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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Мікропалеонтологія» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» галузі знань 0401 – Природничі науки з напряму підготовки 
– 040103 – Геологія, спеціальності – 8.04010301 – Геологія. 
Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04010301 Геологія. 

Викладається у І семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 108 год.  (3 
кредити ECTS) зокрема: лекції – 17 год., лабораторні – 34 год., самостійна 
робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – 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. 

Завдання – 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. 

Структура курсу Курс поділяється на дві змістовні частини: 1 – Загальні 
відомості про мікропалеонтологію як науку, в якій висвітлюється історія 
становлення, її складові частини; загальні уявлення про оосновні групи 
мікроорганізмів. 2 – Методи лабораторної обробки порід для вилучення 
карбонатних, кременевих та органікостінних мікрофосилій. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: теоретичні основи мікропалеонтології, методи лабораторної 

обробки різних груп мікрофосилій. 
вміти: користуватися світловими та електронними мікроскопом, 

обробляти в лабораторних умовах форамініфери. 
Місце дисципліни Курс «Мікропалеонтологія» займає важливе місце у 

структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „магістр геології”, оскільки є дисципліною, що 
завершує формування геологічного світогляду студента та надає йому 
знання, що можуть бути використані при продовженні навчання в 
аспірантурі та науковій діяльності. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Мікропалеонтологія» є логічним 
продовженням курсів «Палеонтологія», «Історична геологія», 
«Стратиграфія» і «Вчення про фації» і є важливою складовою завершального 
етапу підготовки спеціаліста даного напряму природничіх наук.  



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – Основні положення 

мікропалеонтології, 2. Царство Cyanobionta, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 – 
Мікрофосилії з карбонатним цементом, 4. – Мікрофосилії з кременистим цементом, 5. – 
Групи неясного систематичного походження, 5. – Спори та пилок вищих рослин.  

Обов’язковим для іспиту є наявність всіх зданих лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 8 балів Max. – 20 бали Min. – 12 бали Max. – 40 балів 

Усна відповідь   3 10 
Лабораторна робота 4 10 6 20 
Модульна контрольна 
робота 1 

4 10   

Модульна 
контрольна робота 2 

  3 10 

„3” – мінімальна оцінку, яку може отримати студент. 
1– мінімальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання іспиту обов’язково повторне вивчення 
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 іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 8 12 15 60 
Максимум 20 40 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 умови іспиту)  
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    Мікропалеонтологія та її предмет. Царство 

Cyanobionta.  
 

ТЕМА 1.    Основні положення мікропалеонтології. (11 год.) 
Історія розвитку та становлення мікропалеонтології. Предмет і 

задачі мікропалеонтологічних досліджень. Методика мікропалеонтологічних 
досліджень. 

 

ТЕМА 2.    Царство Cyanobionta. (12 год.) 
Загальна характеристика царства. Будова клітини. Будова 

цианобактеріального мату. Екологія і геологічне значення. 
 

Змістовий модуль 2    Мікропалеонтологічні рештки, особливості їх 
вивчення та стратиграфічне значения. 

 
ТЕМА 3.    Мікрофосилії з карбонатним скелетом. (36 год.) 

Клас Foraminifera. Загальна характеристика, будова м'якого тіла, 
морфологія черепашки. Склад і будова стінки, спосіб утворення. 
Систематика. Екологія і тафономія. Етапи розвитку. Геологічне і 
стратиграфічне значення. Опис вищіх таксонів. Порядок Coccolithophorales. 
Коколітофоріди. Загальна характеристика та систематичне положення. 
Умови існування. Морфологія, породоутворююче та стратиграфічне 
значення. Методика дослідження.  

 
ТЕМА 4.    Мікрофосилії з кременистим скелетом. (24 год.) 

Клас Radiolaria. Загальна характеристика, будова м'якого тіла та 
скелету. Принципи класифікації. Екологія і породоутворююча роль. Відділ 
Diatomaceae. Діатомові водорості. Загальна характеристика. Будова 
скелета. Морфологія та життя клітини. Принципи систематики. Екологія і 
тафономія. Геологічне та стратиграфічне значення. Методика 
дослідження. 

 
ТЕМА 5.    Групи неясного систематичного походження. (12 год.) 

Клас Conodonta. Конодонти. Загальна характеристика. Будова 
конодонтових елементів та апаратів. Положення в системі організмів. 
Стратиграфічне значення. Методика дослідження. 

 
ТЕМА 6.    Спори та пилок вищих рослин. (10 год.)  

Предмет і задачі палінології, її зв'язок з іншими науками. Галузі 
сучасної палінології. Історія виникнення і розвитку. 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1   Мікропалеонтологія та її предмет. Царство Cyanobionta.  

1 

Тема 1  Основні положення мікропалеонтології. 
Лекція 1. Історія розвитку та становлення мікропалеонто-
логії. Предмет і задачі мікропалеонтологічних досліджень. 
Методика мікропалеонтологічних досліджень. 

2 4 5 

2 

Тема 2.  Царство Cyanobionta.  
Лекція 2. Загальна характеристика царства. Будова клітини. 
Будова цианобактеріального мату. Екологія і геологічне 
значення. 

2 4 6 

 Модульна контрольна робота 1   2 
Змістовий модуль 2   Мікропалеонтологічні рештки, особливості їх вивчення та 

стратиграфічне значения. 

3 

Тема 3.  Мікрофосилії з карбонатним скелетом.  
Лекція 3. Клас Foraminifera. Загальна характеристика, 
будо-ва м'якого тіла, морфологія черепашки. Склад і будова 
стінки, спосіб утворення. Лекція 4. Систематика. Екологія і 
тафономія. Етапи розвитку. Геологічне і стратиграфічне 
значення. Опис вищіх таксонів. Лекція 5. Порядок Cocco-
lithophorales. Коколітофоріди. Загальна характеристика та 
систематичне положення. Умови існування. Морфологія, 
породоутворююче та стратиграфічне значення. Методика 
дослідження. 

6 12 18 

4 

Тема 4.  Мікрофосилії з кременистим скелетом. 
Лекція 6. Клас Radiolaria. Загальна характеристика, будова 
м'якого тіла та скелету. Принципи класифікації. Екологія і 
породоутворююча роль. Лекція 7. Відділ Diatomaceae. 
Діатомові водорості. Загальна характеристика. Будова 
скелета. Морфологія та життя клітини. Принципи 
систематики. Екологія і тафономія. Геологічне та 
стратиграфічне значення. Методика дослідження. 

4 8 12 

5 

Тема 5.  Групи неясного систематичного походження.  
Лекція 8. Клас Conodonta. Конодонти. Загальна характе-
ристика. Будова конодонтових елементів та апаратів. 
Положення в системі організмів. Стратиграфічне значення. 
Методика дослідження. 

2 4 6 

6 

Тема 6.  Спори та пилок вищих рослин.   
Лекція 9. Предмет і задачі палінології, її зв'язок з іншими 
науками. Галузі сучасної палінології. Історія виникнення і 
розвитку. 

2 2 6 

 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 18 34 57 
Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 
Лекцій – 17 год. 
Семінари – 34 год. 
Самостійна робота - 57 год. 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Мікропалеонтологія та її предмет. Царство Cyanobionta. 

 
ТЕМА 1.    ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЇ. – (11 год.) 

 
Лекція 1.   ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЇ. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ 

МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИКА МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

Практичне заняття 1. – 4 год. 
1. Ознайомлення з загальними рекомендаціями по збору зразків. 
2. Ознайомлення з методикою вилучення з породи.   
3. Дезинтеграція породи та відмивка відібраної проби.  
Завдання для самостійної роботи  Опрацювати і засвоїти матеріал викладений 
на лекції і в лабораторній роботі. ( 5 год.) 
 

ТЕМА 2.    ЦАРСТВО CYANOBIONTA. – (12 год.) 
 

Лекція 2.   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА. БУДОВА КЛІТИНИ. БУДОВА 
ЦИАНОБАКТЕРІАЛЬНОГО МАТУ. ЕКОЛОГІЯ І ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

 
Практичне заняття 2. – 4 год. 
1. Відпрацювання поділу отриманої проби на фракції за допомогою сита. 
2. Відбір форамініфер з відмитого порошку і розміщення їх у камери Франке. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. Ознайомитись з усіма методами обробки зразків на 
форамініфери. ( 6 год.) 
 

Контрольні запитання та завдання  
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 царства цианобіонтів. 
12. Особливості будови клітини. 
13. Будова цианобактеріального мату. 
14. Екологія і геологічне значення. 



А. Дати відповідь на запитання контрольно-модульної роботи. 
Б. Визначити родову приналежність відмитих форамініфер. 
 

Рекомендована література: 
1. Герман Т.Н. Органический мир миллиард лет назад. – Ленинград, 1990. 
2. Горбачик Т.Н., Долицкая И.В., Копаевич Л.Ф., Пирумова Л.Г. 

Микропалеонтология. 1996. МГУ.  
3. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 

построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338с. 
4. Маслакова и др. Микропалеонтология. МГУ.1995. 256с. 
5. Матвеев А.В. Основы микропалеонтологии. Учебное пособие. Харьков,2002 

г.,44 стр. 
6. Методика и техника палеонтологических исследований. И.С.Барсков, 

Б.Т.Янин , Изд-во  МГУ, 1997, 102 с. 
7. Микрофоссилии докембрия (СССР). – Изд-во: Наука, 1989 
8. .Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу. К. – ПП 

«Фоліант». – 2012. – 126с. 
9. Современная палеонтология. Методы, направления, проблемы, практическое 

приложение: Справочное пособие: в 2-х томах. / под ред. В.В.Меннера, 
В.П.Макридина. – Москва. – Недра. – 1988. 
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Мікропалеонтологічні рештки, особливості їх вивчення та стратиграфічне 
значення. 

 
ТЕМА 3.    МІКРОФОСИЛІЇ З КАРБОНАТНИМ СКЕЛЕТОМ. – (36 год.) 

 
Лекція 3.   КЛАС FORAMINIFERA. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, БУДОВА М'ЯКОГО ТІЛА, 

МОРФОЛОГІЯ ЧЕРЕПАШКИ. СКЛАД І БУДОВА СТІНКИ, СПОСІБ УТВОРЕННЯ. 
 
Практичне заняття 3. – 4 год. 
1. Визначення за допомогою відповідної літератури форамініфер, які були вилучені 
з відібраного зразка. 
2. Опис і замальовка отриманих екземплярів. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. Ознайомлення з використанням спеціальних методів 
для кращого і всебічного вивчення черепашок форамініфер – підкрашування, 
створення зліпка тощо. (6 год.) 

 
Лекція 4.   СИСТЕМАТИКА. ЕКОЛОГІЯ І ТАФОНОМІЯ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ. ГЕОЛОГІЧНЕ І 

СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ОПИС ВИЩІХ ТАКСОНІВ. 

 
Практичне заняття 4. – 4 год. 



1. Визначення за допомогою відповідної літератури форамініфер, які були вилучені 
з відібраного зразка. 
2. Опис і замальовка отриманих екземплярів. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі.Написання звіту по опрацюванню методики вивчення 
форамініфер. ( 6 год.) 
 
Лекція 5.   ПОРЯДОК COCCOLITHOPHORALES. КОКОЛІТОФОРІДИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТА СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. УМОВИ ІСНУВАННЯ. МОРФОЛОГІЯ, ПОРОДОУТВОРЮЮЧЕ ТА 
СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 
Практичне заняття 5. – 4 год. 
1. Обговорення отриманих результатів. 
2. Захист звітів по проведеній роботі. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. Підготувати інформацію по підкласу Ostracoda. (6 
год.) 
 

ТЕМА 4.    МІКРОФОСИЛІЇ З КРЕМЕНИСТИМ СКЕЛЕТОМ. – (24 год.) 
 

Лекція 6.   КЛАС RADIOLARIA. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, БУДОВА М'ЯКОГО ТІЛА ТА СКЕЛЕТУ. 
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ. ЕКОЛОГІЯ І ПОРОДОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ. 

 
Практичне заняття 6. – 4 год. 
1. Засвоїти характерні морфологічні ознаки радіолярій та їх особливості.  
2. Вивчення у шліфах та препаратах.  
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. (6 год.) 

 
Лекція 7.   ВІДДІЛ DIATOMACEAE. ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. БУДОВА 
СКЕЛЕТА. МОРФОЛОГІЯ ТА ЖИТТЯ КЛІТИНИ. ПРИНЦИПИ СИСТЕМАТИКИ. ЕКОЛОГІЯ І ТАФОНОМІЯ. 

ГЕОЛОГІЧНЕ ТА СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.  
 

Практичне заняття 7. – 4 год. 
1. Ознайомлення з методикою дослідження діатомей. 
2. Спостереження різних комплексів в світловому мікроскопі. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. (6 год.) 
 

ТЕМА 5.    ГРУПИ НЕЯСНОГО СИСТЕМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. – (12 год.) 
 

Лекція 8.   КЛАС CONODONTA. КОНОДОНТИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. БУДОВА 
КОНОДОНТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА АПАРАТІВ. ПОЛОЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗМІВ. СТРАТИГРАФІЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. 
 



Практичне заняття 8. – 2 год. 
1. Ознайомлення з методикою дослідження остракод. 
2. Спостереження морфології черепашок остракод в світловому мікроскопі. 
3. Замальовка найбільш характерних в альбом. 
Практичне заняття 9. – 2 год. 
1. Ознайомлення з методикою дослідження конодонтів. 
2. Спостереження морфології конодонтових елементів і апаратів в світловому 
мікроскопі. 
3. Замальовка найбільш характерних в альбом. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторних роботах. (6 год.) 
 

ТЕМА 6.    СПОРИ ТА ПИЛОК ВИЩИХ РОСЛИН. – (10 год.) 
 
Лекція 9.   ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ПАЛІНОЛОГІЇ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ. ГАЛУЗІ СУЧАСНОЇ 

ПАЛІНОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ. 
 

Практичне заняття 10. – 2 год. 
1. Ознайомлення з методикою дослідження спор та пилку. 
2. Спостереження морфології пилкових зерен різних рослин в світловому 
мікроскопі. 
3. Замальовка найбільш характерних в альбом. 
Завдання для самостійної роботи Опрацювати і засвоїти матеріал викладений на 
лекції і в лабораторній роботі. Підготувати інформацію про викопні флори, склад 
палеопалінокомплексів і основні етапи розвитку рослинності.  (6 год.) 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Загальна характеристика класу форамініфер 
2. Будова м'якого тіла форамініфер 
3. Черепашки багатокамерних форамініфер 
4. Типи будови устя у форамініфер 
5. Типи черепашок форамініфер за способом утворення та будовою 

стінки. 
6. Типи секреційних черепашок форамініфер. 
7. Охарактеризувати біономічні групи форамініфер 
8. Як поділяються форамініфери за способом харчування. 
9. Які фактори контролюють поширення форамініфер. 
10. Етапи розвитку (назвати). 
11. Методика вивчення форамініфер 
12. Загальна характеристика класу Radiolaria 
13. Екологія радіолярій 
14. Умови захоронення радіолярій. 
15. Породоутворююча роль радіолярій. 
16. Загальна характеристика кокколітофорід. 
17. Морфологія кокколітофорід.  
18. Породоутворююче значення кокколітофорід. 



19. Стратиграфічне значення кокколітофорід. 
20. Методика вивчення кокколітофорід. 
21. Загальні відомості про діатомові водорості. 
22. Морфологія та життя клітини діатомей. 
23. Будова панцира діатомей. 
24. Принципи систематики діатомових водоростей. 
25. Екологія, тафономія та географічне поширення діатомових 

водоростей.  
26. Стратиграфічне значення діатомових водоростей. 
27. Породоутворююча роль діатомових водоростей. 
28. Методика дослідження діатомових водоростей. 
29. Основні задачі і об’єкти дослідження палінології.  
30. Найважливіші етапи розвитку палінології. 
31. Методи сучасної палінології. 
32. Особливості процесів зміни органічної речовини відмерлих рослин. 
33. Засоби захоронення рослин у викопному стані. 
34. Форми рослинних фосилій. 
35. Систематика викопних рослин. Нижчі рослини. Вищі рослини. 
36. Особливості морфології пилка і спор сучасних та викопних рослин. 
37. Яка існує різниця між однокамерними і багатокамерними пилковими 

зернами. 
38. Головні діагностичні ознаки простих однокамерних зерен. 
39. Класифікація і будова апертур пилкових і спорових зерен. 
40. Основні правила  відбору проб на споро-пилковий аналіз на 

природних відслоненнях, гірничих виробок і свердловин. 
41. Цілі і методи хімічної обробки спор і пилку. 
42. Загальна характеристика конодонтів. 
43. Будова конодонтових елементів і апаратів. 
44. Екологія конодонтів. 

 
А. Дати відповідь на запитання контрольно-модульної роботи. 
Б. Захистити звіт по практичній частині курсу. 

 

Рекомендована література: 
1. Горбачик Т.Н., Долицкая И.В., Копаевич Л.Ф., Пирумова Л.Г. 

Микропалеонтология. 1996. МГУ.  
2. Гричук В.П., Заклинская Е.Д. Анализ ископаемой пыльцы и спор и его 

применение в палеогеографии. М. – 1948. – 183. 
3. Диатомовый анализ. т.1.– Общая и палеоботаническая характеристика 

диатомовых водорослей. / под ред. А.Н.Криштофовича. Изд. 
Геологической литературы. – 1949. – 239. 

4. Маслакова и др. Микропалеонтология. МГУ.1995. 256с. 
5. Матвеев А.В. Основы микропалеонтологии. Учебное пособие. 

Харьков,2002 г.,44 стр. 
6. .Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу. К. – ПП 

«Фоліант». – 2012. – 126с. 



7. Современная палеонтология. Методы, направления, проблемы, 
практическое приложение: Справочное пособие: в 2-х томах. / под ред. 
В.В.Меннера, В.П.Макридина. – Москва. – Недра. – 1988. 

8. Чигуряева А.А., Колоскова И.Г., Дайковский В.С. Учебное пособие по 
палинологии. – Изд. СГУ. – 1975. – 46. 

 

 
 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

1. В чому полягає специфіка мікропалеонтології як напрямка (2)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Засновники мікропалеонтології (1) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. В чому полягає перевага мікропалеонтологічних методів (2) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Основні елементи клітини (форамініфер) (2) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Форми однокамерних черепашок (2) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Септа це (1) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Герман Т.Н. Органический мир миллиард лет назад. – Ленинград, 1990. 
2. Горбачик Т.Н., Долицкая И.В., Копаевич Л.Ф., Пирумова Л.Г. 

Микропалеонтология. 1996. МГУ.  
3. Диатомовый анализ. т.1.– Общая и палеоботаническая характеристика 

диатомовых водорослей. / под ред. А.Н.Криштофовича. Изд. Геологической 
литературы. – 1949. – 239. 

4. Маслакова и др. Микропалеонтология. МГУ.1995. 256с. 
5. Матвеев А.В. Основы микропалеонтологии. Учебное пособие. Харьков,2002 

г.,44 стр. 
6. Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу. К. – ПП 

«Фоліант». – 2012. – 126с. 
7. Современная палеонтология. Методы, направления, проблемы, практическое 

приложение: Справочное пособие: в 2-х томах. / под ред. В.В.Меннера, 
В.П.Макридина. – Москва. – Недра. – 1988. 

8. Чигуряева А.А., Колоскова И.Г., Дайковский В.С. Учебное пособие по 
палинологии. – Изд. СГУ. – 1975. – 46. 

 
Додаткова: 
9. Методика палеонтологических исследований. Ред.Б.Каммел, Д. 

Рауп.,М.,”Мир”,1973, 392.  
10. Меннер В.В. Пространственное значение стратиграфических подразделений 

// БМОИП, отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С. 
11. Ю.Б.Гладенков. 2004г. «Биосферная стратиграфия. Проблемы стратиграфии 

начала ХХІ века». Труды ГИН РАН, вып. 551, Москва, ГЕОС, 119 стр. 
12. Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов: в 15 

томах – Изд-во АН СССР. - 1959. 
13. Диатомовый анализ. В 3 томах. Под Ред. А.Н.Криштофовича. – 1949. 
14. Палинология. Труды ВСЕГЕИ. – 1966. вып.. 141. в.3 томах. 
15. Практическое руководство по микрофауне СССР. В 9 томах.  –Л-д: недра. – 

1987. 
 



ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
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. 
 


