українського щита 2 2 
24 Уран 2 2 
25 Рідкісні елементи 2 2 
26 Золото 2 2 
27 Перспективи пошуків алмазів 2 2 

ТЕМА 3 
Вендський період 

28 Тектоніка 2 2 

29 Тектонічне районування 2 2 
30 Типи вендських структур 2 2 

ТЕМА 4 
Тектоно-магматичні структури венду 

31 Магматизм 2 2 
32 Структурно-палеовулканологічні реконструкції Волино-

Подільської плити (східна частина) 
2 2 

33 Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити 2 2 
34 Магмаконтролюючі зони Волино-Подільської плити 2 2 
35 Блокові структури Волино-Подільської плити 2 2 
36 Корисні копалини венду Волино-Подільської плити 2 2 
37 Уран 2 2 
38 Нікель 2 2 
39 Золото 2 2 
40 Алмази 2 2 
41 Мідь 2 2 
42 Проблема походження рудопроявів міді: аналіз найбільш 

поширених гіпотез 
2 2 

43 Перспективи міденосності Волино-Подільської плити    2 2 
44 Геотектонічна позиція трапової формації Волино-Поділля 

в структурі південно-західної частини 
Східноєвропейської платформи 

2 2 

45 Геологічна будова та речовинний склад міденосних 
трапових комплексів  Волино-Поділля 

2 2 

46 Структурно-фаціальна зональність трапової формації 
нижнього венду.. 

2 2 

47 Деформаційна структура нижньовендської трапової 
формації 

2 2 

48 Стадійна еволюція ранньовендського трапового 
магматизму 

2 2 

49 Основні положення плюм-тектонічної гіпотези  
ранньовендського  трапоутворення 

2 2 



50 Основні положення плюм-тектонічної гіпотези  
ранньовендського  трапоутворення 

2 2 

51 Гідротермально-метасоматичні зміни порід трапової 
формації та модель     рудогенезу міді 

2 2 

52 Характеристика міденосних горизонтів і мідних 
рудопроявів 

2 2 

53 Металогенічні райони, рудоносні поля і  рудопрояви 2 2 
54 Металогенічне районування території поширення 

трапової формації 
2 2 

55 Критерії прогнозу мідного зруденіння 2 2 
56 Прогнозні фактори 2 2 
57 Стратиграфічні фактори 2 2 
58 Петрографічні фактори 2 2 
58 Петрохімічні фактори 2 2 
60 Мінералогічні фактори  2 2 
61 Структурно-тектонічні фактори 2 2 
62 Палеовулканологічні фактори 1 

Контрол
ьна 

модульн
а робота 
2 (1год.) 

2 

доктор наук Лукієнко О.І. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3 

Сучасні уявлення про дислокаційний процес та дислокаційну структуру з позицій 
тектонофаціального аналізу та синергетики 

ТЕМА 1. 
Тектонофаціальний аналіз як як наукова концепція дислокаційного процесу 

1 Теоретичні та прикладні принципи тектонофаціального 
аналізу 

2 3 

2 Тектонофації за десятибальною шкалою 2 3 
3 Тектонофаціальна картографія 2 3 

ТЕМА №2 
Тектонічна течія як провідний фактор дислокаційного структуроутворення 

4 Роль тектонічної течії при дислокаційному 
структуроутворенню. Гідродинамічний аспект. 

 3 

5 Штучний експеримент в’язкої течії та «природні» 
аналоги структур тектонічної течії 

2 3 

ТЕМА 3. 
Синергетика дислокаційних процесів 

6 Загальні принципи синергетики  2 3 
7 Синергетика дислокаційних процесів  2 3 

ТЕМА №4 
Деформація і метаморфізм 

8 Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм 
в мезозоні та катазоні та його роль у дислокаційному 
перетворенні геологічних середовищ 

1 
Контрол

ьна 
модульн
а робота 
1 (1год.) 

3 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4 
Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних питань дислокаційного 

структуроутворення та рудоносності дислокаційних таких структур 
 



ТЕМА №5 
Унікальні дислокаційні утворення, що є предметом гострих дискусій 

9 Структури вторинного розшарування гранітно-
метаморфічних утворень в катазоні 

2 3 

10 «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна 
зональність Структури в’язкісної інверсії 

2 3 

11 Псевдоконгломерати в амфіболітових комплексах УЩ 2 3 
12 Структури грануляційної інверсії 2 3 
13 Зміна реологічних властивостей середовивищ у часі та її 

вплив  на характер еволюції структуроутворення 
(гібрідизм) 

2 3 

ТЕМА №6. 
Тектонофаціальний  аналіз рудних об’єктів 

14 Тектонофаціальна структура Кривбасу 2 3 
15 Тектонофаціальні  умови рудоносності дислокаційних 

структур в зонах в’язких розломів (на прикладі рудних 
об’єктів Казахстану) 

2 4 

16 Питання тектонофаціального контролю золоторудного 
зруденіння на УЩ 

Контро
льна 
модуль
на 
робота 
2 
(1год.) 

4 

 ВСЬОГО ЗА І СЕМЕСТР 204 228 
 ВСЬОГО 204 228 
 Всього контр. модульних роботіт  4 

 
Загальний обсяг 432 год, кафедри загальної та історичної геології у тому числі –  
 
Практичних робіт – 204  год 
Самостійна робота – 228 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Енергетичні ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати  

 
Тема 1 

Корисні копалин Світового океану 
 

Практична робота 1. Проблема забезпечення нафтою та газом України. Родовища  нафти 
та газу на суходолі та в морях. (2 години). Особливий правовий статус Чорного та 
Азовського моря., та його основні риси . Основні запаси нафти та газу припадають на 
континентальний  шельф. Перспективними ділянками Чорного моря для видобутку нафти 
та газу України припадає на північно-західну  його частину . 

Рекомендована література: [54, 56,61,62] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).Стратиграфія та хронологія океанів. Загальні 

принципи та методи їх послідовність нашарування та  взаємовідносин відкладів у межах 
океанів.  Ознайомитися з Біостратиграфічним, мікро палеонтологічним, форамініферовий, 
радіолярієвий та інш. метощди  

 Рекомендована література: [59,60] 
Практична робота 2. Аналіз нафтогазоносних структур на північно-західному шельфі 
Чорного моря. (2 години). Ріонсська западина  та шельф поблизу берегів Грузії . 
Перспективні верхньокрейдові та сарматські відклади. Значні поклади нафти та газу  є в 
позитивних структурах  локалізованих в акваторії Азовського моря.  Відклади нафти та 
газу  пов’язані з відкладами силуру,  девону, карбону (західна частина Чорного моря),  

Рекомендована література: [12,27,61,62,62,71] 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Тверді корисні копалини морського  дна.  

Знати найголовніші конкреції Світового океану, вміти розпізнати на яких глибинах та 
товщах залягають ті чи інші корисні копалини.  Знати походження та методи видобутку  
конкрецій., процеси та їх запаси в товщах  океану 

Рекомендована література: [29,30,33,] 
 

Практична робота 3. Аналіз стану забезпечення нафтопродуктами в провідних країнах 
світу. (2 години). . Перспективними  для постачання нафти та газу є крайові моря 
Атлантичного океану. А  також значна частина Середземного моря,  Північно західна 
частина шельфа Чорного моря. Акваторії Індійського океану, басейни Тихого океану, а 
також найвідомішим внутрішньоконтинентальним басейном є Каспійське море. 
Характеристика всіх найважливіших нафтогазоносних регіонів Світового океану.  

Рекомендована література: [27,28,59,61,62] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Класифііікація та номенклатура осадового 
матеріалу.  Знати та назвати основні класи осадків. Написати реферат на всі види 
осадків і дати повну характеристику. 

 Рекомендована література:[14,29,30,33,72,74] 
Практична робота 4. Перспективи пошуку нафти та газу  в шельфових морях та 
Світовому океані. (2 години).  Найбільш  потужністю осадового чохла та збагаченим 
корисними копалинами та мінеральними ресурсами є райони шельфу та материкового 
схилу.  Велика товща  осадових  порід  сприяє  високій перспективності на нафту і газ.  
Поділ нафтогазоносності басейни  Світового океану  на геосинклінальні та платформні, 
дати характеристику даним басейну. 

Рекомендована література: [11,12,28,30,61,62,63] 



Завдання для самостійної роботи (2 год.). Методи морських геологічних досліджень. 
Студенти повинні описати напрямки  що використовуються  для дослідження підводного 
рельєфу. Вміти будувати батиметричні, фізіографічні  карти за матеріалами ехограм а 
також показати на них самі  найважливіших елементів рельєфу. Знати  яким  підводним 
спорядженням  досліджують дно океану. 

Рекомендована література: [27,31,56,57] 
Практична робота 5. Потужність осадочного шару в Світовому океані (2 години). 
Потужність осадових товщ та їх характеристика. Головні райони накопичення осадового 
матеріалу, та поділ їх на зони. Що  впливає   на об’єм і масу   осадового матеріалу в 
океані? 

Рекомендована література: [14,19, 20,25,67] 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Фізико-геологічні процеси у світовому 
океані. Які групи факторів впливають на дно океану, знати та порівняти їх з  
факторами на суші. Написати реферат на цю тему. 

Рекомендована література: [15,16,17,19,21,25] 
Практична робота 6. Проблеми екологічної безпеки та розвитку нафтогазоносного 
комплексу на прикладі Української  частини Чорного моря (2 години). Які зони  в 
Чорному морі є нафтогазоносними.  Платформні басейни та їх класифікація Чорного моря. 

Рекомендована література: [12,28, 30,60,61,62] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ехолотування – основний спосіб виміру 
глибин. Вміти  користуватися  та складати ехограми та батиметричні карти. Знати як 
проводиться геоморфологічне картування, і які є найважливіші етапи інтерпретації  
рельєфу дна океанів. 

Рекомендована література: [13,16,18,21,22] 
Практична робота 7. Чорне море-унікальна природна лабораторія (2 години).  
Енергетичний баланс екосистеми Чорного моря та загальна оцінка її продуктивності. 
Антропогенний вплив на екосистему  Чорного моря. Донні залягання: органогенні , 
уламкові,  грубозернисті збагаченні органікою. 

Рекомендована література: [22, 23,27,29,3162,73] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.)  Геологічні методи дослідження  в межах дна 
океанів і морів.  Знати та вміти пояснити  всі технічні  засоби для відбору проб. Як 
застосовуються бурові установки для геологічних досліджень морського дна.  Та  всі 
засоби  зв’язані з підводними дослідженнями. 

Рекомендована література: [15,16,17,18,22,31] 
Практична робота 8. Газогідрати – новий екологічно чистий вид енергетичної сировини 
майбутнього. (2 години). Мілководна зона шельфу також є гідратоносною з потенційними 
запасами газогідратної сировини не нижче, ніж у глибоководній частині акваторії. Це зона  
шельфу площею більше 100 тис.км2ю  Саме на цій території було  виявлено газогідратні 
поклади, потужністю більше 300 м, що залягають на глибинах до 700 м  від поверхні. 

Рекомендована література: [11,12,13,16,28,61,62] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  Основні особливості будови земної кори 
під морями і океанами. Процес рифтогенезу і походження океанічної кори. Вміти 
визначити  та дати характеристику  формування океанічної кори, склад ложа 
океану а також вік порід  ложаю 

Рекомендована література: [39,45,46,49,] 
 



Практична робота 9. Карта родовищ і твердих корисних копалин  Світового океану. (2 
години).  Залізомарганцеві конкреції Світового океану їх поклади. Пелагічні конкреції 
приурочені до областей розвитку червоних глин і до радіолярієвих та форамініферових 
мулів на глибинах 4-4,5 тис.м. Методи та способи  видобутку  твердих корисних копалин. 
Набір магматичних формацій, в  межах даної формації відповідають початковій стадії 
геосинкліналього циклу.  

Рекомендована література: [7,8,18,22,56,] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Основні  положення теорії тектоніки плит. 
Вміти  охарактеризувати положення різнопорядкових  літосферних плит, засвоїти головні 
положення теорії тектоніки плит. Охарактеризувати кінематику літосферних плит 
протягом різних етапів розвитку Землі. 

Рекомендована література: [20,25,27,33,34] 
Тема 2. 

Геологічна будова дна океанів і морів. Вплив на розвиток та видобуток нафти 
та газу 
Практична робота 10. Грязьовий вулканізм, як один з чинників постачання вуглеводнів з 
дна Чорного моря. (2 години). Вулканічні процеси відіграють значну роль у формуванні 
океанічної кори і рельєфу океанічногодна. Формування нових мікрорельєф рифтових зон  
в межах Світового океану.  При вулканічних виверженнях швидко та ефективно 
змінюється підводний рельєф, з’являються та зникають нові острови в океані. Значною є 
роль вулканічних процесів у хімізмі морських вод та  формуванні різних типів 
вулканічних осадків. 

Рекомендована література: [7,8,11,22,29,62].  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Прояви вулканічних процесів в межах морів 
та океанів. Студенти повинні охарактеризувати вулканічні процеси у межах дна океанів. 
Проаналізувати географічне поширення вулканів у межах Світового океану. З’ясувати 
вплив процесів вулканізму на рельєфоутворення  та осадконакопичення. Написати  
реферати „Вулканічна діяльність у межах дна океанів”. 

Рекомендована література: [10,32,33,57] 
Практична робота 11. Проблема пошуків, розвідки та видобування газогідратів в 
Чорному морі. (2 години).  Газогідрати є перспективою для промисловості. Склад та поділ 
на хімічні елементи. Зони шельфу відноситься до гідратоносних з потенційними запасами 
газогідратної сировини  які не нижчі, ніж у глибоководних  частинах акваторії.  

Рекомендована література: [11,22,29,3162,67] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).  Основні морфологічні елементи океанічного 
дна. Повинні з’ясувати класифікацію головних морфологічних елементів океанічного дна. 
Дати батиметричну та геоморфологічну характеристику кожного з елементів. 

Рекомендована література: [12,14,15,33,54] 
Практична робота 12. Організаційно-правові та законодавчі проблеми, пов’язані з 
пошуками газогідратів.  (2 години). Зв’язок газогідратів з глинистими діапіризмом, 
грязьовими вулканами, складчастими зонами, ускладненими тектонічними порушеннями, 
що свідчит про глибинне джерело первинних газів. Головні типи газогідратних  покладів 
Чорного моря. 

Рекомендована література: [5,6,22,53,53 ] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).  Основні характеристики океанічного дна. 
Вміти будувати батиметричні профілі через основні морфологічні зони Чорного моря. 
Дати батиметричну та геоморфологічну  характеристику кожного з елементів. 

Рекомендована література:[10,11,19,22,25,28] 



Практична робота 13. Історія розвитку науково-дослідного флоту в Україні та 
забезпечення ним експедиційних  досліджень (2 години).  Слід визначити  океанографічні 
дослідження (наукові роботи та експерименти в морі) . Вивчення фізико-хімічних 
властивостей води, фізичних явищ і процесів, що здійснюються  у Світовому океані. 
Міжнародне право яке захищає всі види наукових досліджень у Світовому океані. 

Рекомендована література: [14,16, 22,27,31,56] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Основні положення теорії тектоніки плит. 
Повинні охарактеризувати  положення різнопорядкових літосферних плит в шельфах 
морів та океанів. Засвоїти головні положення тектонічних плит у Світовому океані. 

Рекомендована література: [26,27,33,35,] 
Практична робота 14. Глибоководне буріння дна океанів  - сучасний потужній механізм 
пошуку нафти і газую (2 години).   У прибережній зоні широко застосовують самохідні та 
несамохідні плавучі бурові установки . Для буріння дна океанів установки монтуються 
прямо на дні морському.  Які естакади використовують при розробці морських нафтових 
родовищ? Основні споруди які використовуються для буріння: занурю вальні платформи, 
само підйомні плавучі бурові установки, напівзанурювальні установки  та бурові судна  та 
їх характеристики. 

Рекомендована література: [8,10, 11,29,30] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).  Основні типи океанічних відкладів. Повинні 
вміти  проаналізувати різні класифікації океанічних осадків. Засвоїти речовинно-
генетичну класифікацію океанічних відкладів (за О.П.Лисициним). 

Рекомендована література: [18,20,28,33,] 
Практична робота 15. Правові основи дослідження і використання Світового океану та 

його надр.  (2 години).  Загальна схема класифікації морських просторів: прибережні 
морські простори, виключна (морська) економічна зона , відкрите море, міжнародні 
протоки та канали, район морського дна, правове регулювання використання морських 
просторів. Правовий режим  морського дна   не повинні  порушувати діючі норми 
сучасного міжнародного права. 

Рекомендована література: [8,16,22,27,31,56,57,58] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Діагенез океанічних осадків. Повинні засвоїти 
головні категорії океанічних відкладів та їх класи вивчити їх поширення та головні 
властивості. Дослідити головні  основні особливості  будови осадочної товщі океану. 

Рекомендована література: [8,13,15,19,54] 
 

Тема 3. 
Кліматичні зміни на планеті Земля 

Практична робота 16. Інформатизація аерокосмічного та кліматичного землезнавства. – 
(2 години).  Матеріали які використовують для морських геологічних досліджень це 
космо-та аерозйомки (фотографічні, спектрометричні, багатозональні, телевізійні, лазерні, 
інфрачервоні та радіолокаційні і інш. Дати їм хакаркеристику.  

Рекомендована література: [18,22,54,] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  Геосферна будова  Землі. Опанувати 
механізм утворення сферичних оболонок Землі, його фізичні та хімічні властивсті. 

Рекомендована література: [44,45,46,47,48,49] 
Практична робота 17. Глобальне потепління та парниковий ефект. – ( 2 
години.).Трансгресія та регресія є основними кліматичними факторами для зміни клімату 
морів та океанів.  Види та типи трансгресій і регресій які впливають на рівень 



океану.Атмосферне забруднення та його вплив на морське середовище.Охорона 
середовища як основна задача людства. 

Рекомендована література: [1,2,3,4,5,6, 37,39,40,42] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  Атмосфера, гідросфера, літосфера, 
астеносфера, біосфера. З’ясувати принципи руйнування та відновлення окремих 
ділянок тих чи інших сфер. Визначити поняття про біосферу та її структуру. 

Рекомендована література: [2,5,43,44,45,46,47,48] 
Практична робота 18. Порядок денний на ХХІ сторічя. Ріо-де-Жанейро – всесвітній саміт 
1992 р. – (2 години). Ідея сталого розвитку та принципи раціонального    
природокористування в контексті рішень Ріо-де – Жанейро та Йоханесбурга. Студенти 
повинні:   1) ознайомитись з рішеннями всесвітнього самміту в Ріо-де-Жанейро та 10 років 
потому в Йоханесбурзі і дати критичну оцінку процесу реалізації цих рішень ( Кіотський 
протокол, Орхузька конвенція тощо). 

Рекомендована література: [1,3,6,34,36,37,] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) Поняття про біосферу. Роль 
В.І.Вернадського про формування сучасного наукового уявлення про біосферу. 
Ретельно ознайомитись з вченням В.І.Вернадського про  живу речовину. 

Рекомендована література: [43,44,45,46,47,48] 
Практична робота 19. Концепція сталого розвитку майбутнього. - (2 години). 

Еволюція океанічного середовища базується на побудовах мобілістської тектоніки а також 
інших методів. Назвати та охарактеризувати. Розвиток різних методів та отримання даних  
значно досягли успіхів в еволюції океанів.  Склад мікроорганізмів та зміни слугують для 
переміщення основних водних мас..ю 

Рекомендована література: [5,6,39,73] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) Антропічні  дії на природні цикли 
основних беогенних елементів. Знати і вміти визначити енергетичний баланс 
біосфери, які пов’язані з діяльністью людини. 

Рекомендована література: [3,4,37,38,39,40] 
Практична робота 20. Зміни та коливання клімату. Сценарії можливих змін 

регіонального та глобального клімату. (2 години.). Сьогоденні дані вимірювання 
температур континентів та морів. Клімат як важливий фактор впливу на події розвитку 
дна Світового океану. Кліматична поясність морів та океанів їх температури та вплив на 
навколишнє середовища. 

Рекомендована література: [4, 93,94,97,100] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)   Біологічна та екологічна рівновага . 
Визначити  стійкість популяцій та екосистем. Зробити аналіз біологічної та 
екологічної рівноваги у світі. 

Рекомендована література: [2,6,101,102,106] 
Практична робота 21. Катастрофічні геологічні процеси як наслідок кліматичних 

змін. (2 години.). Кліматична зональність і основні типи наземних екосистем. 
Горизонтальні та вертикальні тектонічні рухи на дні океанів. Ендогенні та екзогенні 
процеси, їх діяльність. Сейсмічні явища, вулканізм - продукт геологічних процесів, їх 
вплив зміну клімату в цілому. Гідрогенні, ерозійні, гравітаційні та біогенні процеси їх 
характеристики. 

Рекомендована література: [3,5,93,94,106] 



Завдання для самостійної роботи (2 год.) Загальні принципи стабільності та 
стійкості екосистем.Проаналізувати загальні принципи стабільності та стійкості 
біосистем та стійкості біосистем та екосистем, можливості, можливості їх 
адаптації, стійкість організмів, популяцій та екосистем. 

Рекомендована література: [4,5,93,96,106] 
Практична робота 22. Моніторинг небезпечних геологічних процесів з метою  

попередження небажаних кліматичних наслідків. (2 години.). Фактори впливу на 
рельєфоутворення  в Світовому океані.  Морфологія та склад  зон дна океанів та морів. 
Вплив тектоніки на клімат в цілому.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Рекомендована література: [5,96,99,108,109] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) Урбанізація та її вплив на біосферу. Місто як 
нове середовище мешкання людини та тварин. Шляхи рішення проблеми урбанізації. 
Показати вплив  людини  на глобальні  біосферні процеси, військові аспекти 
деградації біосфери тощо. 

Рекомендована література: [96,102,103,104,108] 
Практична робота 23. Аерокосмічні дослідження Землі та моделювання 

кліматичних змін. (2 години.).  Значення  аерокосмічних знімків для вивчення дна океану.  
Аерокосмічний метод здатний дослідити  найскладніші  ділянки  дна Світового океану. 
Дишифрування   рельєфу морського дна.- 

Рекомендована література: [18,22,27,113] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) Вчення про біосферу та ноосферу. 
Опанувати поняття біосфери та ноосфери в контексті антропогенної деградації 
останніх в зв’язку з наступом науково-технічного прогресу. 

Рекомендована література: [101,102,103,104,105,] 
Тема 4. 

Екологічні принципи охорони навколишнього середовища. 
Практична робота 24. Глобальне забруднення біосфери, його масштаби, наслідки і 

принципові шляхи боротьби з ним. (2 години.).  Проблема забруднення океану  та  
тенденції до вирішення їх.  Стан Чорного моря  для України та його проблеми, їх 
вирішення. Міжнародні стандарти  по захисту морського простору та навколишнього  
середовища 

Рекомендована література: [6, 34,96,108,110] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) Алтернативна  техногенна руйнація 
планети. Проаналізувати форми та механізми деградації біосфери, роль 
промислового та сільськогосподарського виробництва. 

Рекомендована література: [4,6,97,102,104,106] 
Практична робота 25. "Зелена революція" та її наслідки. (2 години).  Значення і 
екологічна роль застосування добрив та пестицидів. Форми та маштаби 
сільськогосподарського забруднення біосфери. Нехімічні методи боротьби з видами, 
розповсюдження та ріст чисельності яких небажані для людини. 

Вплив промисловості і транспорту на оточуюче середовище. Забрудення біосфери 
токсичними та радіоактивними речовинами. Основні шляхи міграції та накопичення у 
біосфері радіоактивних ізотопів та інших речовин, небезпечних для людини, тварин та 
рослин. Небезпечність ядерних катастроф. 

Урбанізація та її вплив на біосферу. Місто як нове середовище мешкання людини 
та тварин. Шляхи рішення проблем урбанізації. 



Охорона природи та рекультивація земель на територіях, інтенсивно освоєних 
господарською діяльністю. Відпочинок людей та охорона природи. 
Задача збереження генофонду живого населення планети. Зміни віщового і популяційного 
складу фауни та флори, що викликані діяльністю людини. Червоні книги. Порушення 
біогеографічних меж. Інтродукція - навмисна і випадкова, її наслідки. Масові спалахи 
чисельності інтродуцированих та заносних видів. 

Значення необробляємих та виключаємих з господарського оберту земель для 
підтримки екологічної рівноваги у біосфері. Біосферні заповідники та інші охороняємі 
території: основні принципи виділення, організації та використання. Специфічна ресурсна 
значимість охороняємих територій. 

Рекомендована література: [96,97,98,108] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) Вплив людського фактору  на екологію 
біосфери Землі . Ознайомитися з принципами раціонального природокористування та 
охорони оточуючого середовища. 

Рекомендована література: [1,2,96,107,108,110] 
Практична робота 26. Прогноз впливу господарської діяльності людини на біосферу. (2 
години).  Методи контролю за якістю оточуючого середовища. 

Міжнародне співробітництво в області охорони середовища. Міжнародні 
організації (ЮНЕСКО, ЮНЕД МСОП та ін.). Програма ЮНЕСКО "Людина і біосфера". 
Значення природоохоронної освіти та виховання. 

Охорона природи га розвиток культури. Етичний аспект охорони природи. 
Рекомендована література: [2,4,34,95,96] 

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охорона середовища в міжнародному  
значенні. Студенти повинні:  1)  розглянути перспективи екологічної конверсії 
промислового, військового та сільськогосподарського виробництв; 2) ознайомитись з 
принципами раціонального природокористування та охорони оточуючого середовища;   

Рекомендована література: [ 34,101,103,131] 
Практична робота 27. Охорона навколишнього середовища та створення 

заповідних зон – шлях до поліпшення клімату. ( 1 год..) Контрольно-модульна робота 
№1. – 1 год.. Вплив людського фактору  на збереження екологічної обстановки в океанах 
та морях.  Міжнародні конвенції  ООН  про захист та збереження морського середовища. 
Нафтопродукти одна з основних екологічних причин впливу на навколишнє середовища  
та  клімату. 

Рекомендована література: [39,49,51,109,110] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) – Ідея сталого розвитку та принципи 
раціонального природокористування в контексті рішень Ріо-ду-Жфнекро та Йоханесбурга.  
Повинні  під кутом зору ідей сталого розвитку  розглянути перспективи  екологічної конверсії 
промислового, військового та сільськогосподарського  виробництв..Ознайомитись з 
рішеннями всесвітнього самміту в Ріщ-де-Жфнейро та 10 років потому в Йоханесбурзі і діти 
критичну оцінку процесу реалізації цих рішень (Кіотський протокол, Орхузька конвенція 
тощо).  

Рекомендована література: [1,3,4,5,34,39,108,109] 

Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 
1. Уміння користуватися аеро- та космознімками для вирішення екологічного стану 

середовища. 
2. Аналізувати нафтогазоносні структури  та основні класи осадового матеріалу. 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

1. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 

2. Генетичні типи шельфів, сприйнятних до нафтоутворення. 



3. Рідкі корисні копалини шельфу Світового океану. 

4. Вапнякові осадки, їх поширення на шельфі та континентальному схилі. 
5. Головні принципи класифікації донних осадків. 

6. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
7. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 

8. Газогідрати, умови їх походження та поширення. 
9. Мета і задачі морської геології. Історія розвитку уявлень про рельєф та 

геологічну будову дна морів і океанів. 
10. Основні риси рельєфу, геологічна структура, відклади Тихого океану. 
11. Нафтогазоносність Світового океану. (Північне, Баренцеве моря льодовитого 

океану, Мексиканська, Перська затоки Атлантичного океану). 
12. Основні риси рельєфу та геологічної будови Світового океану. 
13. Основні риси рельєфу та геологічна структура і відклади Чорного моря. 
14. Морська вода як корисна копалина. 
15. Типи морських відкладів: класифікація, теригенні, біогенні (кременисті, 

вапнисті), пірокластичні, аутигенні осадки, червоні глини. Закономірності їх 
розповсюдження. 

16. Материковий схил, материкове підніжжя, підводні каньйони. 
17. Будівельні матеріали прибережних районів моря (Чорне, Азовське моря). 
18. Основні риси морського осадового утворення. Наджодження теригенного, 

розчиненого, вулканогенного, біогенного, хемогенного, космічного матеріалу; 
розповсюдження та диференціація. 

19. Серединно-океанічні хребти (Атлантичний та Індійський океани). 
20. Ендогенна металогенія Світового океану (рудні мули Червоного моря, ЖМК 

Тихого океану). 
21. Швидкість осадового утворення. Потужність і будова осадового шару у 

Світовому океані. 
22. Основні рельєфи, геологічна структура, відклади Північного Льодовитого 

океану. 
23. Основні структурні одиниці біосфери – екосистеми. 
24. Особливості популяції рослин і тварин. 
25. Генетичні фактори біопродуктивності. 
26. Антропогенна деградація біосфери. 
27. Вчення про ноосферу. Уроки Ріодежанейро та Йоханесбурга. 
28. Охорона екосистем. Генофонди та генофонди. 
29. Принципи раціонального природокористування та охорони природи. 
30. Екологія та моральність. 
31. Моніторинг довкілля та заповідна справа. 
32. Природоохоронне законодавство в Україні. 
33. Екологічна освіта та виховання. 

 

Проблемні теми для обговорення: 
1. Які можуть виникнути проблеми в Україні по розвитку та пошуку родовищ 

нафти та газу. 
2. Як змінюється енергетичний баланс біосфери Землі під впливом діяльності 

людини. 
 



Професор Лукієнок О.І. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3. 

Сучасні уявлення про дислокаційний процес та дислокаційну структуру з позицій 
тектонофаціального аналізу та синергетики 

Тема №1 
Тектонофаціальний аналіз як  наукова концепція дислокаційного процесу 

Практична робота 1.  Теоретичні та прикладні принципи тектонофаціального аналізу (2 
год.). Уявлення про структурно-реологічні умови. Тектонофаціальна методологія 
картування дислокаційної тектоніки складнопобудованих районів (метод тектонофацій). 

Рекомендована література: [15 – 19, 33, 40, 41, 43, 53, 76, 68] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений за даною темою 
Рекомендована література  [18, 19, 21]. 
 

Практична робота 2.Тектонофації за десятибальною шкалою. Мікро- та мезоознаки 
тектонофацій. Тектонофаціальні розрізи та карти (схеми). Легенда для тектонофаціальних 
розрізів та схем. Опрацювання літературних джерел з проблеми якісно-кількісної оцінки 
деформацій. 

Рекомендована література: [15 – 19, 33, 40, 41, 43, 53, 76, 68] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати лекційний матеріал, та написати 
реферат на довільну тематику по цій темі. 
Рекомендована література  [8, 14]. 

 
Тема №2 

Тектонічна течія як провідний фактор дислокаційного структуроутворення. 
 
Практична робота 3. Роль тектонічної течії при дислокаційному 

структуроутворенню. Гідродинамічний аспект такої течії (2 год.).  . 
Рекомендована література:  [26, 31, 38, 42, 44, 50, 49, 62, 69] 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Студенти повинні освоїти принципи побудови 
десятибальної шкали тектонофацій та визначення її основі балів ступенів дислокованості 
геологічних тіл. 
Рекомендована література  [14] 
 

Практична робота 4. Штучні експерименти течії тектонічної, що нагадує тектонічну, на 
прикладі рідин та газів («Альбомом течії рідин та газів» ВанДайка) та приклади 
порівняння їх з природними аналогами. 

Рекомендована література: [1, 2, 5, 12, 14, 15, 17 – 19,  23, 70, 71] 
Завдання для самостійної роботи (3  год.) Опанувати задану тему. Студенти повинні 
надати приклади штучних тектонічних течій., підібрати літературу. 
Рекомендована література  [14] 

Тема №3 
Синергетика дислокаційних процесів 

Практична робота 3. Уявлення про синергетику (2 год.). Основні положення 
синергетики. Філософські аспекти синергетики. Огляд проблеми. Синергетика 
дислокаційного процесу. 

Рекомендована література: [3, 4, 8, 20, 21, 28. 42,55, 60] 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.). Написати реферат  на тему „ Філософські 
аспекти синергетики ”. 



Рекомендована література  [6]. 
Практична робота 4. Синергетика у прикладенні до природних об’єктів. (2 год.) 
Опрацювати поточну літературу з проблеми синергетики природних й у тому числі 
геологічних явищ. Підготувати реферат. 

Рекомендована література: [7,9, 11, 22, 46, 56] 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.). Підібрати літературу для написання реферату 
на задану лекцію. 
Рекомендована література  [6,7,22]. 

Тема № 4 
Деформація і метаморфізм 

Практична робота 5. Проблема зв’язку та взаємозумовленосту метаморфізму та 
деформації (2 год.). Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм та його 
зв’язок зі зсувною деформацією в мезозоні та катазоні. Вплив на інтенсивність 
метаморфізації літологічного фактору та відносної інтенсивності дислокаційної переробки 
порід. 

Рекомендована література: [25, 27, 57, 58, 59, 64, 66, 72] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у першому модулі. Розглянути на прикладі Казахстану 
його складчастісті форми . 
Рекомендована література  [8]. 
Практична робота 6. Збір та опрацювання літературних та інтернетовських даних з 
проблеми зеленосланцьового та амфіболітового динамометаморфізму. Тектоно-
магматична активізація та рудоносні структури рифею та венду Українського щита та 
Волино-Подільської плити Контрольно модульна робота № 3. – 1 год. Приклади 
зеленосланцьового метаморфізму  в зонах в’язких розломів. 

Завдання для самостійної роботи ( 3 год.). Підібрати літературу для написання реферату 
на задану лекцію. 
Рекомендована література  [6,7,22]. 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №3 

1. Визначити та порівняти тектонофации Українського щита та Казахстану. 
2. Що таке синергетика. Утворення амфіболітового динамометаморфізу. 

Рекомендована література: [2, 24, 26, 34, 35, 36,  43,44, 45, 57, 61, 62, 63, 65] 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи № 3. 

1. Теоретичні та прикладні принципи тектонофаціального аналізу.  
2. Уявлення про структурно-реологічні умови.  
3. Десятибальна шкала тектонофаціальна шкала та принципи її використання для 

визначення ступенів реформованості порід иа картування структурної зональності. 
4. Тектонофаціальні розрізи та карти (схеми). Легенда для таких розрізів та схем. 
5. Уявлення про тектонічну течію. 
6. Роль тектонічної течії при дислокаційному структуроутворенню. Гідродинамічний 

аспект такої течії.  
7. Штучні експерименти тектонічної течії на прикладі рідин та газів («Альбомом течії 

рідин та газів» ВанДайка) 
8. Природні приклади тектонічної течії та порівняння їх з лабораторними аналогами. 
9. Уявлення про синергетику (2 год.). Основні положення синергетики. Філософські 

аспекти синергетики.  
10. Синергетика дислокаційного процесу.  



11. Проблема зв’язку та взаємозумовленосту метаморфізму та деформації 
12. Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм та його роль і місце у 

дислокаційній переробці геологічних середовищ.  
13. Вплив на інтенсивність метаморфізації літологічного фактору та відносної 

інтенсивності дислокаційної переробки порід. 
 
Проблемні теми для обговорення: 

1. Тектонічні потоки як основа розуміння геологічних процесів. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4 
Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних питань 

дислокаційного структуроутворення та рудоносності таких структур  
 

Тема № 5 
Унікальні дислокаційні утворення, що є предметом гострих дискусій 

 
Практична робота 7. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних 
утворень в мезозоні та катазоні (2 год.). «Гарячі» протрузії гранітоїдів та 
динамометаморфічна зональність. Псевдоконгломерати в амфіболітових комплексах УЩ. 
Структури грануляційної інверсії 
Зміна реологічних властивостей середовивищ у часі та її вплив  на характер еволюції 
структуроутворення (гібридизм) 

Рекомендована література: [19, 26, 35, 38, 42] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) Вибрати довільний приклад розвитку таких 
комплексів по одному з регіонів Світу та пояснити його зміст. 

 
Практична робота 8. Роль тектонічної течії у створенні вторинного розшарування 
гранітно-метаморфічних середовищ. Механізми формування «гарячих» протрузій 
інтрузивних гранітоїдів. Морфологічна та генетична типізація псевдоконгломератів в 
амфіболітових комплексах. (2 год.) Знайти в літературі та інтернеті приклади 
прояву таких структур. 

Рекомендована література: [12, 13, 24, 30, 32, 39, 48] 
Завдання для самостійної роботи ( 3  год.). Ознайомитися  з роботою Є.І.Паталахи та іш. 
«Тектонические потоки как основа понимания геологических структур» 
Рекомендована література  [22]. 
Практична робота 9. Механізми формування «гарячих» протрузій інтрузивних 
гранітоїдів. (2 год.) Знайти в літературі та інтернеті приклади прояву таких 
структур. 

Рекомендована література: [12, 13, 24, 30, 32, 39, 48] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) Написати реферат, та самостійно 

підібрати літературу. Опрацювання практичного матеріалу. 

Практична робота 10. Морфологічна та генетична типізація псевдоконгломератів в 
амфіболітових комплексах. (2 год.) Знайти в літературі та інтернеті приклади 
прояву таких структур. 

Рекомендована література: [12, 13, 24, 30, 32, 39, 48] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений за даною темою 



Рекомендована література  [6]. 
 

Тема № 6 
Тектонофаціальний  аналіз рудних об’єктів 

Практична робота 11. Тектонофаціальна структура Кривбасу. (2 год.) Питання 
тектонофаціального контролю золоторудного зруденіння на УЩ. 

Рекомендована література [, 38, 31.29]. 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) Опанувати  десятибальну шкалу тектонофацій 
епізони та мезозони. Написати реферат  на тему „Парагенез та тектонофаціальні аспекти 
епізони  Гірського Криму”. 
Рекомендована література  [6]. 

 
Практична робота 12. Тектонофаціальні  умови рудоносності дислокаційних 

структур в зонах в’язких розломів (на прикладі рудних об’єктів Казахстану). (2 год.) 
Питання тектонофаціального контролю золоторудного зруденіння на УЩ. 

Рекомендована література [, 38, 31.29]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. 
Рекомендована література  [16]. 

 
Практична робота 13. Роль тектонофаціального аналізу у визначенні структурного 
контроля рудних родовищ (2 год.). Знайти в літературі та інтернеті приклади прояву 
таких структур. 

Рекомендована література: [62, 33] 
Завдання для самостійної роботи  (3 год). Познайомитися з певною літературою, що 
стосується динамо- та стрес-метаморфізму порід в РТ-умовах, що відповідають катазоні  
Рекомендована література  [2,3, 22]. 

 
Практична робота 14. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур (2 
год.). Співвідношення тектонофацій з рудними тілами. Самостійного опрацювання 
матеріалом. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. Знати  класифікацію структурних 
форм вміти розпізнати їх за масштабами та морфологічними проявами. 
 

Рекомендована література: [62, 33] 
Практична робота 15.  Тектонофаціальний контроль зруденіння та його приклади (1 
год.) Контрольно-модульна робота № 4 - 1 год..   Написання реферату по темі №6.  

Рекомендована література: [62, 33] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
лекційний матеріал, передбачений у другому модулі. Знати  класифікацію структурних 
форм вміти розпізнати їх за масштабами та морфологічними проявами. 
Рекомендована література  [20]. 

 
 



Типові завдання до модульно-контрольної роботи № 4 
1. Уміння оцінювати тектонофації по десятибальній шкалі (на прикладі Кривбасу). 
2. Зруднення та прояви його утворення. 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи № 4. 
1. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних утворень в мезозоні 

та катазоні. 
2.  «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна зональність. 
3.  Типи псевдоконгломератів в амфіболітових комплексах (на прикладіУЩ).  
4. Структури грануляційної інверсії.  
5. Гібридні структури як відображення зміни реологічних властивостей середовивищ 

у часі. 
6. Роль тектонофаціального аналізу  у визначенні структурної позиції родовищ 

рудних корисних копалин.  
7. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур.  
8. Приклади тектонофаціального контролю зруденіння 
9. Дислокаційна модель Кривбасу з позицій тектонофаціального аналізу. 
10. Приклади тектонофаціального контролю золотого зруденіння. 
 

Проблемні  теми: Просторове й часове співвідношення тектонофацій з рудноносними 
структурами. 

 
Док.наку. Міхницька Т.П. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею та венду 

Українського щита та Волино-Подільської плити 
Тема 1 

Рифейський період 
Практична робота 1.  Проблема визначення продуктивності рифейської епохи на корисні 
копалини на території України. Родовища та рудопрояви урану, рідкісних елементів, 
золота, поліметалів, алмазів, пов’язані з рифейськими утвореннями. Корисні копалини 
доплитного осадового чохла (2 години). В рифейську епоху на багатьох материках світу 
формувались численні родовища корисних копалин. В Україні для вивчення тектоно-
магматичної активізації, пов’язаного з нею структуроутворення та визначення 
металогенічної спеціалізації є райони центральної та північної частини Українського щита 
(УЩ) та Волино-Подільська плита (ВПП). 
     Рекомендована література: [ 1-3, 20]. 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Геологічний розвиток платформної 
частини території України в рифеї. Результати вивчення стратиграфії поліської серії 
Волино-Поліського прогину, топільнянської і овруцької серій Овруцького палеорифту, а 
також дайкових комплексів УЩ. 
     Рекомендована література: [ 1-5,10, 12-14, 20,22]. 
Практична робота 2. Загальне геотектонічне районування території України (2 год.). 
Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення основних геологічних 
структур відбулися в пізньому рифеї. В межах території України в цей час відбулося 
формування таких геотектонічних елементів: УЩ, Волино-Подільська плита, 
Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ). 
     Рекомендована література: [ 6, 20, 22]. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Діастрофічні цикли та етапи розвитку 
структур фундаменту. Знати чотири етапи геологічного розвитку платформної частини 



території України в рифеї, які відповідають виборзькому, кібарському, готському та 
луфіліанському діастрофічним циклам. 
     Рекомендована література: [ 6, 7, 22, 26, 27, 64] 
 
Практична робота 3. Типи рифейських структур (2 год.). Палеоморфоструктури 
фундаменту платформної частини території України, які сформувалися в рифеї широко 
розвинуті в межах УЩ, ВПП та Причорноморської западини. Це горсти, грабени, вали, 
розломи. 
     Рекомендована література: [ 6, 20, 22, 27]. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати поділ території України на основні 
геотектонічні елементи. Поділ УЩ та ВПП на блоки. 
     Рекомендована література: [ 6, 27]. 
 
Практична робота 4. Вали ( 2 год.). Історія геологічного розвитку При’ятського валу. Це 
одна із значних структур в межах ВПП, з  якою пов’язані рудопрояви міді, плавикового 
шпату, поліметалів, піропу як супутника алмазів. 
     Рекомендована література: [ 12,13, 22, 25]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Написати реферат з характеристикою 
історії геологічного розвитку При’ятського валу. 
     Рекомендована література: [  20, 52, 64]. 
 
Практична робота 5. Палеорифти та інші від’ємні структури (2 год.). Поняття про 
рифтогенез. Палеорифтові структури поділяють на дві групи: складні системи (Волино-
Поліська) і прості палеорифти (Дніпровсько-Донецька). 
     Рекомендована література: [20, 22, 24]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати та назвати основні палеорифтові 
структури України. 
     Рекомендована література: [ 1,11,13,20]. 
 
Практична робота 6. Підняття. ( 2 год.). Формування Кіровоградського антиклінального 
склепіння - новий етап в історії геологічного розвитку не тільки Кіровоградського блока, 
але й усього Українського щита. Це етап розвитку структури цього регіону в умовах 
платформи, де на перше місце виступають розломи, тектоно-термальні пояси, тектоно-
метасоматичні і динамо метаморфічні зони. 
     Рекомендована література: [ 6,10, 20, 28]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Написати реферат з характеристикою 
Кіровоградського антиклінорія – склепіннєвого підняття, що сформувалось в умовах 
платформи. 
     Рекомендована література: [  20, 25, 27, 39]. 
 
Практична робота 7. Синеклізи. ( 2 год.). Історія геологічного розвитку Волино-
Поліського прогину. 
     Рекомендована література: [20, 22, 49, 52 ]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику кристалічної основи 
Волино-Поліської синеклізи. 
     Рекомендована література: [  20, 22, 49, 52]. 
 



Практична робота 8. Геологічні ступінчасті структури ( 2 год.). За результатами 
вивчення фундаменту гравіметричними методами ці структури відповідають зонам 
глибинних розломів або границям регіональних блоків. 
     Рекомендована література: [20, 22]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику структурам першого 
порядку: Рівненській, Криворізькій. 
     Рекомендована література: [  20, 22]. 
Практична робота 9. Грабени. ( 2 год.). Будова грабенів і трогів в межах Українського 
щита та його схилів. 
     Рекомендована література: [20, 27]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику палеограбенів і 
накладених від’ємних структур Приазовського блоку. 
     Рекомендована література: [  20, 27]. 
Практична робота 10. Грабен-синкліналі. ( 2 год.). Пізньопротерозойські накладені на 
кристалічний фундамент грабени, виповнені осадочними утвореннями з рідкими 
міжпластовими інтрузіями основних порід. 
     Рекомендована література: [6,20]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати будову типової в межах 
Українського щита Білокоровицької грабен-синкліналі.  
     Рекомендована література: [  6, 20]. 
Практична робота 11. Горсти. ( 2 год.). Середні і малі за розмірами блоки древнього 
фундаменту, облямовані розривними порушеннями. 
     Рекомендована література: [20]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику горстів, розвинутих у 
північно-східній частині Коростенського масиву. 
     Рекомендована література: [  20]. 
 
Практична робота 12. Пояси тектоно-термальної переробки. ( 2 год.). Розломи і зони 
тектоно-термальної переробки в дорифейський період розвитку кори на території України 
були відповідними частинами великих поясів, в яких відбувалися процеси гранітизації 
потужних осадових верств, які накопичилися в басейнах седиментації. 
     Рекомендована література: [20]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Волинському, 
Кіровоградському і Приазовському блокам  як фрагментам таких поясів у 
ранньопротерозойському фундаменті. 
     Рекомендована література: [  20]. 
 
Практична робота 13. Розломи. ( 2 год.). Характеристика перших розривних структур в 
умовах жорсткої платформи. Закономірності, які для них встановлені. Розломи 
центральної частини УЩ – найцікавіші з погляду наявності тут родовищ урану, золота, 
поліметалів.    
     Рекомендована література: [20- 26]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику розломів, процес 
активізації яких супроводжувався формуванням рудопроявів корисних копалин. 
     Рекомендована література: [ 11, 12,26, 52, 64]. 
 



 
Практична робота 14. Структури південного і південно-західного облямування Східно-
Європейської платформи (2год.). На початку рифею територія СЄП – це частина єдиного 
суперконтиненту Пангеї. 
     Рекомендована література: [26-28]. 
 
     Завдання для самостійної роботи (2год.). Дати характеристику зеленосланцьового 
комплексу,  його формаційних особливостей. 
     Рекомендована література: [24, 25, 27]. 
 

ТЕМА 2 
Тектоно-магматичні структури рифею 

 
Практична робота 15. Магматизм і тектоно-магматична активізація (2год.). 
Пізньопротерозойський етап тектоно-магматичної активізації виділяється за складом 
магматичних утворень та вулканічних вивержень, а також за металогенічною 
спеціалізацією. 
     Рекомендована література: [ 2, 3, 10, 20, 30]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати, які етапи пізньопротерозойської 
активізації УЩ виділяються в пізньому протерозої. Дати їх характеристику. 
     Рекомендована література: [20, 30, 63]. 
 
Практична робота 16. Тектоно-магматичні структури ( 2 год.). Три аспекти тектоно-
магматичних структур і комплексів рифею. Райони вивчення тектоно-магматичної 
активізації та пов’язаного з нею структуроутворення. 
     Рекомендована література: [ 2, 3, 6, 14]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати тектоно-магматичні структури УЩ 
та ВПП. 
Дати їм характеристику. 
     Рекомендована література: [ 2,3,6,14,30,31,63]. 
 
Практична робота 17. Зони тектоно-метасоматичної активізації ( 2 год.). Зони тектоно-
метасоматичної активізації – це аномальні ділянки в межах бластомілонітових і 
діафторитових швів, де багаторазова тектонічна активність супроводжувалася 
накладанням метасоматозу, який несе рудну мінералізацію. Зони тектоно-метасоматичної 
активізації Волинського блоку. 
     Рекомендована література: [31, 33, 35, 38,46]. 
 
     Завдання для самостійної роботи (2 год.). Знати яким чином встановлюється 
багатостадійність дислокаційного метаморфізму. 
     Рекомендована література: [ 6, 20, 42, 46]. 
 
Практична робота 18. Породні і мінеральні асоціації, які визначають зони активізації (2 
год.). Більшість порід і мінеральних асоціацій, що складають тектоно-метасоматичні зони, 
є продуктами динамометаморфізму, який проявляється декількома стадіями. 
     Рекомендована література: [20, 35, 36]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Повинні знати, які породні і мінеральні 
асоціації визначають зони активізації. 
     Рекомендована література: [20, 42, 64]. 



 
Практична робота 19. Малі інтрузивні тіла в зонах тектонічних порушень ( 2 год.). 
Дайки основних порід, структурно- та просторово пов’язані з розломами рифейського 
часу. 
     Рекомендована література: [ 1, 3, 6, 7, 9]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати де, головним чином. розташовані 
малі інтрузивні тіла. Дати характеристику дайкових утворень північної частини УЩ. 
Студенти повинні засвоїти, на які вікові групи розділяють дайкові тіла. 
     Рекомендована література: [ 11, 20, 24, 32]. 
 
Практична робота 20. Геологічний розвиток УЩ в рифеї та венді ( 2 год.). Початок 
пізнього протерозою – формування УЩ як геотектонічного елементу. Формування в рифеї 
по периферії УЩ рифтогенів та грабен-синкліналей, накладених западин з доплитним 
осадовим чохлом.  
     Рекомендована література: [12,  13, 14, 18,20, 22, 54]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Охарактеризувати стратиграфічні розрізи 
Білокоровицької, Овруцької, Вільчанської та Шепетівської накладених синкліналей. 
     Рекомендована література: [20, 27, 36, 39]. 
 
Практична робота 21. Тектоно-метасоматичні зони активізації північно-західної частини 
УЩ (Волинський блок) ( 2 год.). Геологічна будова Волинського блоку, зокрема 
Коростенського масиву та Новоград-Волинського підняття. Тектоно-магматичні і тектоно-
метасоматичні зони в межах Волинського блоку УЩ – це спряжені, єдині в генетичному 
відношенні структури, сформовані динамометаморфічними і метасоматичними процесами 
в межах довгоживучих постранньопротерозойських розломних зон, які пережили 
багаторазову дію діастрофізмів і тектоно-термальну переробку порід, що складають ці 
зони. 
     Рекомендована література: [ 1-3, 20]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Повинні знати основні розломи і розломні 
зони північно-західної частини УЩ і пов’язані з ними рудоконтролюючі тектоно-
метасоматичні зони. Характеристика тектоно-метасоматичних зон. 
     Рекомендована література: [  20, 31-33]. 
 
Практична робота 22. Тектоно-метасоматичні зони активізації центральної частини УЩ 
(Кіровоградський блок)( 2 год.). Геологічна будова Кіровоградського блоку УЩ. 
Рудоконтролюючі тектоно-метасоматичні зони, приурочені до масивів гранітів, які 
знаходяться в ядрах осередково-плутонічних структур розташовуються або в екзо-і 
ендоконтактних  зонах останніх, або в епікальних їх частинах. 
     Рекомендована література: [ 6, 30, 39, 42, 46]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику тектоно-
метасоматичних зон в межах Корсунь-Новомиргородського масиву. Ознайомитись з 
будовою Кіровоградської розломної зони. 
     Рекомендована література: [ 30, 39, 46]. 
 
Практична робота 23.  Корисні копалини рифею України ( 2 год.). В межах УЩ 
рифейськими утвореннями, які складають доплитний осадовий чохол контролюються 
сотні родовищ і рудо проявів урану, рідкісних елементів, золота, поліметалів та ін. 
Перспективи УЩ та Волино-Поділля на кімберлітовий магматизм. 



     Рекомендована література: [ 13, 20, 29, 35-38]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати основні генетичні типи 
концентрацій урану на Україні, родовища і рудопрояви корисних копалин, пов’язані з 
тектоно-магматичною та тектоно-метасоматичною активізаціями. Пержанський 
тектонічний вузол. 
      Рекомендована література: [10, 13, 29, 38]. 
 
Практична робота 24.  Уран ( 2 год.). Рифейська епоха –   епоха ураноутворення в 
структурах кристалічного фундаменту України. Вік уранових зруденінь.  
     Рекомендована література: [20, 36 -38]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати каталоги результатів визначень 
ізотопного віку уранових зруденінь України. 
      Рекомендована література: [20]. 
 
Практична робота 25.  Рідкісні елементи ( 2 год.). Пержанський тектонічний вузол – 
найперспективніший на рідкісні елементи. 
     Рекомендована література: [20, 35, 36, 69]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Пержанському 
тектонічному вузлу. 
      Рекомендована література: [20,35, 36, 69]. 
 
Практична робота 26.  Золото ( 2 год.). Концентрація золота в гідротермально-
метасоматичних утвореннях  рифейських структур та у вигляді палеорозсипів у нижніх 
горизонтах осадочних товщ. 
     Рекомендована література: [69, 20]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Клинцівському 
родовищу золота. 
      Рекомендована література: [20, 35, 36,69]. 
 
Практична робота 27.  Перспективи пошуків алмазів ( 2 год.). Роль рифтогенезу при 
кімберлітоутворенні. Контроль герцинських кімберлітів рифтами рифейського 
закладення. 
     Рекомендована література: [20, 36]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Волино-Оршанській 
рифтогенній структурі – основній кімберлітоконтролюючій структурі західної частини 
СЄП. 
      Рекомендована література: [20, 36]. 
 
Практична робота 28.  Вендський період. Тектоніка.( 2 год.). Положення вендських 
утворень в тектонічній структурі південно-західної частини СЄП і основні риси 
геологічної будови території. 
     Рекомендована література: [ 22, 48. 52, 54]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику кристалічного 
фундаменту Волино-Поділля. 
     Рекомендована література: [22, 54, 64]. 
 



Практична робота 29. Тектонічне районування ( 2 год.). Основні геотектонічні елементи 
Волино-Поділля у венді відповідають головним палеоструктурам: Волино-Поліський 
прогин, Рівненський, Ковельський, Тернопільський, Хмельницький блоки.  
     Рекомендована література: [22,49, 54]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Волино-Поліського 
прогину. 
 
Рекомендована література: [22, 49, 54, 64]. 
 
Практична робота 30. Типи вендських структур. ( 2 год.). Вендські структури можна 
розділити на дві групи: великі і локальні. Великі структури визначаються формами 
рельєфу, підстеляючого вендські відклади фундаменту, зонами розломів, геотектонічними 
східцями. Малі – горсти, грабени, прирозломні складки, зони тріщинуватості. 
     Рекомендована література: [48, 54, 57, 64]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати скільки типів локальних структур 
виділяється в межах Поділля. 
     Рекомендована література: [48, 54, 65]. 
 
Практична робота 31.  Магматизм. ( 2 год.). Етапи магматизму у волинський час на ВПП. 
Перший етап виразився у вигляді товщі верствуватих туфів, другий лавами, лаво- і 
туфобрекчіями з прошарками пірокластики. 
     Рекомендована література: [1, 3, 48, 50, 60-61]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати і дати характеристику проявам 
вулканізму двох етапів та умовам формування товщі трапової формації. 
     Рекомендована література: [44, 48, 50, 53, 55]. 
Практична робота 32. Структурно-палеовулканологічні реконструкції ВПП (східна 
частина) ( 2 год.). Палеовулканологічні реконструкції є основою для з’ясування таких 
питань: визначення типу вулканічних вивержень, морфології вулканічних споруд, 
реконструкції древніх вулканічних споруд, реконструкції древніх вулканічних областей, 
відтворення історії вулканічної діяльності, визначення морфології і закономірностей 
розміщення глибинних і периферійних магматичних осередків. 
     Рекомендована література: [ 1, 3, 5, 48, 53, 54, 59]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати методику палеовулканологічних 
реконструкцій, засвоїти, які методи є основними, необхідними для палеовулканологічних 
реконструкцій. 
     Рекомендована література: [ 52, 53, 54, 59]. 
 
Практична робота 33. Тектоно-магматичні структури( 2 год.). Основною структурою в 
межах України, де найбільш розповсюджені вулканогенно-осадові товщі та ін’єктивні 
споруди венду є Волино-Подільська плита. В її межах  виділяються крупні 
палеовулканічні центри (зони): Ратнівська, Ровенська, Горохівська та 10 вулканічних 
апаратів. 
     Рекомендована література: [ 2,3,13 22,59]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати які інтрузивні тіла виділені в 
північній частині Волино-Подільської плити. Дати характеристику Чарторийської 
структури. 
     Рекомендована література: [ 3,9,10,22]. 



 
 
Практична робота 34. Магмоконтролюючі зони. ( 2 год.). Знати магмоконтролюючі зони 
I, II і більш високих порядків. Найбільш значною на Волині є Костохівсько-Чудлянська 
магмоконтролююча зона, яка виділяється по інтенсивно розчленованому градієнтному 
магнітному полю. 
     Рекомендована література: [ 1-3, 22, 52]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Охарактеризувати Костохівсько-
Чудлянську магмоконтролюючу зону. 
     Рекомендована література: [ 2, 22, 50, 52]. 
 
Практична робота 35.  Блокові структури. ( 2 год.). Мережа магмоконтролюючих зон 
поділяє територію Волино-Подільської плити на серію блоків різного порядку, які 
відрізняються між собою як за внутрішньою будовою, так і за конфігурацією. 
     Рекомендована література: [1- 3, 50, 52, 54]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Ознайомитись з будовою основних блоків 
в межах розповсюдження утворень базальтової формації (волинська серія). 
     Рекомендована література: [50, 52, 54]. 
 
Практична робота 36.  Корисні копалини венду Волино-Подільської плити. ( 2 год.). 
Розріз венду перспективний на такі корисні копалини як алмази, мідь, бентонітові глини і 
будівельні матеріали. 
     Рекомендована література: [ 54,57,58, 69. 75]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Ознайомитись з проблемою корінних 
джерел алмазів. Знати, де є найбільша вірогідність знахідок розсипів алмазів на Україні. 
     Рекомендована література: [ 36, 54, 56,58, 69. 75]. 
 
Практична робота 37.  Уран. ( 2 год.). Пізньопротерозойська епоха ураноутворення. 
     Рекомендована література: [36, 54, 69]. 
 
     Завдання для самостійної роботи 38. Уран ( 2 год.). Ознайомитись з особливостями 
геологічної будови Волино-Подільської провінції, перспективної на відкриття уранових 
родовищ декількох генетичних типів. 
     Рекомендована література: [ 36, 54, 69]. 
 
Практична робота 39. Нікель ( 2 год.). Знати будову ефузивно-пірокластичної товщі 
трапів Волині. Зв‘язок нікелю з інтрузивними фаціями трапової формації. 
        Рекомендована література: [36,50, 54, 69]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Рівненській 
осередковій області, перспективній на підвищені концентрації нікелю. 
      Рекомендована література: [ 36,54, 69]. 
 
Практична робота 39. Золото( 2 год.). Перспективність трапової формації венду на 
золото. 
      Рекомендована література: [ 36, 54]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Ознайомитись і дати характеристику 
Турсько-Лугівському рудному полю. 



      Рекомендована література: [ 36,54, 69]. 
 
Практична робота 40. Алмази( 2 год.). Епохи кімберлітоутворення. 
      Рекомендована література: [ 54, 70]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику післяволинській-
пізньовендській (байкальській) епосі кімберлітоутворення. 
 
      Рекомендована література: [54, 70]. 
 
Практична робота 41. Мідь( 2 год.). Рівненська осередкова зона – першочерговий об’єкт 
для промислових скупчень міді. 
      Рекомендована література: [54, 69, 71-74. 75 ]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати і дати характеристику Рівненській 
осередковій зоні. 
      Рекомендована література: [54,68, 69, 71-74  ]. 
 
Практична робота 42. Проблема походження рудопроявів міді: аналіз найбільш 
поширених гіпотез. ( 2 год.). За місцем локалізації й походженням самородну мідь у 
породах трапової формації Волині прийнято поділяти на два генетичні типи: магматичний 
і гідротермальний.  
        Рекомендована література: [54,68, 69, 71-74, 75]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику генетичних 
морфотипів самородномідного зруденіння. 
      Рекомендована література: [54, 68, 69, 71-74, 75]. 
 
Практична робота 43. Перспективи міденосності Волино-Подільської плити.( 2 год.). 
Волино-Подільська плита на сьогоднішній день визначається як вельми перспективна для 
виявлення промислових родовищ міді. В траповій формації венду ( волинська серія) 
виділяється 10-11 горизонтів самородномідної мінералізації. 
      Рекомендована література: [ 54, 61, 68, 69, 71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Ретельно ознайомитись і дати 
характеристику виділеним 4 рудним вузлам: Ратненському, Кухотськовольському, 
Рафалівському та Шепетівському. 
      Рекомендована література: [68, 69, 71-74, 75]. 
 
Практична робота 44. Геотектонічна позиція трапової формації Волино-Поділля в 
структурі південно-західної частини Східноєвропейської платформи (2 год.). Тектонічна 
позиція трапової формації визначається її розміщенням вздовж пд..-зх. краю СЄП в 
області сполучення мегаблоків-протократонів Сарматії ( на півдні) і Феноскандії (на 
півночі). 
 
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61, 71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику Волино-Двінській 
міжгеоблоковій трансрегіональній зоні. 
 
      Рекомендована література: [61, 71-74]. 
 



Практична робота 45. Геологічна будова та речовинний склад міденосних трапових 
комплексів Волино-Поділля (2 год.) 
 
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61,69, 71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати ореал поширення трапової формації, 
площу поширення ефузивних і гіпабісальних порід волинської серії. 
 
      Рекомендована література: [22,48,50,52,54,61,69, 71-74] 
 
Практична робота 46. Структурно-фаціальна зональність трапової формації нижнього 
венду ( 2 год.). Трапи України, Польщі, Білорусі. 
 
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати відмінність схем стратифікації 
трапів України, Польщі, Білорусі за стратиграфічним об’ємом, речовинним складом, 
рангами і назвами стратонів. 
      Рекомендована література: [ 22,54,61,71-74]. 
 
Практична робота 47. Деформаційна структура нижньовендської трапової формації ( 2 
год.). Розривні структури. Плікативні структури. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,61, 71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати роль у деформаційній структурі 
трапів блокових та плікативних форм. 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
 
Практична робота 48. ( 2 год.). Стадійна еволюція ранньовендського трапового 
магматизму ( 2 год.). Мантійний магматзм першої стадії. Корово-мантійний магматизм 
другої стадії. Мантійний магматизм третьої стадії. Постмагматичний етап. 
 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати  характеристику ранньовендського 
трапового магматизму. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 49. . Гідротермально-метасоматичні зміни порід трапової формації.  ( 
2 год.). Регіональна гідротермальна мінералогічна зональність. Локальна мінералогічна 
зональність базальтових покривів. Стадійність епігенетичного мінералоутворення. 
 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати за якими ознаками фіксуються 
гідротермально-метасоматичні зміни порід. 
      Рекомендована література: [ 71-74]. 
 



Практична робота 50 Генетична модель самородномідного зруденіння в трапах ( 2 год.). 
Огляд концепцій генезису самородної міді в трапах. 
     Рекомендована література: [ 22,54,61,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати  та назвати наукові праці з 
міденосності трапів Волині С.Малкавського та інших польських геологів. 
      Рекомендована література: [ 22,54,6171-74]. 
 
Практична робота 51. Характеристика міденосних горизонтів і мідних рудопроявів ( 2 
год.).  Локалізація рудопроявів міді в межах Брестсько-Волинської структурно-фаціальної 
зони (Волинського міднорудного району). 
  
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.).  
      Рекомендована література: [ 71-74]. 
 
Практична робота 52. Металогенічні райони, рудоносні поля і  рудопрояви ( 2 год.).  
Міденосні горизонти трапів західнобузького, верхньоприп’ятського та біловезько-
подільського комплексу. 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику західнобузькому 
комплексу. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 53. Металогенічне районування території поширення трапової 
формації ( 2 год.). 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,7 1-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати металогенічне районування 
Волинського міднорудного району в межах України. 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 54. Критерії прогнозу мідного зруденіння ( 2 год.). Геологічні 
фактори, що відображають вікові, речовинні, просторові, подієві зв’язки між складовими 
трапової формації та їх потенційною рудоносністю, а також пошукові ознаки, що свідчать 
про безпосередню наявність міді в трапах та вказують на присутність її концентрацій. 
 
      Рекомендована література: [ 22, 54,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику віковим, 
речовинним, просторовим, подієвим зв’язкам між складовими трапової формації та їх 
потенційною рудоносністю. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,68, 71-74]. 
 
Практична робота 55. Прогнозні фактори ( 2 год.). Стратиграфічні, петрографічні, 
мінералогічні, структурно-тектонічні та палеофулканологічні і вулканотектонічні. 
 



      Рекомендована література: [ 22,54,68, 71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати роль кожного з факторів для 
прогнозування мідного зруденіння в трапах. 
 
      Рекомендована література: [71-74]. 
 
Практична робота 56. Стратиграфічні фактори( 2 год.). Дані фактори засвідчують зв'язок 
мідного зруденіння з відповідними страто нами, його просторову поширеність в 
залежності від повноти і особливостей будови первинно-шаруватих трапових розрізів. 
 
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Показати зв'язок мідного зруденіння з 
відповідними стратонами волинської серії. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 57. Петрографічні фактори( 2 год.). Основані на використанні 
петрогенетичних зв’язків мідного зруденіння з гірськими породами того чи іншого 
речовинного складу, їх певними структурними і текстурними особливостями. 
 
      Рекомендована література: [ 22,48,50,52,54,61]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Дати характеристику продуктивним на 
мідь ефузивним покривам верхньоприпятського трапового комплексу в межах 
Волинського міднорудного району. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 58. Петрохімічні фактори( 2 год.). Залежність локалізації міді в трапах 
віж особливостей хімічного складу. 
 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати для яких вивержених трапів властиві 
концентрації міді. 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
Практична робота 59. Мінералогічні фактори ( 2 год.). Базуються на існуванні стійких 
зв’язків між міддю і породоутворюючими, акцесорними і новоутвореними ( вторинними) 
мінералами, закономірностями їх просторового поширення.  
 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Повинні знати регіональні та локальні 
мінералогічні фактори. 
 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 



Практична робота 60. Структурно-тектонічні фактори ( 2 год.). Дані фактории 
міденосності трапів відповідають за контроль концентрацій міді зі сторони регіональних і 
локальних тектонічних елементів та структур. 
      Рекомендована література: [ 22, 54,71-74]. 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Знати які регіональні тектонічні зони ВПП 
контролюють поширення продуктів вулканізму, розподіл їх потужностей, 
гідротермальних змін. А разом з ними – мідного зруденіння, обмежуючи рудоносні поля. 
 
      Рекомендована література: [ 22,54,71-74]. 
 
Практична робота 61. Палеовулканологічні фактори ( 1 год.) Контрольно-модульна 
робота №2 – 1 год. Відповідають за контроль концентрацій міді зі сторони регіональних і 
локальних тектонічних елементів та структур. 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 2 год.). Охарактеризувати Костопільсько-
Лишнівській, Горинській та Мінсько-Вижівській регіональним тектонічним зонам. 
      Рекомендована література: [ 22,71-74]. 
 
Типові завдання до модульної роботи № 2. 

1. Дати характеристику ореалу поширень трапових формацій. 
2. Уміння визначати типи та морфологію вулканічних споруд, їх реконструкцію та 

історію утворення. 
     Контрольні питання та завдання для модульної контрольної роботи 2. 
 

1.Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
2.Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
3.Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
4.Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
5.Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення основних 
геологічних структур. 
6.Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
7.Типи рифейських структур. 
8Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 
переробки в розломних структурах. 
9.Корисні копалини рифею України. 
10.Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-Поділля. 
11.Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в рифеї. 
12.Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
13.Типи вендських структур. 
14.Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
15.Формування базального горизонту волинської серії. 
16.Магматичний комплекс венду. 
17.Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
18.Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
19.Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
20.Блокові структури Волино-Подільської плити. 
21.Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
22.Корисні копалини трапової формації. 
23.Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
24.Перспективність Волинського рудного району. 

 



 
 
     Проблемні теми для обговорення: 
 
     1. Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
 
     2. Які перспективи щодо виявлення і вивчення зон тектоно-магматичної і тектоно-     

метасоматичної активізацій пізнього протерзою в гнейсово-мігматитових товщах 
УЩ. 

 
     Контрольні питання до заліку: 
 

1. Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
2.   Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
3.   Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
4.   Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
5. Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення основних 

геологічних       структур. 
6.   Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
7.   Геологічна будова Українського щита. 
8. Геологічна будова Волино-Подільської плити.  
9.   Тектонічне районування УЩ.  
10. Тектонічне районування  Волино-Подільської плити. 
11. Тектоно-магматичні структури УЩ. 
12. Зони тектоно-метасоматичної активізації УЩ. 
13. Типи рифейських структур. 
14. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 

переробки в розлом них структурах. 
15. Корисні копалини рифею України. 
16. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-Поділля. 
17. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в рифеї. 
18. Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
19. Типи вендських структур. 
20. Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
21. Формування базального горизонту волинської серії. 
22. Магматичний комплекс венду. 
23. Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
24. Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
25. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
26. Блокові структури Волино-Подільської плити. 
27. Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
28. Корисні копалини трапової формації. 
29. Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
30. Перспективність Волинського рудного району. 

       48.Металогенічне районування території поширення трапової формації Волині 
       49.Критерії прогнозу мідного зруденіння 
       50.Прогнозні фактори 
       51.Стратиграфічні фактори 
       52.Петрографічні фактори 
       53.Петрохімічні фактори 
       54.Мінералогічні фактори  
       55.Структурно-тектонічні фактори 



       56.Палеовулканологічні фактори. 
57. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 

 58. Генетичні типи шельфів, сприйнятних до нафтоутворення. 

59. Рідкі корисні копалини шельфу Світового океану. 
60. Вапнякові осадки, їх поширення на шельфі та континентальному схилі. 

61. Головні принципи класифікації донних осадків. 
62. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 

63. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 
64. Газогідрати, умови їх походження та поширення. 

65. Мета і задачі морської геології. Історія розвитку уявлень про рельєф та 
геологічну будову дна морів і океанів. 
66. Основні риси рельєфу, геологічна структура, відклади Тихого океану. 
67. Нафтогазоносність Світового океану. (Північне, Баренцеве моря льодовитого 
океану, Мексиканська, Перська затоки Атлантичного океану). 
68. Основні риси рельєфу та геологічної будови Світового океану. 
69. Основні риси рельєфу та геологічна структура і відклади Чорного моря. 
70. Морська вода як корисна копалина. 
71. Типи морських відкладів: класифікація, теригенні, біогенні (кременисті, 
вапнисті), пірокластичні, аутигенні осадки, червоні глини. Закономірності їх 
розповсюдження. 
72. Материковий схил, материкове підніжжя, підводні каньйони. 
73. Будівельні матеріали прибережних районів моря (Чорне, Азовське моря). 
74. Основні риси морського осадового утворення. Наджодження теригенного, 
розчиненого, вулканогенного, біогенного, хемогенного, космічного матеріалу; 
розповсюдження та диференціація. 
75. Серединно-океанічні хребти (Атлантичний та Індійський океани). 
76. Ендогенна металогенія Світового океану (рудні мули Червоного моря, ЖМК 
Тихого океану). 
77. Швидкість осадового утворення. Потужність і будова осадового шару у 
Світовому океані. 
78. Основні рельєфи, геологічна структура, відклади Північного Льодовитого 
океану. 
79. Пошуки та розвідка  родовищ корисних копалин  шельфу Чорного моря. 
80. Формування неогенові відклади. 
81. Будова та геотектоніка Світового океану. 
82. Складання синтетичних розрізів западин Чорного моря. 
83. Поділ території України на геологічні райони. 
84. Генезис дна морів та океанів. 
85. Буріння та видобуток корисних копалин  шельфу Чорного  моря. 
86. Основні структурні одиниці біосфери – екосистеми. 
87. Особливості популяції рослин і тварин. 
88. Генетичні фактори біопродуктивності. 
89. Антропогенна деградація біосфери. 
90. Вчення про ноосферу. Уроки Ріодежанейро та Йоханесбурга. 
91. Охорона екосистем. Генофонди та генофонди. 
92. Принципи раціонального природокористування та охорони природи. 
93. Екологія та моральність. 
94. Моніторинг довкілля та заповідна справа. 
95. Природоохоронне законодавство в Україні. 



96. Екологічна освіта та виховання. 
97. Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
98.  Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 

99. Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
100. Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
101. 45. Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення 

основних геологічних       структур. 
102. Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
103. Геологічна будова Українського щита. 
104. 48.Геологічна будова Волино-Подільської плити.  
105. Тектонічне районування УЩ.  
106. 50.. Тектонічне районування  Волино-Подільської плити. 
107. Тектоно-магматичні структури УЩ. 
108. Зони тектоно-метасоматичної активізації УЩ. 
109. Типи рифейських структур. 
110. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 

переробки в розлом них структурах. 
111. Корисні копалини рифею України. 
112. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-

Поділля. 
113. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в 

рифеї. 
114. Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 

115. Типи вендських структур. 
116. Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
117. Формування базального горизонту волинської серії. 
118. Магматичний комплекс венду. 
119. Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
120. Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
121. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
122. Блокові структури Волино-Подільської плити. 
123. Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
124. Корисні копалини трапової формації. 
125. Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
126. Перспективність Волинського рудного району. 
127. Теоретичні та прикладні принципи тектонофаціального аналізу.  
128. Уявлення про структурно-реологічні умови.  
129. Десятибальна шкала тектонофаціальна шкала та принципи її використання для 
визначення ступенів деформованості порід та картування структурної зональності. 
130. Тектонофаціальні розрізи та карти (схеми). Легенда до таких розрізів і схем. 
131. Уявлення про тектонічну течію. 
132. Роль тектонічної течії при дислокаційному структуроутворенню. 
Гідродинамічний аспект такої течії.  
133. Штучні експерименти тектонічної течії на прикладі рідин та газів («Альбомом 
течії рідин та газів» ВанДайка) 
134. Природні приклади тектонічної течії та порівняння їх з лабораторними 
аналогами. 
135. Уявлення про синергетику. Основні положення синергетики. Філософські 
аспекти синергетики.  
136. Синергетика дислокаційного процесу.  
137. Проблема зв’язку та взаємозумовленості метаморфізму та деформації 



138. Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм та його роль у 
дислокаційній переробці геологічних середовищ.  
139. Вплив на ефективність метаморфізації літологічного фактору та відносної 
інтенсивності дислокаційної переробки порід. 
140. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних утворень в 
катазоні ). 
141.  «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна зональність. 
142.  генетичні й морфологічні типи псевдоконгломератів в амфіболітових 
комплексах (на прикладіУЩ).  
143. Структури грануляційної інверсії.  
144. Роль тектонофаціального аналізу  у визначенні структурної позиції родовищ 
рудних корисних копалин.  
145. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур.  
146. Приклади тектонофаціального контролю зруденіння 
147. Дислокаційна модель Кривбасу з позицій тектонофаціального аналізу. 
148. Приклади тектонофаціального контролю золотого зруденіння. 
149. Гібридні структури як відображення зміна реологічних властивостей 
середовивищ у часі. 
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