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Сторінка курсу

Інформація про дисципліну
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові принципи і положення 
щодо теоретичних основ виникнення унікальних утворень поза шельфових геодинамічних океанських обстановок, характеристики яких залежать від типів осадових басейнів, їхньої морфології, зв’язку з магістральними розривними структурами, областями і швидкостями зносу.

Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Обстановки осадонакопичення флішових відкладів» є вибірковою дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю  для освітньої програми загальна та регіональна геологія, яка викладається в третьому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Геодинаміка» є формування у аспірантів теоретичних знань про системи глибоководних осадів та набуття ними навичок вивчення, аналізування та визначення обстановок осадонакопичення флішових відкладів у контексті регіональних палеогеографічних та палеогеодинамічних реконструкцій. У зв’язку із значним поширенням флішу в різновікових складчасто-насувних поясах земної кори, вміння аналізувати розрізи флішових відкладів, визначати умови їх седиментації постає необхідним інструментом у дослідженнях, зокрема і дисертаційних, широкого кола геологічних питань регіонів з такою будовою. 
Література для вивчення дисципліни
 Основна література: 
	1.Мурдмаа И.О. Фации океанов/ И.О. Мурдмаа. – Москва: Наука, 1987 – 303 с.
	2.Обстановки осадконакопления и фации : в 2-х т. / X.Г. Рединг, Дж.Д. Коллинсон, Ф.А. Аллен, Т. Эллиотт, Б.Ш. Шрейбер, Г.Д. Джонсон, К.Т. Болдуин, Б.У. Селлвуд, Х.К. Дженкинс, Д.А.В. Стоу, М. Эдуардз, А.X.Г. Митчелл; пер. с англ. под ред. X.Г. Рединга – Москва : Мир, 1990. – Т. 1 – 352 с., Т.2– 384 с.
	3. Тевелев Арк. В. Последовательность осадконакопления в импульсных (импактных) обстановках седиментации /Арк.В. Тевелев // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. отд. геол. – 2017. – т. 92, вып. 4. –  С. 69–80. 
4. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget / G. Einsele. – Berlin: Springer–Verlag, 1992. – 615 p

5.Posamentier H. W. Deep-Water Turbidites and Submarine Fans Facies Models Revisited. SEPM Special Publication / H. W. Posamentier, R. G. Walker. – 2006. – No. 84. – Р. 1–122.

Додаткова література:
6.Романовский С. И. Геодинамические режимы осадконакопления. Циклогенез / С. И.  Романовский. – Ленинград : Недра, 1985. – 263 с.
	7.HYPERLINK "https://www.researchgate.net/profile/G_Shanmugam"  Shanmugam G. Deep-water processes and facies models: Implications for sandstone petroleum reservoirs /HYPERLINK "https://www.researchgate.net/profile/G_Shanmugam" G. Shanmugam [edited by G. Shanmugam] – Amsterdam, Elsevier, Handbook of petroleum exploration and production. – 2006. – v.5. – 476 p. 
Обсяг курсу
48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин лабораторних робіт/практичних занять та 42 годин самостійної роботи

Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
– Знати сучасні уявлення про флішові відклади та методи їх вивчення;
фаціальний склад флішу; типи турбідитів, критерії їх розпізнавання та фаціальні (в тому числі, літодинамічні) ряди; ознаки дебритів, грейнітів, контуритів, геміпелагітів і пелагітів; ознаки і типи олістостром за геодинамічним положенням; геодинамічні ситуації формування флішових утворень; критерії визначення палеогеодинамічних ситуацій формування  флішу;
– Вміти використовувати комплекс методів для вивчення відкладів флішової формації; виконувати опис структурно-текстурних особливостей флішових утворень у природних відслоненнях; виконувати аналіз та інтерпретацію літодинамічного  складу порід флішу; розрізняти літо динамічних типів (фацій) турбідитів; розпізнавати у розрізах флішової формації олістостроми та визначати їхні типи за геодинамічними ситуаціями утворення; за комплексом ознак визначати палеогеографічні та палеогеодинамічні ситуації формування флішу. 
Ключові слова
Літодинамічні типи, турбідити, дебрити, грейніти, пелагіти, олістостроми, секвенція Боума, секвенція Лау, секвенція Пайпера  
Формат курсу
Очний 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми
1–2.  Загальні відомості про флішові утворення. Класичний підхід до визначення поняття «фліш». Флішова формація. Гіпотези формування флішу. Сучасне уявлення про асоціацію фацій у фліші. Поширення та геологічний вік флішових відкладів. Нормально-осадові і подієві утворення. Теоретичне і практичне значення вивчення флішових відкладів.
 3–4. Методика вивчення флішу. Метод геологічної зйомки. Методи геотектоніки (аналіз перерв та неузгоджень, аналіз фацій і потужностей). Літогеодинамічний (літодинамічний) аналіз. Літодинамічний тип відкладів. Структурно-текстурний, петрографічний методи. Послідовність (секвенція) Боума, секвенція Лау. Аналіз поверхонь нашарування. Аналіз хімічного складу порід і складу уламкового матеріалу. Засади використання мікропалеонтологічного аналізу. Літогеодинамічні типи осадових басейнів рухомих поясів.
5–6. Літодинамічні типи флішових утворень. Поєднання літодинамічних типів (фацій) глибоководних відкладів у розрізах флішу. Механізми формування та ознаки турбідитів, геміпелагітів, пелагітів, грейнітів, дебритів та олістостром. Лавинная седиментація. Три  глобальних фаціальних рівня лавинної седиментації. Потужності відкладів. Включення і вторинні утворення.
 7–8. Літодинамічні типи турбідитів. Моделі перевідкладених глибоководних уламкових фацій. Постгенетичні текстури турбідитів. Ознаки розпізнавання грубо-, середньо- та тонкозернистих турбідитів. Горизонтальні та вертикальні ряди літодинамічних типів (фацій) турбідитів. Узагальнені  вертикальні розрізи турбідитів глибоководного конусу. Критична межа карбонатонагромадження (КГК, ССD) у формуванні речовинних типів турбідитів. 
9–10. Геміпелагіти й пелагіти. Головні риси  та чинники формування пелагічних і геміпелагічних відкладів. Последовательность (секвенція) Пайпера. Пелагічні відклади спредингових хребтів, глибоководних оеканічних котловин, малих океанічних басейнів та вулканічних піднять. Контурити.
11–12. Хаотичні комплекси – мікстити. Олістостроми і меланж. Діагностика олістостром. Походження олістостром. Критерії розділення тектоно-гравітаційних та тектонічних мікститів. Типи олістостром за геодинамічними умовами формування. Головні ознаки розрізнення пасивноокраїних субдукційних та колізійних олістостром.
13–14. Геодинамічні ситуації формування флішових утворень. Типи геодинамічних ситуацій. Особливості складу та будови секвенцій  літодинамічних типів флішових відкладів підніжжя материкового схилу, котловин окраїнних морів, придугових басейнів, серединно-океанічних хребтів та глибоководних жолобів. 
15–16.Металогенія та типізація осадових флішових басейнів. Залізо-манганові конкреції. Гідротеральні родовища глибоководних обстановок. Родовища вуглеводнів. Основи палеогеодинамічного аналізу. 

Підсумковий контроль, форма
Іспит в кінці семестру
усний/комбінований 
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної геології, структурної геології, тектоніки, стратиграфії, історичної геології, геології Європи, геології України, литології, седиментології та ін. 
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Презентація, лекції, лабораторні роботи 


Необхідне обладнання
Великомасштабні геологічні карти, геологічні колонки, колекція взірців

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням: 
• лабораторні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів  – 50

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи екзамену.
перелік питань: 
	Класичний підхід до визначення поняття «фліш».

 Флішова формація. 
Гіпотези формування флішу.
Поширення та геологічний вік флішових відкладів.
 Нормально-осадові і подієві утворення.
	 Геодинамічне значення вивчення флішових відкладів.
 Літодинамічний тип відкладів.
 Структурно-текстурний, петрографічний методи.
	 Послідовність (секвенція) Боума.
 Секвенція Лау. Аналіз поверхонь нашарування. 
Аналіз хімічного складу порід і складу уламкового матеріалу. 
Засади використання мікропалеонтологічного аналізу. 
	Літогеодинамічні типи осадових басейнів рухомих поясів.
	Механізми формування та ознаки турбідитів, геміпелагітів, пелагітів. 
	Ознаки розпізнавання грубо-, середньо- та тонкозернистих турбідитів. 
	Горизонтальні та вертикальні ряди літодинамічних типів (фацій) турбідитів.
	 Узагальнені  вертикальні розрізи турбідитів глибоководного конусу. 
Критична межа карбонатонагромадження (КГК, ССD) у формуванні речовинних типів турбідитів. 
	Механізми формування грейнітів, дебритів та олістостром.
	Лавинна седиментація. Три  глобальних фаціальних рівня лавинної седиментації.
	 Последовательность (секвенція) Пайпера. 
	Пелагічні відклади спредингових хребтів, глибоководних оеканічних котловин, малих океанічних басейнів та вулканічних піднять.
	 Контурити.
	Олістостроми і меланж. Діагностика олістостром. Походження олістостром.
	 Критерії розділення тектоно-гравітаційних та тектонічних мікститів. Типи олістостром за геодинамічними умовами формування.
	 Головні ознаки розрізнення пасивноокраїних субдукційних та колізійних олістостром
	Геодинамічні ситуації формування флішових утворень. Типи геодинамічних ситуацій. 
	Особливості складу та будови секвенцій  літодинамічних типів флішових відкладів підніжжя материкового схилу, котловин окраїнних морів, придугових басейнів, серединно-океанічних хребтів та глибоководних жолобів.
 Металогенія та типізація осадових флішових басейнів.
 Залізо-манганові конкреції.
 Гідротеральні родовища глибоководних обстановок.
 Родовища вуглеводнів. 
Основи палеогеодинамічного аналізу.



Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.








