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Вступ 



 
  Дисципліна „Мікропалеонтологічний аналіз” спеціальності „Геологія”, що 
викладається на І курсі магістрам протягом І-го семестру в обсязі 144 години, в тому числі 
лекцій – 34, практичних – 34, та самостійних робіт – 76 години. Форма підсумкового контролю 
– залік. 
 Курс „Мікропалеонтологічний аналіз” для студентів геологічного факультету 
спеціальності 8.070701 – геологія ставить своїм завданням ознайомлення студентів з 
досягненнями сучасної палеонтології, особливою роллю мікропалеонтології в сучасних 
стратиграфічних дослідженнях, стратиграфічними можливостями різних груп 
мікропалеонтологічних решток та значенням мікрофосилій для побудови зональних 
біостратиграфічних шкал різного рангу. 
 Завданням курсу є теоретичне вивчення найважливіших груп мікропалеонтологічних 
решток, засвоєння спеціальних методики для їх вилучення з гірських порід та методів 
наступного дослідження за допомогою світлового та електронного мікроскопа. Особлива увага 
приділяється практичному значенню мікрофосилій, можливостям їх використання для 
встановлення відносного віку та  розчленування осадових гірських порід. 
 Предметом вивчення є мікроскопічні рештки викопних організмів різного хімічного 
складу, особливості їх біології та будова скелетів, принципи діагностики та класифікації, 
методи дослідження та первинної обробки порід. 
 Протягом курсу на розгляд студентів спеціальності геологія виносяться такі теми: 
Загальна характеристика об’єктів мікропалеонтологічних  досліджень. Методи лабораторної 
обробки порід для вилучення карбонатних, кременевих та органікостінних мікрофосилій. 
 Прийоми роботи із світловими та електронними мікроскопами та методи математичної 
обробки мікропалеонтологічних даних. Поняття біостратиграфічної зони та зонального методу 
в сучасній стратиграфії. Зональні шкали  за різними групами мікроорганізмів. Ознайомлення з 
принципами встановлення, номенклатурою та значенням основних зональних 
біостратиграфічних шкал для різних підрозділів в фанерозою.  

Дрібні форамініфери. Основні таксономічні ознаки, принципи класифікації. 
Стратиграфічне значення. 
 Наннопланктон. Основні таксономічні ознаки, принципи класифікації, методи 
дослідження. Стратиграфічне значення. 
Радіолярії. Кременеві губки. Основні таксономічні ознаки, принципи класифікації. 
Стратиграфічне значення. 
Діатомові водорості. Силікофлагеляти. Основні таксономічні ознаки, принципи класифікації. 
Стратиграфічне значення. Методи спорово-пилкового аналізу та його стратиграфічне 
значення. 
Конодонти. Остракоди. Основні таксономічні ознаки, принципи класифікації. Стратиграфічне 
значення. Задачі, що вирішуються за допомогою мікропалеонтологічних методів. Проблемні 
теми для обговорення, як поглиблюють та систематизують знання студентів в галузі 
палеонтології в цілому та показують широкі можливості мікропалеонтологічного аналізу. 
 „Оцінити стратиграфічні можливості різних груп мікропалеонтологічних решток та 
біозональних підрозділів різного рангу”.  
„Охарактеризувати та порівняти біостратиграфічні шкали за різними групами органічних 
решток”. 
 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт та залік. Модульний контроль проводиться у 
вигляді письмових робіт з можливо максимальною оцінкою 30 балів кожна. 
 Поточний контроль здійснюється у вигляді самостійних домашніх робіт з 
максимальною оцінкою 5 балів, контрольних робіт з максимальною оцінкою 10 балів, усних 
відповідей максимальною оцінкою 5 бали. 



КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНИЙ 
АНАЛІЗ” 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 

І семестр 
Модульна  контрольна робота  1  – 30 балів. 

Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота  – 10 балів 

     Лабораторні роботи – 10 балів 
     Самостійна робота –5 балів 
Модульна  контрольна робота  2  – 30 балів. 

Усна відповідь, домашня письмова робота –  5 балів 
Письмова контрольна робота  –  10 балів 

     Лабораторні роботи – 10 балів 
     Самостійна робота –5 балів 
 
Підсумковий - 
у формі заліку – 40 балів 
 
 
І семестр 
Змістовий модуль 1. Основні положення, історія розвитку, об’єкти і методи досліджень 
мікропалеонтології. Етапи мікропалеонтологічного дослідження в різних групах 
мікрофосилій. Тип Sarcodina – Класи Foraminifera і Radiolaria 

Максимальна кількість балів – 30.    
 Термін -  3-я декада жовтня 

Змістовий модуль 2: Різні групи мікропалеонтологічних решток, особливості їх 
вивчення та стратиграфічне значения.  
Максимальна кількість балів – 30. 

 Термін - 1-а декада грудня 
 
Підсумковий контроль (залік) 
Максимальна кількість балів – 40   
 Студент повинен: 
 - знати, які досягнення сучасних палеонтологічних досліджень та різні методики 
обробки для різних груп мікрофосилій;  
 - мати уявлення про особливості та систематику різних груп мікрофосилій; 

- за допомогою визначників правильно визначити систематичну приналежність зразків 
та вміти правильно їх описати. 
 

 
 

 

Змістов
ий 
модуль 1 
 ( ЗМ1 ) 

Змістови
й модуль 

2 
 ( ЗМ2 ) 

залік 
Разом 

(підсумкова 
оцінка) 

Оцінка 
(бали) 30 30 40 100 

 
 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 



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

 
 
 
 
 
 
 
Шкала відповідності 
 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

60-100 зараховано 

1-50 незараховано 

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за два 

змістові модулі менше, ніж 20 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, 
що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни 
"Мікропалеонтологічний аналіз”. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Лекції Прак. Самост. 
роб. 

І СЕМЕСТР 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основні положення, історія розвитку, об’єкти і методи досліджень мікропалеонтології. 
Етапи мікропалеонтологічного дослідження в різних групах мікрофосилій. Тип Sarcodina 

ТЕМА 1. 
Основні положення, історія розвитку, об’єкти і методи досліджень мікропалеонтології. 
1 Вступ. Основні положення. Історія розвитку та 

становлення мікропалеонтології.  
2 2 4 

2 Основні завдання, об'єкти, методи мікропалеонтології. 
Електронно-оптичні прилади та системи. 

2 2 4 

ТЕМА 2. 
Тип Sarcodina – Класи Foraminifera і Radiolaria 

3 Клас Foraminifera. Загальна характеристика, будова 
м'якого тіла, морфологія черепашки.  

2 2 4 

4 Клас Foraminifera. Склад і структура стінки черепашки, 
спосіб утворення. 

2 2 4 

5 Клас Foraminifera. Екологія і тафономія.  2 2 4 
6 Клас Foraminifera. Етапи розвитку. Геологічне і 

стратиграфічне значення 
2 2 4 

7 Клас Foraminifera. Систематика. Історія розробки 
класифікації. Опис вищіх таксонів. 

2 2 4 

8 Клас Radiolaria. Загальна характеристика, будова м'якого 
тіла та скелету. Принципи класифікації. 

2 2 4 

Контрольна модульна робота 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Різні групи мікропалеонтологічних решток, особливості їх вивчення та стратиграфічне 
значения.  
ТЕМА 3.  

Мікрофітофосилії. Оболонки одноклітинних водоростей та їх цист. Вапнякові нанофосилії. 
Діатомові водорості. 

9 Порядок Coccolithophorales (Кокколітофоріди). Загальна 
характеристика та систематичне положення. 
 

2 2 4 

10 Порядок Coccolithophorales Кокколітофоріди. 
Морфологія, породоутворююче та стратиграфічне 
значення. 

2 2 5 

11 Відділ Diatomaceae. Діатомові водорості. Історія 
діатомового аналізу. Загальна характеристика. 
Морфологія та життя клітини.  

2 2 5 

12 Відділ Diatomaceae. Будова панцира. Принципи 
систематики. Методика дослідження.  

2 2 5 

13 Відділ Diatomaceae. Екологія. Географічне поширення та 
стратиграфічне значення. Тафаномія. 

2 2 5 

ТЕМА 4 
Споро-пилковий аналіз. Його стратиграфічне значення. 

14 Предмет і задачі палінології., її зв'язок з іншими науками. 2 2 5 



Галузі сучасної палінології. Історія виникнення і 
розвитку.  

15 Збереженність рослин у викопному стані. Форми 
рослинних фосилій. Систематика викопних рослин.  

2 2 5 

16 Викопні флори, склад палеопалінокомплексів. Основні 
етапи розвитку рослинності 

2 2 5 

ТЕМА 5 
Групи неясного систематичного походження. Клас Conodonta. Конодонти. 

17 Загальна характеристика. Будова конодонтових елементів 
та апаратів. Положення в системі організмів. 

2 2 5 

Контрольна модульна робота 2 

 ВСЬОГО ЗА І СЕМЕСТР 34 34 76 
 ВСЬОГО 34 34 76 
 Всього контр. модульних роботіт 2 

 
Загальний обсяг 144 год, у тому числі –  
Лекцій – 34 год, 
Практичних  -34 год. 
Самостійна робота – 76 год. 
 
 

 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Основні положення, історія розвитку, об’єкти і методи досліджень 

мікропалеонтології. Етапи мікропалеонтологічного дослідження в різних групах 
мікрофосилій. Тип Sarcodina 

 
ТЕМА 1 

Основні положення, історія розвитку, об’єкти і методи досліджень мікропалеонтології. 
 

Лекція 1. Вступ. Основні положення. Історія розвитку та становлення мікропалеонтології.  
(2 год.).  

Рекомендована література:[1,2,6] 
Практична робота 1. Форамініфери.. Відбір зразків. Ознайомлення з методикою вилучення з 
породи. (2 год.).  
Підготовка до усіх  практичних  робіт здійснюється за навчальним посібником: Основы 
палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов: в 15 томах – Изд-во АН СССР. - 
1959. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Засвоїти особливості відбору 
мікропалеонтологічних проб в експедиційних умовах та їх документації. Ознайомитися з 
методами первинної обробки для різних груп мікропалеонтологічних решток згідно їх 
скелетного стану. 

Рекомендована література:[1,4] 
 
Лекція 2. Основні завдання, об'єкти, методи мікропалеонтології. Електронно-оптичні системи. 
Досягнення сучасних палеонтологічних досліджень. Об’єкти мікропалеонтологічних 
досліджень. Мета досліджень. (2 год.).  

Рекомендована література:[1,2,3] 



Практична робота 2. Методи дослідження форамініфер (2 год.). Дезинтеграція породи та 
відмивка відібраної проби.  
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Ознайомитись з усіма методами дезінтеграції та 
відмивки зразків.  

Рекомендована література:[1,6] 
 

ТЕМА 2 
Тип Sarcodina – Класи Foraminifera і Radiolaria 

 
Лекція 3. Клас Foraminifera. Загальна характеристика, будова м'якого тіла, морфологія 
черепашки. (2 год.).  

Рекомендована література:[1,6,7] 
Практична робота 3. Форамініфери (2 год.). Засвоїти методи препарування та відбору 
форамініфер з відмитого порошку і розміщення їх у камери Франке. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Вміти фотографувати та замальовувати зразки з 
органічними рештками. 

Рекомендована література:[1,2,3,7] 
 
Лекція 4. Клас Foraminifera. Склад і структура стінки черепашки, спосіб утворення. (2 год.).  

Рекомендована література:[1,2,3,4,5] 
Практична робота 4. Ознайомлення з представниками різни таксонів форамініфер (рангу 
підкласу) за допомогою бінокулярного мікроскопу. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Познайомитись з основними особливостями 
будови черепашок форамініфер та принципами їх систематики. 

Рекомендована література:[1,2,3,6,7] 
 

Лекція 5. Клас Foraminifera. Екологія і тафономія. Особливості способу життя і розподілу 
бентосних і планктонних форамініфер. (2 год.).  

Рекомендована література:[1,2,3,7,8] 
Практична робота 5. Визначення за допомогою відповідної літератури форамініфер, які були 
вилучені з відібраного зразка (2). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Познайомитись з використанням актуалістичного 
методу для відтворення умов існування форамініфер. 

Рекомендована література:[1,3,4,8] 
 
Лекція 6. Клас Foraminifera . Етапи розвитку. Геологічне і стратиграфічне значення. (2 год.). 

Рекомендована література:[1,2,3,6,7] 
Практична робота 6. Ознайомлення з використанням спеціальних методів для кращого і 
всебічного вивчення черепашок форамініфер – підкрашування, створення зліпка тощо. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Написання звіту по опрацюванню методики 
вивчення форамініфер. 

Рекомендована література:[1,3,8] 
 

Лекція 7. Клас Foraminifera. Систематика. Історія розробки класифікації. Опис вищіх таксонів. 
(2 год.). 

Рекомендована література:[1,2,3,6,7] 
Практична робота 7. Ознайомлення з вивченням форамініфер у готових шліфах.(2 год.) 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Захист звіту по методиці вивчення форамініфер. 

Рекомендована література:[1,2,3,6,7] 
 

Лекція 8. Клас Radiolaria. Загальна характеристика, будова м'якого тіла та скелету. Принципи 
класифікації. (2 год.) 



Рекомендована література:[2,3,4,5] 
Практична робота 8. Радіолярії. Кременеві губки. Засвоїти характерні морфологічні ознаки 
радіолярій та їх особливості. Опанувати класифікацію радіолярій за будовою та формами 
скелету, оболонок та голок. Знати основні таксономічні ознаки радіолярій. Вивчення у шліфах 
та препаратах. (2 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Ознайомитись з історією розробки класифікації 
радіолярій. 

Рекомендована література:[2,3,5,6,7] 
 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
 

1. Предмет і напрямки мікропалеонтології 
2. Що є об'єктом мікропалеонтологічних досліджень. 
3. Історія розвитку мікропалеонтології 
4. Задачі мікропалеонтологічних досліджень 
5. Методика мікропалеонтологічних досліджень 
6. Які особливості та методи відбору мікропалеонтологічних проб в експедиційних 

умовах.  
7. Вилучення з породи та збагачення мікрофосилій 
8. Підрахунок відносної кількості решток 
9. Підрахунок абсолютної кількості решток 
10. Апаратура мікропалеонтологічних досліджень 
11. Загальна характеристика класу форамініфер 
12. Будова м'якого тіла форамініфер 
13. Поділ форамініфер за кількістю камер 
14. Черепашки багатокамерних форамініфер 
15. Типи будови устя у форамініфер 
16.  Функції системи каналів форамініфер 
17. Додатковий скелет у форамініфер 
18. Типи черепашок форамініфер за способом утворення будовою стінки. 
19. Типи секреційних черепашок форамініфер. 
20. Охарактеризувати окремі типи стінки секреційних черепашок – 

мікрогранулярна, порцеляноподібна, монокристалічна та гіалінова. 
21. Охарактеризувати біономічні групи форамініфер 
22. Як поділяються форамініфери за способом харчування 
23. Які фактори контролюють поширення форамініфер 
24. Етапи розвитку (назвати) 
25. Методика вивчення форамініфер 
26. Загальна характеристика класу Radiolaria/ 
27. Екологія радіолярій 
28. Умови захоронення радіолярій. 
29. Породоутворююча роль радіолярій. 

 
Проблемні теми для обговорення: 
 1. Яке історичне значення мікропалеонтологія відіграє в дослідженні розвитку 

органічного світу планети? 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Різні групи мікропалеонтологічних решток, особливості їх вивчення та стратиграфічне 

значения.  
 



ТЕМА 3 
Мікрофітофосилії. Оболонки одноклітинних водоростей та їх цист. Вапнякові 

нанофосилії. Діатомові водорості. 
 
Лекція 9. Порядок Coccolithophorales (Кокколітофоріди). Загальна характеристика та 
систематичне положення. (2 год.).  

Рекомендована література:[1,2,3,5,7] 
Практична робота 9. Методи дослідження. Прийоми збагачення зразка. Засвоїти особливості 
вилучення з породи та методи дослідження кокколітів у препаратах. (2 год.).  
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Порівняти біостратиграфічні шкали кайнозою за 
групами карбонатного планктону. 

Рекомендована література:[6,7] 
 
Лекція 10. Порядок Coccolithophorales Кокколітофоріди. Морфологія, утворення, 
породоутворююче та стратиграфічне значення. (2 год.). Роль у нафтовій геології. 

Рекомендована література:[1,6,7] 
Практична робота 10. Ознайомлення із стандартними прийомами електронно-
мікроскопічного вивчення зразків (2 год.). Навчитись визначати систематичну приналежність 
кокколітофорідів.  
Завдання для самостійної роботи (5 год.) Описати коколіти із досліджуваного зразка. 

Рекомендована література:[3,6,7 ] 
 

Лекція 11. Відділ Diatomaceae. Діатомові водорості. Історія діатомового аналізу. Загальна 
характеристика. Морфологія та життя клітини. (2 год.).  

Рекомендована література:[ 3,5,6,10] 
Практична робота 11. Методика польових досліджень. (2 год.). Ознайомлення зі збором 
матеріалу по сучасним діатомовим. Збір планктону. Збір бентосу. Консервування, упаковка і 
етикетування проб. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) За літературними джерелами ознайомитись з 
діатомовими водоростями мезозойських відкладів. Вміти охарактеризувати і знати основні 
особливості. 

Рекомендована література:[10,17] 
 

Лекція 12. Відділ Diatomaceae. Будова панцира. Принципи систематики. Методика 
дослідження. (2 год.).  

Рекомендована література:[3,5,6,10] 
Практична робота 12. Методика польових досліджень ( 2 год.). Ознайомлення зі збором 
матеріалу по викопним діатомовим. Збір матеріалу із органогенних відкладів. Збір матеріалу із 
мінеральних відкладів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) За літературними джерелами ознайомитись з 
діатомовими водоростями палеогенових відкладів. Вміти охарактеризувати і знати основні 
особливості. 

Рекомендована література:[3,10,17] 
 

Лекція 13. Відділ Diatomaceae. Екологія. Географічне поширення та стратиграфічне значення. 
Тафономія. (2 год.). Роль діатомей у осадконакопиченні.  

Рекомендована література:[2,3,5,6,10] 
Практична робота 13. (2 год.). Технічна обробка сучасних діатомових. Технічна обробка 
викопних матеріалів. Підготовка постійних препаратів, етикетування і мікроскопування. 
Оформлення результатів діатомового аналізу. 



Завдання для самостійної роботи (5 год.) За літературними джерелами ознайомитись з 
діатомовими водоростями неогенових відкладів. Вміти охарактеризувати і знати основні 
особливості. 

Рекомендована література: [3,6,10,17] 
ТЕМА 4 

Споро-пилковий аналіз. Його стратиграфічне значення. 
 

Лекція 14. Предмет і задачі палінології, її зв'язок з іншими науками. Галузі сучасної 
палінології. Історія виникнення і розвитку. (2 год.) 

Рекомендована література:[2,11,12,18] 
Практична робота 14. Ознайомлення з морфологією пилка і спор сучасних та викопних 
рослин. (2 год.) Основні положення. Особливості будови спор та пилку. Полярність. 
Спородерма.  
Завдання для самостійної роботи (5 год.)  Знати: особливості будови простих і складних 
спорових і пилкових зерен; різницю між однокамерними і багатокамерними пилковими 
зернами; класифікація спорових зерен. 

Рекомендована література:[11,12,18] 
 

Лекція 15. Збереженність рослин у викопному стані. Форми рослинних фосилій. Систематика 
викопних рослин. (2 год.).  

Рекомендована література:[2,11,12,18] 
Практична робота 15. Методика польових досліджень. (2 год). Основні положення збору 
палеоботанічних колекцій та зразків для споро-пилкового аналізу. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) Дослідити особливості роботи на геологічних 
розрізах з метою збору палеоботанічного матеріалу. Знати основні правила відбору проб на 
споро-пилковий аналіз із природних відслонень, гірничих виробок та свердловин. 
 Рекомендована література:[11,12,18] 

 
Лекція 16. Викопні флори, склад палеопалінокомплексів. Основні етапи розвитку рослинності 
(2 год). 

Рекомендована література:[ 2,11,12,18] 
Практична робота 16. Лабораторна обробка зразків. Мацерація і сепарація для споро-
пилкового аналізу. Методи Вудхауза, В.П. Грищука, І.Е.Вальц тощо(2 год.).  
Завдання для самостійної роботи (5 год.) Знати основні цілі і методи хімічної обробки 
сучасного пилку та спор; призначення і зміст етапів сепараційного методу обробки гірських 
порід. Дослідити методику виготовлення тимчасових та постійних споро-пилкових препаратів.  

Рекомендована література:[11,18] 
 

ТЕМА 5 
Групи неясного систематичного походження. Клас Conodonta. Конодонти. 

 
Лекція 17. Загальна характеристика. Будова конодонтових елементів та апаратів. Положення в 
системі організмів. Екологія. Стратиграфічне значення. (2 год.).  

Рекомендована література:[3,6,7] 
Практична робота 17. Методика вивчення (2 год.). Ознайомитись з готовими препаратами 
конодонтів під бінокулярним мікроскопом тадослідити характерні елементи морфології. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.)  

Рекомендована література:[1,3,7] 
 
 
 
 



Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
 

1. Загальна характеристика кокколітофорід. 
2. Морфологія кокколітофорід.  
3. Породоутворююче значення кокколітофорід. 
4. Стратиграфічне значення кокколітофорід. 
5. Методика вивчення кокколітофорід. 
6. Загальні відомості про діатомові водорості. 
7. Морфологія та життя клітини діатомей. 
8. Будова панцира діатомей. 
9. Принципи систематики діатомових водоростей. 
10. Екологія, тафономія та географічне поширення діатомових водоростей.  
11. Стратиграфічне значення діатомових водоростей. 
12. Породоутворююча роль діатомових водоростей. 
13. Методика дослідження діатомових водоростей. 
14. Основні задачі і об’єкти дослідження палінології.  
15. Найважливіші етапи розвитку палінології. 
16. Методи сучасної палінології. 
17. Особливості процесів зміни органічної речовини відмерлих рослин. 
18. Засоби захоронення рослин у викопному стані. 
19. Форми рослинних фосилій. 
20. Систематика викопних рослин. Нижчі рослини. Вищі рослини. 
21. Особливості морфології пилка і спор сучасних та викопних рослин. 
22. Яка існує різниця між однокамерними і багатокамерними пилковими 

зернами. 
23. Головні діагностичні ознаки простих однокамерних зерен. 
24. Класифікація і будова апертур пилкових і спорових зерен. 
25. Основні правила  відбору проб на споро-пилковий аналіз на природних 

відслоненнях, гірничих виробок і свердловин. 
26. Цілі і методи хімічної обробки спор і пилку. 
27. Обробка бітумінозних гірських порід і виділення з них спор і пилку.  
28. Методика виготовлення тимчасових і постійних споро-пилкових препаратів. 
29. Значення термінів «споро-пилковий спектр» і «споро-пилковий комплекс». 
30.  Історія формування наземної рослинності. 
31. Склад палеопалінокомплексів. 

  
Проблемні теми для обговорення: 
 
1. «Оцінити стратиграфічні можливості різних груп мікропалеонтологічних решток та 

біозональних підрозділів різного рангу» 
2. Яке значення має мікропалеонтологія в геології в цілому? 

  
 
  
Контрольні питання до заліку. 

 
1. Предмет і напрямки мікропалеонтології 
2. Що є об'єктом мікропалеонтологічних досліджень. 
3. Історія розвитку мікропалеонтології 
4. Задачі мікропалеонтологічних досліджень 
5. Методика мікропалеонтологічних досліджень 



6. Які особливості та методи відбору мікропалеонтологічних проб в 
експедиційних умовах.  

7. Вилучення з породи та збагачення мікрофосилій 
8. Підрахунок відносної кількості решток 
9. Підрахунок абсолютної кількості решток 
10. Апаратура мікропалеонтологічних досліджень 
11. Загальна характеристика класу форамініфер 
12. Будова м'якого тіла форамініфер 
13. Поділ форамініфер за кількістю камер 
14. Черепашки багатокамерних форамініфер 
15. Типи будови устя у форамініфер 
16. Функції системи каналів форамініфер 
17. Додатковий скелет у форамініфер 
18. Типи черепашок форамініфер за способом утворення будовою стінки. 
19. Типи секреційних черепашок форамініфер. 
20. Охарактеризувати окремі типи стінки секреційних черепашок – 

мікрогранулярна, порцеляноподібна, монокристалічна та гіалінова. 
21. Охарактеризувати біономічні групи форамініфер 
22. Як поділяються форамініфери за способом харчування 
23. Які фактори контролюють поширення форамініфер 
24. Етапи розвитку (назвати) 
25. Методика вивчення форамініфер 
26. Загальна характеристика класу Radiolaria/ 
27. Екологія радіолярій 
28. Умови захоронення радіолярій. 
29. Породоутворююча роль радіолярій. 
30. Загальна характеристика кокколітофорід. 
31. Морфологія кокколітофорід.  
32. Породоутворююче значення кокколітофорід. 
33. Стратиграфічне значення кокколітофорід. 
34. Методика вивчення кокколітофорід. 
35. Загальні відомості про діатомові водорості. 
36. Морфологія та життя клітини діатомей. 
37. Будова панцира діатомей. 
38. Принципи систематики діатомових водоростей. 
39. Екологія, тафономія та географічне поширення діатомових водоростей.  
40. Стратиграфічне значення діатомових водоростей. 
41. Породоутворююча роль діатомових водоростей. 
42. Методика дослідження діатомових водоростей. 
43. Основні задачі і об’єкти дослідження палінології.  
44. Найважливіші етапи розвитку палінології. 
45. Методи сучасної палінології. 
46. Особливості процесів зміни органічної речовини відмерлих рослин. 
47. Засоби захоронення рослин у викопному стані. 
48. Форми рослинних фосилій. 
49. Систематика викопних рослин. Нижчі рослини. Вищі рослини. 
50. Особливості морфології пилка і спор сучасних та викопних рослин. 
51. Яка існує різниця між однокамерними і багатокамерними пилковими 

зернами. 
52. Головні діагностичні ознаки простих однокамерних зерен. 
53. Класифікація і будова апертур пилкових і спорових зерен. 



54. Основні правила  відбору проб на споро-пилковий аналіз на природних 
відслоненнях, гірничих виробок і свердловин. 

55. Цілі і методи хімічної обробки спор і пилку. 
56. Обробка бітумінозних гірських порід і виділення з них спор і пилку.  
57. Методика виготовлення тимчасових і постійних споро-пилкових препаратів. 
58. Значення термінів «споро-пилковий спектр» і «споро-пилковий комплекс». 
59.  Історія формування наземної рослинності. 
60. Склад палеопалінокомплексів. 
61. Загальна характеристика конодонтів. 
62. Будова конодонтових елементів і апаратів. 
63. Екологія конодонтів. 
64. Стратиграфічне значення конодонтів. 
65. Методика вивчення конодонтів. 
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