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щосереди, 15:00-17:50 год. (вул. Грушевського, 4, ауд. 225)
Інформація про дисципліну
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння особливостей умов і процесів формування земної кори на ранніх етапах розвитку планети, ознайомити із головними геоструктурними елементами літосфери, складом, будовою і металогенічною спеціалізацію речовинних комплексів раннього докембрію.
Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Еволюція земної кори у ранньому докембрії» є вибірковою дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми підготовки аспіранта (доктора філософії), яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Еволюція земної кори у ранньому докембрії» є формування у слухачів теоретичних знань і практичних навиків, які дадуть змогу вивчати структурно-речовинні комплекси земної кори архейського і протерозойського віку, геологічну історію їх формування та ранню еволюцію планети, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.
Завдання:
якісно і кількісно інтерпретувати породні парагенетичні асоціації, як формації та формаційні комплекси осадового, магматичного та метаморфічного генезису;
	встановлювати зміни ознак у систематизованих послідовностях рядів формацій;
	виявляти еволюційну спрямованість та режими геодинамічного розвитку;
	вивчати співвідношення потужностей шарів земної кори та її типи;
	розуміти значення геології докембрію в пізнанні процесів становлення, еволюції земної кори континентів, металогенічній спеціалізації різновікових комплексів порід.
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Обсяг курсу
48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин лабораторних робіт та 42 години самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу аспірант буде:
Знати:
характерні риси метаосадових, метамагматичних та метаморфічних формацій та груп формацій
тренди зміни, латеральні та вертикальні ряди формацій нижнього докембрію 
	склад та будову комплексів порід нижнього докембрію
	еволюцію земної кори в археї і протерозої, 
	вік і петрологічні особливості головних етапів активізації магматизму в докембрії
Вміти:
інтерпретувати породні парагенетичні асоціації, як формації та формаційні комплекси осадового, магматичного та метаморфічного генезису 
	виявляти еволюційну спрямованість та режими геодинамічного розвитку 
	виконувати аналіз тектонічної структури докембрійських комплексів порід
	будувати концепцію режимів тектонічного та геодинамічного розвитку Українського щита в ранньому докембрії
	застосовувати в єдиному комплексі геофізичні, петрографічні мінералогічні, термобарогеохімічні дані для встановлення металогенічної спеціалізації геологічних формацій
Ключові слова
Докембрій, архей, літосфера, зеленокам’яні пояси, коматіїти, сірогнейсові комплекси, геоблоки, кристалічний щит, геодинамічний режим
Формат курсу
Очний
Теми
Платформи і орогени. Сучасні уявлення про будову Землі. Уявлення про тектоніку плит. Історико-геологічні методи досліджень нижнього докембрію. Обмеженість методу актуалізму. Порівняльно-історичні методи
Геохронологічна шкала докембрію. Радіологічні, стратиграфічні, палеонтологічні основи розчленування докембрію. Догеологічний час. Рання історія Землі. Протерозой.
Тектонічні обстановки прояву магматизму. Мінералого-петрографічні й ізотопно-геохімічні та геофізичні методи досліджень нижньодокембрійських комплексів.
Метаморфізм докембрію. Формаційні типи стратифікованих утворень щитів. Плутонічні і плутонометаморфічні формаційні типи нижнього докембрію щитів.
Архейські та протерозойські формації Світу. Поширення докембрійських комплексів на сучасних континентах
Головні епохи тектонічної активності. Геологія та еволюція земної кори в ранньому докембрії щитів північної півкулі Землі. Еволюція південної півкулі Землі.
Архей Українського кристалічного щита.
Протерозой Українського кристалічного щита. Еволюція рудоутворюючих процесів у ранньому докембрії
Підсумковий контроль, форма
іспит в кінці семестру
усний
Пререквізити
Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань із структурної і регіональної геології, мінералогії, петрографії, геотектоніки, вчення про метаморфізм, вчення про корисні копалини, геодинамічного аналізу, достатніх для сприйняття категоріального апарату геології раннього докембрію.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Лекції 
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• 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 балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Питання до екзамену
Методика розчленування комплексів порід раннього докембрію
Методи визначення первинних порід у високометаморфізованих комплексах докембрію
	Співвідношення віку докембрійських порід і ступеня метаморфізму
Типи метаморфічних комплексів докембрію у земній корі
	Поширення ранньодокембрійських комплексів на континентах
	Положення та значення метаморфічних комплексів у будові земної кори
	Головні риси будови щитів давніх платформ
	Головні структурно-речовинні комплекси нижнього докембрію
	Головні структурно-формаційні комплекси архею

Головні структурно-формаційні комплекси палео- і мезопротерозою
Типові стратифіковані формації чарнокіт-гранулітового комплексу
Типові стратифіковані формації плагіограніт-амфіболітових комплексів
Типові стратифіковані формації тоналіт-зеленокам’яного  комплексу
	Архейські зеленокам’яні пояси
	Металогенічна спеціалізація зеленокам’яних поясів.
	Типові стратифіковані формації гранітоїдно-метаосадового комплексу
	Спрямованість речовинних перетворень під час метаморфізму
	Тектонічні режими раннього докембрію
	Головні стадії розвитку земної кори в археї
	Особливості пермобільної стадії розвитку земної кори
Стурктурно-речовинні особливості первинних мобільних поясів
	Головні стадії розвитку земної кори в протерозої 
	Структури протогеосинклінальної стадії у земній корі протерозою
	Генетичні типи земної кори Українського щита
	Ранньодокембрійські магматогенні структури Українського щита



