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ВСТУП 

 Дисципліна «Морська геологія»  є складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.040103- 
«Бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 
040103-Геологія, спеціальності 6.040103-Геологія. 
Дана дисципліна  є вибірковою (дисципліна вільного вибору студента), за 
спеціальністю (спеціалізацією) – «Блок „Геологічна зйомка, пошуки та розвідка 
родовищ корисних копалин”.  
Викладається у 8 семестрі 4 курсу  ОКР "Бакалавр" в обсязі – 108 год. (3 
кредити ECTS), зокрема: лекції – 28 год., лабораторні роботи - 14 год. 
самостійна робота –66 год. У курсі передбачено два змістових модулі та дві 
модульно-контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком. 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів із умовами формування та складом 
сучасних осадків та корінних порід дна морів і океанів, складом та будовою земної 
кори океанічного типу, характером різногенетичних фізико-геологічних процесів, 
особливостей утворення та поширення корисних копалин у межах Світового 
океану.   
 До завдань курсу слід віднести наступні: 1) комплексне вивчення умов і особ-
ливостей осадкоутворення, зокрема процесів надходження уламкового, завислого, 
біогенного та вулканогенного матеріалу, його осадження при взаємодії з гідро-
динамічними, гідрохімічними і екологічними факторами; 2) дослідження форму-
вання осадку в конкретних умовах; 3) дослідження перших стадій діагенезу оса-
дку; 4) вивчення сукупності фізико-геологічних процесів, що відбуваються на дні 
океану; 5) проведення інженерно-геологічних, пошукових і розвідувальних дослі-
джень на різні види корисних копалин. 
 Структура курсу передбачає проведення двух модульних контрольних робіт  
впродовж семестру. Змістовий модуль 1 складається з  теми 1, яка включає 6 
лекцій та  6 лабораторних робіт, та теми 2, що складається з 4 лекцій та 4 
лабораторних робіт. Змістовий модуль 2 складається з  теми 3, яка включає 2 
лекції та  2 лабораторні роботи, та теми 4, що складається з 2 лекцій та 2 
лабораторних робіт. На завершення дисципліни проводиться підсумкова 
контрольна робота. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу „Морська геологія”, що 

передбачений навчальною програмою дисципліни 
 вміти: будувати фаціально-батиметричні профілі, аналізувати та визначати 

склад та умови формування донних осадків, виконувати літолого-фаціальне та 
геоморфологічне районування в межах окремих сегментів дна Світового океану, 
виконувати палеогеграфічні та палеоседиментаційні реконструкції, інтепретувати 
геофізичні матеріали з метою вивчення геологічної та геоморфологічної будови 
океанічного дна.   

 Місце дисципліни. Дана дисципліна є вибірковою дисципліною у підготовці 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем ОКР “Бакалавр” 6.040103 – Геологія, 
однак вона займає одне з базових місць у  підготовці фахівця за освітньо-



кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, оскільки є дисципліною, що надає та 
поглиблює знання з теоретичних та практичних основ геологічної науки, визначає 
головні напрямки дослідження процесів екзогенної та ендогенної геодинаміки, 
аналізує важливі взаємозв‘язки між окремими компонентами геологічного 
середовища, яке всебічно досліджується та вивчається протягом усього 
наступного періоду навчання.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс „Морська геологія” аналізує коло 
головних проблем сучасної морської геології, які необхідно засвоїти на 
четвертому курсі навчання та фактично створює базу для успішного просування 
вперед у набутті геологічних знань. У даному курсі використовуються знання та 
навички, набуті при вивченні курсів «Загальна геологія», "Геоморфологія та 
четвертинна геологія", "Геотектоніка" та інших. Знання та вміння щодо створення 
та аналізу батиметричних, фаціальних та інших карт є базовими для виконання 
практичних завдань із курсу «Моделювання геологічних процесів і структур"» та 
підготовки окремих розділів бакалаврської роботи. Засвоєння матеріалу щодо 
особливостей будови рельєфу та різногенетичних морських осадків є необхідним 
для успішного вивчення дисциплін геологічного напрямку, у яких розглядаються 
проблеми неотектоніки,  стратиграфії, регіональної геології, палеонтології, 
мікропалеонтології та  ГІС-технологій. 

 
 
 
 
 
 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять 2 теми: тема 1- 46 год , та тема 2 – 30 год. У змістовий 
модуль 2 (ЗМ2) входять 2 теми: тема 3 - 16 год , та тема 4 – 16 год 
Обов’язковим для заліку є здача модульної контрольної роботи та лабораторних робіт не 
менше, ніж на 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 20 

балів 
Max. –

60  бали 
Min. – 20 

балів 
Max. –60  бали 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 20   

Модульна контрольна 
робота 2 

  10 20 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20  балів  деканатом до заліку не допускається,   для того, щоб отримати залік  
обов’язково пройти  повторно курс дисципліни.  

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 

залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 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 заліку    
               

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 

 
 

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
  
  
  

  



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 
Змістовий модуль 1. Методи морських геологічних досліджень. Основні особливості 
будови земної кори та рельєфу дна океану. Фізико-геологічні процеси в Світовому океані.   
Тема 1. Методи морських геологічних досліджень. Фізико-геологічні процеси в Світовому 
океані.  (46 год).   
Методи та методика вивчення рельєфу та поверхні океанічного та морського дна. Елементи 
методики морських геоморфологічних досліджень: планування проміру, виміри глибин, 
первинна обробка даних. Геофізичні методи досліджень. Різновиди ґрунтових трубок. 
Геологічні методи. Відбір проб донних осадків і корінних порід. Батиграфічна крива Світового 
океану. Рельєф дна Світового океану. Формування сучасного ложа океану. Фізико-геологічні 
процеси в Світовому океані. 
Тема 2.  Загальна характеристика морських відкладів (30 год). 

Процеси океанічного осадкоутворення. Головні риси океанічного седиментогенезу. 
Практичне засвоєння основних типів донних осадків. Характеристика морських відкладів та їх 
класифікація. Типи океанічних осадків і осадочних порід. Генетичні групи літогенних і 
біогенних осадків. Уламкові осадки і породи. Глинисті осадки та глини. Вапнякові осадки, 
вапняки. Кременеві осадки і породи.  Роль процесів перевідкладення у формуванні літологічних 
типів осадків. Діагенез океанічних осадків. Геологічні і фізико-хімічні умови діагенезу. 
Принципи та методи фаціального районування дна океану. Фації як вираз єдності умов 
(обстановок) осадконакопичення та осадку. Седиментосфера як найвищий рівень організації 
фаціальних систем. Континентальний і океанічний сегменти седиментосфери Головні ознаки 
відмінності приконтинентальної і пелагічної мегафацій. Походження неоднорідності океанічних 
осадків. Природа фаціальних переходів. Енергетичні фактори фаціальних систем. Зв'язок 
океанічних фацій з тектонікою. Фаціальний контроль формування корисних копалин. 
Характеристика океанічних фацій. 
 
Змістовий модуль 2. Корисні копалини Світового океану.  
Тема 3. Корисні копалини Світового океану  (16 год).  

Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. Нафтогеологічне 
районування Світового океану. Видобуток нафти і газу в акваторіях Світового океану. Тверді 
корисні копалини Світового океану. Магматична діяльність як найбільш потужний фактор 
рудоутворення в океанах. Гідротермальні процеси та їх вплив на формування локальних 
рудопроявів. Вулканогенно- осадочні рудотворні процеси. Осадочне рудоутворення в океані. 
Утворення залізо-марганцевих конкрецій в океані. Геологічні особливості поширення залізо-
марганцевих стяжінь на океанічному дні. Склад і будова конкрецій. Методи видобутку. Берегові 
і підводні розсипи.  Утворення   розсипищ промислового значення.  
 
Тема 4. Збереження та раціональне використання океанічного середовища (16 год.) 

Міжнародні конвенції та міжнародні угоди щодо запобігання забрудненню морського 
середовища. Геологічна будова Азово-Чорноморського басейну. Геоморфологічна будова 
Чорноморської западини. Загальний огляд та морфометрична характеристика Чорного моря. 
Основні риси рельєфу морського дна. Основні морфологічні елементи дна Чорного моря. Схема 
геоморфологічного районування. Тектоніка Чорноморської западини. Тектонічне районування. 
Донні осадки Чорного моря. Енергетичний баланс екосистеми Чорного моря та загальна оцінка 
її продуктивності. Проблеми антропогенного впливу на екосистеми Чорного моря.  
  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
лекції 

Назва лекції 
Лекції Лаб

ор. 
Самост. роб. 

Змістовий модуль 1 
Методи морських геологічних досліджень. Основні особливості будови земної кори 

та рельєфу дна океану. Фізико-геологічні процеси в Світовому океані. 
1  Тема 1. Методи морських геологічних 

досліджень. Фізико-геологічні процеси в 
Світовому океані.  
Лекція 1.  Історія морських геологічних 
досліджень. Загальна характеристика 
методів морських геологічних досліджень.  

2 2 4 

2 Лекція 2.  Методи дослідження рельєфу і 
поверхні океанічного та морського дна. 

2  6 

3   Лекція 3.  Геологічні та геофізичні 
методи. Методи відбору проб донних 
осадків і корінних порід. 

2 2 4 

4 Лекція 4.   Загальні риси 
геоморфологічної будови дна Світового 
океану.  

2  4 

5 Лекція 5.  Процеси рифтогенезу та 
походження океанічної кори.  

2 2 6 

6 Лекція 6.  Фізико-геологічні процеси в 
Світовому океані. 

2  4 

7 Тема 2. Загальна характеристика 
морських відкладів 
 Лекція 7.  Загальні закономірності будови 
осадочної товщі океану  

2 2 4 

8 Лекція 8. Характеристика морських 
відкладів та їх класифікація. 

2  6 

9 Лекція 9.  Принципи та методи 
фаціального районування дна океану. 

2 2 4 

10 Лекція 10.  Характеристика океанічних 
фацій.  

2  4 

 Модульна  контрольна  робота1*    
Змістовий модуль 2 

Корисні копалини Світового океану. 
 

11 Тема 3. Корисні копалини Світового 
океану. 
Лекція 11.  Загальні закономірності 
нафтогазонакопичення в акваторії. 

2 2 6 

12 Лекція 12.  Тверді корисні копалини в 
межах Світового океану. 

2  4 

13 Тема 4. Збереження та раціональне 
використання океанічного середовища 
Лекція 13.  Охорона морського середовища. 
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Змістовий модуль 1 
Методи морських геологічних досліджень. Основні особливості будови земної кори 

та рельєфу дна окену. 
 

Тема 1 
Методи морських геологічних досліджень. Фізико-геологічні процеси в Світовому 

океані (46 год) 
 
Лекція 1. Історія морських геологічних досліджень. Загальна характеристика методів 
морських геологічних досліджень (2 год). Наводяться дані щодо головних етапів 
геологічних досліджень Світового океану. Розглядається Історія морських геологічних 
досліджень в Україні, підкреслюється роль українських вчених у вивченні геології дна 
Світового океану та оцінюється їх внесок у розвиток міжнародних програм з 
дослідження Світового океану. Надається загальна характеристика методів морських 
геологічних досліджень, підкреслюється їх особливість та відмінність від методів 
континентальної геології. Аналізуються сучасні засоби дослідження рельєфу та донних 
відкладів Світового океану.  
 
Лабораторна робота 1. Побудова батиметричного профілю через основні морфологічні 
елементи океанічного дна за батиметричними картами (2 год).  
 

1. Побудувати батиметричний профіль через основні морфологічні елементи 
океанічного дна за запропонованою батиметричною картою. 

2.  Описати характер рельєфу в межах кожного морфологічного елементу. 
 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати матеріал для лабораторної 
роботи та оформити лабораторну роботу. Підготовка до усіх  лабораторних робіт 
здійснюється за навчальним посібником: О.Ю.Митропольський, О.М.Іванік. „Основи 
морської геології” Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський 
університет” 2004. – 219.С. 
 

Лекція 2. Методи дослідження рельєфу і поверхні океанічного та морського дна 
(2 год.) Аналізуються методи та методика вивчення рельєфу та поверхні океанічного та 
морського дна. Характеризуються напрями дослідження рельєфу дна: перший – це 
гідрографічний напрям, за яким вивчається підводний рельєф з метою вирішення питань 
навігації та безпечного мореплавання; другий – геоморфологічний, спрямований на 
розкриття взаємозв'язків природних процесів в океані та з'ясування геологічної будови й 
історії розвитку регіонів Землі, що покриті водами океану. Вивчаються елементи методики 
морських геоморфологічних досліджень: планування проміру, виміри глибин, первинна 
обробка даних. Досліджуються категорії проміру: попутний, регіональний, детальний. 
Аналізується стан проблеми морського геоморфологічного картографування. 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Опрацювати лекційний матеріал та підібрати 
відповідну літературу. 

 
Лекція 3.  Геологічні та геофізичні методи. Методи відбору проб донних осадків і 

корінних порід (2 год). Аналізуються принципи застосування  сейсмо-, граві-, магніто- та 
електророзвідки, гаммаметрії та геотермічної зйомки при морських дослідженнях. 
Вивчаються технічні засоби для відбору проб: драгування як одного із способів 



опробування донних осадків для рекогносцирувальних і дрібномасштабних досліджень; 
використання дночерпаків для опробування верхнього шару донних осадків. 
Аналізуються колонкові пробовідбірники, різновиди ґрунтових трубок. Підкреслюється 
роль підводних технічних засоби для вивчення морського дна, зокрема індивідуальних, 
підводних лабораторій і комплексів, підводних човнів, населених та ненаселених 
підводних апаратів. Аналізуються методи лабораторних досліджень. 
  

Лабораторна робота 2. Побудова макету поверхні ділянки океанічного дна за 
батиметричними картами засобами ГІС (2 год).  

1. Побудувати тривимірну модель рельєфу дна за батиметричними даними із 
використанням спеціалізованих модулів ГІС. 

2. Проаналізувати характер розподілу морфологічних елементів у межах 
дослідженої ділянки океанічного дна.  

3. Визначити вираз окремих структурних елементів у рельєфі океанічного дна.   
 
Завдання для самостійної роботи (3 год). Опрацювати  та підібрати відповідні 
літературні джерела до пройденого матеріалу та оформити лабораторну роботу. 
Підготувати реферат на тему: "Методи картографування рельєфу океанічного та 
морського дна".  
 

Лекція 4. Загальні риси геоморфологічної будови дна Світового океану  (2 
год). Аналізуються головні риси рельєфу та фізико-геологічні процеси у межах окремих 
батиметричних зон Світового океану. Розглядаються основні морфоструктурні області 
Світового океану та головні морфологічні елементи рельєфу в їх межах. Вивчається 
геоморфологічна карта Світового океану, розглядаються принципи її побудови. 
Проводиться виділення геотектур, регіональних морфоструктур, типів та окремих форм 
рельєфу на геоморфологічній карті. 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.). Підготувати доповідь на тему “Потужність 
та вік океанічного фундаменту”. Проаналізувати класифікацію головних морфологічних 
елементів океанічного дна у межах Чорноморської западини.  

 
Лекція 5. Процеси рифтогенезу та походження океанічної кори (2 год).  

Розглядаються основні особливості будови земної кори під морями і океанами. 
Досліджується процес рифтогенезу і походження океанічної кори. Аналізується природа 
базальтового магматизму океанічних плит. Розглядаються процеси формування  
сучасного ложа океану, система серединно-океанічних хребтів як область формування 
земної коти океанічного типу. Аналізується вік порід ложа та головні закономірності 
зміни віку порід ложа. Наводиться характеристика складу порід ложа та свідчення про 
геофізичні поля в океані (гравітаційне поле, магнітне поле, геотермічне поле і тепловий 
потік). Розглядаються основні положення теорії тектоніки літосферних плит.  

 
Лабораторна робота 3. Характеристика умов седиментації за літологічним 

складом осадку в колонках морських відкладів шельфу (2 год). 
1. Побудувати колонки донних осадків за запропонованими даними.  
2. Проаналізувати літологічний склад відкладів у межах коджної колонки. 
3. Визначити характер умов седиментації, враховуючи літологічні та фаціальні 

умови утворення осадків.  



Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати та засвоїти лекційний матеріал. 
Оформити лабораторну роботу 3. Проаналізувати закономірності літолого-фаціальної 
структури донних осадків у межах північно-західного шельфу Чорного моря.   
  
Лекція 6. Фізико-геологічні процеси в Світовому океані (2 год). Надається загальна 
характеристика ендогенних процесів у Світовому океані, визначаються джерела цих 
процесів. Аналізуються вертикальні та горизонтальні тектонічні рухи. Надається 
загальна характеристика екзогенних геологічних процесів, визначається інтенсивність їх 
прояву. Проводиться виділення в межах океанів чотирьох основних групи екзогенних 
фізико-геологічних процесів: гiдрогенних, гравiтацiйних, бiогенних та нормального 
осадконакопичення. Виконується їх ґрунтовний аналіз.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати презентаційну доповідь на тему 
"Особливості прояву екзогенних геологічних процесів у межах пасивних 
континентальних окраїн". 
 
  
Контрольні запитання та завдання. 

1. Охарактеризуйте напрями дослідження рельєфу океанічного та морського дна. 
2. Проаналізуйте основні методи вивчення рельєфу і поверхні океанічного дна. 
3. Які засоби використовуються для відбору проб донних осадків? 
4. Які геофізичні методи використовуються для дослідження складу земної кори в межах 

морів та океанів? 
5. Які головні принципи глибоководного буріння в океанах та їх значення? 
6. Які морфологічні зони існують у межах Світового океану? 
7. Дайте визначення "шельфу". 
8. Охарактеризуйте основні типи шельфів. 
9. Які є різновиди перехідної зони дна океану? 
10. Які фактори впливають на рельєфотворення у Світовому океані? 
11. Охарактеризуйте головні особливості будови земної кори океанічного типу. 
12. Які основні положення теорії тектоніки плит? 
13. Які є різновиди перехідної зони дна океану? 
14. Які фактори впливають на рельєфотворення у Світовому океані? 
15. Охарактеризуйте головні особливості будови земної кори океанічного типу. 
16. Які основні положення теорії тектоніки плит? 
17. Які головні особливості прояву ендогенних геологічних процесів у межах океану? 
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Тема 2 
Загальна характеристика морських відкладів (30 год.) 

 
Лекція 7. Загальні закономірності будови осадочної товщі океану (2 год).  

Розглядаються загальні закономірності будови осадочної товщі океанів та морів. 
Аналізуються закономірності розподілу потужностей осадової товщі: 1) зв'язок 
потужностей з віком ложа океану; 2) циркумконтинентальна зональність 
осадконакопичення; 3) кліматична зональність розподілу осадочного матеріалу; 4) 
вертикальна зональність зміни потужності відкладів. Наводиться характеристика поясів 
підвищеної біологічної продуктивності.  
 
Лабораторна робота 4.     Побудова фаціально-батиметричного профілю за картою 
фацій донних відкладів (2 год). 

1. Побудувати батиметричний профіль через основні морфологічні елементи 
морського дна. 

2. Визначити фаціальну приналежність відкладів до кожного морфологічного 
елементу. 



3. Проаналізувати літолого-фаціальні особливості морських відкладів, оцінити 
фактори осадкоутворення в межах означеної ділянки морського дна.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати лабораторний матеріал та 
оформити роботу 4. 
  

Лекція 8. Характеристика морських відкладів та їх класифікація (2 год). 
Розглядаються морські відклади як закономірно побудовані комплекси осадочного 
матеріалу різного генезису, що формуються на дні морів та океанів в результаті розносу, 
диференціації і осадження матеріалу. Обґрунтовуються принципи класифікації морських 
відкладів. Підкреслюється принцип переважного літологічного компоненту як основа 
для виділення класів і типів осадків. Аналізується виділення основних класів осадків. 
Наводиться характеристика генетичних груп літогенних і біогенних осадків. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  Опрацювати лекційний матеріал, засвоїти 
відповідні розділи у запропонованій літературі. Підготувати доповідь на тему: 
«Принципи виділення головних класів осадків за різними підходами». 

 
Лекція 9. Принципи та методи фаціального районування дна океану (2 год).  

Розглядаються океанічні фації як вираз єдності умов (обстановок) осадконакопичення та 
осадку з певним набором фаціальних ознак, що виникає під їх впливом. Обгрунтовується 
системний підхід до фаціального аналізу. Виконується систематизація океанічних фацій 
на основі масштабних рівнів організації океанічного седиментогенезу. Розглядається 
седиментосфера як найвищий рівень організації фаціальних систем. Аналізуються 
континентальний і океанічний сегменти седиментосфери. Розглядаються мега, мезо- та 
мікрофаціальні рівні організації фаціальних систем.  
 

Лабораторна робота 5. Побудова кривої карбонатонакопичення з 
обгрунтуванням закономірностей карбонатонакопичення в різних фаціальних зонах (2 
год). 

1. Побудувати криву карбонатонакопичення за запропонованими даними для 
окремої ділянки морського дна.  

2. Визначити закономірності карбонатонакопичення для окремих фаціальних зон. 
3. Виконати ґрунтовний аналіз закономірностей будови осадочної товщі та 

факторів осадкоутворення в межах означеної ділянки дна.  
 
Завдання для самостійної роботи (4 год). Опрацювати літературу до лекційного та 
лабораторного матеріалу. Оформити лабораторну роботу 5. 

Лекція 10. Характеристика океанічних фацій (2 год). Розглядаються фаціальні 
обстановки пасивних континентальних окраїн, приконтинентальні фації теригенного 
ряду, приконтинентальні фації карбонатного ряду, фаціальні комплекси прибережних 
апвелінгів, приконтинентальні фації хвилястих абісальних рівнин активних 
континентальних окраїн. Аналізуються пелагічні фації: абісальні пелагічні фації поясів 
кремененакопичення, абісальні пелагічні фації непродуктивних зон, помірно 
глибоководні пелагічні фації вище критичної глибини карбонатонакопичення, фації 
серединно-океанічних рухомих посів: фації осьового рифту, фації трансформних 
розломів, фації глибоководних жолобів. Розглядається походження фаціальної 
неоднорідності океанічних осадків, природа фаціальних переходів. Аналізується зв'язок 



океанічних фацій з тектонікою. Обґрунтовується фаціальний контроль формування 
корисних копалин. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год). Опрацювати літературу до лекційного 
матеріалу. Підготувати презентаційну доповідь на тему»Фаціальний контроль еорисних 
копалин». 

 
Контрольні запитання та завдання. 
 
1. Які основні принципи фаціального районування океану? 
2. Назвіть основні ранги ієрархічності фаціальних систем. 
3. Чим відрізняються приконтинентальна та пелагічна мегафаціальні області дна океану? 
4. Назвіть основні критерії фаціапьної приуроченості корисних копалин в межах дна Світового 
океану. 
5. Охарактеризуйте приконтинентйальні фації. 
6. Охарактеризуйте пелагічні фаціальні системи.  
7. Розрийте зв’зок фаціальних утворень із тектонічними процесами.  
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Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Охарактеризуйте напрями дослідження рельєфу океанічного та морського дна. 
2. Проаналізуйте основні методи вивчення рельєфу і поверхні океанічного дна. 
3. Які засоби використовуються для відбору проб донних осадків? 
4. Які геофізичні методи використовуються для дослідження складу земної кори в межах 

морів та океанів? 
5. Які головні принципи глибоководного буріння в океанах та їх значення? 
6. Яка роль придонних течій у Світовому океані? 
7. Що таке турбідити і як вони утворюються? 
8. Визначити головні закономірності осадконакопичення в океані. 
9. Які основні принципи класифікації морських та океанічних відкладів? 
10. Визначити головні принципи виділення однокомпонентних та багатокомпонентних 

осадків. 
11. Які основні закономірності формування літологічних типів осадків в океані? 
12. Які основні принципи фаціального районування океану? 
13. Назвіть основні ранги ієрархічності фаціального районування океану. 
14. Чим відрізняються приконтинентальна та пелагічна мегафаціальні області дна океану? 
15. Назвіть основні критерії фаціапьної приуроченості корисних копалин в межах дна 

Світового океану. 
16. Охарактеризуйте основні гіпотези походження океану. 
17. Які морфологічні зони існують у межах Світового океану? 
18. Дайте визначення "шельфу". 
19. Охарактеризуйте основні типи шельфів. 
20. Які є різновиди перехідної зони дна океану? 
21. Які фактори впливають на рельєфотворення у Світовому океані? 
22. Охарактеризуйте головні особливості будови земної кори океанічного типу. 
23. Які основні положення теорії тектоніки плит? 
24. Які головні особливості прояву ендогенних геологічних процесів у межах океану? 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 
  
1. Які морфологічні зони існують у межах Світового океану? 
2. Які головні фактори осадкоутворення  у Світовому океані? 
3. Охарактеризуйте основні методи дослідження фаціальної структури донних осадків. 
.  
 

Змістовий модуль 2 
Корисні копалини Світового океану 

Тема 3 
Корисні копалини Світового океану (16 год.) 

 



Лекція 11. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії (2 год). 
Визначаються загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторіях океанів та 
морів. Обгрутовується нафтогеологічне районування Світового океану. Аналізуються 
типи головних поясів нафтоутворення. Визначаються геолого-геохімічні закономірності 
розподілу нафтогазоносних регіонів в Світовому океані, особливості розподілу 
органічної речовини в осадочній товщі Світового океану. Виконується аналіз поширення 
оптимальних зон нафто- і газоутворення. Аналізується видобуток нафти і газу в 
акваторіях Світового океану. 
 
Лабораторна робота 6. Типи морських берегів.  Особливості розвитку і будови 
морських берегів  в різних географічних зонах ( 2 год.). 

1. Проаналізувати за «Атласом океанів» типи морських берегів в межах різних 
кліматичних зон.  

2. Визначити фактори формування осадків та особливостей рельєфу в межах 
різногенетичних берегових зон Світового океану.  

Завдання для самостійної роботи (6 год.). Опрацювати матеріал для лабораторної 
роботи та оформити лабораторну роботу 6. 
  
Лекція 12. Тверді корисні копалини в межах Світового океану (2 год). Аналізуються 
умови формування та характер поширення твердих корисних копалин Світового океану. 
Обґрунтовується групування мінеральних ресурсів в океанічному середовищі. 
Розглядається магматична діяльність як найбільш потужний фактор рудоутворення в 
океанах. Аналізуються характерні риси океанічного осадочного рудоутворення 
Розглядається утворення залізо-марганцевих конкрецій в океані. Аналізуються морські 
соленосні басейни, вугільні родовища, розсипні родовища та поклади будівельних 
матеріалів.  
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати доповідь на тему «Родовища 
будівельних пісків на шельфу Чорного моря». 

 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Які основні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії? 
2. Які фактори сприяють формуванню конкрецій у Світовому океані? 
3. Охарактеризувати правові основи використання морських та океанічних акваторій. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 
 
1. Митропольський О.Ю.,.Іванік О.М. Основи морської геології. Підручник. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 219 с. - Розділ 8. 
2. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные ископаемые 

Мирового океана. - М., 2000, розділ 3. 
3. Безруков П.Л. Проблемы геологического исследования полезных ископаемых океана // 

Океанология. - 1971. - № 6. - С. 959-981, розділ 1. 
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океанографических исследовательских судах. - Севастополь, 1982, розділ 2-3. 
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Железомарганцевые конкреций Индийского океана. - Киев, 2001, гл. 2. 
16. Шнюков Е.Ф., Щербаков И.Б., Шнюкова Е.Е. Палеоостровная дуга севера Черного моря. - 
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chronostratigraphy // Semp special Publ. -1995. - Na 54. - P. 129-212. 
 

Тема 4 
Збереження та раціональне використання океанічного середовища (16 год.) 

 
Лекція 13. Охорона морського середовища. Правові основи дослідження і 

використання Світового океану та його надр (2 год).  Розглядається глобальне значення 
проблеми забруднення морського середовища, джерела забруднення Світового океану. 
Забруднення нафтою. Аналізуються міжнародні конвенції та міжнародні угоди щодо 
запобігання забрудненню морського середовища. 
 
Лабораторна робота 7.  Визначення палеогеографічних умов формування донних 
осадків за  вмістом δ18О (2 год.). 
 1. Побудувати графік коливання вмісту δ18О у біогенному карбонаті з морських 
донних осадків.  

2. Проаналізувати умови формування осадків за віковими коливаннями вмісту 
δ18О . 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Написати реферат на тему "Охорона 
морського середовища". Оформити лабораторну роботу 7. 
 
Лекція 14. Геологічна будова Азово-Чорноморського басейну (2 год). Розглядається 
історія геолого-геофізичних досліджень Чорного та Азовського морів. Наводиться 
геоморфологічна будова Чорноморської западини та основні риси рельєфу морського 
дна. Розглядаються головні риси стратиграфії відкладів. Визначаються принципи 
структурно-тектонічного районування. Розглядаються головні види корисних копалин. 



Визначається енергетичний баланс екосистеми Чорного моря та проводиться загальна 
оцінка її продуктивності. Аналізуються проблеми антропогенного впливу на екосистеми 
Чорного моря і масштаби та джерела забруднення моря. Наводиться характеристика 
концепції охорони та відтворення навколишнього середовища Азовського і Чорного 
морів.  
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Підготувати реферат на тему «Критерії та 
перспективи нафтогазоносності Чорноморської западини».  
 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Охарактеризуйте головні етапи дослідження геологічної будови Азово-Чорноморської 
акваторії. 

2. Визначіть головні структурно-тектонічні елементи Азово-Чорноморського басейну. Які 
відмінності між тектонічною будовою Західно-Чорноморської та Східно-Чорноморської 
западини? 

3. Охарактеризуйте головні стратиграфічно-седиментаційні комплекси, поширені у межах 
Чорноморської западини 

4. Які головні критерії нафтогазоносності у межах Азово-Чорноморського басейну? 
5. Охарактеризувати правові основи використання морських та океанічних акваторій. 
6. Які основні напрями досліджень палеоокеанології як науки? 
7. Які методи використовуються при палеоокеанологінчих дослідженнях? 
8. У чому полягають дослідження часових серій та часових зрізів при палеоокеанологічних 

реконструкціях? 
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Типові завдання до модульної контрольної роботи №2. 



 
1. Які існують методи детальної стратифікації океанічних осадків? 
2. Які основні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії? 
3. Охарактеризувати правові основи використання морських та океанічних акваторій.  
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

1. Які методи використовуються при палеоокеанологінчих дослідженнях? 
2. У чому полягають дослідження часових серій та часових зрізів при палеоокеанологічних 

реконструкціях? 
3. Охарактеризуйте основні гіпотези походження океану. 
4. Які основні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії? 
5. Які фактори сприяють формуванню конкрецій у Світовому океані? 
6. Охарактеризувати правові основи використання морських та океанічних акваторій. 
7. Які основні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії? 
8. Які фактори сприяють формуванню конкрецій у Світовому океані? 
9. Охарактеризувати правові основи використання морських та океанічних акваторій. 
10. Головні етапи дослідження геологічної будови Азово-чорноморської акваторії. 
11. Визначіть головні структурно-тектонічні елементи Азово-Чорноморського басейну. Які 

відмінності між тектонічною будовою Західно-Чорноморської та Східно-Чорноморської 
западини? 

12. Охарактеризуйте головні стратиграфічно-седиментаційні комплекси, поширені у межах 
Чорноморської западини 

13. Які головні критерії нафтогазоносності у межах Азово-Чорноморського басейну? 
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Типові завдання до заліку 

1. Знати відповіді на 63 питання на залік. 
2. Розв’язати задачі, побудувати батиметричні, літолого-фаціальні схеми дна 

Світового океану.   
 
Питання на залік 

 
1. Мета і завдання морської геології.Предмет морської геології Значення морської 

геології для науки та практики. 
2. Методи вивчення рельєфу та поверхні океанічного дна. 
3. Основні положення теорії тектоніки плит. 
4. Характеристика едафогенних осадків та порід. 
5. Геофізичні методи досліджень морського дна. 
6. Сейсмічність та вулканізм у Світовому океані. 
7. Плитотектонічна парадигма. 
8. Характеристика теригенних осадків та порід. 
9. Характеристика  кременевих осадків та порід. 
10. Методи відбору проб донних осадків та корінних порід. 
11. Методи  глибоководного буріння та їх значення для морської геології. 
12. Характеристика гідрогенних процесів у Світовому океані. 



13. Діагенез океанічних осадків. 
14. Основні особливості будови земної кори під морями та океанами. 
15. Загальна характеристика  екзогенних геологічних процесів у Світовому океані. 
16. Формування літологічних типів осадків в океані. 
17. Характеристика гравітаційних процесів у Світовому океані. 
18. Принципи фаціального районування океану. 
19. Головні принципи та значення глибоководного буріння в океанах.  
20. Головні риси геоморфологічної будови Чорноморської западини.  
21. Формування планктоногенних вапнякових осадків. 
22. Головні особливості формування океанічної кори. 
23. Характеристика біогенних процесів у Світовому океані. 
24. Характеристика приконтинентальних океанічних фацій. 
25. Вік та склад порід ложа Світового океану . 
26. Загальні закономірності будови  осадочної товщі  океану. 
27. Характеристика  пелагічних океанічних фацій. 
28. Загальні риси геоморфологічної будови дна Світового океану. 
29. Потужності осадочної товщі. Закономірності розподілу. 
30. Стратиграфія та хронологія океанів. 
31. Батиметричні зони Світового океану та їх характеристики. 
32. Циркумконтинентальна, вертикальна та кліматична зональність 

осадконакопичення. 
33. Основні методи стратиграфічного розчленування океанічних відкладів. 
34. Основні морфоструктурні області Світового океану та їх характеристики. 
35. Класифікація океанічних осадків. 
36. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 
37. Характеристика шельфових областей.Генетичні типи шельфів. 
38. Характеристика уламкових осадків та порід. 
39. Тверді корисні копалини Світового океану. 
40. Загальна характеристика ендогенних процесів у Світовому океані. 
41. Глиністі осадки та глини. 
42. Морська вода як корисна копалина. 
43. Джерела ендогенних процесів у Світовому океані. Вертикальні та горизонтальні 

тектонічні рухи. 
44. Вапнякові осадки, вапняки. 
45. Методи пошуків і розвідки корисних копалин в акваторіях океанів та морів. 
46. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
47. Головні проблеми дослідження геологічної будови Чорноморської западини.  
48. Формування едафогенних осадків.  
49. Процес рифтогенезу та походження океанічної кори. 
50. Головні принципи класифікації донних осадків Світового океану. 
51. Тектонічна будова Чорноморської западини. 
52. Головні особливості будови перехідної зони в межах Світового океану. 
53. Методи фаціального аналізу донних осадків Світового океану.  
54. Тверді корисні копалини морського дна.  
55. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
56. Формування та головні особливості приконтинентальних океанічних фацій.  
57. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна.    
58. Завдання та методи палеоокеанологічних досліджень. 



59. Головні причини формування перерв у осадконакопиченні в межах Світового 
океану.  

60. Формування та поширення залізо-марганцевих конкрецій у Світовому океані.  
61. Сейсмічні дослідження будови осадочної товщі і фундаменту океану. 
62. Формування бентогенних вапнякових осадків.  
63. Охорона морського середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


