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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 тектоніки плит, аналізувати сучасні геодинамічні і тектонічні процеси, виражені у формаціях і структурах, розглядати особливості будови і розвитку речовинно-структурних одиниць літосфери та спрямовану еволюцію Землі. Тому у курсі представлено як огляд концепції тектоніки літосферних плит (порівняння положень класичної і сучасної тектоніки плит), горячих точок (плюмов) та  геосинкліналей, так і процесів, які потрібні для  металогенічного аналізу конкретних регіонів дослідження, прогнозу та пошуків корисних копалин
Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Геодинаміка» 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 ознайомлення аспірантів з особливостями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати природу глибинних сил і процесів, що виникають в ході планетарної еволюції Землі, обумовлені рухом речовини в надрах планети і утворюють структурно-речовинні комплекси (зони) з певною геодинамічною спеціалізацією. Виокремлення структурно-речовинних зон важливе для  оволодіння сучасними підходами щодо геодинамічного районування і металогенічного аналізу

Література для вивчення дисципліни
 Основна література: 
	Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики: – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 480 с.  
	Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики – М.: Научный мир, 2004. – 612 с. 
	Шевчук В.В.,Михайлов В.А. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки – К.Вид.поліграф.цент Київський університет, 2005. –328 с.
	Condie K.C. Plate Tectonics. – Academic Press, Elsevier, 2003. – 283р.
	Turcotte D.L., Schubert G. Geodynamics, 2ed., CUP, 2002. – 863 p.

Додаткова література:
	Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «ГЕО», 2001. – 408 с.
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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 як розрізнити  характерні формаційні (літодинамічні та петродинамічні) і структурні парагенезиси гірських порід для базових моделі тектоніки літосферних плит та виділити основні етапи геодинамічного циклу в сучасному розумінні;
– Вміти якісно і кількісно проінтерпретувати речовинні комплекси і формації як індикатори палеогеодинамічних обстановок, систематизувати дані літогенетичних досліджень, вивчати хаотичних комплексів, метаморфічних утворень, виконувати структурно-тектонічні  та дистанційні дослідження, використовувати геохімічні характеристики різних генетичних типів порід для  оптимізації діагностики типів геодинамічних обстановок складчастих областях фанерозою й докембрію та металогенічного аналізу

Ключові слова
Літосферні плити, типи границь, спрединг, субдукція, колізія, цикл Вільсона
Формат курсу
Очний 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми
1–2.Сучасні уявлення про внутрішню будову Землі, літосфери, астеносфери.Головні геосфери Землі. Земна кора. Верхня мантія. Перехідна зона від нижньої до верхньої мантії. Нижня мантія. Перехідна зона мантія–ядро. Внутрішнє ядро Землі. Літосфера. Астеносфера. Флюїди в мантії та ядрі.
3–4. Процеси на дивергентних і трансформних межах плит. Зони спредінгу. Зміна морфології і структури зон спредінгу вздовж простягання. Особливості будови і розвитку зон спредінгу. Потрійні зчленування. Трансформні розломи: основні типи, будова зон.
5–6. Процеси на конвергентних межах плит. Субдукція. Морфологія зон субдукції та їхня глибинність. Міграція і перестрибування зон субдукції. Акреція і ерозія вздовж зон субдукції. Скісна субдукція. Псевдосубдукція. Субдукційний магматизм. Субдукційний метаморфізм. Умови зародження зон субдукції. Зародження вулканічних острівних дуг.
7–8. Колізія і утворення орогенів. Глибинні процеси в зонах колізії. Підсування континентальної кори. Будова зовнішніх зон орогенів. Обдукція. Едукція. Будова внутрішніх зон орогенів. Терейни. Колізійний магматизм і метаморфізм. Скісна колізія. Постколізійна стадія розвитку орогенів. Латеральні зміни в будові ерогенних поясів і систем. Розтяг на тлі колізії (утворення міжгірських западин).
 9–10.Внутришньоплитні процеси. Континентальний рифтогенез: структури рифтових зон і реологія літосфери. Рифтинг і куполоутворення. Рифтинг і магматизм. Рифтинг і формування пост рифтових осадових басейнів. Генетичні моделі рифтинга. Континентальний рифтинг в історії Землі. Внутрішньплитні зони регіональних піднять і занурень. Внутрішньоплитні гірські пояси
11–12.Внутрішньплитний магматизм. Мантійні плюми. Плюми. Суперплюми. Класифікація плюмів. Континентальні трапи. Океанічні плато і океанічні трапи. Внутрішньоплитний траповий вулканізм в історії Землі. Геохімія внутрішньоплитного магматизму. Джерела речовини. Закономірності плюмового магматизму.
13–14.Тектоніка літосферних плит і тектоніка мантійних плюмів. Конвекції в мантії. Механізми конвекції. Порівняння положень класичної тектоніки літосферних плит і гіпотези «горячих точок» з сучасними положеннями плюм-тектоніки. Ядро – область дії тектоніки росту. Нижня мантія – область дії плюмтектоніки. Верхня мантія і земна кора – область дії плейттектоніки.
15–16.Направленість і циклічність в історії Землі. Головні етапи розвитку Землі: Рождение планеті Земля. Ранній архей. Средний архей. Поздний архей. Ранній протерозой. Середній протерозой. Пізній протерозой–кембрій. Ордовик–тріас. Юра–квартер. Тектонічна циклічність: цикли Вільсона, цикли Бертрана, цикли. Штілле. Спрямованість в еволюції Землі.

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, петрології, седиментології та ін. 
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Презентація, лекції, лабораторні роботи


Необхідне обладнання
Геологічні, тектонічні, геодинамічні та ін. карти та схеми оглядові, дрібно-середньо-, великомасштабні, аерокосмо- та космознімки.

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: 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 у чи екзамену.
перелік питань: 
1.Тектоносфера та її межі
2. Земна кора континентальна та океанічна.
3.Природа поверхні Мохоровичича
4. Верхня мантія.
5.Нижня мантія.
6.Литосфера та астеносфера
7. Конвенція в мантії Землі
8. Сучасні тектонічні рухи.
9. Методи вивчення тектонічних рухів
10. Рифтогенез. Рифти як структурна та геодинамічна категорія
11.Деструкція континентальної кори і спредінг океанічної кори
12. Сегментація зон спредингу
13.Еволюційний ряд рифтогенний структур
14. Субдукція. Закономірності розміщення зон субдукції та їхні типи.
15. Проявлення зон субдукції в рельєфі.
16.Геофізичне вираження зон субдукції
17.Сейсмофокальні зони Беньофа
18. Магматизм зон Беньофа
19. Субдукція океанічної зони, її метаморфічне перетворення. Ексгумація
20. Обдукція.
21. Колізія
22. Прояви тектонічного розшарування за колізіі
23.Внутрішньоплитна активність. Мантійні плюми
24. Будова і розвиток головних структурних одиниць літосфери
25. Внутрішні області океанів
26. Області переходу континент-океан
27. Складчасті пояси континентів
28.Континентальні платформи
29. Принципи геодинамічного районування та геодинамічні карти
Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.


