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ВСТУП 
 
 Дисципліна «Теоретичні аспекти сучасної геології» є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з 
напряму підготовки 040103-Геологія 
Дана дисципліна  є професійно-фундаментальної природничо-наукової 
підготовки за спеціальністю 8.04010301-Геологія, спеціалізацією _____у  1 
семестрі 1 курсу магістратури  в обсязі – 72 год. ( 2 кредита ECTS) зокрема:  
лекцій -17 год.,  семінарів – 17 год., самостійна робота –38 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульно-контрольні роботи. 
Завешується дисципліна – заліком. 
Мета дисципліни зосередити увагу магістрів-першокурсників на 
інтегральному сприйнятті знань, отриманих під час засвоєння базових 
геологічних дисциплін бакалаврата та на найбільш актуальних теоретичних 
проблемах геологічної науки. Навчити формувати розуміння планети як 
єдиної системи, складатись уявлення про найважливіші проблеми її будови 
та розвитку, зв’язок із ними локальних та регіональних, теоретичних і 
прикладних проблем, а також вироблятись власні шляхи їх розв’язку 
Завдання курсу передбачає оволодінння студентами концептуальних 
принціпів проблем формування та еволюції Землі в цілому. 
Охарактеризувати   головні проблеми геології України та дискусії складності 
геологічної будови України. 
Структура курсу. За модульно-рейтинговою системою що передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт  протягом семестру. 
Змістовий модуль 1, до якого входять 2 (1, 2, ) теми. Перша та друга теми 
включають в собі по 2 лекції кожна та по 2 семінарських заняття. До 
змістового модуля 2 входять також дві теми (теми  3, 4) . Тема 3 включає  3 
лекцій та 3 семінарських заняття,  а 4 тему складає лише 1 лекції та 1 
семінарське заняття. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал, передбачений програмою курсу, зокрема 
сучасні дані щодо будови та розвитку Землі та основних геосфер, розвитку 
ендогенних та екзогенних процесів, взаємозв’язку різнотипного 
петрогенезису, структуроутворення та рудогенезу. Знати рівень та характер 
теоретичних проблем, що стоять перед сучасними геологами; 
вміти: співставляти існуючі уявлення та гіпотези з тих чи інших проблем, 
фурмулювати та аргументувати власні уявлення з використанням даних, 
отриманих під час засвоєння теоретичних курсів, проходження навчальних 
практик  та аналізу літературних джерел. формувати  планети як єдиної 
системи, складати уявлення про найважливіші проблеми її будови та 
розвитку, зв’язок із ними локальних та регіональних, теоретичних і 
прикладних проблем, а також виробляти власні шляхи їх розв’язку 
Місце дисципліни є логічним продовженням курсів із тектонічного 
напрямку – «Структурна геологія», «Структурний аналіз»,  «Структурно-



парагенетичнийо аналіз», «Геотектоніка», що дає навики для розширення та 
впровадження на практиці. Застосовується в подальшій науковій роботі та 
вирішення геологічних проблем України . 
Зв’язок з іншими дисциплінами.  Дисципліна «Теоретичні аспекти сучасної 
геології» поєднує складні у теоретичному сенсі і важливі у практичному 
відношенні  розділи структурної геології, петрографії метаморфічних порід, 
стратиграфії України.  Дозволяє отримати цілісну картину щодо вирішення 
проблем геологічного значення,  пов’язані з геолого-геофізичними 
дослідженнями, тектонопетрографічними, тектонофізичними та інш. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять тема 1. Гіпотези щодо співвідношення 
внутрішніх геосфер планети., тема 2. Проблеми формування та еволюції зовнішних 
геосфер,  а у змістовий модуль 2 (ЗМ2), тема 3. Концепції щодо механізмів 
літосферного тектогенезу,  тема 4. Головні проблеми геології України.                                                                                                                   
Обов’язковим для отримання заліку є здача модульних контрольних робіт та практичних 
робіт не менше ніж 10 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  
 

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10 балів Max. – 30 

бали 
Min. – 10 бали Max. – 30 балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів  деканатом до здачі іспиту не допускається. 
Рекомендований мінімум , який не вимагає перескладання модульних контрольних робіт 
та семинарських завдань повинен становити 36 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального пр       оцесу” від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10  15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності заліку    
               

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 

 
 

Зараховано 



1 – 59 не зараховано 



 
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 
Змістовний модуль 1. Проблеми формування та глибинної будови Землі. 
 
Тема 1.Гіпотези щодо співвідношення внутрішніх геосфер планети. (16 год.). 
Походження Сонячної системи. Земля, як космічне тіло. Походження Земної 
кулі. Гравітаційне, магнітне поле Землі. Геосфери Землі та співвідношення 
між ними. Фізико-хімічні умови ядра Землі. Склад та будова мантії. 
Сейсміка та її геологічна інтерпретація. 
 
Тема 2. Проблеми формування та еволюції зовнішних геосфер (18 год.). 
Континентальне та океанічне короутворення. Утворення гідросфери та 
атмосфери. Гранітоутворення.  Магматична та трансформістська гіпотези. 
Флюїдний режим Землі. Трансмантійні апвелінги та флюїдні потоки. 
 
Змістовний модуль 2. Проблеми літосферного тектогенезу. 
 
Тема 3.Концепції щодо механізмів літосферного тектогенезу (34 год.). 
Астеносфера та її значення для літосферного структуроутворення. Проблема 
тектоносфери,сучасні уявлення про тектоносферу. Проблема ранньої Землі. 
Літосферні плити. Рушійні сили та механізми міжплитної взаємодії. 
 
Тема 4. Головні проблеми геології України (9 год.). Тектонічне районування 
території України. Структурно-формаційні комплекси Українського щита, чохла Східно-
Європейської платформи, складчастих системУкраїни.  Головні проблеми районування 
України. Проблеми формування фанерозойських стратифікованих утворень та 
магматичних комплексів України. 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН ЛЕКЦІЙ  ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Лекції 
 

Семін
ари 

Самост. 
роб 

Змістовий модуль 1 
Проблеми формування та глибинної будови Землі. 

1 Тема 1. Гіпотези щодо співвідношення 
внутрішніх геосфер планети. 
Лекція 1. Земля як космічне тіло. Час прояву 
та характер акреційних процесів. 

2 2 4 

2 Лекція 2. Проблеми походження, складу, РТ- 
та фізико-хімічних умов ядра Землі 

2 2 4 

3 Тема 2. Проблеми формування та 
еволюції зовнішних геосфер. 
 Лекція 3. Проблеми формування земної 
кори та зовнішніх геосфер 

2 2 4 

4 Лекція 4. Флюїдний режим Землі та роль 
флюїдів у диференціаційних процесах 

2 2 4 

 Модульна контрольна робота 1*   2 
Змістовий модуль 2 

Проблеми літосферного тектогенезу 
5 Тема 3. Концепції щодо механізмів 

літосферного тектогенезу. 
.Лекція 5. Проблема тектоносфери, її 
співвідношення з іншими геосферами 

2 2 4 

6 Лекція 6. Проблеми ранньогеологічного 
розвитку планети 

2 2 4 

7 Лекція 7. Проблеми корового 
структуроутворення та магматизму 

2 2 4 

8  Лекція 8. Еволюції проблеми Землі, та 
формування планети в цілому 

2 2 3 

9 Тема 4. Головні проблеми геології України 
Лекція 9. Дискусійні питання тектонічного 
районування території України.  

2 2 3 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 2*   2 
 ВСЬОГО 18 18 38 

*Контрольні модульні роботи проводяться у  часи відведені для самостійних  робіт 
 
Загальний обсяг 72 год, у тому числі –  
Лекцій – 17 год, 
Семінарські заняття – 17 год. 
Самостійна робота – 38 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовий модуль № 1  
 Проблеми формування та глибинної будови Землі. 

  
Тема 1 

 Гіпотези щодо співвідношення внутрішніх геосфер планети (16 год.) 
 

Лекція 1. Земля як космічне тіло. Час прояву та характер акреційних процесів. – 2 год. 
Коротко розглядаються альтернативні гіпотези щодо походження Сонячної системи, 
розглядається сучасна аргументація гомогенної та гетерогенної та проміжної акреційних 
моделей формування планет земної групи. Співставляються наявні дані щодо тривалості 
формування та абсолютного віку Землі та догеологічного її стану: вірогідні розміри, 
речовинний склад та ступінь однорідності, характер зовнішніх оболонок.  
  
Cемінарські заняття 1. Енергетика ранньої планети – 2 год.  
1. Проаналізувати наявні розрахунки потенційної внутрішньої енергії Землі, що 

базуються на принципово різних моделях її походження, оцінки термодинамічних та 
фізико-хімічних умов на різних глибинних рівнях, шляхів диференціації земної 
речовини. 

2. Проаналізувати  розрахункові дані щодо потенціалу різних енергетичних джерел 
планети. 

3. Співставити потенціали гравітаційної, радіогенної, хімічної та інших видів енергії. 
4.  Визначити можливий  вплив видів енергії на процеси глобальної і локальної 

диференціації земної речовини та тектонічні процеси.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Створити власну добірку літературних 
джерел та підготувати реферат за тематикою лекційного курсу (за власним вибором), та 
опрацювати лекційний матеріал. 
  
Лекція 2. Проблеми походження, складу, РТ- та фізико-хімічних умов ядра Землі – 2 
год. 
Розглядаються альтернативні моделі часу та механізмів формування земного ядра та їх 
аргументація. Аналізується феномен внутрішнього і зовнішнього ядер планети, їх 
вірогідний речовинний склад, агрегатний стан та механічні параметри та припустимий 
вплив на загальну еволюцію Землі.  
Cемінарські заняття 2. Проблеми складу та будови мантії Землі – 2 год. 

1. Проаналізувати традиційні та сучасні моделі будови мантії на основі аналізу 
сейсмологічних та сейсмотомографічних даних, а також експериментальних даних. 

2. Охарактеризувати гіпотези та знайти підходи щодо узгодження геофізичних та 
структурно-мінералогічних даних; фазові переходи та склад верхньої та нижньої мантії; 
сейсмічні розділи та їх геологічна інтерпретація; фізичні параметри геосфер та 
можливості глибинного тектогенезу.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опанувати  лекційний матеріал за 
рекомендованою літературою, а також  підготувати реферат за тематикою лекційного 
курсу (за власним вибором) 
Контрольні запитання та завдання. 
 

1. При яких умовах може сформуватись рідке ядро у планет земної групи та 
які свідчення його існування? 

2. Які види теплової енергії планети здатні до концентрованого прояву? 
3. Назвіть сучасні гіпотези формуванні ядра планети та сформулюйте власне 

відношення до них. 



Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. 
– 520 с, частина 1. 

2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 1. 
3. 9. Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы. 

М.: Наука, 1986. 166 счастина 1. 
4. 10. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 

1991 446 с, розді 1. 
5. 11. Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (Геология на 

пороге ХХI века). М.: Наука, 1994. 190 с, розділ 1. 
Додаткова: 

6. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. 
№1. С. 4-11, частина 1. 

7. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 
//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 1-2. 

 
Тема 2.  

Проблеми формування та еволюції зовнішних геосфер. 
Лекція 3. Проблеми формування земної кори та зовнішніх геосфер – 2 год.  
Розглядається сутність процесів континентального та океанічного короутворення, зв’язок 
цих процесів із загальною еволюцією Землі, зміною РТ-умов. Аналізуються проблеми 
утворення гідросфери та атмосфери, еволюції їх параметрів та складу в історії Землі, 
співставляються існуючі моделі та гіпотези щодо взаємозв’язку зовнішніх та внутрішніх 
оболонок планети. 
   
Cемінарські заняття 3. Проблеми походження гранітів та сучасні шляхи їх 
вирішення – 2 год.  
1. Дати характеристику 200-літній історії наукової дискусії про гранітоутворення, 
причини уваги до проблеми та значення масового гранітоутворення для розуміння 
диференціаційних процесів земної речовини.  
2. Проаналізувати протистояння магматичної та трансформістської гіпотез, його сучасний 
стан. Можливі шляхи утворення порід кварц-польовошпатового складу та масове 
гранітоутворення у з’язку із процесами тектоно-магматичної активізації. Автохтонні та 
алохтонні гранітоїди, палінгенно-метасоматичні та метамагматичні, гіпотези формування 
тих і інших.  
3. Визначити вплив гранітоутворень в історії планети, проблему циклічності. Флюїди як 
один із головних чинників гранітоутворення.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Створити власну добірку літературних 
джерел та підготувати реферат за тематикою лекційного курсу (за власним вибором), та 
опрацювати лекційний матеріал. 
 
Лекція 4. Флюїдний режим Землі та роль флюїдів у диференціаційних процесах – 2 год. 
Розглядаються наявні свідчення флюїдного „дихання” Землі, результати дослідження 
флюїдних потоків, їх елементний склад та його еволюція із глибиною. Проблема 
глибинності водню, експериментальні дані щодо можливого зародження суттєво водневих 
потоків у зовнішньому ядрі планети. Мантія як можливе джерело флюїдів. Можливі 
механізми міграції флюїдів, їх диференціація. Приповерхневі наслідки глибинних 
флюїдних потоків. Трансмантійні апвелінги та флюїдні потоки, вірогідні зв'язки. 



Співвідношення понять глибинний апвелінг, плюм, гаряча точка та флюїдна складова цих 
явищ. 
Cемінарські заняття 4. Значення зовнішних (космогонічних) та внутрішних чинників 
в еволюції планети – 2 год. 
1. Співставити альтернативні уявлення щодо значення сил міжпланетарної взаємодії на 

еволюцію Землі та на процеси корового структуроутворення, зокрема на 
формування регматичної сітки планетарних роломів.  

2. Проаналізувати можливі наслідки ротаційного режиму планети у різних геосферах у 
зв’язку із принципово різною реологією.  

3. Прокоментувати гіпотезу космічних причин циклічності у розвиткові планети, в 
етапності тектоно-магматичної активізації та її поясового характеру; ротаційний 
режим і тепловий пояс планети.  

4. Проаналізувати гіпотезу контролю просторового розподілу флюїдних потоків на межі 
ядро-мантія з боку ротаційного режиму планети. 

  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати лекційний матеріал та 
рекомендовану літературу, а також створити власну добірку літературних джерел та 
підготувати реферат за тематикою лекційного курсу  
Контрольні запитання та завдання. 

1. Які співвідношення між вертикальними і латеральними 
неоднорідностями в межах мантії Землі? 

2. Який, на Ваш погляд, підхід до геологічної інтерпретації 
сейсмічних розділів  є найкраще аргументованим і чому? 

 
Рекомендована література: 
Основна: 
 
1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. – 520 

с, частина 1-2. 
2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 1-2. 
3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с, розділ 1-2. 
4.  Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991 446 с, 

розді 1-2. 
5.  Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (Геология на пороге ХХI 

века). М.: Наука, 1994. 190 с, розділ 1-2. 
Додаткова: 

6. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. №1. С. 
4-11, частина 1-2. 

7. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 
//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 2. 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 

1. Знати відповіді на 5 питань до модульної контрольної роботи 1. 
2. Власний погляд на сучасну геологічну проблему? 

 
Завдання модульної контрольної  роботи 1 

 
1. При яких умовах може сформуватись рідке ядро у планет земної групи та які 
свідчення його існування? 



2. Які види теплової енергії планети здатні до концентрованого прояву? 
3. Назвіть сучасні гіпотези формуванні ядра планети та сформулюйте власне 
відношення до них. 
4. Які співвідношення між вертикальними і латеральними неоднорідностями в 
межах мантії Землі? 
5. Який, на Ваш погляд, підхід до геологічної інтерпретації сейсмічних розділів  є 
найкраще аргументованим і чому? 
 
Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. 
– 520 с, частина 1-4. 

2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 1-3. 
3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с, розділ 1-5. 
4. 6. Тектоносфера Земли . М.: Наука, 1978. 532 с, розділ 1-2. 
5. 8. Глуховский М.З. Геологическая эволюция фундаментов древних 

платформ (нуклеарная концепция). М.: Наука, 1990. 215 с, розділ 1-5. 
6. Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы. М.: 

Наука, 1986. 166 счастина 1-3. 
7. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991 

446 с, розді 1-6. 
8. Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (Геология на пороге 

ХХI века). М.: Наука, 1994. 190 с, розділ 1-6. 
Додаткова: 
9. Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические 

исследования. М.: Наука, 1990. 294 с, розділ 1-4. 
10. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. 

№1. С. 4-11, частина 1-3. 
11. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 

//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 1-5. 
 
 

Змістовний модуль 2. 
 Проблеми літосферного тектогенезу. 

 
Тема 3.  

Концепції щодо механізмів літосферного тектогенезу (28 год.) 
Лекція 5. Проблема тектоносфери, її співвідношення з іншими геосферами – 2 год. 
Співставляється аргументація наявних уявлень про тектоносферу та її співвідношення із 
земною корою та літосферою. Аналізуються масштаби та форми різнорівневого 
тектогенезу. Розглядається сутність астеносфери та її значення для літосферного 
структуроутворення.  
Cемінарські заняття 5. Проблема механізмів літосферного тектогенезу – 2 год. 

1.Проаналізувати еволюцію поглядів на причини літосферного тектогенезу, зміну в 
часі тектонічних парадигм, концепцію і гіпотези, що намагались його пояснити.  

2. Дати аналіз сучасному стану протистояння фіксизму і мобілізму, напрямки 
загострення протирічь та зближення позицій. Модернізації концепції тектоніки 
літосферних плит та інших гіпотез, зокрема, пульсаційної та співвідношення між ними. 



3. Визначити вплив сучасних методів досліджень (сейсмотомографія, експеримент, 
математичне моделювання) із вдосконаленням теоретичних уявлень. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) Опрацювати лекційний матеріал, зібрати 
літературні дані та підготувати реферат на тему : „Головні проблеми глибинної будови 
УЩ ”. 
  
Лекція 6. Проблеми ранньогеологічного розвитку планети – 2 год. Розглядаються 
особливості ранньодокембрійських структурно-формаційних комплексів, як відображення 
термодинамічних, динамо-кінематичних та фізико-хімічних умов їх формування. 
Проблеми еволюції метаморфічних процесів та реконструкції вихідних продуктів 
метаморфізму. Процеси масового гранітоутворення у ранньому докембрії та їх 
співвідношення із метаморфічними процесами. Проблема ранньої асиметрії Землі та 
первинного розподілу протоконтинентальної та ранньоконтинентальної кори.   
Cемінарські заняття 6. Фанерозойське літосферне структуроутворення як результат 
міжплитної взаємодії – 2 год. 

1. Дати характеристику  проблемі умов формування літосферних плит та вірогідний 
час їх виникнення, дискусія щодо можливості плитотектонічного розвитку Землі у 
ранньому докембрії.  

2. Проаналізувати проблему рифтогенезу та зеленокам’яних поясів. 
3. Охарактеризувати проблеми формування та розпаду суперконтинентів у 

фанерозойській історії. 
4. Визначити рушійні сили та механізми міжплитної взаємодії, океанічного 

короутворення та віку океанів. 
  
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати лекційний матеріал, зібрати 
літературні дані та підготувати реферат на довільну тему по лекційному матеріалу. 
  
Лекція 7. Проблеми корового структуроутворення та магматизму – 2 год. Розглядаються 
сучасні учвлення про механізми різнотипного складкоутворення у зв’язку із загальною 
фрактальністю континентальної кори, різноранговими блоковими переміщеннями і, в 
першу чергу міжплитною взаємодією. Реологічні проблеми породних комплексів, 
співвідношення пластичних і крихких деформацій. Проблеми реконструкції динамо-
кінематичних умов структуроутворення. Сучасна дискусія щодо суті глибинних розломів 
та їх значення у коровому тектогенезі. Глибинні розломи  у системі літосферних плит та їх 
структурна трансформація. Магматизм глибиннорозломних систем.  
Cемінарські заняття 7. Металогенічні проблеми як комплексне відображення 
проблем еволюції Землі – 2 год.  

1. Проаналізувати зв’язок різнотипної мінералізації із особливостями 
магматичних, метаморфічних, метасоматичних, седиментаційних процесів і відповідних 
речовинних комплексів, а також структурно-тектонічних умов їх формування.  

2. Сучасний погляд на джерела рудних компонентів. Шляхи їх міграції та 
умови концентрації у вигляді родовищ та рудопроявів.  

Завдання для самостійної роботи (2 год.) Опрацювати лекційний матеріал , написати і 
підготувати доповідь на тему лекційного матеріалу. 
 
Лекція 8. Еволюції проблеми Землі, та формування планети в цілому – 2  год. 
Первинний та сучасний погляд на еволюцію Землі та на планету в цілому.  
Cемінарські заняття 8. Вплив геологорозвідувальних робіт на формування 
тектонічних структур та глибинних розломів- 2 год. 

1. Запропонувати свої варіанти вирішення проблем пошуків, розвідки та економічної 
доцільності розробки різних видів сировини.  



2. Охарактеризувати будову, склад та геологічний розвиток Українського щита та 
фундаменту Східно-Європейської платформи на наявність корисних копалин. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати лекційний матеріал, зібрати 
літературні дані. 
Контрольні запитання та завдання. 
1. Співставити уявлення про зміст і параметри тектоносфери за В.В.Бєлоусовим, 
В.Ю.Хаїним та Ю.М.Пущаровським. 
2. У яких аспектах зближуються фіксизм і мобілізм? 
 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. – 
520 с, частина 4. 

2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 3. 
3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с, розділ 5. 
4.  Тектоносфера Земли . М.: Наука, 1978. 532 с, розділ 2. 
Додаткова: 
5. Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические 

исследования. М.: Наука, 1990. 294 с, розділ 2-4. 
6. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. №1. 

С. 4-11, частина 3. 
7. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 

//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 2-5. 
 
 

Тема 4. 
 Головні проблеми геології України (18 год.) 

Лекція 9. Дискусійні питання тектонічного районування території України.  – 2 год.  
Коротко характеризуються головні особливості геологічної будови території України, 
відзначається значна різноманітність та великий віковий діапазон представлених на її 
території структурно-формаційних комплексів та відзначаються складнощі щодо 
геологічного вивчення у зв’язку із складністю геологічної будови, слабкою відслоненістю 
та невирішенністю цілої низки теоретичних геологічних проблем.  
Cемінарські заняття 9. Будова фундаменту та чохла древньої платформи, 
різновікових складчастих ситем. Тектонічне районування та  існуючі теоретичні та 
регіонально-прикладні проблеми. – 2 год.  

1. Розглянути різні схеми тектонічного районування та здійснити ранжування 
існуючих теоретичних та регіонально-прикладних проблем.  
2. Охарактеризувати формування фанерозойських стратифікованих утворень та 
магматичних комплексів в межах різновікових складчастих ситем та чохла платформ.   

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Опрацювати лекційний матеріал, зібрати 
літературні дані та підготувати презентацію на тему лекційного матеріалу. 
 
 Контрольні запитання та завдання. 

1. Які головні відмінності ранньодокембрійської та фанерозойської 
історії геологічного розвитку Землі? 

2. Які ймовірні причини реалізації гомодромної та антидромної схем 
магматизму? 



3. Які основні проблеми геологічної будови чорноморського шельфу 
України у зв’язку із його потенційною нафтогазоносністю 

 
Рекомендована література: 

Основна: 
 

1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. – 
520 с, частина 4. 

2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 3. 
3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с, розділ 5. 
4. 6. Тектоносфера Земли . М.: Наука, 1978. 532 с, розділ 2. 
5. 8. Глуховский М.З. Геологическая эволюция фундаментов древних платформ 

(нуклеарная концепция). М.: Наука, 1990. 215 с, розділ 5. 
6. Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы. М.: 

Наука, 1986. 166 счастина 3. 
7. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991 

446 с, розді 6. 
8. Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (Геология на пороге 

ХХI века). М.: Наука, 1994. 190 с, розділ 6. 
Додаткова: 
9. Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические 

исследования. М.: Наука, 1990. 294 с, розділ 4. 
10. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. №1. 

С. 4-11, частина 3. 
11. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 

//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 5. 
 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 2. 
 1.Охарактеризувати теоретичні  аспекти сучасної геології? 
 2. Відповісти на 5 питань до контрольно-модульної роботи 2. 
 
Контрольні запитання та завдання до модульної роботи №2 
 
1. Співставте уявлення про зміст і параметри тектоносфери за В.В.Бєлоусовим, 
В.Ю.Хаїним та Ю.М.Пущаровським. 
2. У яких аспектах зближуються фіксизм і мобілізм? 
3. Які головні відмінності ранньодокембрійської та фанерозойської історії 
геологічного розвитку Землі? 
4. Які ймовірні причини реалізації гомодромної та антидромної схем магматизму? 
5. Які основні проблеми геологічної будови чорноморського шельфу України у 
зв’язку із його потенційною нафтогазоносністю? 
  

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный мир, 2001. – 
520 с, частина 1-4. 

2. Буллен К.Е. Плотность Земли. М.: Мир, 1978. 442 с, частина 1-3. 



3. Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с, розділ 1-5. 
4. Тектоносфера Земли . М.: Наука, 1978. 532 с, розділ 1-2. 
5. Глуховский М.З. Геологическая эволюция фундаментов древних платформ 

(нуклеарная концепция). М.: Наука, 1990. 215 с, розділ 1-5. 
6. Моралев В.М. Ранние этапы эволюции континентальной литосферы. М.: 

Наука, 1986. 166 счастина 1-3. 
7. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991 

446 с, розді 1-6. 
8.  Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии (Геология на пороге 

ХХI века). М.: Наука, 1994. 190 с, розділ 1-6. 
Додаткова: 
9. Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические 

исследования. М.: Наука, 1990. 294 с, розділ 1-4. 
10. Пущаровский Ю.М. О трех парадигмах в геологии //Геотектоника. 1995. №1. 

С. 4-11, частина 1-3. 
11. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Ю.Д. Геосферы мантии Земли 

//Геотектоника. 1999. №1. С. 3-14, розділ 1-5. 
 
Типові завдання до іспиту: 

4. Знати відповіді на 20 запитань до іспиту. 
5. Свій погляд на вирішення геологічних проблем в Україні. 

 
Запитання до іспиту: 

1.  При яких умовах може сформуватись рідке ядро у планет земної групи та 
які свідчення його існування? 
2. Які види теплової енергії планети здатні до конценрованого прояву? 
3. Назвіть сучасні гіпотези формуванні ядра планети та сформулюйте власне 
відношення до них. 
4. Які співвідношення між вертикальними і латеральними неоднорідностями 
в межах мантії Землі? 
5. Який, на Ваш погляд, підхід до геологічної інтерпретації сейсмічних 
розділів  є найкраще аргументованим і чому? 
6. Порівняйте схеми будови мантії Землі за К.Е. Булленом (1940) та 
Ю.М.Пущаровським (2002). 
7. Форми теплопереносу у надрах планети , співвідношення між ними та 
ефективність. 
8. Гіпотези щодо зміни радіусу Землі та їх аргументація. 
9. Аргументація уявлень про агрегатний стан речовини земного ядра. 
10. Уявлення про походження гідросфери та атмосфери Землі. 
11. Проблема походження гранітів, механізми масового гранітоутворення. 
12. Флюїдний режи планети: проблеми складу, глибинності та ролі флюїдів у 
процесах магматизму, метаморфізму, тектогенезу та рудоутворення. 
 13. Співставте уявлення про зміст і параметри тектоносфери за 
В.В.Бєлоусовим, В.Ю.Хаїним та Ю.М.Пущаровським. 
14. У яких аспектах зближуються фіксизм і мобілізм? 



15. Які головні відмінності ранньодокембрійської та фанерозойської історії 
геологічного розвитку Землі? 
16. Які ймовірні причини реалізації гомодромної та антидромної схем 
магматизму? 
17. Які основні проблеми геологічної будови чорноморського шельфу 
України у зв’язку із його потенційною нафтогазоносністю? 
18. Проблеми корового структуроутворення: механізми складчастості та 
розломні системи. Наслідки збільшення глибини проникнення розломів. 
19.Проблема джерел рудних компонентів та фактори, що сприяють їх 
концентрації та формуванню рудних родовищ. 
20. Проблема походження родовищ вуглеводнів. Співставлення аргументації 
гіпотез органічного і неорганічного походження 
 
 
 


