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ВСТУП 

Історична геологія – галузь геології, що вивчає історію 
розвитку Землі як планети,  її геосфер та структурних 
елементів. Геоісторичні дослідження дозволяють відтворити 
розвиток життя на Землі стабільних і динамічних ділянок 
земної кори, вікову послідовність накопичення шарів гірських 
порід та геологічних процесів, магматизму, метаморфізму та 
тектонічних рухів. Палеотологія – вивчає скам’янілі рештки 
флори та фауни, що існували в геологічному минулому. За  
ними визначається відносний вік гірських порід. 

 
 

Анотація 
 

 Навчальна дисципліна “Історична геологія з основами 
палеонтології” є важливою складовою професійної підготовки 
за освітньою програмою «Геологія». Викладається на ІІ курсі у 
І-му семестрі в обсязі 120 годин для студентів  спеціальності 
«Науки про Землю». Форма підсумкового контролю – іспит.  
Дисципліна впроваджена для ознайомлення студентів з 
геологічною історією Землі та структур земної кори,  
розвитком життя на Землі від акритархи до голівудської зірки. 
Студенти отримують вміння аналізувати склад і будову земної 
кори в різних просторово-часових масштабах; здобудуть 
вміння визначати відносний вік гірських порід за скам’янілими 
рештками флори та фауни; навчаться застосовувати 
геоісторичні  теорії, парадигми, концепції та принципи. Разом з 
цим, даний курс насичено різноманітним фактичним 
матеріалом з інших природничих дисциплін, синтез якого дає 
можливість уявити події геологічного минулого, прослідкувати 
їх перебіг на основі встановлення послідовності 
нагромадження гірських порід, розуміти зв’язки між 
причинами та наслідками цих геологічних подій. Ключові 
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слова: докембрій, фанерозой, платформа, рухомий пояс, 
стратиграфічна колонка, палеофауна, палеофлора, фація, 
георонологія, палеонтологія.  

  
Annotation 

 
The Educational discipline "Historical geology with 

fundamentals of paleontology" is an important component of the 
professional training of the educational program "Geology" which 
is studied on the аnd course in 1 semester in the amount of 120 
hours for students of the specialty "Earth Sciences". Final control 
form – exam. Discipline is introduced to familiarize students with 
the geological history of the Earth and the structures of the earth's 
crust, the evolution of life on Earth. Students receive the ability to 
analyze the composition and structure of the Earth's crust in variors 
space-time scales; will be able to determine the relative age of 
rocks per fossils of flora and fauna; learn to apply geo-historical 
theories, paradigms, concepts and principles. Also, a curriculum 
saturated of various factual materials of the other natural sciences, 
compound of which makes it possible to present the events of the 
geological past, trace their progress based on determining the 
sequence of sedimentation of rocks, reconstruct cause-effect 
relationships of geological events. Key words: Precambrian, 
Phanerozoic, platform, mobile belt, stratigraphic column, fossils, 
facies, geochronology, paleontology. 
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Кількість 
кредитів  – 
4,0 

Галузь знань 
"Природничі науки". 
Спеціальність 103 «Науки 
про Землю» 

Нормативна 

Модулів – 
1 

Освітня програма  
«Геологія» 

Рік підготовки: 

Змістових 
модулів –3 

2- й  
Семестр 

Загальна 
кількість 
годин - 120 

1- й  

Тижневих 
годин для 
денної 
форми 
навчання: 
аудиторни
х – 2,8 
самостійно
ї роботи 
студента –
5,2  

Рівень вищої освіти: 
бакалавр  

 

Лекції 
22 год.  
Практичні  роботи 
8 год.  

Лабораторні роботи 
12 год.  
Самостійна робота 
78 год.  

Вид контролю: 
іспит 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять 
до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної 
форми навчання - 54%. 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
На цей курс покладено завдання навчити студентів 

розуміти надто складну науку про походження і розвиток 
Землі та її геосферні елементи.  В результаті  студенти 
набувають здатність застосовувати знання і розуміння 
основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як 
планетарної системи. Курс дає можливість студентам засвоїти 
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геохронологічну та стратиграфічну шкали, вчить розуміти 
принципи побудови регіональних та місцевих стратиграфічних 
шкал та схем. Цей предмет закладає перші відомості про фації 
та палеогеографію, за якими відновлюються фізико-
географічні умови і тектонічні режими, що існували в минулі  
геологічні епохи.  

Завданням курсу є розгляд усієї геологічної історії в 
хронологічній послідовності,  вивчення особливостей 
палеогеографії та етапів розвитку земної кори, системи 
органічного світу в минулому, закономірностей формування 
основних структур земної кори в просторі і часі. 

Предметом вивчення є  формування і розвиток основних 
геологічних структур земної кори в геологічній історії; методи 
визначення відносного та абсолютного віку нашарувань 
гірських порід; систематика і еволюція основних груп древніх 
організмів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен : 

знати: теоретичний матеріал передбачений робочою 
програмою навчальної дисципліни “Історична геологія з 
основами палеонтології”, зокрема:  1)  сучасні дані і теорії про 
походження, розвиток Землі, її геосфер, структурних елементів 
земної кори,  процесів і явищ, що в них відбуваються; 2) 
геохронологічну шкалу до віків включно; 3) час впродовж 
якого відбувалися геотектонічні цикли та їх фази; 4)  
систематику керівних форм викопних організмів  5) методи 
визначення віку гірських порід, відтворення фаціальних умов, 
палеогеографічних обстановок і тектонічних режимів за 
принципом актуалізму. 

вміти: 1) визначати основні структурні елементи земної 
кори, 2) відтворювати історію їх формування; 3) визначати 
викопні рештки рослин і тварин, що жили в геологічному 
минулому, а також вcтановлювати їх вік і позицію в 
таксономічній ієрархії організмів; 4) відтворювати фаціальні 
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умови, елементи палеографічних обстановок та тектонічних 
режимів; 5) будувати стратиграфічні колонки за описами шарів 
гірських порід, 6) будувати палеофаціальну карту за типами і 
потужностями відкладів; 7) виконувати кореляцію одновікових 
стратонів між стратиграфічними розрізами різних регіонів.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи палеонтології. 
Тема 1. Теоретичні положення палеонтології. Предмет 

палеонтології та її завдання. Залишки фауни ї флори в гірських 
породах їх форми та типи збереженості,. Гіпотези виникнення 
життя на Землі та закономірності його еволюції. Послідовність 
зміни рослин і тварин в геологічній історії.. Неповнота 
палеонтологічного літопису.  

 Таксономія та систематика органічного світу. Ієрархія 
таксономічних одиниць: царство, тип, клас, ряд, родина, рід, 
вид. Правила номенклатури і класифікації. Бінарна 
номенклатура Карла Лінея. Схема вивчення та опису кожного 
палеонтологічного підрозділу (тип, клас, ряд): біологічні 
особливості, спосіб життя, особливості будови м’яких тканин 
та скелету (кістяка), систематика, час існування та 
породоутворююча роль (геологічне значення).  
  

Тема 2. Загальна характеристика палеонтологічних 
форм надцарств прокаріоти  та еукаріоти. Рослини. 
Надцарство прокаріота (ціанеї, бактерії, віруси): будова 
клітини, спосіб життя, час існування, геологічне значення. 
Надцарство еукаріоти (рослини, гриби, тварини): основні 
відмінності представників царств, автотрофи та гетеротрофи.  

Нижчі рослини. червоні, зелені, золотисті, діатомові 
водорості, сілікофлагелати. Будова клітини, мінеральних 
скелетів, спосіб життя, час існування, геологічне значення.  
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Вищі рослини. Особливості розвитку вищих рослин та час 
появи різних груп псилофітів, членистостеблових, плаунових, 
папоротей, голонасінних та квіткових. Особливості морфології 
рослин, час існування, геологічне значення вищих рослин. 

Тема 3. Найпростіші викопні  тварини (саркодові, 
губкові, вендіата, жалячі,  кільчаки). Підцарство протозоа. 
Губки та археоціати .Характеристика типів та їх класифікація. 
Поділ типів. Найпоширініші представники (Ventriculites, 
Coelopthychium, Cliona; Cylindrocyathus). Будова м’ягкого тіла, 
будова та склад скелету, спосіб життя. Час їх життя та 
породоутворююче значення.  

 Тип кишечнопорожнинні, класи сцифоїдні, гідроїдні: 
строматопорати, коралові: табуляти. Ругози, Склерактинії, 
Октокорали, Геліолітиди. Характеристика типу Cnidaria: класи 
гідроїдних, сцифоїдних та коралових поліпів, поділ класу 
Anthozoa на підкласи. Характеристика представників підкласу 
табулят: Catenipora, Halysites, Cystihalysites; Calamopora, 
Mesofavosites, Favosites; геліолітоідей - Propora, Stelliporella, 
Heliolites. Характеристика ругоз (тетракоралів) Acervularia, 
Lithostrotion, Petalaxis, Lonsdaleia, Rhisophyllum, 
Spongopphylloides, Phaulactis, Mucophyllum, гексакоралів - 
Stylina, Montlivaultia. Спосіб життя, біологічні особливості, 
морфологія: особливості будови м’яких тканин та скелету 
(кістяка),  геологічне значення (час існування окремих 
підкласів та роль в утворенні рифів).  

Тема 4. Типи членистоногі, черви, молюски, 
моховатки. Характеристика типу членистоногі (трилобіти та 
інші). Біологічні особливості, спосіб життя, морфологія: 
особливості будови м’яких та покривних тканин (зовнішнього 
скелету), систематика, час існування та стратиграфічне 
значення.. Характеристика “типу” Vermes. Біологічні 
особливості, спосіб життя, морфологія: особливості будови 
м’яких тканин та зовнішнього скелету, систематика, час 
існування та породоутворююча роль (геологічне значення). 
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Характеристика типу Mollusca (хіоліти, тентакуліти) та класів: 
двостулкові, черевоногі, головоногі, біологічні особливості, 
спосіб життя, морфологія: особливості будови м’яких тканин 
та скелету (кістяка), систематика, час існування та 
породоутворююча роль (геологічне значення). 

Тема 5.  Типи, брахіоподи, голкошкірі, напівхордові, 
хордові.  

Характеристика типу Brachyopoda, біологічні 
особливості, спосіб життя, морфологія: особливості будови 
м’яких тканин та скелету (черепашок), систематика, час 
існування та породоутворююча роль (геологічне значення)  

Характеристика типу Echinodermata, біологічні 
особливості, спосіб життя, морфологія: особливості будови 
м’яких тканин та скелету (панцира), систематика, час 
існування та породоутворююча роль (геологічне значення). 

 Характеристика типу Сhordata, підтипу Vertebrata та їх 
підрозділів. Зокрема, панцирних, хрящових та кісткових риб, 
амфібій, рептилій, ссавців та птахів. Уявлення про генеалогію 
людини. Час її існування. 

  
Змістовий модуль 2.  Предмет та методи історичної 

геології. Геологічна історія Землі. 
Тема 6.  Історична геологія як наука, методи 

історичної геології. Стратиграфічний кодекс України. 
Виникнення науки історичної геології. Її предмет та завдання. 
Місце історичної геології серед наук про Землю. Методи 
встановлення відносного віку. Стратиграфія. Розчленування в 
розрізі стратиграфічних одиниць. Палеонтологічний метод. 
Складові стратиграфічного метода. Методи визначення 
абсолютного віку гірських порід. Міжнародна стратиграфічна 
та геохронологічна шкала. Регіональні та місцеві шкали. 
Стратиграфічний кодекс України.  

 Актуалізм, як методологія  відтворення геологічної 
історії. Методи вивчення рухів земної кори. Горизонтальні та 
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вертикальні рухи земної кори, орогенічні (складкоутворюючі) 
та епейрогенічні (коливальні) рухи. Графічні побудови 
палеотектонічних кривих, аналіз потужностей та інші. 

Тема 7. Фаціальний і формаційний аналіз. Уявлення 
про фації та формації. Вчення про фації як базис 
палеофаціальних та палеогеографічних досліджень. 
Відновлення кліматичної зональності минулого. Фізичні та 
хімічні методи для реконструкції обстановок геологічного 
минулого. Фаціальний аналіз, карти, уявлення про 
палеогеографічні карти. Принципи палеобіогеографічного 
районування.  Фації метаморфізму.  Фації вивержених і 
плутонічних порід. 

Уявлення про формації як індикатори тектонічних 
режимів. Класифікація формацій. Основні індикаторні осадові, 
вивержені та плутонічні формації. Співвідношення формацій з 
фаціями. Стратиграфічні, кутові і азимутальні неузгодження. 
Фази і цикли тектогенезу. Структурні поверхи і яруси.  

Тема 8. Тектонічні гіпотези і основні структури земної 
кори. Геоморфологічний профіль океану. Головні риси будови 
земної кори дна океанів: серединноокеанічні хребти і рифтові 
пояси океанів, глубоководні жолоби, островні вулканічні дуги, 
активні і пасивні континентальні окраїни..  

Основні геотектонічні гіпотези (контракції, фіксизму і 
мобілізму). Основні положення теорії тектоніки  літосферниїх 
плит як  розвиток геосинклінальної парадигми. Механізм 
спредінгу і субдукції. Акреція і акреційні призми. Плюмова 
тектоніка. 

Древні платформи. Щити та плити, синеклізи та 
антеклізи, авлакогени та перикратонні опускання.  Рифтові 
пояси платформ. Стадії розвитку платформ та геосинкліналей. 
Уявлення про міо- та евгеосинкліналі. Складчасті рухомі пояси 
та області різних циклів тектогенезу: байкаліди, каледоніди, 
герциніди, мезозоїди (кіммеріди), альпіди. В складчастих 
областях власне складчасті споруди (підняті) та молоді плити. 
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Тема 9.  Геологічна історія докембрію. 
Передгеологічний етап розвитку земної кулі. Утворення земної 
кори, атмосфери, гідросфери – початок геологічного етапу 
розвитку Землі. Особливості порід криптозою та їх 
стратиграфічне розчленування. Вік за радіометричними 
дослідженнями. Ранг стратиграфічних одиниць докембрію. 
Архейський  та протерозойський еони. Ранній, середній та 
пізній протерозой (рифей, венд). Головні епохи складчастості: 
біломорська (кінець архею) та карельська (ранній протерозой). 
Будова фундаменту древніх платформ (Канадська, 
Східноєвропейська, Сибірська та Африканська).  

Уявлення про фізико-географічні умови на поверхні 
земної кулі в криптозої: склад первинної атмосфери, 
гідросфери, їх еволюція, джерела СО2 та О2 моря та суходоли 
докембрію, зледеніння. Особливості нагромадження осадків в 
докембрії (переважно хемогенне накопичення карбонатних та 
кременистих порід, утворення джеспілітів, та водоростевих 
карбонатів). Корисні копалини. Органічний світ докембрію. 
Розвиток біосфери. Етап хімічної еволюції до виникнення 
біологічного життя. Початок біологічної еволюції, її стадії, 
співставлення зі стратиграфічним поділом та ізотопними 
датами. Початок фотосинтетичної діяльності (Procariota, 
Protista), рослини головний виробник кисню в атмосфері, точка 
Пастера (1 % від сучасної кількості кисню в атмосфері). 
Розвиток платформ під час пізнього протерозою в рифеї 
(кріогенії). Утворення  суперконтиненту Родинія його розпад у 
вендський період. Байкальський цикл тектогенезу. Вендська 
(едіакарська) фауна безскелетних безхребетних тварин та 
бурих (?) водоростей. Місце венду в еволюції органічного світу 
(Б.С.Соколов). Особливості межі докембрій-фанерозой. 
Важливі для стратиграфії групи викопних докембрію.  

 Тема 10. Геологічна історія палеозою. Загальна 
характеристика палеозою стратиграфічний поділ. Платформи й 
геосинкліналі та характеристика їх розвитку в палеозої. 
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Каледонський та герцинський цикли тектогенезу. Утворення і 
розпад  суперматерика  Пангея, океану Палеотетіс, формування 
Монголо-Уральського та Апалачського складчастого поясу. 

Кембрійський період (система). Поділ системи на 
відділи та яруси. Проблема нижньої межі, що виникла через 
байкальський орогенез. Стратиграфічні підрозділи 
кембрійської системи. Тривалість кембрійського періоду. 
Характеристика органічного світу та важливі для стратиграфії 
групи організмів Палеотектонічна будова земної кори до 
початку періоду; розподіл платформ та геосинкліналей. 
Уявлення про риси розвитку палеогеографічних умов. Корисні 
копалини.  

Ордовицький період (ордовік). Проблема нижньої межі, 
котра виникла через відповідну фазу (таконську) 
каледонського орогенезу. Стратиграфічні підрозділи 
ордовицької системи. Тривалість періоду. Характеристика 
органічного світу та важливі для стратиграфії групи організмів.  

Палеотектонічна будова земної кори до початку періоду; 
розподіл платформ та геосинкліналей. Приклади 
геосинклінальних та платформних розрізів. Уявлення про риси 
розвитку палеогеографічних умов. Корисні копалини. 

Силурійський період (силур). Поділ системи на відділи та 
яруси. Проблема нижньої межі, що виникла через ерійську 
фазу каледонського орогенезу. Стратиграфічні підрозділи 
системи. Тривалість періоду. Характеристика органічного світу 
та важливі для стратиграфії групи організмів Палеотектонічна 
будова земної кори до початку періоду; розподіл платформ та 
геосинкліналей. Приклади геосинклінальних та платформних 
розрізів. Уявлення про риси розвитку палеогеографічних умов. 
Корисні копалини.  

Девонський період (девон). Поділ системи на відділи та 
яруси. Проблема нижньої межі, що виникла через ерійську 
фазу каледонського орогенезу. Стратиграфічні підрозділи 
системи. Тривалість періоду. Характеристика органічного світу 
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та важливі для стратиграфії групи організмів Палеотектонічна 
будова земної кори до початку періоду; розподіл платформ та 
геосинкліналей. Приклади геосинклінальних розрізів Західної 
Європи, Росії та Середньої Азії та платформних розрізів 
Російської та Сибірської платформ. 

Кам’яновугільний період (карбон) Поділ системи на 
відділи та яруси. Проблема нижньої межі, що виникла. через 
бретонську фазу герцинського орогенезу. Стратиграфічні 
підрозділи карбону. Тривалість кам’яновугільного періоду. 
Характеристика органічного світу та важливі для стратиграфії 
групи організмів Палеотектонічна будова земної кори до 
початку періоду; розподіл платформ та геосинкліналей. 
Уявлення про особливості розвитку палеогеографічних умов. 
Корисні копалини. 

Пермський період (перм) Історія виділення. Поділ 
системи на відділи та яруси. Проблема верхньої межі, що 
виникла через пфальцьку фазу герцинського орогенезу. 
Стратиграфічні підрозділи карбону. Тривалість 
кам’яновугільного періоду. Характеристика органічного світу 
та важливі для стратиграфії групи організмів Палеотектонічна 
будова земної кори до початку періоду; розподіл платформ та 
геосинкліналей.. Уявлення про особливості розвитку 
палеогеографічних умов. Корисні копалини. 

Тема 11. Геологічна історія мезозою і кайнозою.  
 Загальна характеристика мезозою, стратиграфічний 

поділ. Платформи й геосинкліналі та характеристика їх 
розвитку в мезозої. Тихоокеанський (мезозойський, або 
киммерійський) та альпійський циклитектогенезу. Розпад  
праматериків Гондвана і Лавразія  Утворення палеокеану 
Мезотетіс, Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу. 

Тріасовий період (тріас). Поділ на відділи та яруси. 
Тривалість юрського періоду. Характеристика органічного 
світу та важливі для стратиграфії групи організмів 
Палеотектонічна будова земної кори до початку періоду; 
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розподіл платформ та геосинкліналей. Уявлення про 
особливості розвитку палеогеографічних умов та 
осадконакопичення Російської платформи (Україна, 
Московська синекліза, Печорська западина та Поволжя), 
Західної Європи, Сибірської платформи та Західносибірської 
западини. Корисні копалини. 

Юрський період (юра). Поділ системи на відділи та 
яруси. Тривалість крейдового періоду. Характеристика 
органічного світу та важливі для стратиграфії групи організмів 
Палеотектонічна будова земної кори до початку періоду, 
блокові занурення та трансгресії моря з Середземноморської 
геосинкліналі на Україну; розподіл платформ та 
геосинкліналей. Уявлення про особливості розвитку 
палеогеографічних умов та осадконакопичення Російської 
платформи (Московська синекліза, Печорська западина та 
Поволжя), Криму, Кавказу, Карпат, Сибірської платформи та 
Західно-Сибірської западини Західної Європи. Корисні 
копалини. 

Крейдовий період (крейда). Поділ системи на відділи та 
яруси. Тривалість крейдового періоду. Характеристика 
органічного світу та важливі для стратиграфії групи організмів 
Палеотектонічна будова земної кори до початку періоду, 
блокові занурення та трансгресії моря з Середземноморської 
геосинкліналі на Україну; розподіл платформ та 
геосинкліналей. Уявлення про особливості розвитку 
палеогеографічних умов та осадконакопичення Російської 
платформи (Московська синекліза, Печорська западина та 
Поволжя), Криму, Кавказу, Карпат, Сибірської платформи та 
Західно-Сибірської западини Західної Європи. Корисні 
копалини. 

 Палеогеновий період (система. Поділ системи на 
відділи та яруси. Тривалість палеогенового періоду. 
Характеристика органічного світу та важливі для стратиграфії 
групи організмів Палеотектонічна будова земної кори до 
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початку періоду. Розвиток платформ та геосинкліналей. 
Уявлення про особливості розвитку палеогеографічних умов та 
осадконакопичення Російської платформи. Завершення 
ларамійської фази альпійського орогенезу. Альпійські рухи в 
Середземноморській геосинклінальній області, Блокові рухи в 
грабенах та, пов’язаний з ними магматизм. Загальна 
характеристика тектонічних рухів в палеогені. Продовження 
утворення океанів 

Неогеновий період (неоген). Поділ системи на відділи та 
яруси. Тривалість неогенового періоду. Характеристика 
органічного світу та важливі для стратиграфії групи організмів. 
Ендемічні форми. Проблеми, що заважали розробці 
міжнародної стратиграфічної шкали для неогену. Склад та 
поширення неогенових відкладів Передкарпатського прогину, 
Закарпаття, півдня Російської платформи. 

 Палеотектонічна будова земної кори до початку періоду, 
блокові підняття, трансгресії та регресії моря в 
Середземноморської геосинкліналі, утворення замкнених та 
напівзамкнених басейнів півдня Європи. Палеогеографічні 
особливості земної поверхні. Месинська криза солоності, 
початок зледеніння Південної півкулі. Корисні копалини. 

Четвертинний період (антропоген). Поділ системи на 
відділи та яруси. Проблема межі та тривалість 
антропогенового періоду. Головні особливості: 
корототривалість, широке розповсюдження савців, материкові 
зледеніння. Уявлення про предків людини та людський 
родовід. Особливості четвертинних відкладів: широке 
розповсюдження, панування континентальних типів осадків. 
Характеристика органічного світу та важливі для стратиграфії 
групи організмів. Стратиграфічна схема четвертинних 
відкладів Європи та її кліматостратиграфічне обґрунтування. 
Еоплейстоцен, плейстоцен – льодовикова епоха, голоцен – 
післяльодовикова епоха. Історія Середземномор’я, Чорного та 
Каспійського морів. Морські трансгресії, їх причини. 
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Гляціоевстатичні коливання рівня світового океану. Корисні 
копалини. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь
ого  

у тому числі Ус- 
ьог
о  

у тому числі 

л п ла
б 

ін
д 

с.
р. 

л п ла
б 

ін
д 

с.
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  Предмет та методи історичної геології. Основи 
палеонтології. 

Тема 1. 
Теоретичні 
положення 
палеонтології 

8 2    6       

Тема 2. 
Загальна 
характеристи
ка 
палеонтологі
чних форм 
надцарств 
прокаріоти  
та еукаріоти. 
Рослини 

10 2  2  6       

Тема 3. 
Найпростіші 
викопні  
тварини 
(саркодові, 
губкові, 
вендіата, 
жалячі,  
кільчаки). 

10 2  2  6       

Тема 4.  Типи 
членистоногі, 
черви, 

12 2  4  6       
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молюски, 
моховатки. 
Тема 5.  
Типи, 
брахіоподи 
голкошкірі, 
напівхордові, 
хордові. 

12 2  4  6       

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

52 10  12  30       

Змістовий модуль 2.  Предмет та методи історичної геології. 
Геологічна історія Землі 

Тема 6.  
Історична 
геологія як 
наука, методи 
історичної 
геології. 
Стратиграфіч
ний кодекс 
України. 

14 2 2   10       

Тема 7. 
Фаціальний і 
формаційний 
аналіз. 

14 2 2   10       

Тема 8. 
Тектонічні 
гіпотези і 
основні 
структури 
земної кори.  

10 2 1   7       

Тема 9.  
Геологічна 
історія 
докембрію. 

10 2 1 
 

  7       
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Тема 10. 
Геологічна 
історія 
палеозою. 

10 2 1   7       

Тема 11. 
Геологічна 
історія 
мезозою і 
кайнозою.  
 

10 2 1   7       

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

68 12 8   48       

Усього годин 120 22 8 12  78       

 
                                      5.  Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма  

навчання 

заочна 
 форма  

 навчання 
1 2 3 4 

1. 

Практична робота №1. Побудова 
стратиграфічної колонки та відтворення 
гелогічної історії за описами шарів 
гірських порід і їх потужностями 

1  

 2. 

Практична робота №2. Побудова 
стратиграфічної колонки за еволюцією 
фаціальних умов і тектонічних режимів 
та керівними палеонтологічними 
рештками 

1  

 3. 
Практична робота №3. Побудова 
палеофаціальної карти за потужностями 
і типами відкладів 

2  

 4. 
Практична робота №4. Кореляція 
одновікових стратонів за  
стратиграфічними розрізами  регіонів 

1  

5. 
Практична робота №5. Відтворення 
історії геологічного розвитку за картою, 
розрізом і стратиграфічною колонкою 

2  
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6. 
Практична робота №6. Зображення 
основних структурних елементів земної 
кори 

1  

 Разом 8  

                                      6. Теми лабораторних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма  

навчання 

заочна 
 форма  

 навчання 
1 2 3 4 

1. 

Лабораторна робота № 1. 
Визначення викопних нижчих 
рослин типу харові водорості і 
спорових рослин типу 
псилофіти  

2  

 2. 

Лабораторна робота № 2. 
Визначення викопних рослин 
відділу  голонасінні і відділу 
покритонасінні  

2  

 3. 

Лабораторна робота № 3.  
Визначення найпростіших 
тварин типів саркодові, 
губкові, вендіата, жалячі,  
кільчаки  

2  

 4. 

Лабораторна робота № 4. 
Визначення найпростіших 
тварин типів членистоногі, 
молюски моховатки 

4  

5. 

Лабораторна робота № 5. 
Визначення найпростіших 
тварин типів  брахіоподи, 
голкошкірі, напівхордові 

2  

 Разом 12  
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                                                             7. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів 

денної форми навчання: Підготовка до аудиторних занять –  

0,5 год/1 год. занять. Підготовка до контрольних заходів – 6 

год. на 1 кредит ЄКТС. Опрацювання окремих тем програми 

або їх частин, які не викладаються на лекціях. 

 
7.1. Завдання до самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекціях 1-2.  Підготуватись до виконання 
лабораторних робі № 1-2. 

6 

2 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекціях 3-4. Скласти схеми класифікації 
викопних решток за формами збереженості. 
Відвідувати Палеонтологічний музей. 

6 

3 Підготувати реферат на тему: “Гіпотези 
виникнення та етапи розвитку життя на 
планеті Земля” 

6 

4 Побудувати генетичне древо розвитку 
органічного світу. Підготуватись до 
виконання лабораторних робіт № 3-4 

6 

5  Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 5. Підготуватись до виконання 
лабораторної роботи №5 

6 

6 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 6. Розглянути та проаналізувати 
головні етапи розвитку історичної геології 
як науки, визначити теоретичне та 
практичне значення історичної геології. 

10 
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Завершити виконання практичної роботи 
№1 

7 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 7. Розглянути та проаналізувати 
будову міжнародної геохронологічної 
шкали, структуру регіональних і місцевих 
шкал та їх значення.  Вивчити основні 
положення Стратиграфічного кодексу 
України. Завершити виконання практичної 
роботи №2 

10 

8 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 8. Розглянути та проаналізувати 
головні осадові, магматичні та  
метаморфічні фації і формації та тектонічні 
режими їх утворення. Завершити виконання 
практичної роботи №3 

7 

9 Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 9. Зобразити  схему механізму 
тектоніки пліт, схеми різних типів границь 
літосферних плит. Завершити виконання 
практичної роботи №4 

7 

10  Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 10. Побудувати схему 
розташування деревних платформ та 
геосинкліналей на початок кембрію. 
Завершити виконання практичної роботи 
№5 

7 

11  Засвоїти теоретичний матеріал, викладений 
в лекції 11. Побудувати схему 
розташування деревних платформ та 
геосинкліналей на початок тріасу. 
Завершити виконання практичної роботи 
№6 

7 

 Разом 78 
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8. Методи навчання 
Теоретичний матеріал викладається у вигляді лекцій з 

застосуванням мультимедійних пристроїв для показу 
фотоматеріалів, що ілюструють відповідну тему. На 
лабораторних заняттях застосовуються методи 
ідентифікаційної діагностики роздаткових наборів викопних 
решток організмів. з застосуванням навчальних і музейних  
колекцій викопних решток, Практичні роботи виконуються із 
використанням навчальних комплектів геологічних карт, а 
також з ознайомленням студентів з експозиціями "Викопні 
рештки", "Геологічна історія Рівненшини", "Геологічні 
процеси"  Краєзнавчого обласного музею.  

 
9. Форми і методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 
дисципліни буде проводитися тестуванням і оцінюванням 
лабораторних, практичних та самостійних робіт. Підсумковим 
контролем буде іспит (2-й семестр). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими 
видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 

конспектів; 

- робота на лабораторних і практичних  заняттях – шляхом 

усного опитування і перевірки виконаних завдань; 

- підготовка та презентація реферату; 

- участь в олімпіадах; 

- участь в науково-дослідній роботі кафедри; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи(завдань, що 
виконуються на лабораторних і практичних заняттях, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, лабораторні і практичні 
роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, 
оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

2. Завдання науково-творчого характеру (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 
аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 
вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 
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10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Поточне тестування 
та самостійна робота 

Підсумковий 
тест  

(екзамен) 

Сума 

Змістовий  
модуль  1 

Змістовий  
модуль  2 

40 100 Т
1 

Т
2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
 

5 5 5 5 6 7 7 5 5 5 5 

 
Т1, Т2... Т11 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку для екзамену 

90–100 

зараховано 

відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 не зараховано незадовільно 

з можливістю повторного складання

0–34 не зараховано незадовільно 
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11. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни “Історична геологія з основами 
палеонтології ” для студентів спеціальності 103 «Науки про 
Землю»  / Мельничук Г В. – Рівне: НУВГП, 2019. – 31 с. 

2. Палеонтологічний визначник та методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ 
Історична геологія з основами палеонтології ” для студентів 
спеціальності 103 «Науки про Землю»  / Мельничук Г В. – 
Рівне: НУВГП, 2019. –  153 с. 

 
 
 

13. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Свинко Й.М. Геологія: Підручник/ Й.М. Свинко; М.Я.Сивий 
. = Київ: Либідь, 2006. - 248 с.. 
2. Клюшников М.М,, Онищенко О.М. Історична геологія.– 
К.:Вища школа, 1975.- 295с. 
3. В.П .Гриценко. Палеонтологія – Київ ВПЦ „Київський 
університет”.- 2005.- 281 с. 
 

Допоміжна 
4. Будз М. Геологія загальна та історична : [курс лекцій] / Будз 

М. Д., Романів А. С. ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т, 
Природн.-геогр. ф-т. - Рівне : [Червінко А. В.], 2009. - 100 с.  

5. Космачова М.В. Динамічна та історична геологія: 
навчально-методичний посібник / М.В. Космачова. - 2012. - 
65 с. 

6. Рябенко В.А., Міхницька Т.П. Рифей України.- К.: НАНУ, 
ІГН, 2000.- 178с. 

7. Стратиграфічний кодекс України. – Київ, 2012, 68 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

  

8. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою 
України / відп.     ред. П.Ф. Гожик. – Київ: Логос, 2013, 636 
с. 

9. Тектонічна карта України, масштаб 1 : 1000000. 
Пояснювальна записка, ч. І. / за ред. Д.С. Гурського, С.С. 
Круглова. – К.: УкрДГРІ, 2007. – 96 с.  

10. Палеонтологія, палеоекологія, еволюційна теорія, 
стратиграфія: словник-довідник /За редакцією 
В.П.Макридіна та І.С.Барскова. – Харків: ”Око”, 1995. – 288 
с. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
1. Історична геологія / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/   

2. Палеонтологія / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/   

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Рівненська державна обласна бібліотека/ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http://www.libr.rv.ua/  

5. Бібліотека НУВГП http/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:://www.rstu.rv.ua/book.html/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


