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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з досягненнями сучасної палеонтології, 
особливою роллю мікропалеонтології в новітніх стратиграфічних дослідженнях, 
можливостями різних груп мікропалеонтологічних решток та значенням мікрофосилій 
для побудови зональних біостратиграфічних шкал різного рангу, рішення задач 
палеогеографії і пізнання загальних закономірностей еволюції органічного світу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Успішне володіння окремих дисциплін ОР Бакалавр  за спеціальністю 103-Науки про 
Землю та інших споріднених  спеціальностей. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти знайомляться з загальними питаннями виникнення життя, прото- і 
еукаріотності, першими багатоклітинними представниками органічного світу. 
Відбувається знайомство з загальними відомостями про мікропалеонтологію як науку; 
висвітлюється історія становлення, її складові частини; загальні уявлення про основні 
групи мікроорганізмів. Також розглядаються методи лабораторної обробки порід для 
вилучення карбонатних, кременевих та органікостінних мікрофосилій; студенти 
опановують методику мікропалеонтологічних досліджень, вивчають морфологію, 
систематику, еволюцію та спосіб життя ряду груп викопних організмів. 
4. Завдання: 

- ознайомити студентів із теоретичними основами мікропалеонтології; 
- ознайомити студентів із методами лабораторної обробки різних груп мікрофосилій; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних 

навичок з метою визначення представників різних груп мікрофосилій; 
- засвоєння студентами базових знань про головні теоретичні і практичні досягнення 

сучасної мікропалеонтології. 
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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Метод застосування споро-
пилкового аналізу для вікових 
характеристик гірських порід 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Проблему виникнення 
еукаріотності у раньому 
докембрії. Основні 
характеристики строматолітів.  

лекція, лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Особливості виникнення 
багатоклітинності у пізньому 
докембрії. 

лекція, лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Принципи системного підходу до 
вивчення мікрофосилій 

лекція, лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 25% 

2.1 Працювати з апаратурою для 
мікропалеонтологічних 
досліджень 

Лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

лабораторні 

роботи  
до 10% 

2.2 Застосовувати  методи 
лабораторної обробки для різних 
типів викопних решток 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

лабораторні 

роботи 
до 10% 

2.3 Визначати і описувати 
представників різних груп 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

лабораторні 

роботи 
до 10% 



мікрофосилій 
3.1 Вміти аргументовано 

підтверджувати свої знання 
особисто. 

самостійне 

самовдосконалення 

Захист 

лабораторних 

робіт 

до 10 % 

4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисті 
рішення. 

самостійне 

самовдосконалення 

Захист 

лабораторних 

робіт, 

виконання 

письмових 

робіт, 

до 5% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР2.Застосовувати свої знання для визначення і вирішення 

проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в 

питаннях палеонтології, стратиграфії, геотектоніки, 

моделювання геологічних процесів і структур, геології 

родовищ корисних копалин та їх геолого-економічної 

оцінки.   

+    + + +   

ПР10.Знати сучасні методи дослідження геологічного 

середовища і вміти їх застосовувати у виробничій та 

науково-дослідницькій діяльності. 
+ + + + + + + + + 

ПР12.Демонструвати здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння 

генерувати нові ідеї в галузі стратиграфії, палеонтології, 

геотектоніки, моделювання геологічних систем, пошуків 

та розвідки родовищ корисних копалин, економічної 

геології. 

    + + + + + 

Структура курсу: лекційні і лабораторні заняття, самостійна робота. 
 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Комплексна контрольна робота по групам мікрофосилій – 20 балів (рубіжна оцінка 
12балів) 

2) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів) 
 

2.Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент виконує письмові завдання. Підсумкове 
оцінювання у формі заліку не є обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 

 

 



Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів Комплексна контрольна робота Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою 
системою та передбачає: виконання 7лабораторних робіт, що включають повний цикл 
опрацювання мікропалеонтологічних зразків(де студенти використовуючи засвоєні 
знання опрацьовують мікропалеонтологічні зразки, для вирішення поставлених 
викладачем задач), проведення 1комплексної контрольної роботи по групам 
мікрофосилій. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку. 

7.3. Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
Самостійна 

робота 

РозділІ. Мікропалеонтологія та її предмет. 

1 Тема 1*Основні положення мікропалеонтології 2 2 10 

2 
Тема 2.Ранній докембрій. Найдавніші сліди 

життя. Царство Cyanobionta. Виникнення 
еукаріотності 

4 2 12 

3 
Тема 3.Пізній докембрій: виникнення 

багатоклітинності. Едіакарські metazoa 
2 2 10 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2Мікропалеонтологічні рештки, особливості їх вивчення та стратиграфічне 

значения 

4 Тема4. Мікрофосилії з карбонатним скелетом 8 2 20 

5 Тема 5.  Мікрофосилії з кременистим скелетом 6 2 20 

6 Тема 6.  Спори та пилок вищих рослин 4 2 15 

7 
Тема 7.  Групи неясного систематичного 

походження 
4 2 15 

 
Залік 

   

 ВСЬОГО 30 18 100 

*Теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг150год.,в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Лабораторні заняття - 18 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота–100год. 
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