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1.Мета дисципліни: – висвітлення питань походження, еволюції та закономір-
ностей розвитку органічного світу геологічного минулого та стратиграфічного, 
палеоекологічного та породоутворюючого значення палеонтологічних об'єктів. 
 

2.Вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіти базовими знаннями у білогії та географії. 
3.Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Частина 1 Палеонтологія з комплексної дисципліни  «Біостратиграфічні 
дослідження» включає викладання базових положень синтетичної теорії еволюції, 
основних правил палеонтологічної систематики та номенклатури, деяких найбільш 
істотних екологічних закономірностей існування біоти та розгляд основних таксонів 
фауни і флори геологічного минулого. 
Лабораторні заняття спрямовані на оволодіння студентами навичок первинної 
обробки палеонтологічних даних (користування лупою, бінокулярним мікроскопом, 
робота із визначниками тощо). Студенти знайомляться також із морфологією 
викопних об'єктів (із основною увагою на діагностичні інформативні та фаціальні 
значимі ознаки). 

 

4.Завдання: 
― ознайомлення із основними закономірностями філогенетичного розвитку 
життя на Землі в геологічному минулому; 
― розгляд основних груп фауни і флори (рангу типу або відділу), їх походження, 
таксономічного складу, морфології, екології, стратиграфічного і 
породоутворюючого значення; 
― оволодіння навичками морфологічної діагностики викопних решток, для 
ортостратиграфічних груп - до рівня роду, для парастратиграфічних – до рівня 
родин для тварин, до рівня порядку для рослин. 
― формування уявлень про основні етапи розвитку біоти в геологічному 
минулому і набуття первинних навичок визначення відносного геологічного віку 
відкладів за викопними рештками фауни і флори. 

5.Результати навчання за дисципліною:  
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 Еволюцію органічного світу в 
експозиції палеонтологічного 
музею. 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

письмова 
робота 

до 3,0% 

1.2 Предмет, завдання таметоди 
палеонтології. Закономірності 
еволюції. 

лекція, самостійне 
навчання 

усне  
опитування 

до 3,0% 

1.3 Форми збереженості викопних 
решток. Речовий склад скелетів 
організмів. Класифікацію 
організмів за способом існування.  

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

письмова 
робота 

до 3,0% 

1.4 Таксономію та систематику. 
Правила номенклатури. Основні 
теорії походження органічного 
світу. 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

усне  
опитування, 
письмова 
робота 

до 6,0% 

1.5 Класифікацію надцарства 
Прокаріота: ціанеї, бактерії, 
віруси.  
Класифікацію надцарства 
Еукаріоти: тварини, рослини, 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

усне опитування, 
письмова 
робота 

до 6,0% 
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гриби. 
1.6 Систематику нижчих та вищих 

рослинин .Їх положення у 
стратиграфічній шкалі, 
геологічне та палеогеографічне 
значення 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опитування до 3,0% 

1.7 Систематику одноклітинних 
тварин тип саркодові, клас 
форамініфера та клас радіолярія 

лекція, самостійне 
навчання 

 до 3,0% 

1.8 Систематику несправжніх 
багатоклітиннихтварин:  
тип археоциати, тип губки.  
Особливості будови тіла та 
геологічне хначення 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

усне опитування, 
письмова 
робота 

до 6,0% 

1.9 Систематику справжніх 
багатоклітиннихтварин 
настепних типів: 
Кишковопорожнинні (сцифоїдні, 
гідроїдні, коралові поліпи), 
Кільчасті черви (поліхети), 
Артропода (трилобіти, 
хеліцерові, ракоподібні, комахи), 
Молюски (скафоподи, 
гастроподи, бівальвії, 
тентакуліти головогногі). 
Брахіоподи. 
Моховатки. 
Голкошкірі (ехінозоа,цистоідея, 
бластоідея, кріноідея). 
Напівхордові (граптоліти) 
Хордові. 
 Відмінності у будови їх тіла, 
умови існування, геологічне, 
стратиграфічне та 
палеогеографічне значення. 

лекція, самостійне 
навчання 

усне опитування до 50,0% 

2.1 Діагностувати 
ортостратиграфічні групи 
викопних решток до рівня роду. 

робота з колекціями, 
самостійне навчання 

письмова робота до 5,0% 

2.2 Діагностувати 
парастратиграфічні групи 
викопних решток до рівня родин 
для тварин, до рівня порядку для 
рослин. 

робота з колекціями, 
самостійне навчання 

письмова робота до 5,0% 

2.3 Визначати відносний геологічний 
вік відкладів за викопними 
рештками фауни та флори 

робота з колекціями, 
самостійне навчання 

письмова робота до 5,0% 

2.4 Визначати палеогеографічні 
умови та умови 
осадконакопичення на момент 
цснування викопного оганізма 

робота з колекціями, 
самостійне навчання 

письмова робота до 2,0% 

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

7.1.Форми оцінювання студентів: 
1. семестрове оцінювання (Частина 1 Палеонтологія):  
1) Модульна контрольна робота 1 по теоретичним положенням палеонтології та по 

систематиці органічного світу – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 
2) Лабораторні заняття та колоквіуми  – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

 
2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  іспит проводиться по завершенню всієї 
дисципліни «Біостратиграфічні дослідження». Максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. На іспиті студент письмово відповідає на чотири запитання білету 
та визначає набір виданих йому викопних палеонтологічних решток. Письмово 
викладені знання студент доводить і обґрунтовує у спілкуванні 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. 
 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

 ЗМ1/Частина 
1 

Лабораторні 
заняття 

ЗМ2/Частина 
2 

ЗМ3/Частина 
3 

ЗМ4/Частина 
4 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Частина 1 Палеонтологія Частина 2 Стратиграфія 

Мінімум 6 12 6 6 6 24 60 

Максимум 10 20 10 10 10 40 100 

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

7.2.Організація оцінювання: В частині 1 палеонтологія: проводиться одна 
контрольна робота та 7 лабораторних  занять. Можлива максимальна кількість 
балів за модульну контрольну роботу складає 10 (мінімальна – 6). Можлива 
максимальна кількість балів на лабораторних заняттях складає 20 балів. По 
завершенню всієї дисципліни «Біостратиграфічні дослідження» проводиться екзамен, 
де можлива максимальна кількість балів складає 40 (мінімальна – 24). 
Підсумкова оцінка з комплексної навчальної дисципліни «Біостратиграфічні 
дослідження», яка складається із двух частин (частина 1. «Палеонтологія» і 
частина 2. «Стратиграфія»)  розраховується із врахуванням оцінок за 4 
контрольні роботи, за лабораторні заняття 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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88..ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Частина 1 ПАЛЕНТОЛОГІЯ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції лабораторні С/Р 

РОЗДІЛ 1 Теоретичні положення палеонтології 

1 

Тема 1. Предмет палеонтології, Форми та типи 
збереженості, закономірності еволюції. 
Таксономія та систематика. Правила 
номенклатури. 

4  4  6 

2 
Тема 2. Надцарства: Прокаріота (ціанеї, бактерії, 

віруси) та Еукаріота (тварини, рослини, гриби). 
Нижчі рослини. Вищі рослини. 

4  4  8 

 Контрольна робота 1 2   

РОЗДІЛ 2 Система органічного світу 

3 
Тема 3. Типи:найпростіші, губкові, археоциати, 

моховатки. 4  2  16 

4 
Тема 4. Типи: черви, молюски, брахіоподи, 

членистоногі. 10 14  20 

5 Тема 5. Типи: напівхордові і хордові. 4  4  10 

 ВСЬОГО 28 28 60 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Лабораторні заняття – 28 год. 
Консультації - 4 год. 
Самостійна робота - 60 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
Основна:  

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

2. ВладимирскаяЕ.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии – Л.: Недра, 
1985, 423с. 

3. Гриценко В.П. Палеонтологія – Київ ВПЦ „Київський університет”.- 2005.- 281с.  
4. Давиташвили Л.Ш. Курс палеонтологии – М., Л.: Гос изд-во геол. лит., 12949. 835с. 
5. Данукалова Г.А.. Палеонтология в таблицах. Методическое руководство. Тверь: 

Издательство ГЕРС, 2009.— 196с. 
6. Друщиц В.В., Обручева О.П. Палеонтология, 1971, 400с.  
7. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1997. Ч. 2. – 

495 с. 
8. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. Общая палеонтология – М.:Изд-во 

Московского университета, 1989, 384с. 
9. The Geologic time scal 2012. 

Додаткова: 
1. Борисяк А.. Из истории палеонтологии (идея эволюции). - Ленинград: Ленгиз, 1926. - 

37с. 
2. Палеонтологія, палеоекологія, еволюційна теорія, стратиграфія: словник-довідник 

/За редакцією В.П.Макридіна та І.С.Барскова. – Харків: ”Око”, 1995. – 288с. 


