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Викладачі дисципліни
Гулій В.М., доктор геолого-мінералогічних наук, проф.   

Контактна інформація викладачів
vguliy@hotmail.com
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
Сторінка курсу

Інформація про дисципліну
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні теоретичні знання щодо тенденцій розвитку сучасної геології в передових технологічних країнах світу та в Україні, оцінки економічних засад функціонування теоретичної геології та прикладної її сфери, головних напрямів розвитку аналітичної бази галузі, визначення стратегії розвитку наукових основ і традиційних парадигм, можливості реагування на потреби суспільства і створення сучасної економіки. 
Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Сучасні тенденції розвитку геології» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 18 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні тенденції розвитку геології» є ознайомлення аспірантів із завданнями формування необхідних теоретичних знань щодо сучасної геології, основних методів досліджень та тенденцій розвитку. В результаті будуть отримані знання, що сприятимуть аналізу доцільності залучення інформації про діяльність геологічних організацій для розвитку економіки країни, методик використання різних джерел по сучасних проблемах розвитку геології та шляхи оцінки потенціалу вітчизняних і світових геологічних структур для визначення їх можливостей в промисловості і науці. 
Література для вивчення дисципліни
Основна література: 
Carey S.W. Theories of the Earth and Universe. A History of Dogma in the Earth Sciences, 1-413 (Stanford UniversityPress, Stanford, California,1988).
McCarthy D.D. & Petit, G., eds. IERS Conventions 2003, IERS Technical Note No. 32., General Definitions and Numerical Standards, 9–13 (Frankfurtam Main, 2004).
Gill R. Igneous Rocks and Processes. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, UK. 2010. 472p.

Hefferan K., O’Brien J. Earth Materials. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, WestSussex, UK. 2010. 670p. 

Koziar J. Falsification of the Eulerian motions of lithospheric plates. Lap Lambert Academic Publishing. USA. 2018. 132p. 

Додаткова: 
Maxlow J. Terran on Firma Earth. Plate tectonicsis a Myth. Wind, 1-277, (Wrocław, 2005).
LePichonX. Sea-Floor Spreading and Continental Drift // J. Geophys. Res. 1968. 12(73). P. 3661-3697.
Spence W. The Aleutian Arc: Tectonic Blocks, Episodic Subduction, Strain Diffusion and Magma Generation // J. Geophys. Res., 1977. V. 82. P. 213-230.
Stewart J.C.F. Mantle plume separation and the expanding Earth // Geophys. J.R. Astr. Soc., 1976. V. 46. P. 505-511.
Trümpy R. Remarks on the preorogenic history of the Alps //Geol. Mijnbouw, 1958. V. 20 P. 340-352.
Yang, J., Xu, Z., Robinson, P.T., Zhang, J., Zhang, Z., Liu, F.andWu, C., 2011. HP-UHP Metamorphic Belts in the Eastern Tethyan Orogenic System in China. In: Ultrahigh-Pressure Metamorphism.25 Years After the Discovery of Coesite and Diamont. Dobrzhinetskaya, L.F., Faryad, S.W., Wallis, S. And Cuthbert, S. eds., Elsevier, p. 459-499. 
Barton M.D., Ilchik R.P., Marikos M.A. Metasomatism // Contact metamorphism. Reviews in Mineralogy. Vol. 26. 
DickinA.P. Radiogenic Isotope Geology. Cambridge University Press. The Edinburgh Building, Cambridge, UK. – 2005. - 492p.
YardleyW.D. An introduction to metamorphic petrology. – Longman Scientific & Technical, England, 1991. - 248 p.
Обсяг курсу
32 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу аспірант буде знати теоретичні основи функціонування сучасної геології та практичні наслідки використання досягнень інструментальної бази та нових запитів суспільства. 
Ключові слова
Сучасні тенденції розвитку геології
Формат курсу
Очний /заочний 

Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем
Теми
Вступ. Історичний огляд виникнення та функціонування геології, як системи знань про склад і умови формування земної кори та суміжних оболонок. 
Гірнича справа давніх часів – основа уявлень про рудні родовища, їх розробки та пошуки подібних об’єктів. 
Історіяосвоєння відомих родовищ металів та індустріальних матеріалів - досвід створення прогнозних та пошукових критеріїв. 
Міфи, легенди та система давніх поглядів на особливості утворення руд та порід, як основа створення сучасних гіпотез і теорій 
Наукові та прикладні інституції геологічної галузі в різних країнах. 
Джерела фінансування геологічної науки за рахунок держбюджету та приватних інвесторів. 
Аналітична база на основі сучасних методів, як основа функціонування теоретичної і практичної геології 
Перші гіпотези еволюції земної кори – основа новітніх гіпотез. Фіксизм і мобілізм. Теорія плит. 
Досягнення інструментальних ізотопних методів вивчення геологічних утворень у формуванні сучасних уявлень про круговорот речовини в системі земна – мантія. 
Якісні та кількісні характеристики геологічних матеріалів. Еволюція сучасних методів від об’ємних до локальних. 
Світові тенденції використання природних ресурсів для забезпечення поточних потреб і передових технологій дефіцитними типами руд. Роль наукової і практичної складової геологічної галузі. 
Структура та функції геологічних служб країн, де геологія є найважливішим напрямом (Японія, Австрія, Канада тощо). 
Структура та функції геологічних служб країн, де зміщені пріоритети до екологічних проблем (США, Велика Британія тощо). 
Структура та функції геологічної служб України. Чи є геологія в країні? 
Університетська геологічна наука, як основа геологічних теоретичних та практичних досліджень. Роль інвесторів в розвитку геології. 
Основні функції сучасної геології та шляхи вирішення практичних проблем. 
Підсумковий контроль, форма
іспит в кінці семестру
комбінований 
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з мінералогії, геохімії, петрографії, геології родовищ корисних копалин, ізотопної геохімії, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел інформації
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів слухачів і створення індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі присутніми партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні інтереси на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу за умови встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе відповідальність за свій вибір.
Необхідне обладнання
Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не потребувати використання программного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступнимспівідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів50
Підсумкова максимальна кількість балів100

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

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, практичній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність аспіранта під час практичного заняття. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи екзамену.
Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань формуються в залежності від теми дисертаційного дослідження. Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані матеріали.


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








