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корисних копалин і геофізики 

Контактна 

інформація 

викладачів 
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вул. Грушевського, 4, кімната 232 

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення занять, або 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 «Металогенія докембрію» є завершальним курсом у процесі 

фахового становлення геолога-магістра. Засвоєння цього курсу 

дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-розвідувальні 

роботи на різних родовищах корисних копалин. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Металогенія докембрію» є завершальною  дисципліною з 

спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми Геологія, яка 

викладається в 3 семестрі (магістр) в обсязі 4,0 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою ознайомлення з винятковістю металогенії докембрію, її 

еволюцією в часі та за масштабом акумуляції запасів різних видів 

корисних копалин. 

Головні цілі: підготувати фахівців для роботи з розшуків і 

розвідки родовищ в геотектонічних структурах древніх щитів і їхніх 

чохлів, зокрема Українського щита. Навчити студентів основам 

металогенічного аналізу архею і протерозою. 
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Обсяг курсу 32 години аудиторних занять.  та  88 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

знати:  

     -  основні рудні формації нижнього і верхнього архею, протерозою; 

     -  особливості їхнього поширення, будови, речовинного складу, 

величини запасів; 

     -  закономірності еволюції рудних формацій з особливим акцентом на 

золотоносні докембрійські конгломерати і смугасту залізорудну 

формацію; 

     - сучасний метод рудноформаційного аналізу. 
 

Ключові слова Родовище, рудна формація, докембрій. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит наприкінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Геологія родовищ корисних копалин», «Мінералогія», 

«Структурна геологія», «Геологорозвідувальна справа», «Основи 

петрографії»,  «Теорія рудогенезу». 

Навчальні методи та Презентація, лекції, лабораторні роботи, проектно-орієнтоване навчання. 



техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• контрольні заміри (тести): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Питання до іспиту.  

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

завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ* 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 Тема 1. Металогенія Євразії 
Головні рудні формації 

геотектонічних структур  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 
 Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби. 

 

Лекція  2  

2 . Металогенія Америки 

1. Головні рудні формації 
геотектонічних структур  

2. Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 

3. Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби 

 

Лекція  2  

3 Металогенія Африки 
Головні рудні формації 

геотектонічних структур  
Структурно-речовинна 

характеристика, географія 
поширення. 
Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби Форма та 
морфологія рудних тіл. 

 

Лекція  2  

4 .  Металогенія Австралії 
 Головні рудні формації 

геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 
Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби.  

 

Лекція  2  

5 . Металогенія Українського 
щита 

Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 
Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби. 

 

Лекція  2  

6 Металогенія протерозою 
(1,65 млрд. - 570 млн. р.) 

Металогенія Євразії  
Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 

Лекція  2  



характеристика, географія 
поширення. 
Приклади генотипних 
родовищ та їхня будова, 
масштаби. 

 

7 Металогенія Америки 
Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 

Приклади генотипних родовищ 
та їхня будова, масштаби. 

Лекція  2  

8 Металогенія Африки та 
Аравії 

Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  

Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 

Приклади генотипних родовищ 
та їхня будова, масштаби 

Лекція  2  

9 Металогенія Австралії 
Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 

Приклади генотипних родовищ 
та їхня будова, масштаби. 

Лекція  2  

10 Металогенія 
Українського щита 

Головні рудні формації 
геотектонічних структур.  
Структурно-речовинна 
характеристика, географія 
поширення. 

Приклади генотипних родовищ 
та їхня будова, масштаби. 

Лекція  2  

11 Ендогенно-екзогенна 
металогенія  

раннього докембрію  (4,0 - 1,65 
млрд. р.) 

Смугаста залізорудна 
формація 

1. Особливості геологічної 
будови та масштабу 
запасів на архейських та 
протерозойських 
родовищах. 

2. Субформації родовищ 
архейського віку. 

3. Причини 
різномасштабності 
родовищ формації. 

4. В чому і чому разючі риси 
подібності геологічної 
будови на усіх 
континентах. 

5. Комплексність руд 
родовищ. 

 

Лекція  2  



12 Древні золото-ураноносні 
формації 

1. Гігантські запаси 
золота – геологічне 
обґрунтування. 

2. Комплексність 
покладів золото-уран-
алмази ( проміжні 
колектори). 

3. Характеристика р-ну 
Вітватерсрант, Таркви, 
Блайнд-Рівер,  Жакобіна. 

4. Гіпотези утворення, у 
т.ч. за Мелором. 

5. Золотоносні 
конгломерати України – 
Білокоровецька структура, 
Криворізький басейн. 

 

Лекція  2  

13 Стратиформні формації 
(уран, марганець, 

фосфор, мідь, боксити) 
Онтаріо, Канада – 
гуронсько-карельський 
інтерактивний прогин – 
уран. 
Комплексність руд 
родовища Елліот-Лейк. 
Марганцеві руди 
Воронезької антеклізи, 
басейну Хамерслі в 
Австралії. 
Алданський щит – 
родовища бариту, корунду 
і високо глиноземистих 
порід, гематиту. 

 

Лекція  2  

14 Ендогенно- екзогенні 
формації рифейського 
(байкальського) етапу 
розвитку земної кори 

1. Архейська акротема: 
- карбонатна 

лужноземельно-залізиста 
формація Алдану; 

- древні кори 
звітрювання Алданського 
щита – боксити, скаполіт-
боросилікатні руди з 
фосфором, ортитом, 
лантаном і церієм. 

2. Протерозойська 
акротема – найдревніші 
розсипища: 
- гематит-циркон-рутилові 

урану; 
- золотоносні 
конгломерати Монтогамі-
Лейк, Пн. Америка; 

- Моро-Велью  в 
зеленокам"яних поясах 
Бразилії; 

Лекція  2  



золотоносність 
нижньопротерозойської серії  
Наллагайн в Австралії 

15 Еволюція металогенії в 
докембрії 

1. Головні закономірності 
еволюції рудних 
формацій раннього 
докембрію. 

2. Головні закономірності  
еволюції рудних 
формацій пізнього 
докембрію. 

3. Головні закономірності 
еволюції рудних 
формацій рифею. 

 

Лекція  2  

16 Металогенічні карти. Головні 
принципи складання 

Лекція  2  

 

 
 


