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Назва дисципліни Основи геохімії 

Адреса викладання 

дисципліни 

Лекції - аудиторія 219, вул. Грушевського, 4 

Лабораторні - аудиторія 218, вул. Грушевського, 4 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Геологічний факультет, кафедра мінералогії, геохімії і петрографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

10 – Природничі науки, 103 Науки про Землю 

Викладачі 

дисципліни 

Скакун Леонід, канд. геол. наук, доцент 

Словотенко Надія, канд. геол. наук, доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Е-mail: leonid.skakun@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача на Веб-сайті геологічного факультету: 

https://geology.lnu.edu.ua/employee/skakun_leonid_zinoviyovychs 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних. Адреса: аудиторія 219, 

вул. Грушевського, 4, Львів, Львівська область, 79005.  

 

Сторінка курсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1064 

Інформація про 

дисципліну 

"Основи геохімії" є фундаментальною дисципліною, що узагальнює знання 

мінералого-петрологічного циклу і  є необхідною для розуміння всіх 

подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.  

Викладається в 7 семестрі в обсязі 175 год, з яких відведено на  лекції – 48 

год, лабораторні  заняття – 16 год та самостійну роботу – 116 год. 

Закінчується іспитом після 7 семестру. За умови успішного опанування 

дисципліни студенту присвоюється 5 кредитів ECTS. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є геохімічна система, що охоплює 

мантію, літосферу, гідросферу та атмосферу, функціонування якої 

проявляється в процесах фракціонування хімічних елементів та ізотопів 

між фазами такої системи.  Важливою складовою є виклад основ 

термодинаміки, кінетики та перенесення речовини в геохімічних 

системах.систематики мінералів. Курс складається з двох частин - 

лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи геохімії. 

На лабораторних заняттях розглядаються методики аналізу геохімічних 

даних, формулювання та обчислення геохімічних моделей (статистичних 

та фізико-хімічних), алгоритми використання набутих знань для побудови 

геологічних реконструкційних моделей.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни "Основи геохімії " є надання студентам 

можливості набути знання в області геохімії як науки про закономірності 

хімічних перетворень речовини земної кори та Землі в цілому, 

закономірності міграції, розсіяння  і концентрування хімічних елементів в 

різних природних процесах.  

В рамках цього у свідомості студентів повинні закріпитися алгоритми 

інтерпретації своїх спостережень хімічного складу гірських порід та 

мінералів та відтворення інформації в термінах геохімії. 

Завдання курсу є ознайомити студентів з сучасними даними про розподіл, 

чинники міграції і накопичення хімічних елементів в літосфері, гідросфері, 

атмосфері і біосфері, розвинути у студентів логіку геохімічного мислення, 

прищепити основи знань про поведінку окремих хімічних елементів  і їх 
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ізотопів в ендогенних і екзогенних геологічних процесах, дати навички 

застосування методів системного геохімічного аналізу природних об'єктів і 

процесів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Войткевич Г.В., Закруткин В.В. Основы геохимии. М., 1976. 

2. Сливко М.М. Вступні лекції до курсу “Геохімія”. Львів, 1966. 

3. Браунлоу А.Х. Геохимия ,М., 1984.  

4. Хендерсон. П. Неорганическая геохимия. М. Мир 1988.  

5. Walther J.V. Essentials of Geochemistry, 2005 

Допоміжна  
1. Shikazono N. Environmental and Resources Geochemistry of Earth 

System. Springer, 2010 

2. Перельман А.И. Геохимия. М., 1989.  

3. Albarede F. Geochemistry, An Introduction, 2003 

4. Clark I. Groundwater Geochemistry and Isotopes. CRC Press, 2015 

5. Richardson, S. M. and H. Y. McSween. Geochemistry: Pathways and 

Processes. New York: Prentice Hall. 1988. 

6. Борисов М.В., Шваров Ю.В. Термодинамика геохимических 

процесов, 1992 

7. Zhang, Youxue Geochemical kinetics, 2008 

8. Anderson Greg M. , Crerar David A. Thermodynamics in geochemistry, 

1993 

9. Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений 

полезных ископаемых. М.. Недра. 1985. 294 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Geokem - Igneous Geochemistry (http://www.geokem.com/) 

2. GEOROC • A global geochemical database (http://georoc.mpch-

mainz.gwdg.de/Start.asp) 

3. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/cgi-

bin/germ-s0-main.cgi ) 

4. W.M.White Geochemistry 2006 (http://www.imwa.info/geochemistry/) 

5. Igneous and Sedimentary Rock Compositional Databases 

(http://www.ige.csic.es/sdbp/  

6. Жариков В. А.Основы физической геохимии 

(http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1178743) 

7. Igneous Data Base - Global Database In Igneous Petrology 

 

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 16 годин лабораторних 

робіт занять та 40 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті проходження курсу студент повинен: 

- знати основні закономірності розподілу і поведінки хімічних елементів в 

магматичних, метаморфічних і гидротермально-метасоматических 

процесах, при осадконакоплении, в континентальних і морських водах, в 

атмосферному повітрі, в живій речовині нашої планети 

- вміти грамотно аналізувати шляхи міграції і умови концентрації хімічних 

елементів в різних ендогенних і екзогенних процесах, пояснювати причини 

виникнення асоціацій хімічних елементів в природних об'єктах,  

- мати уявлення про фізико-хімічні фактори, що контролюють геохімічні 

процеси, динаміку геохімічних потоків та резервуарів, сучасні напрямки 

розвитку геохімії та її практичного використання в геології та охороні 

довкілля.  

 

Ключові слова Концентрація, розсіяння, геохімічний он, носій хімічного елементу, орма 
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знаходження хімічного елементу, нуклеосинтез, ракціонування, аза, 

геохімічний потік, сорбція, динамічна система, резервуар 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення, 

проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

курсу 

Теми Наведено в таблиці нижче 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

Фізика, Хімія, Загальна геологія, Мінералогія, Петрографія 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекційна форма навчання: 

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття: 

- дослідження, відповідь, обговорення; 

- діагностика мінеральних агрегатів; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні: 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 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт ( 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 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 іспиту 1. Адвективні потоки речовини. Конвекція в геохімічних системах. 

2. Вільна енергія Ґібса, хімічний потенціал та розрахунок 

енергетичних ефектів геохімічних реакцій 

3. Геохімічна класифікація елементів 

4. Гідратизація поверхні мінералу та точка нульового заряду  

5. Динаміка геохімічного резервуару 

6. Дифузія в геохімічних системах. Закони дифузії. Залежність дифузії 

від температури. 

7. Змішування в геохімічних системах. Наведіть приклади 

8. Кислотно-лужні взаємодії в системі мінерал-водний розчин 

9. Наведіть і опишіть приклади окисно-відновних взаємодій в 

геохімічних системах 

10. Наведіть приклади системи, в якій не відбувається фракціонування 

певних хімічних елементів. 

11. Назвіть основні параметри потоку речовини.  

12. Принцип збереження кількості елементу. 

13. Окисно-відносні взаємодії у водних розчинах та в системах мінерал-

водний розчин 

14. Опишіть  основні джерела тепла в літосфері і тепломасопотоки в 

літосфері 

15. Опишіть вплив активаційних бар’єрів на перебіг геохімічних 

процесів. 

16. Опишіть процеси нуклеосинтезу 

17. Основні закономірності поширення хімічних елементів в земній 

речовині  і поняття кларку 

18. Основні рушійні сили геохімічних процесів 

19. Охарактеризуйте геохімічні процеси, пов’язані із поверхнею 

мінералів. Які параметри на них впливають? 

20. Охарактеризуйте основні принципи та закони,  що описують 

поведінку геохімічної системи в рівноважних та нерівноважних 

умовах. 

21. Поведінка хімічних елементів в ході об’ємного розчинення 

22. Поведінка хімічних елементів у процесі Релєївської кристалізації 

23. Поняття геохімічного резервуару;  основні характеристики 

геохімічного резервуару.  

24. Принцип збереження маси в геохімічних процесах 

25. Природа розчинної здатності води 

26. Розчинні форми елементів у водних розчинах 

27. Розчинність мінералів у водних розчинах 

28. Сорбція на поверхні мінералу та сорбційні рівноваги  

29. Фракціонування в геохімічних системах. Опишіть основні 

закономірності і наведіть приклади 

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

завершенню курсу 

 

Схема курсу  

Теми лекційного курсу 



Теми 

Кількість 

лекційних 

годин 

1. Геохімія – хімія геологічних процесів. Поняття геохімічної системи. 

Поширеність хімічних елементів в космосі і в Землі. Основи космохімії і 

нуклеосинтез елементів. Сучасні уявлення про формування Сонячної системи 

та планет. Геохімічні процеси і глобальна тектоніка. Коротка історія розвитку 

геохімії.  

2 

2.  Розсіяння хімічних елементів у природі. Геохімічна класифікація хімічних 

елементів. Види існування  хімічних елементів. Форми знаходження хімічних 

елементів у геологічних системах. Носії хімічних елементів. Концентрація і 

одиниці концентрації. Концентрування і розсіювання хімічних елементів в 

геологічних процесах. Сумісні та несумісні елементи. Геохімічний фон.  

2 

3. Основи хімічної термодинаміки геохімічних систем. Основні поняття і 

закони хімічної термодинаміки. Поняття рівноваги. Рівноважний та 

нерівноважний стани системи. Вільна енергія Ґібса хімічних реакцій  і 

принципи фізико-хімічного моделювання геохімічних систем. Основні рушійні 

сили геохімічних процесів. Розчини – основна форма знаходження хімічних 

елементів в природі 

2 

4. Тверді розчини – основна мінеральна форма знаходження хімічних 

елементів в природі. Варіації хімічного складу мінералів. Тверді розчини та 

ізоморфізм.  Типи твердих розчинів.   Фізико-хімічні фактори, що контролюють 

формування твердих розчинів. Ізоморфна ємність мінералів. Використання 

твердих розчинів у реконструкції перебігу геологічних процесів. 

4 

5.  Водні розчини – активний агент геохімічних процесів. Фізико-хімічні 

особливості поведінки елементів у водному середовищі. Вода: структура, 

властивості. Розчинні форми знаходження, розчинення мінералів та газів у 

водних розчинах. Термодинаміка водних розчинів.  

2 

6. Кислотно-основні та окисно-відновні взаємодії у водних розчинах. 

Діаграми pH-pC. Мінеральні буфери pH. Природні редокс-процеси. Eh і pe. 

Діаграми Eh-pH. Мінеральні окисно-відновні рівноваги та буфери. 

4 

7. Розчинність мінералів та газів у водних розчинах. Залежність розчинення 

від температури та тиску. Перенасичення розчинів та кристалізація мінералів. 

Гетерогенізація та кипіння розчинів. 

2 

 8. Закони хімічної кінетики в геохімії. Стабільність – нестабільність – 

метастабiльнiсть.  Енергія активації і метастабільність мінералів. Кінетика 

реакцій мінералоутворення. Динамiчна рiвновага. 

2 

9. Геохімія взаємодії мінерал-розчин. Процеси на міжфазовій границі в 

системі мінерал-розчин. Геохімія поверхні мінералу в розчині.. Ізоелектрична 

точка мінералу у водному розчині. Сорбція та сорбційні властивості мінералів. 

Іонний обмін та мінерали-іонообмінники.  Геохімічні бар’єри в геологічних 

2 



системах.  

10. Принцип збереження мас. Фракціонування, змішування  і дистиляція у 

геохімічних процесах. Рівняння балансу мас. Фракціонування елементів у 

гетерофазовій системі. Коефіцієнт фракціонування. Моделі  систем із  

фракціонуванням елементів. Тренди змішування 

2 

11. Ізотопна геохімія. Стабільні та нестабільні ізотопи. Особливості поведінки 

ізотопів в геологічних процесах. Чинники, що впливають на фракціонування 

ізотопів. Методи ізотопної геохронології, принципи і сфери застосування. 

Застосування ізотопів як індикаторів джерел речовини і умов формування порід 

і руд. Основи ізотопної палеотермометрії.  

6 

12. Перенесення хімічних елементів. Просторові зміни геохімічних 

параметрів. Тепломасопотоки в надрах Землі. Рушійні сили і агенти 

масопереносу.Внутрішні і зовнішні джерела тепла Землі. Механізми 

перенесення тепла. Баланс енергії. Уявлення про розподіл тепла в надрах Землі. 

Розподіл тиску в надрах Землі. Закони дифузії. Адвективні потоки. Конвекція і 

умови її виникнення. Геохімічні потоки. Джерело і стік потоку. 

2 

13. Геохімічні резервуари: їх склад і динаміка. Характеристики резервуару. 

Основні типи геохімічних резервуарів літосфери. Динамічні параметри 

резервуару. Інертні і реактивні компоненти. Збурення і стабілізація резервуару. 

Взаємодія резервуарів та геохімічні цикли. Геохімічні цикли H2O, S, C, P, B. 

4 

14. Ендогенні резервуари та їх взаємодія. Геохімія магматичних процесів. 

Геохімія процесів метаморфізму. Геохімія гідротермальних процесів. 

Метасоматизм. Геохімічні індикатори геологічних процесів. Геохімічна 

зональність, її типи. Геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалини; їх 

види і можливості.  

4 

15. Екзогенні резервуари та їх взаємодія. Геохімія земної поверхні. 

Атмосфера і звітрювання. Геохімічні типи зон окислення. Річки і формування 

механічних осадів. Геохімія океану.  

4 

16. Органічна геохімія і біогеохімія. Класифікація органічних сполук. 

Органічний карбон у природних водах. Діагенез органічної речовини. Нафто- та 

газоутворення. Роль мікроорганізмів у геохімічних процесах. Небезпечні 

органічні сполуки у довкіллі. 

2 

17. Геохімічна еволюція Землі. Первинна диференціація Землі. Формування 

океану.  Хімічна диференціація мантії і теорія літосферних плит. Основні 

геохімічні події в історії Землі. Геохімічні фактори виникнення та еволюції 

життя. 

2 

 



План лабораторних занять 

1 

Величини та константи в геохімії. Конвертація величин. Методи встановлення 

хімічного складу. Розрахунок концентрацій хімічних елементів в геологічних 

середовищах. Статистичні методи обробки геохімічних масивів даних.  

2 
Графічне зображення хімічного складу гірської породи у пакетах Grapher і 

PETROGRAPHER.  

3 Прості типи термодинамічних розрахунків в геохімічних системах. 

4 
Оцінка можливості входження елементу в  структуру мінералу. Нормативний 

мінеральний склад гірської породи. Аналіз розподілу елементів в породі 

5 
Хімічні реакції у водних розчинах.  Константи рівноваги. Розрахунок індексу 

насичення фази. 

6 Мінеральні реакції: твердо фазові,  типу мінерал-розчин. Аналіз фазових діаграм.  

7 
Розрахункові методи в  ізотопній геохронологіїАналіз поведінки радіоактивних та 

стабільних ізотопів в геохімічних системах. 

8 
Розподіл рідкісних та рідкісно-земельних елементів. Нормалізація хімічного 

складу і спайдер-діаграми.   

 

Самостійна  робота 

№ 

з/п Назва самостійної роботи 

Кількість 

годин на 

підготовку 

роботи 

1 Статистичний аналіз геохімічної вибірки 4 

2 Побудова діаграм складу гірських порід  4 

3 Розрахунок констант рівноваги хімічних реакцій та умов 

кристалізації мінералів.   
4 

4 Розрахунок балансу мас для гірської породи. Аналіз розподілу 

розсіяних елементів у породі.  
5 
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