
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Метою дисципліни є опанування студентами методів обробки палеонтологічного 
матеріалу з метою практичного застосування палеонтологічних даних для вирішення 
ряду завдань біостратиграфії, палеоекології, систематики та еволюції органічного світу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Немає. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Навчальна дисципліна «Методи палеонтолого-стратиграфічних досліджень» 
передбачає ознайомлення студентів з групою об’єктів палеонтології, оволодіння 
методикою палеонтологічних досліджень на підставі знань про морфологію, 
систематику еволюцію та спосіб життя ряду груп викопних організмів. Вирішенні 
проблем щодо надійності палеонтологічних даних (тобто, їх відповідність 
прижиттєвому стану об’єкту, що вивчається), діагностики (як діагностувати об’єкти за 
відсутності виразних зовнішніх відмін між ними) та проблема природного і 
обґрунтованого біостратиграфічного розчленування розрізів (яка полягає у виявленні 
відмін в якісному і кількісному складі ориктоценозів тощо). Для вирішення таких 
проблем необхідно вивчення питань фаціального аналізу, аналізу тафономічних 
факторів, а також основні моменти популяційної екології; основи порівняльно-
морфологічного і морфометричного аналізу решток, еволюцію угрупувань та 
екосистем, а також передбачає ознайомлення студентів з методиками пошарового 
відбору зразків тих груп організмів, що найбільш придатні для отримання серійного 
матеріалу (діатомові водорості, кокколітофориди, форамініфери, палінофлора), методи 
підготовки зразків для визначення, складання таблиць частот розподілу, їх 
опрацювання за допомогою методів математичної статистики. 

 
4. Завдання: 

- ознайомити студентів із принципами етикетування та каталогізації 
палеонтологічних зразків; 

-  орієнтуватися в особливостях організації польових та камеральних робіт; 
- ознайомити з методами фіксації та препарування зразків в полі та лабораторних 

умовах, методами визначення палеонтологічних решток: іконографічний, метод 
порівняння тощо; 

- навички у застосуванні методу математичної статистики для палеонтологічних 
вибірок; 

- оволодіння вмінням створювати препарати для мікроскопічного дослідження;  
- визначати вік гірських порід за викопними рештками, що в них містяться ; 
-  працювати з мікроскопом; 

 
5. Результати навчання:  

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

та відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Методи визначення палеонтологічних 

решток 
Лекція, семінар Письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Основні правила зоологічної 

номенклатури 
Лекція, практичне 
заняття, семінар 

Письмова 

робота 
до 15% 

1.3 Проблеми палеонтології Лекція, практичне 
заняття, семінар 

Письмова 

робота 
до 20% 



2.1 Визначати та препарувати зразки 

викопної флори і фауни  
Лекція, практичне 
заняття, семінар 

Письмова 

робота 
до 15% 

2.2 Складати описи скам’янілостей Лекція, семінар Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Працювати з мікроскопом Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Чітко формулювати думку і 

аргументовано підтверджувати свої 

знання особисто 

Усна відповідь, 
самовдосконалення 

Захист 
практичних 
робіт, залік 

до 10% 

4.1 Розуміння персональної 

відповідальності за особисті рішення. 
самовдосконалення Захист 

практичних 
робіт, 
виконання 
письмових 
робіт, іспит 

до 10% 

Структура курсу: лекційні, семінарські і практичні заняття. 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання: 
 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота «Особливості збору макроскопічних палеонтологічних решток у 

відслоненнях» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота  «Динаміка угрупувань та палеогеографія» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 

балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних та семінарських заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 18 

балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмового екзамену: максимальна оцінка 40 балів, 

рубіжна оцінка 24 балів. Проводиться письмовий іспит де студент спочатку готовиться а 

потім відповідає на теоретичні питання з методів палеонтолого-стратиграфічних 

досліджень перед екзаменатором.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 ЗМ1 ЗМ2 екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24  60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. Оцінка за іспит 

не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
 

7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання 4 практичних робіт та підготовити 4 теми семінарських занять (де 

студенти мають продемонструвати набуті практичні навички та вирішити поставлені 

задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових 

модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного 

іспиту. 

 



7.3. Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

прак-

тичні 

 

семінари 

 

 

самостій
на робота 

Розділ 1.  Особливості збору та препарування зразків.  Описи 

представників різних типів 
 

1 
Вступ. 

Тема 1.  Збір викопних решток у відслоненнях 
6 

2 
2 30 

2 Тема 2.  Препарування решток 6 2 30 

3 Тема 4. Динаміка угрупувань та палеогеографія 6 

2 

2 30 

4 
Тема 5. Особливості морфологічного підходу до 

вивчення викопних організмів 
6 2 30 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2. Проблеми палеонтології 

5 
Тема 6. Проблема природності палеонтологічних 

таксонів надвидового рангу (флора карбону) 
10 2 2 20 

6 
Тема 7.  Морфометричний підхід до діагностики 

викопних решток (трилобіти ордовіку) 
10 2 4 30 

 Контрольна робота 2     

 ВСЬОГО 44 8 14 170 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 240 год.,в тому числі: 

Лекцій – 44  год. 

Практичні заняття – 8 год. 

Семінари – 14 год 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 170 год. 
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Контрольні питання до іспиту 

1. Опис розрізів. 

2. Пошуки викопних решток.  
3. Особливості відбору зразків з рештками фауни та флори у відслоненнях.  
4. Особливості палеоекологічних спостережень при польових відборах викопного 

матеріалу. 
5. Особливості етикетування та ведення каталогів.  
6. Способи фіксації матеріалу і підготовка до транспортування.  
7. Підготовка матеріалу до лабораторних досліджень. 
8. Методи попередньої обробки: механічні, фізичні та хімічні.  
9. Нові методики дослідження палеонтологічних зразків та особливості фотографування. 
10. Специфіка камеральної обробки викопних решток, особливості препарування.  
11. Пришліфовки, методи травлення, репліки тощо.  
12. Особливості методики виготовлення шліфів для вивчення викопних організмів (на 

відміну від петрографічних).  
13. Виготовлення ацетатних плівок для вивчення внутрішньої будови решток організмів з 

карбонатним скелетом.  



14.   Визначення зразків, робота з визначниками. 
15. Особливості видових та родових ознак різних груп викопної фауни при їх визначенні за 

допомогою палеонтологічних визначників. 
16. Аналіз палеонтологічного матеріалу. 
17. Застосування математичної статистики для вивчення палеонтологічних об’єктів.  
18. Створення баз даних для вивчення палеонтологічних об’єктів. 
19. Загальна характеристика червоних водоростей, особливості їх вивчення, геологічне 

значення. 
20. Особливості вивчення граптолітів.  
21. Внутрішня будова коралів та методика її вивчення.  
22. Вивчення внутрішньої будови брахіопод, значення знання внутрішньої будови для 

визначення видів брахіопод. 
23.  Голкошкірі особливості їх будови та методики вивчення (морські їжаки, морські лілеї, 

морські зірки), геологічне значення. 
24.  Методика вивчення членистоногих (ракоскорпіони, трилобіти, комахи тощо). 
25. Створення препаратів для дослідження головоногих молюсків.  
26. Матеріали для закріплення та склеювання.  
27. Методи препарування палеонтологічних решток з м’яких порід.  
28. Методи геолого-палеонтологічних досліджень.  
29. Палеогеографічне районування суходолу (флора карбону). 
30. Реконструкція філогенезу (Bellemnitida). 
31. Виготовлення препаратів з торфу за методикою інституту географії.  
32. Створення препаратів для дослідження хребетних. 
33. Оформлення музейних зразків.  
34. Правила підготовки палеонтологічних матеріалів до друку. 
35. Вимоги до складання описів. 
36. Написання та публікація статті. 

 


