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1. Мета дисципліни: вивчення історії та закономірностей геологічного розвитку Землі 
в цілому та земної кори зокрема; вияснення суті геологічних процесів, результати яких 
зафіксовані у гірських породах, неузгодженнях та у характері комплексів решток 
викопних організмів протягом минулих періодів геологічної історії у їх хронологічній 
послідовності та у географічному розміщенні; розгляд закономірностей еволюції 
органічного світу. 

 
2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Базові знання із загальної геології, палеонтології, мінералогії, літології. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
«Історична геологія» вивчає історію і закономірності геологічного розвитку Землі, 

встановлює послідовність утворення гірських порід, вивчає етапи розвитку органічного 
світу, закономірності прояву у часі різних геологічних процесів; умови утворення 
корисних копалин тощо; базується на даних стратиграфії, палеонтології, літології, 
петрології, геохімії, тектоніки, регіональної геології і геофізики. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
― вивчення та засвоєння методів історико-геологічних досліджень;  
― пізнання геологічної історії та закономірностей розвитку земної кори: визначення 

послідовності утворення порід, як результатів проявів геологічних процесів, та 
періодизація геологічної історії (завдання стратиграфічні і геохронологічні);  

― з’ясування умов формування осадових порід (завдання палеогеографічні);  
― еволюція органічного світу (завдання палеонтологічні);  
― історія розвитку структур земної кори (завдання тектонічні) та магматизму. 

 
5. Результати навчання: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і 
навчання 

Форма/Мето
ди 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Предмет, об’єкт вивчення та завдання 
історичної геології. Методи визначення 
відносного та абсолютного віку гірських 
порід. 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

1.2 Категорії хроностратиграфічних шкал. 
Міжнародну хроностратиграфічну 
шкалу. Критерії виділення 
стратиграфічних одиниць та їх типи. 
Поняття про фації та формації. Основи 
фаціального аналізу. Методи 
реконструкції палеогеографічних обста-
новок. 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

1.3 Основні положення вчення про 
платформи та рухливі (геосинклінальні) 
пояси; стадії їх розвитку. Плитний етап 
розвитку. Розвиток земної кори у часі і у 
просторі та її будову; формування 
молодих платформ та їх будову. 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

1.4 Історію геологічного розвитку Землі у 
докембрії: архейський еон (ео-, палео-, 
мезо- і неоархей); протерозойський еон 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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(палео-, мезо- і неопротерозой; періоди 
протерозою).  

1.5 Історію геологічного розвитку Землі у 
палеозої: у кембрійському, ордовицькому, 
силурійському, девонському, кам’яновугі-
льному і пермському періодах (системах). 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

1.6 Історію геологічного розвитку Землі у 
мезозої: у тріасовому, юрському та 
крейдовому періодах (системах). 

Лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

1.7 Історію геологічного розвитку Землі у 
кайнозої: у палеогеновому, неогеновому і 
антропогеновому періодах (системах).  

лекція, самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

2.1 Визначати вік осадових відкладів та 
послідовність їх формування за 
допомогою методів визначення 
відносного віку гірських порід 

практичне заняття усне опиту-
вання 

До 10,0% 

2.2 Розчленовувати розрізи гірських порід, 
виділяти певні закономірності у 
розвитку земної кори та розуміти 
причини, які зумовили ці закономірності; 

лекція,практичне 
заняття, 

самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

2.3 Визначати основні різновікові структурні 
елементи земної кори на геологічних та 
тектонічних картах, пояснювати 
геологічну історію їх формування. 

лекція,практичне 
заняття, 

самостійне 
навчання 

усне опиту-
вання 

До 10,0% 

 

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
1.
7 

2.1 2.2 2.3 

ПР01. Бути свідомим громадянином України та активним 

членом громадянського суспільства на засадах  верховенства 

права та дотримання прав і свобод людини. 
        +  

ПР04. Збирати, обробляти та аналізувати геологічну, 

геофізичну,  гідрогеологічну та інженерно-геологічну 

інформацію.  

+ + + + + + + + + + 

ПР05. Використовувати усно і письмово професійну українську 

мову. 
+ + + + + + + + + 

+ 

ПР09. Визначати основні характеристики, процеси, історію та 

склад Землі як планетарної системи, що обумовлюють 

нафтогазоносність її надр, фізико-механічні властивості ґрунтів 

та прогнозувати їх поведінку під впливом природних процесв, 

володіти ГІС-технологіями. 

   + + +  +   

ПР11. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у межах геологічного середовища, їх 

властивості та притаманні їм процеси, застосовувати 

оптимальний комплекс сучасних аналітичних методів для 

визначення хімічного складу відібраних проб, класифікувати 

відомі нафтогазоносні об’єкти, оцінювати їх масштаби та 

потенційні ресурси у середовищі ГІС, за їх властивостями та 

процесами. 

       + + + 

ПР13. Здатність щодо організації робіт відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності й охорони праці в геологічній галузі та 
       +   
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нафтогазовидобувній промисловості. 

ПР14. Узагальнювати, обробляти та використовувати одержану 

геолого-геофізичну, геохімічну, мінералогічну та 

петрографічну інформацію при вирішенні фундаментальних та 

прикладних завдань з використанням геоінформаційних систем 

в Наук про Землю. 

 +      +  + 

ПР16. Розуміння і доведення для непрофесіоналів соціальної 

функції і ролі геоінформаційних технологій в геології.          + 

Структура навчальної дисципліни: лекційні і практичні заняття, самостійна робота 
студентів. 
 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
― семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота 1 по основних принципах та методах історичної геології –  

20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
2. Контрольна робота 2 по історії геологічного розвитку Землі у докембрії та палеозої –  

20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
3. Контрольна робота 3 по історії геологічного розвитку Землі у кайнозої –  

20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
- підсумкове оцінювання знань у кінці семестру проводиться у вигляді письмового 

іспиту. Максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. На іспиті студент 
письмово відповідає на три запитання білету. Письмово викладені знання студент 
доводить і обґрунтовує на геологічних, тектонічних та ін. картах під час спілкування із 
екзаменаційною комісією. Під час усного обґрунтування студенту можуть бути задані 
додаткові запитання у рамках програми навчальної дисципліни. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 
 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 ЗМ3/Частина 3 Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 

Максимум 20 20 20 40 100 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 
7.2. Організація оцінювання: Можлива максимальна кількість балів за кожну 

модульну контрольну роботу складає 20 (мінімальна – 12). Можлива максимальна 
кількість балів, отриманих на іспиті, складає 40 (мінімальна – 24). 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується із урахуванням 
оцінок за 3 контрольні роботи (змістові модулі) та за результатами складання 
іспиту. 

7.3.Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ. 

1 Тема 1. Визначення віку гірських порід. 8 2 5 
2 Тема 2. Стратиграфія та геохронологія 2 2 5 
3 Тема 3. Методи історико-геологічного аналізу 8 4 5 
4 Тема 4. Розвиток земної кори у часі та її будова 2 4 5 
 Контрольна робота 1 1   

Розділ 2. ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ 

5 
Тема 5. Історія геологічного розвитку Землі у 

докембрії 
4 4 10 

6 
Тема 6. Історія геологічного розвитку Землі у 

палеозої 
7 4 20 

 Контрольна робота 2 1   

7 
Тема 7. Історія геологічного розвитку Землі у 

мезозої 
6 4 15 

8 
Тема 8. Історія геологічного розвитку Землі у 

кайнозої 
2 4 10 

 Контрольна робота 3 1   
 ВСЬОГО 42 28 75 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 42 год. 
Практичні заняття - 28 год. 
Консультації – 5  год. 
Самостійна робота - 75 год. 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основні:  
1. Богданов Ю.А. и др. Происхождение и развитие океанов.- М.: Мысль, 1978.- 160с. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 

1985.- 423с. 
3. Гриценко В.П. Палеонтологія: Навч. посіб.- Київ: ВПЦ «Київ. ун-тет», 2005.- 282с. 
4. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е издание).-М.: Издат. 

центр „Академия”, 2011.- 464с. 
5. Іванік О.М., Мєнасова А.Ш., Крочак М.Д. Загальна геологія. Навчальний посібник. – Київ.- 

2020. – 205 с. 

6. Крочак М.Д., Мєнасова А.Ш. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2011. – 223с. 

7. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1.-Докембрий.– М.: Изд-во МГУ, 1980.- 344с. и Т.2.-
Палеозой. – Изд-во МГУ, 1985.- 381с. 

8. Немков Г.В. и др.. Историческая  геология.– М.: Недра, 1986.- 348с. 
9. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н,А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 

448с. 

Додаткові: 
1. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. – К.: Наук. думка, 1983.- 164с. 
2. Гречишникова И.А., Левицький Е.С. Практические занятия по исторической геологии. – М.: 

Недра, 1979.- 168с. 
3. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Т. 1-5, 1984-91. 
4. Кагарманов А.Х. Геология Африки и Аравии. – Л.: Недра, 1987.- 151с. 
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5. Криштофович А.Н. Палеоботаника. – Л.: Гостоптехиздат., 1957.- 650с. 
6. Мейен С.В. Следы трав индейских. – М.: Мысль, 1981.- 146с. 
7. Михайлова И.А.. Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 1-2: Учебник.- М.: Изд-во МГУ, 1997.- 

448с. и 496с. 
8. Найдин Д.П., Похиалайнен В.П., Кац Ю.И. и др. Меловой период. – М.: Надра, 1986.- 260с. 
9. Рябенко В.А., Міхницька Т.П. Рифей України.- К.: НАНУ, ІГН, 2000.- 178с 
10. Стратиграфічний кодекс України.- Київ: НСКУ, 1997.- 39с. 
11. Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях Геологического 

института АН СССР.-М.: Наука, 1981.- 126с. 
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Питання до іспиту 

1. Загальна стратиграфічна шкала докембрію України. 

2. Принцип тектонічного районування складчастих областей. 

3.Докембрійські епохи складчастості, час проходження. 

4. Герцинський тектогенез, фази, час проходження. 

5. Тихоокеанський (мезозойський) тектогенез, фази, час проходження. 

6. Альпійський тектогенез, фази, час проходження. 

7. Визначення еволюційних етапів у геологічному розвитку Землі, їх характерні ознаки. 

8. Визначення революційних етапів у геологічному розвитку Землі, їх характерні ознаки. 

9. Визначення поняття „фація” та різноманітність його тлумачень. 

10. Трансгресивна серія відкладів (фацій). 

11. Регресивна серія відкладів (фацій). 

12. Трансгресивно-регресивний цикл седиментації. 

13. Формація, типи формацій. 

14. Морські фації, їх поділ за літологією та біономією. 

15. Континентальні фації, їх різновиди та характерні ознаки. 

16. Перехідні фації та їх особливості. 

17. Фаціальний аналіз морських відкладів та відновлення палеогеографічних та палеобіологічних 

умов древніх епіконтинентальних морів. 

18. Відновлення палеогеографічних умов древньої суші. 

19. Характерні особливості геологічної будови складчастих областей та платформи. 

20. Поняття про платформу, структурні поверхи платформи та їх вік. 

21. Поняття про геосинкліналь (геосинклінальний пояс). 

22. Характерні ознаки ділянок земної кори, які пережили геосинклінальний етап розвитку. 

23. Основні положення вчення про геосинкліналі та платформи. 

24. Перша стадія розвитку геосинкліналі, її характеристика. 

25. Поняття про міо- та евгеосинкліналь, місця формування, особливості розвитку. 

26. Друга стадія розвитку геосинкліналі, її характеристика. 

27. Третя стадія розвитку геосинкліналі, її характеристика. 

28. Еволюція магматизму на протязі розвитку геосинкліналей. 

29. Геосинклінальні формації: їх склад, зв’язок із стадіями розвитку геосинкліналей, послідовність 

формування, місця розташування у їх межах. 

30. Співвідношення формацій (поняття тектонічне, структурне) і фацій (поняття фізико-географічне, 

ландшафтне). 

31. Принципи тектонічного районування. 
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32. Основні структурні елементи платформ: щити і плити. Структурні елементи плит: антеклізи; 

синеклізи. Дати визначення всім цим структурним елементам. 

33. Поділ платформ і складчастих областей за віком складчастої основи (фундаменту). 

34. Структурні поверхи платформ і складчастих областей, особливості структурних поверхів цих 

ділянок земної кори, їх подібність та відмінності. 

35. Структурні поверхи платформ і складчастих областей як результат геосинклі-нального, ерогенного 

і платформного етапів розвитку структур земної кори. 

36.Тектоніка літосферних плит. 

 

 


