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1. Мета дисципліни: засвоєння необхідних теоретичних матеріалів та розуміння 
питань методики, організації та проведення самостійних палеонтолого-
стратиграфічних наукових досліджень; підготовка до самостійного виконання 
наукової роботи з метою написання магістерської роботи. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Володіння навичками самостійної наукової роботи у галузі наук про Землю 

  

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
формується аспект геологічного наукового світогляду магістрів у розумінні та 
оволодінні методичними і методологічними принципами проведення 
палентолого-стратиграфічних  наукових досліджень та виконання і оформлення 
самостійних науково-дослідницьких робіт у науках про Землю з метою написання 
магістерської роботи. 

4. Завдання: 
 оволодіння студентами концептуальних принципів палеонтологічного та 

стратиграфічного аналізу; 
 використання у самостійній науковій діяльності методики підготовки об’єкта 

досліджень, специфіки застосування палеонтолого-стратиграфічних методів 
та засобів наукового дослідження; 

 вивчення та засвоєння необхідних теоретичних і методологічних знань про 
організацію та проведення науково-дослідницької діяльності; 

 методико-методологіна підготовка до самостійного проведення наукових 
досліджень. 

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/Ме
тоди 

оцінюванн
я 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Напрями наукових досліджень в області 

палеонтології та стратиграфії. 
Методологію, методику і методи 
палеонтолого-стратиграфічних 
досліджень. 

лабораторна 
робо-та, 

самостійне 
навчання 

письмова 
робота 

до 25,0% 

1.2. Методично опрацьовувати фондові 
матеріали та опубліковану наукову 
літературу за темою наукової 
роботи/дослідження. Розробляти і 
користуватися інформаційною базою 
наукового дослідження. 

самостійне 
навчання 

письмова 
робота 

до 10,0% 

1.1 Методику теоретичних та експери-
ментальних досліджень.  

семінар, самостій-
не навчання 

письмова 
робота 

до 25,0% 

2.1. Упорядковувати, узагальнювати 
матеріали польових та камеральних 

досліджень у магістерській роботі. 

семінар, самостій-
не навчання 

 до 10,0% 

2.2. Розробляти попередній план   /зміст 
роботи/ дослідження за темою 
магістерської роботи. 

семінар, самостій-
не навчання 

 до 10,0% 

2.3. Виявляти важливі палеонтологічні 
маркери 

лабораторна 
робота 

 до 10,0% 

2.4. Проводити дослідження 
палеонтологічним та 
мікропалеонтологічним методами. 

лабораторна 
робота 

письмова 
робота 

до 10,0% 



 4 

Структура навчальної дисципліни: лабораторні і семінарські заняття, самостійне 
навчання. 

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів. Оцінювання проводиться за модульно-
рейтинговою системою та за результатами заліку. 

3-семестр: 

 Семестрове оцінювання: 
1) Контрольна робота 1 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

2) Контрольна робота 2  – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

3) Оцінка за роботу на семінарах та лабораторних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 

36 балів). 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку 1 виставляється за результатами 
3 –го семестру: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 12 балів. Під час 
заліку студент виконує залікову роботу із використанням знань щодо проведення 
різних методів стратиграфічних досліджень.  Підсумкове оцінювання у формі 
заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання 
студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік (З1) виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж 3-го семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або  

залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

7.2.1. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає у 3-му семестрі: проведення  5 семінарських занять, виконання 4 

лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 

вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та  2 

письмових модульно-контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

письмового заліку. 

4-й семестр: 

 Семестрове оцінювання: 
1) Контрольна робота 1 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

2) Контрольна робота 2 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

3) Оцінка за роботу на семінарах та лабораторних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 

36 балів). 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку 2 виставляється за результатами 
4 –го семестру: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 12 балів. Під час 
заліку студент виконує залікову роботу із використанням теоретичних та 
методологічних знань щодо організації та проведення науково-дослідницької 

діяльності в сфері палеонтології та стратиграфії.  Підсумкове оцінювання у формі 
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заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання 
студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

 Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік (З2) виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж 4-го семестру.  

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або  

залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

7.2.2.Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає у 4-му семестрі: проведення  3 семінарських занять та 3 

лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 

вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та 

проведення 2 письмові модульно-контрольні робити. Підсумкове оцінювання проводиться 

у формі письмового заліку. 
 
Підсумпокве оцінювання у формі заліку виставляється як середньо-арифметична 
сума балів за результатами заліків у  3 та 4 семестрі - [(З1+З2)/2= Зпідсум.] 

7.3.Шкала відповідності 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 
 

8.ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛАБОРАТОРНИХ І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні семінарські Самостійна робота 

Розділ 1. Сучасні методи комплексних палеонтолого-стратиграфічних 
досліджень та їх прикладне значення 

1 

Тема 1. Методи комплексних 
стратиграфічних 
досліджень та їх 
значення для сучасних 
практичних 
геологічних робіт. 

 8 14/6* 56/65* 

Розділ 2. Тенденції розвитку та вдосконалення сучасної стратиграфії 

2 

Тема 2. Застосування в 
стратиграфії різних 
методів 
(палеонтологічний, 
мікропалеонтологічни
й, ізотопні визначення, 
літологічний, 
геохімічний та інші) 
для складання 
стратиграфічної 

 10/2* 8/4* 50/64* 
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колонки. 

3 

Тема 3. Методологічні 
підходи деталізації 
стратиграфічних 
підрозділів 

 10/8* 10/4* 46/63* 

4 Контрольна робота 2   2  

5 Залік 1     

Розділ 3. Необхідні  теоретичні та методологічні знання щодо організації та 
проведення науково-дослідницької діяльності в сфері палеонтології та стратиграфії. 

6 

Тема 3. Методика 
теоретично-
експериментальних 
палеонтолого-
стратиграфічних 
досліджень. Попередній 
план (зміст) власного 
наукового дослідження 
за темою магістерської 
роботи. 

 10/4* 10/4* 52/70* 

7 Контрольна робота 2   2  

8 Залік 2     

 ВСЬОГО 0 38/16* 44/18* 214/262* 
* за індивідуальним планом 

Загальний обсяг 300/10* год., в тому числі: 
Лекцій – 0 год. 
Лабораторні заняття – 38/4 *год. 
Семінарські заняття – 44/4* год. 
Самостійна робота – 214/262* год. 
Консультації – 4 год. 
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