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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна              «Історична геологія» 

 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «_____бакалавр___» галузі знань 0401 – «Природничі науки»  

 
з напряму підготовки __040103 – «Геологія»__, спеціальності (спеціалізації) - Геологічна 
зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин__ 

 
Дана дисципліна _______________нормативна____________________________ 

 
 за спеціалізацією ____ «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». 

 
Викладається у __VI____ семестрі __III__ курсу ____в обсязі – 180 год. 

 
( _5_ кредитів ECTS) зокрема: лекції – 56 год.,  лабораторні – 28 год., самостійна робота – 96 
год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом. 

 
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. 

Завдання – вивчання та засвоєння методів історико-геологічних досліджень; пізнання 
геологічної історії та закономірностей розвитку земної кори: визначення послідовності 
утворення порід 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. 

Структура курсу: Курс складається із 3-ох змістових модулів та 8 тем. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: - теоретичний матеріал у обсязі усього курсу „ Історична геологія з основами 
палеонтології”, який передбачений навчальною програмою дисципліни; 

- керівні форми викопних організмів для усіх періодів хроностратиграфічної шкали; 
вміти: - визначати родову та видову назву решток викопних організмів; 

- визначати вік осадових відкладів та послідовність їх формування за допомогою методів 
визначення відносного віку гірських порід, проводити кореляцію цих утворень; 

- відбирати необхідні зразки для визначення абсолютного віку гірських порід та мінералів 
та знати методику визначення цього віку різними методами; 

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

- виявляти закономірності у геологічному розвитку Землі та знати геологічну будову 
структурних поверхів (ярусів) основних різновікових структур земної кори; 

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

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного 
напряму). Навчальна дисципліна „Історична геологія з основами палеонтології” займає чільне 
місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
„бакалавр геології”, оскільки є нормативною дисципліною, яка формує геологічний світогляд 
студента у розумінні основних причин і закономірностей розвитку Землі, земної кори 
зокрема та еволюції органічного світу у їх хронологічній послідовності та географічному 



розміщенні; надає йому розуміння і знань щодо послідовності формування основних 
структурних елементів земної кори та взаємозв‘язку між окремими компонентами 
геологічного середовища (геологічний час - фізико-географічні умови – осадок - порода), що 
всебічно буде розглядатися та вивчатися протягом усього наступного періоду навчання в 
інших геологічних дисциплінах. Тобто, „Історична геологія з основами палеонтології” 
вводить студента у коло головних проблем сучасної геологічної науки, які необхідно 
зрозуміти та засвоїти у процесі вивчення нормативного курсу, що фактично створює 
фундамент для успішного набуття геологічних знань протягом подальшого навчання. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Історична геологія» тісно 
пов’язана із іншими геологічними дисциплінами: «Загальною геологією», «Палеонтологією», 
«Стратиграфією», «Літологією», «Вченням про фації». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 6, а у 

змістовий модуль 3 (ЗМ3) – тема 7. Обов’язковим для іспиту є отримання не менше 60% від 
сумарної максимальної кількості балів (тобто, 20 балів) за 3 модулі та успішне складання 
екзамену.  
Оцінювання за формами контролю : 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  
Min. – 7 

балів 
Max. – 20 

балів 
Min. – 6 

балів 
Max. – 20 

балів 
Min. – 7 

балів 
Max. – 20 

балів 
Модульна контрольна 

робота 1 
Min. – 2 

бали 
Max. – 5 

балів 
    

Модульна 
контрольна робота 2 

  Min. – 1 
бал 

Max. – 5 
балів 

  

Модульна контрольна 
робота 3 

    Min. – 2 
бали 

Max. – 5 
балів 

Практичні завдання Min–5 
балів 

Max–15 
балів 

Min–5 
балів 

Max-15 
балів 

Min–5 
балів 

Max-15 
балів 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються деканатом. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Змістовий 
модуль3 

іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 7 6 7 15 35 
Максимум 20 20 20 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 2 не задовільно 
1 – 34   



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Основні принципи і методи історичної геології.  

Документи історичної геології та визначення віку порід (124 год.). 
ТЕМА 1. Визначення віку гірських порід. (24 год.). 
Предмет, об’єкт вивчення та завдання історичної геології. Документи історичної геології. 
Методи визначення відносного віку гірських порід. Методи визначення абсолютного віку 
гірських порід. 

 
ТЕМА 2. Стратиграфія та геохронологія. (12 год.). 
Критерії виділення стратиграфічних одиниць та їх типи. Категорії стратиграфічних шкал. 

 
ТЕМА 3. Основні методи історико-геологічного аналізу. (29 год.). 
Поняття про фації і формації. Фаціальний метод. Характеристика типу морських фацій. 
Характеристика типу континентальних фацій. Характеристика типу перехідних фацій. 
Основи фаціального аналізу. Методи реконструкції палеогеографічних обстановок. 

 
ТЕМА 4. Тектонічний розвиток земної кори та її будова. (37 год.). 
Положення вчення про рухливі (геосинклінальні) пояси та платформи. Стадії розвитку 
геосинкліналі. Плитний етап розвитку геосинкліналі. Тектоніка літосферних плит. Цикли 
тектогенезів (епох складчастостей) та їх фази. Еволюційний (таласократичний) та 
революційний (геократичний) етапи в історії розвитку Землі. Будова та походження 
океанічних западин. 

 
ТЕМА 5. Докембрійська історія розвитку Землі. (22 год.). 
Архейський еон. Протерозойський еон. Вендський (едіакарський) період (система). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Історія геологічного розвитку Землі у палеозої. (34 год.). 
ТЕМА  6. Палеозойська історія розвитку Землі (34 год.). 
Кембрійський період (система). Ордовицький період (система). Силурійський період 
(система). Девонський період (система). Кам’яновугільний період (система). Пермський 
період (система). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Мезозойська і кайнозойська історія розвитку Землі (22 год.). 
ТЕМА  7. Мезозойська історія розвитку Землі (14 год.). 
Тріасовий період (система). Юрський період (система). Крейдовий період (система). 

 
ТЕМА  8. Кайнозойська історія розвитку Землі (8 год.). 
Палеогеновий період (система). Неогеновий період (система). Четвертинний 
(антропогеновий) період (система). 

 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лабора- 
торні С/Р 

Змістовий модуль 1. Основні принципи і методи історичної геології.  
Документи історичної геології та визначення віку порід (124 год.) 

1 
Тема 1. Визначення віку гірських порід. 

Лекція 1. Предмет, об’єкт вивчення та завдання історичної 
геології. 

2  3 

2 Лекція 2. Документи історичної геології. 2 2 3 

3 Лекція 3. Методи визначення відносного віку гірських порід 2  3 

4 Лекція 4. Методи визначення абсолютного віку гірських 
порід. 2 2 3 

5 
Тема 2. Стратиграфія та геохронологія 

Лекція 5. Критерії виділення стратиграфічних одиниць та їх 
типи. 

2  3 

6 Лекція 6. Категорії стратиграфічних шкал. 2 2 3 

7 
Тема 3. Основні методи історико-геологічного аналізу 

Лекція 7. Поняття про фації та формації. Фаціальний метод. 2  3 

8 Лекція 8. Характеристика типу морських фацій. 2 2 3 
9 Лекція 9. Характеристика типу континентальних фацій. 2  3 

10 Лекція 10. Характеристика типу перехідних фацій. 2 2 3 

11 Лекція 11. Основи фаціального аналізу. Методи реконструк-
ції палеогеографічних обстановок. 2  3 

12 
Тема 4. Тектонічний розвиток земної кори та її будова 

Лекція 12. Основні положення вчення про рухливі 
(геосинклінальні) пояси та платформи. 

2 2 3 

13 Лекція 13. Стадії розвитку геосинкліналі. 2  3 

14 Лекція 14. Плитний стан розвитку. Формування молодих 
платформ та їх будова. 2 2 3 

15 Лекція 15. Тектоніка літосферних плит. 2  3 

16 
Лекція 16. Цикли тектогенезів (епохи складчастостей) та їх 

фази. Еволюційний (таласократичний) та 
революційний (геократичний) етапи в історії 
розвитку Землі. 

2 2 3 

17 Лекція 17. Будова та походження океанічних западин. 2  4 

18 
Тема 5 Докембрійська історія розвитку Землі 

Лекція 18. Архейський еон (еонотема) в історії Землі. 2 2 3 

19 Лекція 19. Протерозойський еон (еонотема) в історії Землі. 2  3 

20 Лекція 20. Вендський (едіакарський) період (система). 2 2 2 

 Модульна контрольна робота 1   2 



Змістовий модуль 2. Історія геологічного розвитку Землі у палеозої (34 год.) 

21 
Тема 6. Палеозойська історія розвитку Землі 

Лекція 21. Кембрійський період (система). 2  4 

22 Лекція 22. Ордовицький період (система). 2 2 4 

23 Лекція 23. Силурійський період (система.) 2  4 
24 Лекція 24. Девонський період (система). 2 2 4 

25 Лекція 25. Кам’яновугільний період (система). Пермський 
період (система). 2  2 

Модульна контрольна робота 2   2 

Змістовий модуль 3. Мезозойська і кайнозойська історія розвитку Землі (22 год.) 

26 
Тема 7. Мезозойська історія розвитку Землі 

Лекція 26. Тріасовий період (система). 2 2 4 

27 Лекція 27. Юрський період (система). Крейдовий період 
(система). 2  4 

28 

Тема 8. Кайнозойська історія розвитку Землі 
Лекція 28. Палеогеновий період (система). Неогеновий 

період (система). Четвертинний період 
(антропоген). 

2 2 2 

 Модульна контрольна робота 3   2 

 ВСЬОГО 56 28 96 
Контрольні модульні роботи проводяться під час самостійної роботи 
Загальний обсяг  180  год., в тому числі: 
Лекцій –  56  год. 
Лабораторних –  28  год. 
Самостійна робота -  96  год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Основні принципи і методи історичної геології.  

Документи історичної геології та визначення віку порід. 
 

ТЕМА  1 
 Визначення віку гірських порід (24 год.) 

 
Лекція 1. Предмет, об’єкт вивчення та завдання історичної геології. – 2 год. 

Курс „Історична геологія з основами палеонтології” про роль у формуванні мінерально-
літологічних особливостей осадових утворень та їх розрізів у різних структурно-фаціальних 
та тектонічно-магматичних умовах земної кори із врахуванням особливостей еволюції 
біосфери. Приклади складної геологічної будови різних ділянок земної кори, як свідчення 
складної та тривалої історії їх геологічного розвитку, Предмет „Історична геологія з основами 
палеонтології”, зміст предмету, об’єкт досліджень; методи досліджень та досягнення 
поставлених завдань; основні завдання нормативного курсу та зв’язок його з іншими 
геологічними дисциплінами. 

Завдання для самостійної роботи (3год.).- Розглянути та проаналізувати головні 
етапи розвитку історичної геології та палеонтології у контексті розвитку та досягнень 
тогочасної науки, визначити теоретичне та практичне значення цих фундаментальних 
геологічних дисциплін та їх зв'язок їх із іншими геологічними науками. 

 
Лекція 2. Документи історичної геології. – 2 год. 

Конкретні геологічні утворення, у яких зафіксовані результати геологічних подій 
минулого: гірські породи (особливо осадові), органічні рештки та перерви у накопиченні 
осадків (незгідності) – варіанти можливостей відновлення фізико-географічних умов 
минулого та тих геологічних і тектонічних процесів, які і зумовили існування давніх 
організмів, формування відповідних відкладів чи негідностей та зумовили причини 
відсутності викопних організмів. 

 
Лабораторна робота 1. Охарактеризувати елементи палеонтології – 2 год. 

1. З’ясувати зміст палеонтології як предмету та її поділ на палеозоологію і 
палеоботаніку. 
2. Пояснити еволюцію органічного світу; онтогенез, астогенез, філогенез; 
незворотність еволюції. 
3. Порівняти морські організми: пелагічні (планктон і нектон) і бентосні; евригалинні 
(стено-), евритермні (стено-) і евритопні (стено-) організми; космополіти та релікти. 
4. З’ясувати форми збереженості тварин і рослин.  
5. Проаналізувати філогенетичну класифікація та її структуру; бінарна номенклатура 
Ліннея. 
6. Пояснити таксономічний поділ органічного світу (царства і їх назви, царство тварин 
і рослин); значення фауни безхребетних. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Опанувати матеріал заняття та вивчити 

основні та додаткові таксономічні одиниці органічного світу згідно класифікації К.Ліннея, 
форми збереження решток викопних організмів. 

 
Лекція 3. Методи визначення відносного віку гірських порід – 2 год. 

Визначення та значення методів історичної геології, їх поділ на дві групи (визначення 
відносного чи абсолютного віку гірських порід), суть і можливості кожного із методів 
визначення відносного віку гірських порід: стратиграфічного, петрографічного, тектонічного, 
палеонтологічного із його видами аналізів, екостратиграфічного, геохімічного, 
палеомагнітного, геофізичних методів та методів визначення відносного віку „німих товщ” та 
інтрузій і умови їх практичного застосування. 



Завдання для самостійної роботи (3 год.) – Засвоїти суть методик проведення 
визначення відносного віку порід різними методами та можливості здійснення кореляції 
одновікових утворень, знати можливості методів, вміти застосовувати комплексність методів 
визначення віку у залежності від геологічних ситуацій. 

 
Лекція 4. Методи визначення абсолютного віку гірських порід – 2 год. 

Різниця між відносною і абсолютною геохронологією, суть явища радіоактивного розпаду 
(материнські та дочірні елементи), період напіврозпаду; поняття про замкнуту систему; про 
накладені геологічні процеси та їх впливове значення. Методи: уран-торій-свинцевий, калій-
аргоновий, рубідій-стронцієвий, самарій-неодимовий, лютецій-гафнієвий, реній-осмієвий, 
радіовуглецевий, колагеновий та рацемізації амінокислот –суть кожного методу, необхідні 
для аналізів мінерали, вага наважок, можливості застосування методів у конкретних 
геологічних умовах та комплексність їх застосування для паралельного контролю отриманих 
даних, похибки результатів. 

 
Лабораторна робота 2. Підцарство одноклітинні (найпростіші) – 2 год. 

1 Зробити загальну характеристику одноклітинних (найпростіших) організмів. 
2. Охарактеризувати тип саркодових та класи: форамініфери і радіолярії – особливості 
будови цих організмів, форми скелетів, умови існування (критична глибина 
накопичення карбонатів) тощо. 
3. Проаналізувати геологічне та породоутворююче значення одноклітинних (найпрос-
тіших) організмів. 
4. Пояснити значення одноклітинних (найпростіших) організмів у стратиграфії. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) – Знати суть методик визначення 

абсолютного віку порід різними методами абсолютної геохронології, необхідні мінерали та 
вміщуючі їх породи, вагу наважок, можливості застосування методів у конкретних 
геологічних умовах та комплексність їх застосування для паралельного контролю отриманих 
даних, похибки результатів. 

 
Контрольні запитання: 
1. Охарактеризувати предмет вивчення, об’єкт досліджень та завдання історичної 
геології. 
2. Проаналізувати суть кожного документа історичної геології та його значення. 
3. З’ясувати значення визначення віку гірських порід та пояснити терміни «відносний 
вік» та «абсолютний вік». 
4. Перерахувати методи визначення відносного віку гірських порід та пояснити: суть, 
значення, можливості та практичне застосування кожного із цих методів. 
5. Перерахувати методи визначення абсолютного віку гірських порід та пояснити: 
суть, значення та практичне застосування кожного із цих методів: необхідні для 
аналізів мінерали, вага наважок, можливості застосування методів у конкретних 
геологічних умовах та комплексність їх застосування для паралельного контролю 
отриманих даних, похибки результатів. 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М,, Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.5-15. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.138-152. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.4-29. 
4. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1. «Докембрий».– М.: Изд-во МГУ, 1980.- С.3-53; 
77-88. 
6. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. – Л.: Гидрометеоиздат., 1985.- С.25-42. 
7. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.7-41. 



8. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е издание, 
перераб.).-М.: Издат. центр „Академия”, 2011. – С.5-47. 
9. Фор Г. Основы изотопной геологии: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989.- С.80-320. 

Додаткова: 
1. Гриценко В.П. Палеонтологія: Навч. посіб. - Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2005.- С.54-58, 95-105. 
2. Гречишникова И.А., Левицкий Е.С. Практические занятия по исторической геологии. – М.: 
Недра, 1979.- С.5-15.  
3. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии. - Л.: Недра, 
1985.- С.8-18. 
4. Михайлова И.А.. Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 1: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1997.- 
С.168-185. 
5. Богданов Ю.А. и др. Происхождение и развитие океанов. - М.: Мысль, 1978.- 160с. 
6. Немков Г.И Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.: Просвещение, 
1980.- С.8-19. 

 
ТЕМА  2 

 Стратиграфія та геохронологія (12 год.) 
 

Лекція 5. Критерії виділення стратиграфічних одиниць та їх типи. – 2 год. 
Виділення етапів в історії геологічного розвитку Землі Інтерпретації результатів відносної 

та абсолютної геохронології, які відображаються в стратиграфічній та геохронологічній 
шкалі; суть стратиграфії та геохронології; стратиграфія як наука та її основні завдання, 
стратиграфічні одиниці (стратони) та критерії їх виділення. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) – Вивчити стратиграфічні одиниці 
стратиграфічної та геохронологічної шкали, їх підпорядкованість та еквівалентність, уміти 
правильно користуватися ними. 

 
Лекція 6. Категорії стратиграфічних шкал. – 2 год. 

Категорії стратиграфічних шкал (міжнародна, загальні, регіональні, місцеві) – їх 
визначення, особливості, складові стратони. 

 
Лабораторна робота 3. Підцарсто багатоклітинні. Типи: археоциати і губки – 2 год.  

1. Зробити загальну характеристику підцарства та типів археоциат і губок. 
2. Охарактеризувати особливості будови організмів та скелетів археоциат та губок, 
спосіб життя, умови існування. 
3. Пояснити стратиграфічне та породоутворююче значення археоциат і губок. 
4. Виконати завдання: замалювати та описати типових представників археоциат та 
губок (згідно навчальної програми). 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості розглянутих типових представників таксонів органічного світу згідно 
робочої навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче 
значення. Розуміти необхідність виділення різних категорій шкал, вивчити стратиграфічні 
одиниці цих шкал та їх визначення. 

 
Контрольні запитання: 
1. Порівняти підрозділи стратиграфічної та геохронологічної шкал. 
2. Пояснити відмінності між міжнародною, загальними, регіональними і місцевими 
стратиграфічними шкалами. 
3. Перерахувати одиниці міжнародної, загальної, регіональної і місцевої 
стратиграфічних шкал і дати їм визначення. 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М,, Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.15-17. 



2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.152-155. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.29-37. 
4. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1. «Докембрий».– М.: Изд-во МГУ, 1980.- С.54-73. 
6. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. – Л.: Гидрометеоиздат., 1985.- С.43-45. 
7. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н,А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.41-47. 
8. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е издание, 
перераб.).-М.: Издат. центр „Академия”, 2011. – С.47-55. 
9. Фор Г. Основы изотопной геологии: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989.- С.570. 
10. Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. П.Ф.Гожик. – 2-е вид. – К., 2012.- 66с. 

Додаткова: 
1. Гриценко В.П. Палеонтологія: Навч. посіб. - Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2005.- С.105-111. 
2. Гречишникова И.А., Левицкий Е.С. Практические занятия по исторической геологии. – М.: 
Недра, 1979.- С.8-23, 154-167. 
3. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии. - Л.: Недра, 
1985.- С.18-22. 
4. Михайлова И.А.. Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 1: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1997.- 
С.185-200. 
5. Немков Г.И Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.: Просвещение, 
1980.- С.19-22. 

 
ТЕМА  3. Основні методи історико-геологічного аналізу (29 год.) 

 
Лекція 7. Поняття про фації і формації. Фаціальний метод. – 2 год. 

Особливості осадконакопичення та їх зв’язок зі змінами параметрів фізико-географічних 
умов зовнішнього середовища, визначення поняття «фація». Неоднозначність тлумачення 
терміну і різноманіття груп фацій за різними критеріями. Древні (викопні) та сучасні фації. 
Різниця між фаціями і формаціями. Класифікація формацій. Осадові формації трансгресивно-
регресивного циклу осадового чохла древніх платформ, ряди формацій. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) – Розглянути залежності особливостей 
осадконакопичення від змін параметрів фізико-географічних умов зовнішнього середовища, 
уяснити поняття «фація» та відмінності його тлумачення і проаналізувати різноманіття груп 
фацій за різними критеріями. Студенти повинні: 1) опанувати літологічним аналізом - 
методом відновлення палеогеографічної обстановки за породами та біономічним аналізом – 
методом відновлення палеогеографічної обстановки за рештками викопних організмів; 2) 
засвоїти основні типи осадових гірських порід та умови їх формування; знати мінерали-
індикатори умов осадконакопичення та основні залежності кольорів порід від умов 
формування первинних осадків; 3) мати детальне уявлення про спосіб життя окремих груп 
рослин та тварин, інтерпретувати причини відсутності решток викопної фауни та флори; 4) 
знати фаціальні ознаки морських, континентальних та перехідних фацій осадових порід. 

 
Лекція 8. Характеристика типу морських фацій. – 2 год. 

Області морського дна за геоморфологічними особливостями та біономічні зони моря, їх 
характеристики. Специфіки умов супраліторалі, літоралі, субліторалі, епібатіалі, батіалі і 
абісалі та їх вплив на особливості седиментації осадків (фацій) у межах цих зон; органічний 
світ цих зон. Поняття „осадок – порода”, специфіка та особливості. 

 
Лабораторна робота 4. Тип жалкі – 2 год. 

1. Зробити загальну характеристику типу: форма тіла та особливості її будови.  
2. Охарактеризувати місце і спосіб проживання; розмноження та його особливості, 
типи поколінь (медузи і поліпи). 



3. Порівняти чотирьохпроменеві корали (ругози), шести- і восьмипроменеві корали: 
з’ясувати загальну характеристику класів, форми колоній і особливості будови 
скелетів, поширення, спосіб і особливості життя. 
4. Пояснити геологічне та породоутворююче значення. 
5. Виконати завдання: замалювати, описати та вивчити час існування родів Halysites, 
Favosites, Syringopora, Chaetetes; Lonsdaleia, Lithostrotion, Caninia, Calceola. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості розглянутих типових представників таксонів органічного світу згідно 
робочої навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче 
значення. Чітко вияснити зв'язок між геоморфологічними особливостями рельєфу 
океанічного дна із їх специфікою, біономічними зонами моря та особливостями 
осадконакопичення сучасних фацій та їх зв'язок sз древніми фаціями. 

 
Лекція 9. Характеристика типу континентальних фацій – 2 год. 

Залежність континентальних осадків (фацій) від різних екзо- та ендогенних факторів. 
Відклади річкових, болотних озерних фацій; їх літологічний склад, структурно-текстурні 
особливості, латеральне поширення та специфічні особливості. Специфічні особливості 
гляціальних і флювіогляціальних фацій, фацій пустель: літологічний склад, форми виділення 
та древні умови формування. Особливості відновлення рельєфу древньої суші; породи-
індикатори як показники клімату. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).– Розуміти різноманіття фізико-
географічних умов суходолу та його фацій, уміти відновлювати умови за складом древніх 
фацій. 

 
Лекція 10. Характеристика типу перехідних фацій – 2 год. 

Літологічні і текстурно-структурні особливості, специфіка поширення по латералі та 
насиченість органічними рештками відкладів (фацій) дельт, лагун та заток. Послідовність 
формування хемогенних евапоритових осадків. Поширення перехідних фацій у відкладах 
осадового чохла. 

 
Лабораторна робота 5. Типи: черви (кільчасті черви), членистоногі, моховатки і голкошкірі 
– 2 год. 

1. Зробити загальну характеристику типів, таксономічні поділи та особливості будови 
тіла і скелетів. 
2. Охарактеризувати клас трилобітів: особливості будови тіла і скелетів, міо- і 
полімери. 
3. З’ясувати умови існування, поширення, породоутворююче та геологічне значення 
представників типів. 
3. Виконати завдання: замалювати, описати, вивчити час існування родів: Serpula, 
Spirorbis, Asaphus, Illaenus, Megalaspis. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості розглянутих типових представників таксонів органічного світу згідно 
робочої навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче 
значення. Опанувати матеріалом лекції, розуміти специфічні особливості умов та їх вплив на 
осадконакопичення (формування фацій). Специфіка та послідовність утворення евапоритів. 
Розглянути приклади поширення перехідних фацій у відкладах осадового чохла. 

 
Лекція 11. Основи фаціального аналізу. Методи реконструкції палеогеографічних 
обстановок – 2 год. 

Поняття фаціального аналізу: літологічний та біономічний аналізи. Основи фаціального 
аналізу морських та континентальних осадків. Відновлення палеогеографічних обстановок. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Опанувати даними про основні типи 
гірських порід та умови їх утворення, про мінерали – індикатори умов осадконакопичення, 



про колір порід та текстурні ознаки осадових порід (літологічний аналіз). Уяснити відомості 
про спосіб життя окремих груп рослин та безхребетних тварин (біономічний аналіз). 
Відсутність викопних решток організмів: причини відсутності. 

 
Контрольні запитання: 
1. Пояснити різницю між фаціями і формаціями. 
2. Пояснити специфіку умов субліторалі та епібатіалі та необхідність їх виділення. 
3. Проаналізувати та порівняти особливості складових фацій континентального типу. 
4. Прослідкувати послідовність випадіння в осадок евапоритових утворень. 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.17-20. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.99-138. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.42-74. 
4. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1. «Докембрий».– М.: Изд-во МГУ, 1980.- С.77-100. 
6. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. – Л.: Гидрометеоиздат., 1985.- С.25-43. 
7. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н,А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.47-81. 
8. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е издание, 
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С.213-242. 
3. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии. - Л.: Недра, 
1985.- С.31-36. 
4. Гречишникова И.А., Левицкий Е.С. Практические занятия по исторической геологии. – М.: 
Недра, 1979.- С.16-23, 154-167. 
5. Немков Г.И Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.: Просвещение, 
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ТЕМА  4. Тектонічний розвиток земної кори та її будова (37 год.) 

 
Лекція 12. Положення вчення про рухливі (геосинклінальні) пояси та платформи – 2 год.  

Виділення платформ і складчастих областей за особливостями геологічної будови ділянок 
земної кори. Поняття про геосинклінальний (рухливий) пояс, його характеристика, місця 
формування, особливості розвитку, зв’язок з палеоокеанами. Поняття про платформу, її 
визначення; структурні поверхи та особливості їх будови і літологічного складу. Древні 
платформи та їх сучасне положення. Серединні масиви та їх розташування у межах рухливих 
(геосинклінальних) поясів. Чотири положення вчення про геосинкліналі. 

 
Лабораторна робота 6. Тип брахіоподи – 2 год. 

1. Зробити загальну характеристику типу. 
2. Пояснити будову м’якого тіла і скелету та їх особливості, скульптура поверхні. 3. 3. 
3. Проаналізувати особливості існування та стратиграфічне значення. 
4. Виконати завдання: замалювати, описати та вивчити час існування родів Lingula, 
Obolus, Pentamerus, Productus, Rhynchonella, Atrypa, Spirifer, Terebratula. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості розглянутих типових представників таксонів органічного світу згідно 



робочої навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче 
значення. Вияснити механізм дрейфу материків та його зв'язок із рухлими 
(геосинклінальними) поясами та місцями їх закладання. 

 
Лекція 13. Стадії розвитку геосинкліналі – 2 год. 

Два етапи (власне геосинклінальний і постгеосинклінальний) та чотири стадії розвитку 
геосинкліналі: місця закладання рухливих областей, характер тектонічних рухів, специфіка 
осадконакопичення (фації, формації), характер магматизму. Еволюція магматизму у часі. 
Орогенічні рухи. Нижня і верхня моласові формації. Завершальний орогенез, пенепленізація. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Опанувати лекційний матеріал. 
Визначити особливості осадконакопичення (фації, формації та їх місце у межах 
геосинкліналі) на кожній стадії її розвитку, зміна складу магматичних порід. Розвиток 
геосинклінальних областей у межах геосинклінального (рухливого) поясу. 

 
Лекція 14. Плитний етап розвитку геосинкліналі – 2 год. 

Плитний етап розвитку: поняття про плиту, специфіка формування осадового чохла 
платформи. Позитивні та від’ємні структури платформ. Вік платформи, вік осадового чохла, 
вік западин. Еволюція геосинклінальних (рухливих) поясів у часі і просторі. Епохи 
складчастості та відповідні структури земної кори. Епібайкальскі, епікаледонські, 
епігерцинські молоді платформи. Відмінності між древніми і молодими платформами. 
Тектонічні карти, принципи виділення тектонічних одиниць (тектонічне районування), 
кольорове зображення областей складчастості різного віку. 

 
Лабораторна робота 7. Тип молюски – 2 год. 

1. Зробити загальну характеристику, пояснити поділ на класи: черевоногі, двостулкові 
та головоногі – характеристика класів, особливості будови м’якого тіла та черепашок 
(скульптура, відбитки, зуби тощо), способи та місце існування. 
2. З’ясувати умови існування, поширення, породоутворююче та геологічне значення 
представників молюсків. 
3. Виконати завдання: замалювати, описати, вивчити час існування та 
біостратиграфічне значення родів: Arca, Glycymeris (Pectunculus); Mactra, Cardium; 
Inoceramus, Pecten, Ostrea; Trigonia, Unio; Patella, Trochus, Cerithium, Turritella, Natica; 
Tentaculites, Planorbis, Helix; Orthoceras, Nautilus; Goniatites; Ceratites; Cadoceras, 
Cardioceras, Turrillites, Baculites; Belemnites, Belemnitella, Duvalia. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості розглянутих типових представників таксонів органічного світу згідно 
робочої навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче 
значення. Проаналізувати та знати будову структурних поверхів древніх та молодих 
платформ і розуміти принцип тектонічного районування. 

 
Лекція 15. Тектоніка літосферних плит – 2 год. 

Основні положення тектоніки літосферних плит, сучасні літосферні плити, механізм 
дрейфу плит та його причини. Поняття про спрединг, субдукцію; трансформні розломи. 
Розвиток геосинклінальних (рухливих) областей та тектоніка літосферних плит. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Простежити на тектонічній, геологічній та 
географічній картах світу границі літосферних плит, знайти зони спредінгу, субдукції, 
трансформні розломи тощо. 

 
Лекція 16. Цикли тектогенезів (епох складчастостей) та їх фази. Еволюційний 

(таласократичний) та революційний (геократичний) етапи в історії розвитку Землі – 2 год. 
Перервно-безперервний характер осадко- і складкоутворення із періодами тектонічної 

активності (революційний етап), які розділені інтервалами порівняно спокійного розвитку 
(еволюційний етап). Поняття про епохи складчастості (цикли тектогенезів) та їх фази, їх 



тривалість та прояви в геологічній історії. Латеральна міграція зон активності та міграція фаз 
у часі. 

 
 
 

Лабораторна робота 8. Тип напівхордові та хордові. Загальна еволюція рослин – 2 год.  
1. Зробити загальну характеристику напівхордових та хордових, пояснити особливості 
будови, форму колоній, способи життя. 
2. Проаналізувати геологічне та біостратиграфічне значення. 
3. Пояснити загальну характеристику еволюції хордових, типові представники. 
4. Охарактеризувати еволюцію рослин; пояснити нижчі і вищі рослини.  
5. Зробити характеристику водоростів, рініофітів, плавуневих, хвощеподібних, 
папоротеподібних. Пояснити: голонасінні та покритонасінні рослини. 
6. Проаналізувати геологічне та стратиграфічне значення рослин. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Вивчити основні характеристики та 

характерні особливості типових представників таксонів органічного світу згідно робочої 
навчальної програми, знати час їх існування, геологічне та породоутворююче значення 

 
Лекція 17. Будова та походження океанічних западин – 2 год. 

Дно океану – важлива складова частина земної кори, рельєф і структури дна, особливості 
будови. Основні групи сучасних гіпотез про формування океанічних западин: концепція 
первинності океанів – її суть, докази, недоліки; концепція другорядності океанічних западин 
– її суть, факти, що підтверджують її; концепція тектоніки літосферних плит. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Розглянути геологічну та тектонічну 
карти світу і на них знайти факти доказів та недоліків розглянутих концепцій. 

 
Контрольні запитання: 
1. Пояснити різницю між платформами і складчастими областями та відмінності між 
древніми і молодими платформами. 
2. Охарактеризувати еволюцію магматизму протягом розвитку геосинкліналі. 
3. Проаналізувати та порівняти формації на усіх стадіях розвитку геосинкліналі. 
4. Пояснити процес еволюції геосинклінальних (рухливих) поясів у часі та у просторі. 
5. Охарактеризувати рушійні сили процесу дрейфу літосферних плит. 
6. Проаналізувати основні структурні елементи дна Світового океану. 

 
Рекомендована література:  
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1. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.20-35. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.160-168. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.74-88. 
4. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Зекмли. – М.: Мысль, 1984. – 
С.ысль, 1984. – С.8-15, 45-64, 171-190. 
5. Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и развитие океана. – М.: 
Мысль, 1978. – С.58-80. 

Додаткова: 
1. Гриценко В.П. Палеонтологія: Навч. посіб. - Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2005.- С.151-262. 
2. Михайлова И.А.. Бондаренко О.Б. Палеонтология. Ч. 1: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1997.- 
С.105-420. Ч. 2. С.248-396. 
3. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии. - Л.: Недра, 
1985.- С.38-98. 
4. Гречишникова И.А., Левицкий Е.С. Практические занятия по исторической геологии. – М.: 
Недра, 1979.- С.40-66. 



5. Немков Г.И Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.: Просвещение, 
1980.- С.74-86. 

 
 
 

ТЕМА  5 
 Докембрійська історія розвитку Землі (22 год.) 

 
Лекція 18. Архейський еон (еонотема) – 2 год. 

Догеологічна історія Землі. Загальне розчленування докембрію. Архейський еон (ео-, 
палео-, мезо- та неоархей). Геологічна обстановка протягом архею: особливості еволюції 
седиментогенезу, первинні океани і атмосфера, нейтралізація морських вод. Комплекси 
„сірих гнейсів”, гранітогнейсові куполи, зеленокам’яні пояси. Протоплатформи. 

 
Лабораторна робота 9. Платформи та геосинклінальні (рухливі) пояси на початок палеозою. 
Результати байкальської епохи складчастості – 2 год. 

1. Охарактеризувати поняття «платформа», структурні поверхи (фундамент, 
проточохол, осадовий чохол) древніх платформ, їх склад, характерні особливості та 
співвідношення між ними, вік платформ (цоколя та чохла). 
2. Проаналізувати розміщення древніх платформ, сучасне та на початок палеозою; 
поняття «геосинкліналь», «геосинклінальний (рухливий) пояс»; серединні масиви, 
геосинклінальні системи та геосинклінальні області; геосинклінальні пояси земної 
кори Землі та їх складові геосинклінальні області. 
3. Прослідкувати розміщення геосинклінальних поясів та їх складових 
геосинклінальних областей на поверхні Землі, розташування їх на початок палеозою 
на сучасній топографічній основі та на палеотектонічних реконструкціях. 
4. Проаналізувати байкальську епоху складчастості, інтервал часу (абсолютний вік), 
масштаби прояву і аналоги (синоніми) на інших континентах. 
5. Прослідкувати райони розвитку байкалід, їх особливості, місця розвитку у межах 
геосинклінальних рухливих поясів. 
6. З’ясувати структурну і геологічну будову байкалід та епібайкальських платформ, 
райони проявів байкальського тектогенезу, утворені структури, консолідацію земної 
кори на рубежі докембрій-фанерозой. 
7. Виконати роботу із контурними картами (нанесення структур). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Нанести на контурну карту світу древні 

платформи та розмежовуючі їх геосинклінальні (рухливі) пояси. Повторити стратиграфічну 
шкалу розчленування докембрійських утворень. Розглянути розташування архейських 
протоплатформ та ранньопротерозойських рухливих поясів у складі фундаменту древніх 
платформ. 

 
Лекція 19. Протерозойський еон (еонотема) – 2 год. 

Протерозойський еон. Стратиграфічне розчленування протерозою (палео-, мезо-, 
неопротерозой. Рифей і венд). Кратонізація; протогеосинкліанльні прогини; вулканогенно-
осадові комплекси. Тектонічно-магматичні активізації. Протоплатформний чохол та його 
особливості. Еволюція осадконакопичення, складу атмосфери і біосфери. Органічний світ 
докембрію. Докембрійські зледеніння. Корисні копалини. Рифей (бурзяній, юрматіній, 
каратавій) та його особливості 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції 19. Вивчити 
розташування древніх платформ та розмежовуючих їх рухливих (геосинклінальних) поясів на 
сучасній географічній основі та на палеотектонічних реконструкцій на початок палеозою. 

 
Лекція 20 Вендський (едіакарський) період (система) – 2год.  



Вендський період: роль, характерні специфічні особливості, місце у хроностратиграфічній 
шкалі, значення. Аналоги венду світу, стратотипи. Стратиграфічне розчленування, 
особливості осадконакопичення, палеоклімати, еволюція органічного світу. Фауна і флора 
вендського періоду, їх специфіка, біоти венду. Особливості осадконакопичення. 

 
 
 

Лабораторна робота 10. Докембрійські платформи світу, їх щити і масиви. Позитивні та 
від’ємні структури платформ – 2 год. 

1. З’ясувати на геологічних та тектонічних картах розміщення докембрійських 
платформ на материках світу, їх межі.  
2. Прослідкувати положення щитів та масивів у межах платформ. 
3. Пояснити визначення та схематичні будову і розріз позитивних (щит, масив, 
антекліза, підняття, вал та ін.) та від’ємних (синекліза, амфикліза, мульда, прогин, 
грабен, авлакоген, схил тощо) структур. 
4. Прослідкувати на картах розміщення цих структур на платформах світу. 
5. Відобразити ці структури на контурних картах материків світу. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).- Розглянути розташування материків та 

докембрійських платформ з їх складовими структурами на геологічних, тектонічних і 
контурних картах. Проаналізувати кліматичну зональність у вендському періоді та 
простежити її зв'язок із особливостями седиментації. З’ясувати особливості, унікальність та 
значення вендської фауни. 

 
Контрольні запитання: 
1. Пояснити розчленування докембрію у Міжнародній стратиграфічній шкалі - 2013).  
2. Проаналізувати загальну стратиграфічну шкалу докембрію України. 
3. З’ясувати принцип тектонічного районування складчастих областей. 
4.Охарактеризувати докембрійські епохи складчастості, час проходження, результати, 
значення. 
5. Пояснити байкальський тектогенез, час проходження, результати, значення. 
6. Проаналізувати тектонічна активність земної кори і стратиграфічну геохронологію. 
7. З’ясувати уміння розбирати колекції, сортувати, пояснювати та визначати класи і 
роди палеонтологічних решток; таксономічний поділ органічного світу 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.35-55. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.169-196. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.89-129. 
4. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Зекмли. – М.: Мысль, 1984. –
С.45-46. 
5. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1.-Докембрий.– М.: Изд-во МГУ, 1980.-334с. 
6. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.82-166. 
7. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е изд., переработ.).-
М.: Издат. центр „Академия”, 2006.- С.97-184. 
8. Цейслер В.М. Тектонические структуры на геологической карте СССР.- М.: Недра, 1979.- 
159с. 

Додаткова: 
1. Кагарманов А.Х. Геология Африки и Аравии. – Л.: Недра, 1987.- С.12-53с. 
2. Рябенко В.А., Міхницька Т.П. Рифей України.- К.: НАНУ, ІГН, 2000.- 178с. 
3. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. – К.: Наук. думка, 1983.- 164с. 



4. Энциклопедия региональной геологии мира (Западн. полушарие). – Л.: Недра, 1980.- 511с. 
5. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Т. 1-5, 1984-91. 
6. Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях Геологического института 
АН СССР.-М.: Наука, 1981.- 126с. 
7. Харленд У.Б. и др. Шкала геологического времени. - М.: Мир, 1985.- 140с. 
8. Комплект геологічних та тектонічних карт світу. 

 
Контрольні питання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Предмет, об’єкт вивчення та завдання історичної геології. 
2.Документи історичної геології. 
3. Ознаки підошви та покрівлі верстви (пласти). 
4. Стратиграфічна незгідність та її ознаки. 
5. Тектонічна незгідність (кутова і азимутальна) та її ознаки. 
6. Поняття про структурний поверх. 
7. Конденсовані верстви. 
8. Методи історичної геології, відносний та абсолютний вік гірських порід. 
9. Стратиграфічний метод визначення відносного віку порід. 
10. Петрографічний метод визначення відносного віку порід. 
11. Тектонічний метод визначення відносного віку порід. 
12. Палеонтологічний метод та його аналізи, їх суть. 
13. Екостратиграфічний метод визначення відносного віку. 
14. Геохімічний метод  визначення відносного віку. 
15. Палеомагнітний метод визначення відносного віку. 
16. Геофізичні методи визначення відносного віку. 
17. Визначення відносного віку „німих” товщ та інтрузій. 
18. Абсолютна геохронологія. Радіоактивний розпад, умови розпаду, період 
напіврозпаду, вторинні (накладені) процеси та їх вплив. 
19. Уран–торій–свинцевий метод визначення абсолютного віку гірських порід. 
Діапазон застосування, мінерали, похибка. 
20. Калій–аргоновий метод, застосування, мінерали, похибка. 
21. Рубідій–стронцієвий метод, застосування, мінерали, похибка. 
22. Самарій–неодимовий метод, застосування, мінерали, похибка. 
23. Реній–осмієвий метод, застосування, мінерали, похибка. 
24. Лютецій–гафнієвий метод, застосування, мінерали, похибка. 
25. Радіовуглецевий метод, застосування, мінерали, похибка. 
26. Трековий метод (слідів розпаду), застосування, методика, похибка. 
27. Колагеновий метод, застосування, мінерали, похибка. 
28. Метод рацемізації амінокислот. 
29. Стратиграфія і геохронологія. 
30. Одиниці стратиграфічної та геохронологічної шкал, їх визначення та відповідність 
еквівалентів, індексові позначки. 
31. Кольори систем фанерозою, відтінки кольорів та їх значення. 
32. Стратиграфічна шкала: еонотеми, ератеми, системи, відділи; їх власні назви та 
індекси. 
33. Стратиграфічна шкала докембрію. 
34. Ярусний поділ систем фанерозою; індекси систем, відділів, ярусів. 
35. Стратиграфічна шкала та її категорії. 

 
Проблемні теми для обговорення: 

1 .Основні типи осадових гірських порід та умови їх утворення. 
2.Інтерпретація причин відсутності решток фауни і флори. 
3 Фаціальні ознаки морських, континентальних та перехідних фацій. 

 



 
 
 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Історія геологічного розвитку Землі у палеозої. 

 
ТЕМА  6 

 Палеозойська історія розвитку Землі (34 год.) 
 

Лекція 21. Кембрійський період (система) – 2 год. 
Стратиграфічне розчленування системи (періоду); органічний світ; історія геологічного 

розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні риси 
розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, клімат, корисні копалини. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути 
палеогеографічні умови періоду, кліматичну та біогеографічну зональність на основі 
палеотектонічних реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок з корисними 
копалинами. 

 
Лекція 22. Ордовицький період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування системи (періоду); органічний світ; історія геологічного 
розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні риси 
розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини. 

 
Лабораторна робота 11. Основні структурні елементи Європи – 2 год. 

1. Пояснити вікову послідовність формування (кратонізацію) структур Європи та 
показати їх на геологічних та тектонічних картах: докембрійські платформи - 
розташування, межі із суміжними структурами; позитивні (щити, антеклізи тощо) і 
від’ємні (синеклізи, западини, прогини тощо) структури; серединні докембрійські 
масиви (проблематичні масиви). Структури послідовної консолідації земної кори у 
ранньому палеозої у межах Європи: області байкальської і каледонської, 
складчастостей (назви структур, будова, місцезнаходження, залежність розташування 
від тектонічних процесів тощо). Западини (в тому числі, накладені). 
2. З’ясувати фази каледонської епохи складчастості (їх аналоги – синоніми назв - на 
інших материках), час їх проходження та основні результати. Специфічні особливості 
умов формування, типові райони розвитку структур, їх специфічні особливості та 
сучасне геоморфологічне вираження у рельєфі. 
4. Охарактеризувати палеотектонічну ситуацію: континентальні масиви та 
геосинклінальні (рухливі) пояси (палеоокеани); райони проявів тектогенезу, 
приєднання новоутворених структур до існуючих (консолідація земної кори) на 
сучасній топографічній основі - нарощування площ і формування нових материків. 
5. Прослідкувати палеогеографічну ситуація на материках. 
6. Виконати роботу із контурними картами: нанести різновікові структури на контурну 
карту Європи та байкальські і каледонські структури на карти інших материків. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити розміщення основних 

різновікових структур земної кори на тектонічній та геологічній картах Європи, простежити 
послідовність формування цих структур (послідовність консолідації земної кори) у межах 
Європи у часі. Нанести ці структури на контурну карту. Розглянути палеогеографічні умови 



періоду, кліматичну та біогеографічну зональність на основі палеотектонічних 
реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок із корисними копалинами. 

 
Лекція 23. Силурійський період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування системи (періоду); органічний світ; історія геологічного 
розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні риси 
розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини. Завершення каледонського тектогенезу, 
результати: Північноатлантичний материк, Ангарида тощо. Стан Гондвани. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути 
палеогеографічні умови періоду, кліматичну та біогеографічну зональність на основі 
палеотектонічних реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок із корисними 
копалинами. 

 
Лекція 24. Девонський період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування системи (періоду); органічний світ; історія геологічного 
розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні риси 
розвитку древніх  платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини.  

 
Лабораторна робота 12. Каледонська епоха складчастості та її результати. Основні 
структурні елементи Азії – 2 год. 

1. Пояснити вікову послідовність кратонізації структур континентів (докембрійські 
структури, байкаліди і каледоніди) та показати їх на геологічних картах материків. 
2. Проаналізувати структури послідовної консолідації земної кори (платформи, 
байкаліди, каледоніди), їх розміщення, структурна будова, спільні риси та відмінності. 
3. Охарактеризувати палеотектонічну ситуацію на Землі після байкальського та 
каледонського тектогенезів на палеотектонічних схемах та сучасній топооснові. 
4. Пояснити вікову послідовність формування (кратонізацію) структур Азії на 
геологічних та тектонічних картах: докембрійські платформи - розміщення, межі із 
суміжними структурами; позитивні (щити, антеклізи тощо) і від’ємні (синеклізи, 
западини, прогини тощо) структури; серединні докембрійські масиви (проблематичні 
масиви). Байкаліди, каледоніди, герцинід, тихоокеаніди і альпіди Азії. Западини. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити час проходження епохи 

складчастості та її фаз і знати будову структурних поверхів новоутворених структур. 
Показувати на тектонічних і геологічних картах їх розташування, на відповідний відрізок 
геологічного часу, древніх платформ та геосинклінальних (рухливих) поясів із складовими 
геосинклінальними областями на сучасній географічній основі та із врахуванням 
палеотектонічних реконструкцій. Знати назви відповідних новоутворених структур та 
показувати їх на геологічних та тектонічних картах материків світу. Нанести новоутворені 
структури на контурні карти відповідних материків та вивчити їх місце знаходження. 

 
Лекція 25. Кам’яновугільний період та пермський період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування систем (періодів); органічний світ; історія геологічного 
розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні риси 
розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини.  

Завдання для самостійної роботи (2 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути 
палеогеографічні умови періоду, кліматичну та біогеографічну зональність на основі 
палеотектонічних реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок із корисними 
копалинами. 

 
Контрольні запитання: 
1. Пояснити розчленування докембрію у Міжнародній стратиграфічній шкалі - 2013).  



2. Проаналізувати загальну стратиграфічну шкалу докембрію України. 
3. З’ясувати принцип тектонічного районування складчастих областей. 
4.Охарактеризувати епохи складчастості докембрію, час проявів, результати, значення. 
5. Охарактеризувати герцинський тектогенез, фази, час,  результати, значення. 
6. Проаналізувати тектонічну активність земної кори і стратиграфічну геохронологію. 
7. З’ясувати уміння розбирати колекції, сортувати, пояснювати та визначати класи і 
роди палеонтологічних решток; таксономічний поділ органічного світу. 
8. Охарактеризувати утворені структури PZ, палеогеоморфологічна ситуація рельєфу. 
9. Стратиграфічне розчленування та історія геологічного розвитку земної кори – 
палеотектонічна реконструкція і палеогеографія на кінець палеозою. 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.55-162. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.196-301. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.129-245. 
4. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Зекмли. – М.: Мысль, 1984. –С. 
46-96. 
5. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.2.-Палеозой.– М.: Изд-во МГУ, 1980.-379с. 
6. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.166-289. 
7. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е изд., переработ.).-
М.: Издат. центр „Академия”, 2006.- С.184-294. 

Додаткова: 
1. Кагарманов А.Х. Геология Африки и Аравии. – Л.: Недра, 1987.- С.53-73. 
2. Энциклопедия региональной геологии мира (Западн. полушарие). – Л.: Недра, 1980.- 511с. 
3. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Т. 1-5, 1984-91. 
5. Тектоніка платформ и тектонические карты в исследованиях Геологического института АН 
СССР.-М.: Наука, 1981.- 126с. 
6. Харленд У.Б. и др. Шкала геологического времени.- М.: Мир, 1985.- 140с. 
7. Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. П.Ф.Гожик. – 2-е вид. – К., 2012.- 66с. 
8. Комплект геологічних та тектонічних карт. 

 
Контрольні питання до модульної контрольної роботи 2. 

 
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 
палеобіономічних 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 протягом 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. 
32. Основні структурні елементи платформ: щити і плити. Структурні елементи плит: 
антеклізи; синеклізи. Дати визначення усім 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, орогенного і платформного етапів розвитку структур земної кори. 
36.Концепція другорядності океанічних западин. 
37. Тектоніка літосферних плит. 
38. Концепція первинності океанічних западин. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Мезозойська і кайнозойська історія розвитку Землі. 
 

ТЕМА  7 
 Мезозойська історія розвитку Землі (14 год.) 

 
Лекція 26. Тріасовий період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування тріасової системи (періоду); органічний світ; історія 
геологічного розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні 
риси розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини. 

 
Лабораторна робота 13. Герцинська епоха складчастості та її результати. Основні 
структури Північної і Південної Америки, Африки і Австралії – 2 год. 

1. З’ясувати фази герцинської епохи складчастості (їх аналоги – синоніми назв - на 
інших материках), час їх проходження та основні результати. Специфічні особливості 
умов формування герцинід, типові райони розвитку структур, їх специфічні 
особливості та сучасне геоморфологічне вираження у рельєфі. 
2. Прослідкувати послідовність формування (кратонізацію) структур континентів на 
початок мезозою. 
3. Проаналізувати розміщення давніх платформ, байкалід, каледонід і герцинід світу. 
3. Відобразити структури послідовної консолідації земної кори Північної і Південної 
Америки, Африки і Австралії: області байкальської, каледонської, герцинської, 



тихоокеанської та альпійської складчастостей (назви структур, місцезнаходження); 
западини (в тому числі, накладені). 
4. Виконати роботу із контурними картами (нанесення структур). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити розміщення основних 

різновікових структур земної кори на тектонічній та геологічній картах Північної та 
Південної Америки, простежити послідовність формування цих структур (послідовність 
консолідації земної кори) у межах Північної та Південної Америки, Африки і Австралії у 
часі. Нанести ці структури на контурні карти. 

 
Лекція 27. Юрський період та крейдовий період (система) – 2 год. 

Стратиграфічне розчленування юрської і крейдової систем (періодів); органічний світ; 
історія геологічного розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, 
основні риси розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути 
палеогеографічні умови періодів, кліматичну та біогеографічну зональність на основі 
палеотектонічних реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок із корисними 
копалинами. 

 
ТЕМА  8 

Кайнозойська історія розвитку Землі (8 год.) 
 

Лекція 28. Палеогеновий період (система). Неогеновий період (система). Четвертинний 
період (антропоген) (система) - 2 год. 

Стратиграфічне розчленування систем (періодів) та їх складність; органічний світ; історія 
геологічного розвитку земної кори – палеотектонічна реконструкція і палеогеографія, основні 
риси розвитку древніх платформ і рухливих (геосинклінальних) поясів та особливості 
осадконакопичення у їх межах, корисні копалини. Паратетіс та його закриття. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити розміщення основних 
різновікових структур земної кори на тектонічній та геологічній картах Африки та Австралії, 
простежити послідовність формування цих структур (послідовність консолідації земної кори) 
у межах Африки та Австралії у часі. Нанести ці структури на контурні карти. 

 
Лабораторна робота 14. Результати тихоокеанського та альпійського тектогенезів – 2 год. 

1. З’ясувати фази тихоокеанської і альпійської епох складчастостей (їх аналоги – 
синоніми назв - на інших материках), час їх проходження та основні результати. 
Специфічні особливості умов формування тихоокеаніди і альпід, типові райони 
розвитку структур, їх особливості та сучасне геоморфологічне вираження у рельєфі. 
2. Прослідкувати кратонізацію структур континентів протягом фанерозою. 
3. Проаналізувати розміщення байкалід, каледонід, герцинід, тихоокеанід і альпід на 
материках світу. 
4. Проаналізувати палеогеографічні і палеотектонічні умови мезозою і кайнозою. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).- Розглянути палеогеографічні умови 

періодів, кліматичну та біогеографічну зональність на основі палеотектонічних 
реконструкцій, з’ясувати особливості седиментації та зв'язок із корисними копалинами. 
Вивчити розміщення тихоокеаніди та альпід на тектонічних та геологічних картах світу, 
простежити послідовність формування цих структур (послідовність консолідації земної кори) 
у межах материків у часі. Нанести ці структури на контурні карти. 

 
Контрольні запитання: 
1. З’ясувати по періодах мезозойський і кайнозойський етапи розвитку земної кори. 
2. Пояснити результати тихоокеанської (мезозойської) та альпійської епох 
складчастостей. 



3. Проаналізувати керівні форми організмів для систем мезозою та кайнозою. 
4. Охарактеризувати мезозойський і кайнозойський етапи консолідації земної кори. 
5. Виконати аналіз послідовного формування (консолідації земної кори) структур 
материків на геологічних та тектонічних картах. 

 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – К. :Вища школа, 1975.- С.162-282. 
2. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 
1985.- С.302-396. 
3. Немков Г.В. и др. Историческая геология. – М.: Недра, 1986.- С.246-341. 
4. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. – М.: Мысль, 1984. –С.97-
212. 
5. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая  геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 
С.290-427. 
6. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е изд., переработ.).-
М.: Издат. центр „Академия”, 2006.- С.295-435. 

Додаткова: 
1. Кагарманов А.Х. Геология Африки и Аравии. – Л.: Недра, 1987.- С.73-94. 
2. Энциклопедия региональной геологии мира (Западн. полушарие). – Л.: Недра, 1980.- 511с. 
3. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Т. 1-5, 1984-91. 
4. Тектоніка платформ и тектонические карты в исследованиях Геологического института АН 
СССР.-М.: Наука, 1981.- 126с. 
5. Харленд У.Б. и др. Шкала геологического времени.- М.: Мир, 1985.- 140с. 
6. Комплект геологічних та тектонічних карт. 
7. Хеллем. А. Юрский период. Л.: Недра, 1978. – 272с. 
8. Найдин Д.П. и др. Меловой период. Палеогеография и палеоокеанология. – М.: Наука, 
1986. – 260с. 
9. Красилов В.А. Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы.– М.: Наука, 1985.- 
239с. 

 
Контрольні питання до модульної контрольної роботи 3. 

 
1. Перерахувати основні методи розчленування і порівняння (кореляції) розрізів. 
2. Основні типи рухів земної кори, їх характеристика та особливості. 
3. Характеристика кутової незгідності; характеристика типів рухів земної кори, які 
зумовлюються утворення кутової незгідності. 
4. Визначення знаку (напряму) епейрогенічних рухів на підставі аналізу літологічного і 
палеонтологічного складу та співвідношення нашарування у розрізах товщ відкладів. 
5. Охарактеризувати зв’язок між величиною прогинання земної кори, глибиною басейну 
осадконакопичення та потужністю осадків. Зв’язок між глибиною басейну та потужністю 
відкладів при умові постійної швидкості прогинання та різкого збільшення швидкості 
осадконакопичення. 
6. Схожість та відмінності у будові різних структурних елементів земної кори (платформ, 
байкалід, каледонід, герцинід тощо). 
7. Характеристики будови нижнього структурного поверху платформ і складчастих областей. 
8. Особливості будови верхнього структурного поверху платформ і складчастих областей. 
9. Час формування (геохронологія) древніх платформ. Вік порід, які складають їх структурні 
поверхи. 
10. Характеристика структурних та кліматичних умов формування відкладів „old red 
sandstone” („давнього червоного пісковику”) англійських каледонід. 
11. Перелік характеристика та особливості структурних елементів земної кори на початку 
тріасового періоду. 



12. Поняття про траповий магматизм. Перерахувати структури різних материків, у межах 
яких проявився потужний траповий магматизм і навести час їх проявів по кожній структурі. 
13. Перерахувати та охарактеризувати структурні елементи земної кори на сучасному етапі її 
розвитку. 
14. Вік порід нижнього та верхнього структурних поверхів платформ та складчастих областей 
різного віку (байкалід, каледонід, герцинід тощо). 
15. Основні таласократичні та теократичні епохи на протязі фанерозою. 
16. Основні епохи накопичення вугілля та особливості умов їх формування. Лімнічні та 
паралічні вугільні басейни, їх особливості. 
17. Головні етапи розвитку флори і фауни. 
18. Основні закономірності розвитку земної кори. 
19. Напрямок зміни осадконакопичення (фації, формації) та магматизму на протязі розвитку 
рухливої (геосинклінальної) області. 
20. Перерахувати та вказати вік (початок – кінець) найбільших орогенічних циклів в історії 
земної кори. 
21. Фази та час їх проявів (початок – кінець) каледонського, герцинського, тихоокеанського 
та альпійського орогенічних циклів. 
22. Рештки яких організмів є керівними формами для розчленування кожної із систем 
фанерозою. 
23. Стратиграфічне розчленування докембрію 
34. Основні підрозділи стратиграфічної та геохронологічної шкал та їх співвідношення. 
25. Визначення еонотеми (еону). Еонотеми (назви, індекси) хроностратиграфічної шкали. 
26. Визначення ератеми (ери). Ератеми (назви, індекси) хроностратиграфічної шкали. 
27. Визначення системи (періоду). Системи (назви, індекси) стратиграфічної шкали. 
28. Ярусний поділ (індекси) систем палеозою. 
29. Ярусний поділ (індекси) систем мезозою. 
30. Ярусний поділ (індекси) систем кайнозою. 
32. Основні структури Європи. 
33. Основні структури Азії. 
34. Основні структури Австралії. 
35. Основні структури Африки. 
36. Основні структури Північної Америки. 
37. Основні структури Південної Америки. 
38. Основні закономірності розвитку земної кори. 
39. Результати каледонської епохи складчастості. 
40. Результати герцинської епохи складчастості.  
41. Результати тихокеанської епохи складчастості. 
42. Результати альпійської епохи складчастості. 

 
Проблемні теми для обговорення: 

1. Послідовність формування основних структур земної кори. 1.  
2 Основні позитивні структури платформ їх визначення, умови формування. 
3 Формування складчастих гірських поясів. 
4 Значення тектонічних карт: теоретичне і практичне. 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

по курсу „Історична геологія з основами палеонтології” 
 

1. Предмет та завдання історичної геології. Об’єкт вивчення та методи досліджень. 
2. Документи історичної геології. 
3. Ознаки підошви та покрівлі пласта (верстви). 
4. Стратиграфічна незгідність та її ознаки. 
5. Тектонічна (кутова і азимутальна) незгідність та її ознаки. 



6. Поняття про структурний поверх. 
7. Конденсовані верстви. 
8. Поняття про відносний вік гірських порід. 
9. Стратиграфічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
10. Петрографічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
11. Тектонічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
12. Палеонтологічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
13. Геохімічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
14. Екостратиграфічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
15. Палеомагнітний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
16. Геохімічний метод встановлення відносного віку гірських порід. 
17. Визначення відносного віку „німих” товщ та інтрузій. 
18. Поняття про абсолютний вік гірських порід. 
19. Уран-торій-свинцевий метод визначення абсолютного віку гірських порід: 
використовувані мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета 
застосування та значення методу. 
20. Калій-аргоновий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета застосування та 
значення методу. 
21. Рубідій-стронцієвий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета застосування та 
значення методу. 
22. Радіовуглецевий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
матеріали, похибка, діапазон використання, мета застосування та значення методу. 
23. Самарій-неодимовий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета застосування та 
значення методу. 
24. Реній-осмієвий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета застосування та 
значення методу. 
25. Лютецій-гафнієвий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
мінерали (породи), вага наважки, похибка, діапазон використання, мета застосування та 
значення методу. 
26. Колагеновий метод визначення абсолютного віку гірських порід: використовувані 
матеріали, методика аналізу, вага наважки, похибка, діапазон використання, мета 
застосування та значення методу. 
27. Метод рацемізації амінокислот. 
28. Визначення абсолютного віку за слідами радіоактивного розпаду (трековий метод). 
29. Стратиграфічна та геохронологічна шкала. Стратони шкал, їх співвідношення, визначення 
стратонів, індекси, кольори. 
30. Міжнародна стратиграфічна шкала та її підрозділи. 
31. Загальна стратиграфічна шкала та її підрозділи. 
32. Регіональні стратиграфічні шкали та їх підрозділи. 
33. Місцеві стратиграфічні шкали та їх підрозділи. 
34. Категорія хроностратиграфічних підрозділів. 
35. Категорія літостратиграфічних підрозділів (основних та допоміжних). 
36. Категорія біостратиграфічних підрозділів. 
37. Поняття про фації. 
38. Характеристика типу морських фацій. 
39. Характеристика типу континентальних фацій 
40. Характеристика типу перехідних фацій. 



41. Стратиграфічна і тектонічна незгідність та їх зображення на геологічних  картах і у 
розрізах. 
42. Трансгресивні і регресивні серії та їх зображення на геологічних картах і у розрізах. 
Навести приклади. 
43. Основні положення вчення про платформи та геосинкліналі (рухливі пояси). 
44. Поняття про міо- та евгеосинкліналі, особливості їх розвитку. 
45. Платформа, її будова і розвиток. Вік платформ. 
46. Геосинкліналь, її характеристика та стадії розвитку. 
47. 1-а стадія розвитку геосинкліналі та її характеристика. 
48. 2-а стадія розвитку геосинкліналі та її характеристика. 
49. 3-а стадія розвитку геосинкліналі та її характеристика. 
50. 4-а стадія розвитку геосинкліналі та її характеристика. 
51. Древні і молоді платформи 
52. Характеристика ділянок земної кори, які пережили геосинклінальний етап розвитку. 
53. Поняття про формації. Типи формацій. 
54. Геосинклінальні формації; їх назви, склад, поширення та зв’язок із стадіями розвитку 
геосинкліналей. 
55. Будова та походження океанічних западин. 
56. Цикли тектогенезів (епох складчастостей) та їх фази, час проходження. 
57. Основні структурні елементи платформ і плит. 
58. Характеристика еволюційних та революційних етапів в історії розвитку Землі. 
59. Тектоніка літосферних плит. 
60. Стратиграфічний поділ та органічний світ докембрію. 
61. Докембрійські епохи складчастості (тектогенези). 
62. Стратиграфічний поділ та органічний світ венду. 
63. Стратиграфічний поділ та органічний світ кембрію. 
64. Стратиграфічний поділ та органічний світ ордовику. 
65. Стратиграфічний поділ та органічний світ силуру. 
66. Стратиграфічний поділ та органічний світ девону. 
67. Стратиграфічний поділ та органічний світ карбону. 
68. Стратиграфічний поділ та органічний світ пермі. 
69. Стратиграфічний поділ та органічний світ тріасу. 
70. Стратиграфічний поділ та органічний світ юри. 
71. Стратиграфічний поділ та органічний світ крейди. 
72. Стратиграфічний поділ та органічний світ палеогену. 
73. Стратиграфічний поділ та органічний світ неогену. 
74. Основні стратиграфічні групи організмів для систем нижнього палеозою. 
75. Основні стратиграфічні групи організмів для систем верхнього палеозою. 
76. Основні стратиграфічні групи організмів для систем мезозою. 
77. Основні стратиграфічні групи організмів для систем кайнозою. 
78. Організми, які вимерли до кінця палеозою. 
79. Організми, які вимерли до кінця мезозою. 
80. Основні етапи розвитку безхребетних. 
81. Основні етапи розвитку хребетних. 
82. Основні етапи розвитку флори. 
83. Історія геологічного розвитку Східноєвропейської платформи у ранньому палеозої. 
84. Історія геологічного розвитку Східноєвропейської платформи у пізньому палеозої. 
85. Історія геологічного розвитку Східноєвропейської платформи у мезозої. 
86. Історія геологічного розвитку Східноєвропейської платформи у кайнозої. 
87. Історія геологічного розвитку Сибірської платформи у ранньому палеозої. 
88. Історія геологічного розвитку Сибірської платформи у пізньому палеозої. 
89. Історія геологічного розвитку Сибірської платформи у мезо-кайнозої. 



90. Історія геологічного розвитку Канадської платформи у ранньому палеозої. 
91. Історія геологічного розвитку Канадської платформи у пізньому палеозої 
92. Історія геологічного розвитку Канадської платформи у мезокайнозої. 
93. Історія геологічного розвитку Китайської платформи у палеозої 
94. Історія геологічного розвитку Китайської платформи у мезокайнозої. 
95. Історія геологічного розвитку Гондвани у палеозої. 
96. Історія геологічного розвитку Гондвани у мезокайнозої. 
97. Історія геологічного розвитку Урало-Тяньшаньської області у ранньому палеозої. 
98. Історія геологічного розвитку Урало-Тяньшаньської області у пізньому палеозої 
99. Історія геологічного розвитку Верхояно-Чукоцької області у палеозої. 
100. Історія геологічного розвитку Верхояно-Чукоцької області у мезокайнозої. 
101. Історія геологічного розвитку Східно-Азіатської області у мезозої. 
102. Історія геологічного розвитку Східно-Азіатської області у кайнозої. 
103. Історія геологічного розвитку Монголо-Охотської області у палеозої. 
104. Історія геологічного розвитку Монголо-Охотської області у мезокайнозої. 
105. Історія геологічного розвитку каледонської Західної Європи у палеозої. 
106. Історія геологічного розвитку герцинської Західної Європи у ранньому палеозої 
107. Історія геологічного розвитку герцинської Західної Європи у пізньому палеозої. 
108. Історія геологічного розвитку Альпійсько-Гімалайської області у мезозої. 
109. Історія геологічного розвитку Альпійсько-Гімалайської області у кайнозої. 
110. Принцип тектонічного районування. Основні структури (= області складчастостей 
різного віку) земної кори: байкаліди, каледоніди, герциніди, тихоокеаніди (=мезозоїди), 
альпіди та їх будова (структурна і геологічна). 
111. Платформи та геосинклінальні (рухливі) пояси на початку палеозою. 
112. Докембрійські масиви світу. 
113. Каледоніди світу. 
114. Герциніди світу. 
115. Тихоокеаніди світу. 
116. Альпіди світу. 
117. Негативні структури світу (синеклізи, западини, прогини, грабени тощо). 
118. Каледоніди Євразії. 
119. Герциніди Євразії. 
120. Тихоокеаніди Євразії . 
121. Альпіди Євразії. 
122. Геологічне районування Східноєвропейської платформи. 
123. Геологічне районування Сибірської платформи. 
124. Геологічне районування Урало-Тяньшанської області. 
125. Геологічні структури Північної Америки. 
126. Геологічні структури Південної Америки. 
127. Геологічні структури Африки. 
128. Геологічні структури Австралії. 
129. Геологічні структури Європи. 
130. Геологічні структури Азії. 
131. Результати каледонської епохи складчастості (тектогенезу). 
132. Результати герцинської епохи складчастості (тектогенезу). 
133. Результати тихоокеанської епохи складчастості (тектогенезу). 
134. Результати альпійської епохи складчастості (тектогенезу). 
135. Тунгуська серія. Вік серії, склад відкладів, поширення. 
136. Гондванська серія. Вік серії, склад порід, поширення. 
137. Фауна. Визначення назв родів викопних решток та їх систематичної приналежності; 
характерні ознаки цих представників та час їх існування. Геологічне та породоутворююче 
значення. 



Контрольні питання та завдання. 
 

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. 
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. 
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