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ВСТУП 
 Дисципліна "Вчення про фації" є  складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 
040103-Геологія. 
Дана дисципліна є базовою нормативною дисципліною, за спеціальністю 
(спеціалізацією)  блок «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ 
корисних копалин» 
Викладається у 8 семестрі 4 курсу в обсязі – 108 год. (3 кредити ECTS) 
зокрема: лекції – 28 год., практичних робіт 14 год. самостійна робота –66 
год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульно-контрольні 
роботи. Завешується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами 
вчення про фації, спрямованого на з’ясування генетичних особливостей 
формування осадочних формацій та пошуків корисних копалин осадового 
генезису. Курс для студентів геологічного факультету спеціальності 6.070700 
(геологія) має на меті висвітлення та засвоєння питань походження та 
закономірностей розвитку земної кори в геологічному минулому, в зв’язку з 
пошуками родовищ корисних копалин в першу чергу осадочного генезису.  

До завдань курсу належить розгляд результатів проявів сучасних 
геологічних процесів з метою використання цих даних для реконструкції 
умов минулого, розгляд загальних положень вчення про фації, навчити 
студентів будувати фаціальні карти та аналізувати їх зміст для спрямування 
пошукових робіт на корисні копалини.  

Предметом є неживі системи минулого, і оскільки для студентів це 
четвертий курс, вони вже познайомились з базовими геологічними науками 
(загальною геологією, палеотологією тощо) та брали участь в учбовій 
геологічній практиці, де набули знання щодо „геологічної абетки” та 
навчилися «читати кам’яну книгу».  

Основним аспектом вивчення «Вчення про фації» є розгляд сучасних 
неживих (кісних) систем у зв’язку з органічним світом – геобіоценозів. 
Відновлення умов геологічного минулого базується на методі актуалізму. Як 
наслідок, основним типом об’єктів, що досліджуються, таксони низького 
рангу (конкретні геологічні ландшафти) на основі створення фаціальних 
моделей. Парагенезис фацій дає підстави для визначення кліматичних 
особливостей територій, що вивчаються, або тих в яких утворилися зразки 
гірських порід.  

Структура курсу: Передбачає проведення трьох модульних 
контрольних робіт протягом семестру. Перший змістовий модуль складається  
з 2-х тем. До першої - входять 2 лекції та 1 практична робота; до другої теми 
входить всього одна лекція та одна практична робота.  
Другий модуль містить в собі дві теми (3, 4) ; 3-я тема включає в себе 4 лекції 
і 2 практичні роботи, 4-та  – 2 лекції і 1 практична робота. 
До третього змістового модуля входять три теми (5-та, 6-та, 7-ма). 5-та тема – 
2 лекції і одну практичну роботу, 6-та тема, має 2 лекції, а 7-ма тема одну 



лекцію  та одну практичну роботу, а 7-ма тема одну лекцію та одну 
практичну роботу. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: - теоретичний матеріал в обсязі курсу „Вчення про фації”, 
передбаченим навчальною програмою дисципліни та фаціальні особливості 
викопних організмів важливі для визначення фацій, 
вміти: визначати фаціальну природіу зразків осадочних порід та викопної 
фауни будувати фаціальні та палеогеографічні карти, розрізи та фаціальні 
моделі. 

Місце дисципліни у лабораторній реалізації курс базується на знаннях 
та навичках, отриманих студентами під час проведення навчальних практик 
та прослуховування курсу «Загальна геологія», «Палеонтологія» та 
«Структурна геологія і геологічне картування»”, що є основою для 
подальшого засвоєння регіональної геології та застосуванні в інших фахових 
напрямках. Курс „Вчення про фації” займає важливе місце у структурно-
логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
„бакалавр з геології”, оскільки історично склалося, що еволюція системи 
неорганічного та органічного світу (біосфери) є основою для формування 
поняття геологічного ландшафту. Таким чином, знання, набуті студентами 
при вивченні курсу, надалі використовуються при вивченні історичної 
геології, стратиграфії, і взагалі при вирішенні питань, що включають 
геологічний континуум (фактор простору й часу).  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Цей курс також закладає основу для 
поглибленого вивчення закономірностей існування та розвитку живих систем 
в курсах «Методи палеонтологічних досліджень», «Методи 
мікропалеонтологічного аналізу», «Проблеми еволюції біосфери». 
Закономірності зв’язків в системі «середовище - морфологія організму» в 
подальшому становлять основу для палеоекологічних і фаціальних 
реконструкцій в курсі «Фаціальний аналіз». Курс поглиблює та розширює 
знання у теоретичному сенсі і важливі у лабораторному відношенні розділів 
«Пошуки та розвідка корисних копалин», є основую побудови 
палеогеографічних карт та реконструкцій… застосовується у геолого-
геоморфологічних та геологокартувальних роботах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2  - 78 год,  у змістовий модуль 2 
(ЗМ2) – теми  3, 4, 5 – 69 год., а у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 6, 7 -31 год. 
Обов’язковим для іспиту є здачою модульних контрольних робіт та лабораторних 
робіт не менше ніж 6 балів. 
   Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1           ЗМ2 ЗМ3  
Min. 7 
балів 

Max. –20 
бали 

Min. –  
7 бали 

Max. – 20 
бали 
 

Min. –  
6  бали 

Max. –20 
балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

7 20     

Модульна контрольна 
робота 2 

  7 20   

Модульна 
контрольна робота 3 

    6 20 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів  деканатом до здачі іспиту не допускається. 
Рекомендований мінімум, який не вимагає перескладання модульних контрольних 
робіт та лабораторних завдань повинен становити 36 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Змістовий 
модуль3 

залік  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 7 7 6 15  35 
Максимум 20 20 20 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

    Шкала відповідності заліку            
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

Змістовний модуль 1. Поняття про фації (22 год.). 
Тема 1. Історія. Зміст поняття. Поняття про генетичні типи. Мета та 
завдання курсу. Загальні поняття. Сучасні напрямки вчення про фації та їх 
використання для палеогеографічних досліджень. Зміст поняття “фація” та їх 
аналізу. 

Короткий історичний огляд розвитку вчення про фації. Вчення про фації 
як наука про зміни осадків за простяганням та в розрізі. Єдність  між фізико-
географічними умовами осадконакопичення та осадками, що утворились в 
цих умовах. Принципи класифікації фацій. Теоретична та прикладне 
значення вчення про фації. 
Тема 2. Континентальні фації. Риси нагромадження осадків на суші. Умови 
континентального осадконакопичення. Головні фактори, що впливають на 
склад та розподіл континентальних відкладів: кліматичні, літологічні 
тектонічні. Генетичні типи континентальних відкладів. Класифікація 
О.П.Павлова, В.О.Обручева, М.І.Ніколаєва та Є.В.Шанцера. 

Елювіальні відклади. Елювій, кори вивітрювання, ґрунти. Сучасні та 
викопні (древні) кори вивітрювання, ґрунти. Кори вивітрювання як 
утворення поверхонь вирівнювання. Корисні копалини кір вивітрювання. 

Схилові відклади та відклади підніжжя гір. Схилові утворення – осипи, 
обвальні, зсувні, сельові, делювіальні. Відклади тимчасових потоків. Річкові 
відклади. Відклади тимчасових потоків (пролювій), постійних водотоків 
(алювій). Закономірності руслового процесу та формування  субфацій 
алювіальних відкладів. 

Озерні та болотні відклади. Відклади джерел та карстових порожнин. 
Льодовиковий комплекс відкладів. Льодовикові та водно-льодовикові 
відклади. Відклади посушливих областей та пустель. Наземні вулканічні 
відклади  

Відклади пустель - кам’яні розетки, піщані накопичення, відклади та 
окрім. Лесові породи та погляди та спосіб їх утворення. 

Вулканічні утворення: лави, тефра, потоки води з попелом. Застосування 
фаціального аналізу континентальних відкладів за пошуків розсипів та 
корінних родовищ, а також тектонічно-активних структур, перспективних на 
нафту та газ. 

Генетичні типи континентальних відкладів як основа фаціального 
картування цих відкладів та складання карт четвертинних відкладів. Засоби 
показу генетичних типів четвертинних відкладів на четвертинних картах 
різного масштабу. 

 
Змістовний модуль 2. Морські та перехідні фації (42 год.).  
Тема 3. Морські фації. Риси нагромадження осадків в морі. Літоральні 

відклади. Умови морського осадконакопичення : глибина басейну, відстань 
від берегів (зони осадконакопичення), кількість та склад матеріалу що 



поступає в море з суходолу; характер хвильової діяльності та течій; склад 
тваринного та рослинного світу. Виділення літоральних. 
Неритові відклади Рифові масиви. Виділення неритових, фацій. 
Батальні відклади. Абісальні відклади. Виділення батіальних та абісальних 
фацій. Відклади внутрішніх морів. Сучасні морські фації. Фаціальний аналіз 
епіконтинентальних басейнів. Морські вулканогенні відклади.  
Тема 4. Перехідні фації. Відклади дельт. Умови осадконакопичення в 
дельтах лагунах, лиманах. Головні фактори, що впливають на склад та 
розподіл осадків. Сучасні та древні перехідні фації. Відклади лагун та 
лиманів. Умови осадконакопичення в дельтах лагунах, лиманах. Головні 
фактори, що впливають на склад та розподіл осадків. 
 
Змістовний модуль 3. Фації і тектоніка та фаціальний аналіз (34 год.). 
 
Тема 5. Фації і тектоніка. Фації та коливальні рухи. Фації, розриви та 
складки. Фації та глибинні розломи. Зв’язок  фацій з крупними структурними 
елементами земної кори.  
Тема 6. Основи фаціального та генетичного аналізу. Поняття про фаціальний 
аналіз. Метод актуалізму та його обмеження. Фаціальний аналіз та парагенез 
фацій. Узагальнення результатів аналізу. Вплив фізико-географічних 
обстановок геологічного минулого аналізу; його критичний огляд та оцінка. 
Проблеми періодичності та незворотності в розвитку Землі. Еволюція 
факторів, що визначають склад та розподіл осадків. 

Генетичні ознаки осадочних порід: структурні, палеонтологічні. 
Польові методи фаціального аналізу – вивчення текстур гірських порід 

(сингенетична та епігенетична шаруватість, текстури поверхні шарів 
включення та виділення в породах), аналіз співвідношень різних типів порід 
в розрізі та плані розподілу палеонтологічних решток, орієнтування валунів, 
гальок тощо. Камеральні методи фаціального аналізу – вивчення 
гранулометричного  та речовинного складу гірських порід, порівняння 
древніх та сучасних, виявлення змін одновікових відкладів в просторі, 
складання фаціальних та палеогеографічних кривих, розрізів, карт. 

Тема 7. Поняття про осадові формації. Суть розуміння формацій. 
Класифікація формацій. Ряди формацій. Комплексне природничо-
історичного розуміння формацій. Класифікація формацій: місцеві, 
регіональні, фаціально-петрографічні, історико-геологічні та тектонічні, 
комплексні фаціально-петрографічні та історико-геологічні тощо. Характерні 
приклади геосинклінальних, орогенних та  платформних формацій. Формації 
та корисні копалини. Комплексне природничо-історичного розуміння 
формацій. Класифікація формацій: місцеві, регіональні, фаціально-
петрографічні, історико-геологічні та тектонічні, комплексні фаціально-
петрографічні та історико-геологічні тощо. 

Формаційні ряди, виділення формацій. Осадочні формації – комплекси 
осадочних порід, що парагенетично пов’язані одні з другими та 



зустрічаються в подібному вигляді у різновікових відкладах. Парагенезис у 
розумінні М.С.Шацького та інших (М.М.Страхов, В.І.Попов), 

Генезис осадочних формацій. Родини осадочних формацій: льодовикові; 
гумідні, аридні, вулканогенно-осадочні. Виокремлення в кожній родині груп: 
континентальних (внутрішньо), паралічних, морських. 

Класифікація осадочних формацій за корисними копалинами, що 
містяться в них: вугленосні, залізорудні, соленосні формації. 

Формації евгеосиналінальних та міогеосинклінальних областей; 
формації орогенної та платформної стадій. 

Формаційний аналіз осадочних порід для пошуків корисних копалин. 
Корисні копалини різних тектонічних зон на різних стадіях їх розвитку. 

Палеогеографічні карти. 
Деякі відомості з історії палеогеографічних досліджень: перші 

палеогеографічні карти. Дж. Марку (1860), Дж. Дена (1863), 
В.О.Ковалевського (1874). Карпінського А.П. (1887); узагальнення Е. Зюса 
“Лик Землі” (1883-1909); Г.Ога (1907-1911); роботи М.І.Андрусова з історії 
неогенових басейнів Понто-Каспійської області (в яких закладені основи 
палеоекології). 

Порівняльно-літологічний метод О.Д.Архангельського; М.І.Страхова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
лекції 

Назва лекції 
Лекції Прак.р. Самост. роб. 

Змістовний модуль 1  
Поняття про фації. 

1 Тема 1. Поняття про фації. 
 Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт, задачі та 
методи "Вчення про фації". Історія. Зміст 
поняття. Поняття про генетичні типи 

2 4 

2 Тема 2. Континентальні фації. 
Лекція 2. Риси  нагромадження осадків на 
суші. Елювіальні відклади. Схилові відклади 
та відклади підніжжя гір. Відклади 
тимчасових потоків. Річкові відклади.  

2 

 
2 

4 

3 Лекція 3. Озерні та болотні відклади. Відклади 
джерел та карстових порожнин. Льодовиковий 
комплекс відкладів. Відклади посушливих 
областей та пустель. Наземні вулканічні 
відклади  

2 2 4 

 Модульна контрольна робота 1*    
Змістовний модуль 2 

Морські та перехідні фації. 
4 Тема 3. Морські фації.  

Лекція 4.Риси нагромадження осадків в морі. 
Літоральні відклади.  

2 4 

5 Лекція 5. Неритові відклади. Рифові масиви 2 

2 

4 
6 Лекція 6. Батальні відклади. Абісальні 

відклади  
2 4 

7 Лекція 7. Відклади внутрішніх морів. Морські 
вулканогенні відклади  

2 

2 

4 

8 Тема 4. Перехідні фації. 
Лекція 8. Відклади дельт. 

2 4 

9 Лекція 9. Відклади лагун та лиманів.  2 

2 

4 
 Модульна контрольна робота 2*    

Змістовний модуль 3 
 Фації і тектоніка та фаціальний аналіз. 

10 Тема 5. Фації і тектоніка. 
Лекція 10. Фації та коливальні рухи. Фації, 
розриви та складки.  

2 4 

11 Лекція 11. Фації та глибинні розломи. Зв’язок 
фацій з крупними структурними елементами 
земної кори. 

2 

 
 

2 
4 

12 Тема 6. Основи фаціального та генетичного 
аналізу. 
Лекція 12. Поняття про фаціальний аналіз. 
Метод актуалізму та його обмеження. 
Фаціальний аналіз та парагенез фацій. 
Узагальнення результатів аналізу. 

2 4 

13 Тема 7. Поняття про осадові формації. 
Лекція 13. Суть розуміння формацій.  
Класифікація формацій. Ряди формацій. 

2 4 

14 Лекція 14. Характерні приклади 
геосинклінальних, орогенних та платформних 
формацій. Формації та корисні копалини 

2 

 
 
 
 
 

2 
 

4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 3*    



 ВСЬОГО  28 14 66 
*Контрольні модульні роботи проводяться під час лекційних та лабораторних занятть  
Загальний обсяг 108 год, у тому числі –  
Лекцій – 28 год,  
Лабораторних –  14 год,  
Самостійна робота – 66 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовний модуль 1 
 Поняття про фації. 

Тема 1  
Історія. Зміст поняття. Поняття про генетичні типи (6 год.) 

 
Лекція 1. Мета та завдання курсу. Загальні поняття. Сучасні напрямки 

вчення про фації та їх використання для палеогеографічних досліджень. 
Зміст поняття “фація” та їх аналізу (2 год.). 

Короткий історичний огляд розвитку вчення про фації. Вчення про фації 
як наука про зміни осадків за простяганням та в розрізі. Єдність  між фізико-
географічними умовами осадконакопичення та осадками, що утворились в 
цих умовах. Принципи класифікації фацій. Теоретична та прикладне 
значення вчення про фації. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературу щодо фактичного 
матеріалу. Підготувати презентацію до лекції. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Історія  виникнення поняття про фації.  
2. Фація – як генетичний комплекс відкладів.  
3. Фація як особливість породи або середовища осадконагомадження.  
4. Обгрунтувавння визначення фації.  

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 

– М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 1. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 1. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 1.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд.1. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 1.  
Додаткова: 
6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 416 с. 

част.1.    
7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 

Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд.1. 
8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: „МГУ”, 

1989, 354 с., розд. 1. 
9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. ч.1. – 

447 с., розд.1. 
10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 1. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. – 

1968. –  448 с., част. 1. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970 г. 
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 1. 
 

 



Тема 2 
 Континентальні фації (16 год.) 

Лекція 2. Риси нагромадження осадків на суші (2 год.). Умови 
континентального осадконакопичення. Головні фактори, що впливають на 
склад та розподіл континентальних відкладів: кліматичні, літологічні 
тектонічні. Генетичні типи континентальних відкладів. Класифікація 
О.П.Павлова, В.О.Обручева, М.І.Ніколаєва та Є.В.Шанцера. 

Елювіальні відклади. Елювій, кори вивітрювання, ґрунти. Сучасні та 
викопні (древні) кори вивітрювання, ґрунти. Кори вивітрювання як 
утворення поверхонь вирівнювання. Корисні копалини кір вивітрювання. 

Схилові відклади та відклади підніжжя гір. Схилові утворення – осипи, 
обвальні, зсувні, сельові, делювіальні. Відклади тимчасових потоків. Річкові 
відклади. Відклади тимчасових потоків (пролювій), постійних водотоків 
(алювій). Закономірності руслового процесу та формування  субфацій 
алювіальних відкладів. 

Практична робота 1. Загальні відомості про фацій. Поняття про сучасні та викопні 
фації. Основи класифікацій (2 год.). 

1. Продіагностувати ознаки різних груп викопних фацій на основі фаціального 
аналізу.  
2. Відвідати музей та ознайомитись зі зразками різних груп фацій. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературу та оформити  
лабораторну  роботу 1. 

Лекція 3. Озерні та болотні відклади. Відклади джерел та карстових 
порожнин. Льодовиковий комплекс відкладів. Льодовикові та водно-
льодовикові відклади. Відклади посушливих областей та пустель. Наземні 
вулканічні відклади  

Відклади пустель - кам’яні розетки, піщані накопичення, відклади та 
окрім. Лесові породи та погляди та спосіб їх утворення. 

Вулканічні утворення: лави, тефра, потоки води з попелом. Застосування 
фаціального аналізу континентальних відкладів за пошуків розсипів та 
корінних родовищ, а також тектонічно-активних структур, перспективних на 
нафту та газ. 

Генетичні типи континентальних відкладів як основа фаціального 
картування цих відкладів та складання карт четвертинних відкладів. Засоби 
показу генетичних типів четвертинних відкладів на четвертинних картах 
різного масштабу. 

Практична робота 2. Поглиблене вивчення порід континентального генезису 
(континентальних фацій) та порід морського генезису (сучасні та викопні фації)  (2 год.). 

1. Ознайомитися з відповідною експозицією музею та дати визначення зразкам.  
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературу щодо фактичного 
матеріалу. Підготувати контрольні питання  до теми 2. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Історія  виникнення поняття про фації.  
2. Фація – як генетичний комплекс відкладів.  
3. Фація як особливість породи або середовища осадконагомадження.  
4. Обгрунтувавння визначення фації.  



5. Континентальні фації та їх різновиди.  
6. Континентальний генезисс, визначеняя ознак континентальних груп фацій. 
7. Перехідні фації та їх різновиди. Перехідні фації, визначеняя ознак перехідних груп 

фацій. 
8. Морські фації та їх різновиди.  
9. Визначеняя ознак морських груп фацій  
10. Фації у розрізі та їх фаціальний профіль. 
11. Фації на карті. Побудова фаціальної карту одновікових утворень на основі аналізу 

опису свердловин осадової товщі. 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 

– М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 1-2. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 1-2. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 1-2.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд.1-2. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 1-2.  
Додаткова: 
6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 416 с. 

част.1-2.    
7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 

Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд.1-2. 
8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: „МГУ”, 

1989, 354 с., розд. 1-2. 
9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. ч.1. – 

447 с., розд.1-2. 
10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 1-2. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. – 

1968. –  448 с., част. 1-2. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд.1-2. 
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 1-2. 
 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 

1. Захист оформлених практичних робіт. 
2. Визначити та розрізнити за допмогою зразків континентальні та морські фації їх 
різновид. 
3.Дати характеристику генетичним типам континентальним відкладам.   

 
Завдання модульної контрольної  роботи 1 

1. Історія  виникнення поняття про фації.  
2. Фація – як генетичний комплекс відкладів.  
3. Фація як особливість породи або середовища осадконагомадження.  
4. Обгрунтувавння визначення фації.  
5. Континентальні фації та їх різновиди.  
6. Континентальний генезисс, визначеняя ознак континентальних груп фацій. 
7. Перехідні фації та їх різновиди. Перехідні фації, визначеняя ознак перехідних груп 

фацій. 



8. Морські фації та їх різновиди.  
9. Визначеняя ознак морських груп фацій  
10. Фації у розрізі та їх фаціальний профіль. 
11. Фації на карті. Побудова фаціальної карту одновікових утворень на основі аналізу 

опису свердловин осадової товщі. 
 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 

– М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 1-2. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 1-2. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 1-2.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд.1-2. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 1-2.  
Додаткова: 
6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 416 с. 

част.1-2.    
7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 

Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд.1-2. 
8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: „МГУ”, 

1989, 354 с., розд. 1-2. 
9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. ч.1. – 

447 с., розд.1-2. 
10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 1-2. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. – 

1968. –  448 с., част. 1-2. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд.1-2. 

Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 
фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 1-2. 

 
Змістовний модуль 2 

 Морські та перехідні фації. 
Тема 3 

Морські фації (28 год.) 
Лекція 4. Риси нагромадження осадків в морі. Літоральні відклади (2 

год.). Умови морського осадконакопичення: глибина басейну, відстань від 
берегів (зони осадконакопичення), кількість та склад матеріалу що поступає в 
море з суходолу; характер хвильової діяльності та течій; склад тваринного та 
рослинного світу. Виділення літоральних. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературу щодо фактичного 
матеріалу. Підготувати доповідь та презентацію до теми: “Зміни палеогеографії в історії 
Землі”. 
 
Лекція 5. Неритові відклади Рифові масиви. Виділення неритових, фацій. (2 
год.). 



Практична робота 3. Відклади заток та їх фаціальні різновиди. Відмінні риси 
утворень у зазначених типів осадків за різних кліматичних умов, ландшафтів та процесів. 
Умови утворення відкладів у затоках. ( 2 год.).  

1. Навчитись користуватись визначником. 
2. Дати характеристику  названим породам у фаціальному профілі. 
3.  Визначити діагнози названих порід та їх фаціальний зміст.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературні та інтернет 
джерела до фактичного матеріалу. Оформити практичну роботу 3. 

 
Лекція 6. Батальні відклади. Абісальні відклади. Виділення батіальних та 
абісальних фацій (2 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) . Підготувити доповідь на тему „Морські 
фації та корисні копалини, що пов’язані з ними”. Опрацювати літературу до лекційного 
матеріалу. 
 
Лекція 7. Відклади внутрішніх морів. Сучасні морські фації. Фаціальний 
аналіз епіконтинентальних басейнів. Морські вулканогенні відклади (2 год.). 
Практична робота 4.  Методика побудови кривих описана в посібнику (2 год.) 
 1. Скласти розрізи осадових товщ та фаціальних профілів за заданим матеріалом. 
            2. Побудувати палеотектонічні криві за розрізами.  
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати та опрацювати 
фактичний матеріал. Оформити практичну роботу 4.  

Контрольні запитання та завдання. 
1. Типи морських басейнів їх живлення осадочним матеріалом.  
2. Хімічні та фізичні властивості морського середовища.  
3. Умови існування головних груп морських організмів (сучасних та 

вимерлих).  
4. Літоральні відклади.  
5. Неритові відклади. 
6. Рифові масиви.  
7. Батиальні відклади. 
8. Абісальні відклади.  
9. Відклади внутрішніх морів ненормальної солоності.  
10. Відклади лагун та лиманів.  
11. Характеристика затоки Кара Богаз гол.  
12. Морські вулканогенні відклади.  
13. Корисні копалини пов’язані з ними. 

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 

– М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 2. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 1-2. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 2-3.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 2. 



5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 
литологии. – М: мгу, 1988, розд. 1-3.  

Додаткова: 
6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 

416 с. част. 2.    
7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 

Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 2-3. 
8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: 

„МГУ”, 1989, 354 с., розд. 2- 3. 
9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. 

ч.1. – 447 с., розд. 2. 
10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 2. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: 

Мир. – 1968. –  448 с., част. 2-3. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 2-3. 
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 2-3. 
 
 

Тема 4 
 Перехідні фації (14 год) 

Лекція 8. Відклади дельт. Умови осадконакопичення в дельтах лагунах, 
лиманах. Головні фактори, що впливають на склад та розподіл осадків. 
Сучасні та древні перехідні фації (2 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати літературу до лекційного 
матеріалу. Підготовити  доповідь та оформити презентацію на тему: «Континентальні 
фації”. 
 
Лекція 9. Відклади лагун та лиманів. Умови осадконакопичення в дельтах 
лагунах, лиманах. Головні фактори, що впливають на склад та розподіл осадків (2 год.). 
Практична робота 5. Організми та їх рештки як індикатори середовища (2 год.). 
1. Визначити морфологічні відміни організмів важливі для з’ясування умов 

середовища.  
2. Розподілити життєві форми організмів для морського, континентального середовища 

та водойм на континентах.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати літературу до лекційного та 
практичного матеріалу, оформити практичну роботу 5. 
Контрольні запитання та завдання. 
1. Головні фактори, що впливають на склад та поширення континентальних 

відкладів.  
2. Відклади пустель.  
3. Наземні (суходільні) вулканогенні відклади.  
4. Елювіальні фації, кори вивітрювання.  
5. Відклади тимчасових потоків.  
6. Відклади джерел та карстових порожнин.  
7. Річкові відклади.  Відклади озер та боліт.  
8. Відклади дельт.  



9. Льодовикові відклади. 
10. Відклади схилів та їх підніжжя.  
 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. 

– М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 2-3. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 2. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 3.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 2-3. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 3.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 416 с. 
част. 2.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 3. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: „МГУ”, 
1989, 354 с., розд. 2- 3. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. ч.1. – 
447 с., розд. 2-3. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 2-3. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. – 

1968. –  448 с., част. 3. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 3.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 3. 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 2. 

1. Захист оформлених практичних робіт. 
2. Визначити за фаціальним профілем назву порід та продіагнозувати їх за фаціальним 
змістом. 
3.Проаналізувати класифікацію континентальних відкладів.   

 
Завдання модульної контрольної  роботи 2 

1. Типи морських басейнів їх живлення осадочним матеріалом.  
2. Хімічні та фізичні властивості морського середовища.  
3. Умови існування головних груп морських організмів (сучасних та 

вимерлих).  
4. Літоральні відклади.  
5. Неритові відклади. 
6. Рифові масиви.  
7. Батиальні відклади. 
8. Абісальні відклади.  
9. Відклади внутрішніх морів ненормальної солоності.  
10. Відклади лагун та лиманів.  
11. Характеристика затоки Кара Богаз гол.  
12. Морські вулканогенні відклади.  



13. Головні фактори, що впливають на склад та поширення 
континентальних відкладів.  

14. Відклади пустель.  
15. Наземні (суходільні) вулканогенні відклади.  
16. Елювіальні фації, кори вивітрювання.  
17. Відклади тимчасових потоків.  
18. Відклади джерел та карстових порожнин.  
19. Річкові відклади.  Відклади озер та боліт.  
20. Відклади дельт.  
21. Льодовикові відклади. 
22. Відклади схилів та їх підніжжя.  
 

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых 
беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 2-3. 

2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 2. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 2-3.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 2-3. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 2-3.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 
416 с. част. 1-2.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 2-3. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: 
„МГУ”, 1989, 354 с., розд. 2- 3. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. 
ч.1. – 447 с., розд. 2-3. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 2-3. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: 

Мир. – 1968. –  448 с., част.2-3. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част.1-2. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 2-3.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 2-3. 
 
 

Змістовний модуль 3 
 Фації і тектоніка та фаціальний аналіз. 

Тема 5 
 Фації і тектоніка (14 год.): 

Лекція 10. Фації та коливальні рухи. Фації, розриви та складки (2 год.). 
 Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати літературні джерела до 
фактичного матеріалу. Підготувати доповідь та презентацію на тему: “Новітні досягнення 
палеогеографії”. 



 
Лекція 11. Фації та глибинні розломи. Зв’язок  фацій з крупними 
структурними елементами земної кори (2 год.). 

Практична робота 6. Принципи побудова палеогеографічних схем (2 год.) 
1. Дати палеогеографічну характеристику первинним матеріалам (карти фактичного 

матеріалу). 
2. Дати узагальнений аналіз літо-фаціальним картам конкретного проекту ІГН НАН 

України. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Оформити практичну роботу 6. 
Представити реферат на тему: “Фації та коливальні рухи” 
Контрольні запитання та завдання. 
1. Фації та коливальні рухи.  
2. Зв’язок фацій зі складками та розривними порушеннями.  
3. Зв’язок фацій зі структурами геосинклінальних областей – антикліноріями та 

синкліноріями.   
4. Зв’язок фацій з глибинними розломами. 
5. Літогенетичний метод.  
6. Принцип складання літофаціальних  карт.  
7. Принцип складання палеогеографічних карт.  
8. Лабораторне значення фаціального аналізу  
Рекомендована література: 
Основна: 
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Недра, 1985, розд. 3-4.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 3. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 3-4.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 416 с. 
част. 2-3.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 3-4. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: „МГУ”, 
1989, 354 с., розд.  3-4. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. ч.1. – 
447 с., розд. 3. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 3-4. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. – 

1968. –  448 с., част.3-4. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част. 2. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 3-4.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 3-4. 
 
 
 
 



Тема 6  
Основи фаціального та генетичного аналізу (7 год.) 

Лекція 12. Поняття про фаціальний аналіз. Метод актуалізму та його 
обмеження. Фаціальний аналіз та парагенез фацій. Узагальнення результатів 
аналізу. Вплив фізико-географічних обстановок геологічного минулого 
аналізу; його критичний огляд та оцінка. Проблеми періодичності та 
незворотності в розвитку Землі. Еволюція факторів, що визначають склад та 
розподіл осадків (2 год.). Польові методи фаціального аналізу – вивчення 
текстур гірських порід (сингенетична та епігенетична шаруватість, текстури 
поверхні шарів включення та виділення в породах), аналіз співвідношень 
різних типів порід в розрізі та плані розподілу палеонтологічних решток, 
орієнтування валунів, гальок тощо. Камеральні методи фаціального аналізу – 
вивчення гранулометричного та речовинного складу гірських порід, 
порівняння древніх та сучасних, виявлення змін одновікових відкладів в 
просторі, складання фаціальних та палеогеографічних кривих, розрізів, карт. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати літературні джерела до теми 
6, підготовити доповід та презентацію на тему: “Тектонічні особливості та вплив 
тектонічного режиму на розподіл фацій” 
Контрольні запитання та завдання. 

1.  Дослідження фізичних та хімічних властивостей за фаціального аналізу. 
2.  Дослідження петрографічних ознак за фаціального аналізу.  
3. Життя в морі  та значення його розуміння для фаціального аналізу.  
4. Фаціальній аналіз та необхідність комплексного підходу в дослідженні 

ознак порід.  
5. Генетичні ознаки осадочних порід 
6. Дослідження палеонтологічних ознак.  

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых 

беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 3-4. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 2-3. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 3-4.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 3. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 3-4.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 
416 с. част. 2-3.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 3-4. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: 
„МГУ”, 1989, 354 с., розд.  3-4. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. 
ч.1. – 447 с., розд. 3. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 3-4. 



11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: 
Мир. – 1968. –  448 с., част.3-4. 

12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част. 2. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 3-4.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 3-4. 
 

Тема 7 
 Поняття про осадові формації (14 год.) 

Лекція 13. Суть розуміння формацій. Ряди формацій (2 год.). Комплексне 
природничо-історичного розуміння формацій. Класифікація формацій: 
місцеві, регіональні, фаціально-петрографічні, історико-геологічні та 
тектонічні, комплексні фаціально-петрографічні та історико-геологічні тощо. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати та опрацювати лекційний 
матеріал за літературними та інтернет джерелами. 
 
Лекція 14. Характерні приклади геосинклінальних, орогенних та  платформних формацій. 
Формації та корисні копалини. Комплексне природничо-історичного розуміння формацій 
(2 год.). Класифікація формацій: місцеві, регіональні, фаціально-петрографічні, історико-
геологічні та тектонічні, комплексні фаціально-петрографічні та історико-геологічні тощо. 
Осадочні формації – комплекси осадочних порід, що парагенетично пов’язані одні з 
другими та зустрічаються в подібному вигляді у різновікових відкладах. Парагенезис у 
розумінні М.С.Шацького та інших (М.М.Страхов, В.І.Попов), 
Практична робота 7. Організми та їх рештки як індикатори середовища ( 2 год.). 
1. Визначити важливі морфологічні відміни організмів для з’ясування умов 

середовища.  
2. Дати характеристику розподілу життєвих форм організмів: для морського, 

континентального середовища та водойм на континентах. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати літературні та інтернет 
джерела до теми 7. Оформити практичну роботу 7. Підготуватися до контрольно-
модульної роботи 3. 

 
Контрольні запитання та завдання. 
1. Літогенетичний метод.  
2. Принцип складання літофаціальних  карт.  
3. Принцип складання палеогеографічних карт.  
4. Сутність поняття про осадочні формації. 
5. Ряди та групи формацій.  
6. Нафтоматеринські формації. 
7. Платформні формації: вапнякові та гіпсо-доломітові субформації; рифові  

субформації. 
8. Субформації пластових фосфоритів.  
9. Геологічне поширення бокситових субформацій..  
10. Галогенні формації. Геологічне поширення. Корисні копалини. 
11. Кварц-піщані формації.  
12. Вугленосні боксит-залізисті формації; Геологічне поширення. Корисні 

копалини пов’язані з ними. 



13. Формації перехідних областей: Моласові Вугленосні; Марганцеві 
субформації Оолітові залізорудні субформації. Геологічне поширення. 
Корисні копалини. 

14. Геосинклінальні формації: глинисто-сланцеві, флішеві, карбонатні, 
кременисто-вулканогенні, кременисті-залізисті та осадочно-ефузивні 
залізорудні субформації, кременисто-марганцеві субформації. 
Геологічне поширення. Корисні копалини.  

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых 

беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 4. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 3. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 3-4.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 3-4. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 4.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 
416 с. част. 3-4.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 4. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: 
„МГУ”, 1989, 354 с., розд.  4. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. 
ч.1. – 447 с., розд. 3-4. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 4. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: Мир. 

– 1968. –  448 с., част. 4. 
12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част. 2. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 4.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 4. 
 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №3.  
1. Проаналізувати, яким чином фізико-географічні умови вплинули на геологічне минуле. 
2. Дати характеристику палеогеографічним картам та фаціальним схемам. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 3 

1. Фації та коливальні рухи.  
2. Зв’язок фацій зі складками та розривними порушеннями.  

3. Зв’язок фацій зі структурами геосинклінальних областей – антикліноріями та 
синкліноріями.   

4. Зв’язок фацій з глибинними розломами. 
5. Літогенетичний метод.  
6. Принцип складання літофаціальних  карт.  
7. Принцип складання палеогеографічних карт.  
8. Лабораторне значення фаціального аналізу. 



9. Дослідження фізичних та хімічних властивостей за фаціального аналізу. 
10.  Дослідження петрографічних ознак за фаціального аналізу.  
11. Життя в морі  та значення його розуміння для фаціального аналізу.  
12. Фаціальній аналіз та необхідність комплексного підходу в дослідженні 

ознак порід.  
13. Генетичні ознаки осадочних порід 
14. Дослідження палеонтологічних ознак.  
15. Літогенетичний метод.  
16. Принцип складання літофаціальних  карт.  
17. Принцип складання палеогеографічних карт.  
18. Сутність поняття про осадочні формації. 
19. Ряди та групи формацій.  
20. Нафтоматеринські формації. 
21. Платформні формації: вапнякові та гіпсо-доломітові субформації; 

рифові  субформації. 
22. Субформації пластових фосфоритів.  
23. Геологічне поширення бокситових субформацій.  
24. Галогенні формації. Геологічне поширення. Корисні копалини. 
25. Кварц-піщані формації.  
26. Вугленосні боксит-залізисті формації; Геологічне поширення. 
27. Формації перехідних областей: Моласові Вугленосні; Марганцеві 

субформації Оолітові залізорудні субформації. Геологічне поширення.  
28. Геосинклінальні формації: глинисто-сланцеві, флішеві, карбонатні, 

кременисто-вулканогенні, кременисті-залізисті та осадочно-ефузивні 
залізорудні субформації, кременисто-марганцеві субформації. 
Геологічне поширення.  

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Краткий определитель ископаемых 

беспозвоночных. – М.: Недра, 1984. – 536 с. розд. 1-4. 
2. Геккер Р.ф. Введение в палеоекологию. – М: Недра. Част. 1-3. 
3. Владимирская Е.В. и др. «Историческая геология с основами палеонтологии. – Л.: 

Недра, 1985, розд. 1-4.  
4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М: Высш. школа, 1971, розд. 1-4. 
5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. – М: мгу, 1988, розд. 1-4.  
Додаткова: 

6. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: „Высшая школа”, 1991, 
416 с. част. 1-3.    

7. Макридин В.П., Барсков И.С. Палеонтологія; Палеоекологія; Еволюційна теорія. 
Стратиграфія. Словник-довідник. Харків: „Око”, 1995, 287 с., розд. 1-4. 

8. Михайлова А.И., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. „Общая палеонтология” М.: 
„МГУ”, 1989, 354 с., розд.  1-4. 

9. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. – М: изд-во Моск.Ун-та, 1997. 
ч.1. – 447 с., розд. 1-3. 

10. Мурдмаа И.О. Фации океанов.- М: наука, розд. 1-4. 
11. Нейрн А.Э. М. (Ред.) Проблемы палеоклиматологии. Труды симпозиума.- М.: 

Мир. – 1968. –  448 с., част.1-4. 



12. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографиия.- Ленинград.- 1959.- 551 с., част. 1-2. 
13. Силур Эстонии. «Валгус», 1970, розд. 1-4.  
14. Руководство по определению осадочных фациальных комплексов и методика 

фациально-палеогеографического картирования «Гостоптехиздат», 1963, розд. 1-4. 
 
Типові завдання до заліку 

1. Знати відповіді на 47 питання на залік. 
2. Побудувати літолого-фаціальні схеми та профілі, визначити склад порід.   

 
Питання на залік 

 
1. Призначення вчення про фації та формації.  
2. Історія  виникнення поняття про фації.   
3. Фація – як генетичний комплекс відкладів.  
4. Фація як особливість породи або середовища осадконагомадження. 
5. Обгрунтувавння визначення фації.  
6. Головні фактори, що впливають на склад та поширення 

континентальних відкладів.  
7. Відклади пустель.  
8. Наземні (суходільні) вулканогенні відклади.  
9. Елювіальні фації, кори вивітрювання.  
10. Відклади тимчасових потоків.  
11. Відклади джерел та карстових порожнин.  
12. Річкові відклади.   
13. Відклади озер та боліт.  
14. Відклади дельт.  
15. Льодовикові відклади. Геологічні приклади. Корисні копалини 

пов’язані з ними.  
16. Відклади схилів та їх підніжжя. Геологічні приклади. Корисні 

копалини пов’язані з ними.  
17. Типи морських басейнів їх живлення осадочним матеріалом.  
18. Хімічні та фізичні властивості морського середовища. 
19. Умови існування головних груп морських організмів (сучасних та 

вимерлих).  
20. Літоральні відклади. Неритові; Рифові масиви; Батиальні відклади; 

Абісальні.  
21. Відклади внутрішніх морів ненормальної солоності.  
22. Відклади лагун та лиманів.  
23. Характеристика затоки Кара Богаз гол.  
24. Морські вулканогенні відклади. Геологічні приклади. Корисні 

копалини пов’язані з ними. 
25. Загальні принципи методики фаціального аналізу.  
26. Дослідження фізичних та хімічних властивостей за фаціального 

аналізу. 



27. Дослідження петрографічних ознак за фаціального аналізу.  
28. Життя в морі  та значення його розуміння для фаціального аналізу. 
29. Фаціальній аналіз та необхідність комплексного підходу в дослідженні 

ознак порід.  
30. Дослідження палеонтологічних ознак.  
31. Фації та коливальні рухи. Зв’язок фацій зі складками та розривними 

порушеннями.  
32. Зв’язок фацій зі структурами геосинклінальних областей – 

антикліноріями та синкліноріями.   
33. Зв’язок фацій з глибинними розломами.  
34. Принцип складання літофаціальних та палеогеографічних карт. 
35. Літогенетичний метод. 
36. Практичне значення фаціального аналізу Формаційний аналіз. 
37. Ряди та групи формацій.  
38. Сутність поняття про осадочні формації.  
39. Вапнякові та гіпсо-доломітові субформації; Рифові  субформації. 
40. Субформації пластових фосфоритів. 
41. Бокситові субформації. 
42. Кварц-піщані формації. Геологічне поширення. Корисні копалини. 
43. Вугленосні боксит-залізисті формації; Геологічне поширення. Корисні 

копалини пов’язані з ними. 
44. Галогенні формації. Геологічне поширення. Корисні копалини.  
45. Моласові Вугленосні; Марганцеві субформації, Оолітові залізорудні 

субформації. Геологічне поширення. Корисні копалини. 
46. Нафтоматеринські формації. 
47. Геосинклінальні формації: Глинисто-сланцеві; Флішеві; Карбонатні; 

Кременисто-вулканогенні; Кременисті-залізисті та осадочно-ефузивні 
залізорудні субформації; Кременисто-марганцеві субформації. 
Геологічне поширення. Корисні копалини.  

 


