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

Сторінка курсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1034
Інформація про

дисципліну
"Геодинаміка"є  фундаментальною  дисципліною,  узагальнюючою  знання
всіх  попередніх  дисциплін,  що  вивчалися  в  геологічному  циклі  і  дає
уявлення про процеси в надрах Землі та їх відображення в літосфері.
Викладається в IV семестрі в обсязі 120 год, з яких відведено на  лекції – 64
год, та самостійну роботу – 56 год. Закінчується іспитом після IX семестру.
За  умови  успішного  опанування  дисципліни  студенту  присвоюється  4
кредита ECTS.

Коротка анотація
дисципліни

Геодинаміка є інтегральною наукою, що синтезує інформацію геофізичних,
геохімічних, седиментологічних і тектонічних досліджень в єдину струнку
теорію  динамічних  процесів  в  надрах  Землі  та  їх  відображенню  в
структурах  та  процесах  в  межах  літосфери.  Володіння  основними
поняттями,  концепціями  та  методами  цієї  науки  дозволяє  геологу
орієнтуватися  в  різноманіття  геологічних  структур  і  прогнозувати  нові
структури та повязані із ними родовища корисних копалин. 

Мета та цілі
дисципліни

Метою  викладання  дисципліни  є  формування  у  спеціаліста  сучасних
уявлень  про динаміку процесів  в  надрах Землі  та  навиків  комплексного
аналізу  геологічної  інформації  в  різних  галузях  геологічної  практики  та
добувної промисловості.
Завданнянавчальноїдисципліни:  ознайомлення  з
базовимиконцепціямисучасноїгеодинаміки,  алгоритмами
побудовигеодинамічних  моделей  сучаснихгеологічних  структур  та
їхпалеоаналогів, а такожформуваннянавиківзастосуваннянабутихзнань для
вирішеннязавданьпошукуродовищкориснихкопалин

Література для
вивчення

дисципліни

Основна література:
Шевчук  В.В. Геотектоніка.  Текст лекцій.  /  В.В. Шевчук,  А.М. Лисак .  –
Львів: ЛНУ ім.Івана Франка,2000. – 176 с.
Аплонов С.В. Геодинамика. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та., 2001. 360 с.

Додаткова література: 
Stuwe K. Geodynamics of the Lithosphere. Quantitative Description of 
Geological Problems. Springer,  2007
Kearey, P., Klepeis K., Vine F. Globaltectonics. – 3rd ed. 2008. 495 p.
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Anderson, D.  New Theory of the Earth. Cambridge: Cambridge University 
Press.2007
Condie K.C.  Plate Tectonics and Crustal Evolution, 1997 ElsevierFourth edition
Condie K.C.  Earth asanEvolvingPlanetary SystemAcdemic Press 2021
Turcotte D.L., Schubert G.-Geodynamics- Cambridge: Cambridge University 
Press.2014

Обсяг курсу 64годин лекцій, 88 годин самостійної роботи.
Очікувані
результати
навчання

знати:  елементи  будови  Землі  та  методи  їх  вивчення;основні  типи
геодинамічних  структур  та  їх  тектонічні,  геофізичні,  геохімічні  та
петрологічні характеристики.
мати уявлення: про історію формування геотектонічних гіпотез та теорій
та  їх  сучасний  розвиток;  методи  палеотектонічних  та  палінспастичних
реконструкцій;  застосування  геодинамічних  досліджень  в  різних  галузях
геології
уміти діагностувати геодинамічніситуації за набором геологічних даних.

Ключові слова Літосферна  плита,  спрединг,  субдукція,  гаряча  точка,  мантійний  плюм,
суперконтинент, цикл Вільсона, мантійна конвекція, LIP, слейб, мантійний
клин,  пасивна  континентальна  окраїна,  активна  континентальна  окраїна,
інверсія магнітних полюсів, рифтогенез.

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  студентипотребуютьбазовихзнань  з  дисциплін:
Структурна  геологія,  Основигеохімії,  Мінералогія,  Основигеофізики,
Седиментологія

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватис

я 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
наступнимспівідношенням: 
• самостійні: 25% семестровоїоцінки; максимальна кількістьбалів 25;
•  контрольнізаміри  (модулі):  25%  семестровоїоцінки;  максимальна
кількістьбалів 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  письмовійроботі  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  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. Розвиток геодинамічних уявлень та формування парадигми нової 
глобальної тектоніки. 

2. Будова Землі. 

3. Мінералогія, геофізика та геохімія літосфери

4. Мінералогія, геофізика та геохімія мантії, ядра

5. Основні концепції плитової тектоніки. 

6. Спрединг, 

7. Субдукція, 

8. Трансформні розломи

9. Трійні точки зчленування

10. Гарячі точки

11. Суперконтиненти та цикл Вільсона.

12. Абсолютний та відносний рух літосферних плит

13. Конвективні рухи в мантії. 

14. Мантійні резервуари і генерація магми в мантії 

15. Спрединг континентальної кори, рифтові системи, рифтовий 
вулканізм. Осадові басейни палеорифтових зон. Авлакогени.

16. Спрединг океанічної кори. 

17. Формування структури океанічної кори. 

18. Магматична система в зоні спредингу. 

19. Серпентинізація океанічної літосфери

20. Гідротермальні системи океанічної літосфери. 

21. Осадові басейни пасивних континентальних окраїн

22. Субдукція: причини субдукції



23. Основні елементи субдукційної системи

24.  Морфологія та сейсмічна характеристика слябу

25. Субдукція – геохімічна фабрика

26. Вулканічні дуги: будова, вулканізм, седиментація, 

27. Метаморфізм слябу та формування магми в зоні субдукції

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

Схема курсу

Теми

Кількість
лекційни

х
годин

Кількість
годин

самостій-
ної

роботи
1. Розвиток геодинамічних уявлень та формування парадигми нової 
глобальної тектоніки.  Геохімічні процеси і глобальна тектоніка. 

2 3

2.  Будова Землі. Мінералогія, геофізика та геохімія літосфери, мантії, 
ядра

2 3

3. Основні концепції плитової тектоніки. Спрединг, субдукція, 
трансформні розломи, трійні точки зчленування, гарячі точки, 
суперконтиненти, цикл Вільсона. Абсолютний та відносний рух 
літосферних плит

2 3

4. Основи хімічної геодинаміки. Конвективні рухи в мантії. Мантійні 
резервуари і генерація магми в мантії 

2 5

5. Спрединг континентальної кори, рифтові системи, рифтовий 
вулканізм. Осадові басейни палеорифтових зон. Авлакогени.

2 3

6.  Спрединг океанічної кори. Формування структури океанічної кори. 
Магматична система в зоні спредингу. Гідротермальні системи 
океанічної літосфери. Осадові басейни пасивних континентальних окраїн

2 5

7. Субдукція: причини субдукції, основні елементи субдукційної системи 2 4
 8. Субдукція – геохімічна фабрика 2 3
9. Вулканічні дуги: тектонічна будова, магматизм, седиментація, 
метаморфізм та гідротермальна діяльність

2 5

10. Активні континентальні окраїни: тектонічна будова, седиментація, 
магматизм, метаморфізм та гідротермальна діяльність

2 3

11. Акрекція континентальних блоків. Орогенез. Седиметаційні та 
тектонічні елементи акрекційної системи

2 8

12. Орогенез: магматизм та метаморфізм 2 3
13. Формування континентальної кори. Глибинна динаміка 
континентальної літосфери, акрекційні канали, реламінація та 
деламінація літосфери. Магматичні та металогенічні наслідки.

2 5

14. Гарячі точки: геохімічні та петрологічні ключові ознаки. Динаміка 
формування.

2 5

15. Гарячі точки. LIPs (океанічні та континентальні) 2 5
16. Еволюційна геодинаміка 2 3


