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ВСТУП 
 
 Дисципліна „Науково-дослідницький практикум” є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 
040103-Геологія 
Дана дисципліна  є дисципліна вільного вибору студента, за спеціальністю 
8.04010301-Геологія, спеціалізацією – «Палеонтологія та стратиграфія»  
Викладається у  3 семестрі 2 курсу магістратури  в обсязі – 360 год. ( 10 
кредитів ECTS) зокрема: практичні 102 год. самостійна робота – 258 год. У 
курсі передбачено 4 змістових модулі та 4 модульно-контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни є ознайомлення студентів із проблемами в галузі сучасної 
палеонтології та стратиграфії, методами та шляхами їх вирішення з 
використанням підходів екостратиграфії, біосферної стратиграфія та сучасними 
проблемами в галузі дислокаційної (морфологічної) тектоніки та зі шляхами їх 
вирішення, з використанням тектонофаціальних та  синергетичниих підходів.  

Завдання курсу передбачає оволодіння студентами концептуальних 
принціпів палеонтологічного та стратиграфічного аналізу, концептуальних 
принціпів тектонофаціального аналізу як ефективної методології досліджень 
складнодислокованих споруд. 

Структура курсу. За модульно-рейтинговою системою що передбачає 
проведення чотирьох модульних контрольних робіт  протягом семестру. 
Змістовий модуль №1, до якого входять 4 (1, 2, 3, 4) теми. Перша тема включає 
в собі 3 практичні роботи, друга тема також – 3 практичних роботи, третя тема 
-  2 практичні роботи і четверта – 1 практичну роботу. До змістовного модуля 
№2 входять дві теми (теми  5, 6) . Тема 5 включають  5 практичних  робіт, у 6 
тему входить 3 практичних роботи.  Третій змістовий модуль  складається із 4 
теми (7,8, 9, 10); тема 7 включає 8 практичних робіт, 8 тема містить в собі 9 
практичних робіт по 2 год. на кожну; 9 тема складається всього із 3-х 
практичних і 10 тема має 9 практичних робіт. Останній 4-й змістовний модуль 
складається лише з однієї теми 11 до якої  входять 6 практичних робіт. 
Завершенням вивченням дисципліни є здача заліку. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: сучасні уявлення про дислокаційні процеси та дислокаційну структуру. 
Роль тектонічної течії при дислокаційному структуроутворенні. 
Експериментальні досягнення в області моделювання тектонічної течії. 
Синергетику дислокаційного процесу. Можливості її використання при 
структурному аналізі. Характер впливу реологічних властивостей середовищ  
на морфологічні форми прояву дислокаційної тектоніки. Генетичні типізації 
дислокаційної тектоніки, з урахуванням реологічних умов середовищ та 
синергетики. Принципи й можливості структурно-парагенетичного й у тому 
числі тектонофаціального аналізу при геологічних дослідженнях. Метод 
тектонофацій та десятибальну шкалу як й методологічну базу структурного  
картування дислокаційної тектоніки. Принципи визначення 



тектонофаціального контроля рудних об’єктів. Приклади тектонофаціального 
контроля окремих родовищ та рудоносних структур. 
 
вміти: використовувати методи тектонофаціального аналізу при геологічному 
картуванні та геолого-розвідувальних роботах. Визначати ступені 
дислокаційної переробки порід за допомогою десятибальної шкали 
тектонофацій.  Будувати тектонофаціальні розрізи та схеми. Вирішувати 
кінематичні задачі на досліджених дислокаційних об’єктах. 
Місце дисципліни дисципліни «Науково-дослідницький практикум» є логічним 
продовженням курсів палеонтолого-стратиграфічного  напрямку – «Стратиграфія», 
«Мікропалеонтологія», «Палеонтологія», «Літологія», «Регіональна геологія», «Історична 
геологія», «Структурна геологія», «Структурний аналіз»,  «Структурно-
парагенетичнийо аналіз», «Геотектоніка» та інш, що дає навики для розширення та 
впровадження на практиці. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Використання структурних методів 
аналізу з дисциплінами для яких є невідємною частиною у вирішенні задач 
пов’язане з тектонічними дослідженнями, у пошуках та розвідки корисних 
копалин, структурної геології, визначення структур для пошуків нафти та газу в 
тому числі і шельфової зони - морської геології, а також вирішення питань  
геологічного середовища в цілому.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



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

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2, 3, 4  - 63 год, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 
теми 5,6 – 56 год.,  у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 7,8, 9, 10 – 196 год., а у змістовий 
модуль 4 (ЗМ4) – тема 11. – 45 год. Обов’язковим для заліку є здачою модульних 
контрольних робіт та практичних робіт не менше ніж 5 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ 4  
Min. – 
5 балів 

Max. – 
15 
балів 

Min. – 
5 бали 

Max. – 
15 бали 

Min. – 5 
бали 

Max. – 
15 
балів 

Min. – 5 
бали 

Max. – 
15 балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

5 15       

Модульна контрольна 
робота 2 

  5 15     

Модульна контрольна 
робота 3 

    5 15   

Модульна контрольна 
робота 4 

      5 15 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів  деканатом до здачі заліку не допускається. 
Рекомендований  мінімум , який не вимагає перескладання модульних контрольних робіт та 
практичних завдань повинен становити 36 балів. 

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 
модуль2 

Змістовий 
модуль2 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 5 5 5 5 15 35 
Максимум 15 15 15 15 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 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  
 
Змістовний модуль 1 Сучасні методи комплексних стратиграфічних досліджень та 
прикладне значення цього розділу науки. Тенденції розвитку та вдосконалення сучасної 
стратиграфії. 
Тема 1. Методи комплексних стратиграфічних досліджень та їх значення для сучасних 
практичних геологічних робіт (21 год.).  Виявлення важливих палеонтологічних маркерів 
Методи дослідження палеонтологічний, мікропалеонтологічний, ізотопні визначення, 
літологічний, геохімічний Мікро- та мезоознаки тектонофацій. Тектонофаційні розрізи та 
карти. Кількісна та якісна оцінка фацій. 
Тема 2. Основні завдання стратиграфії на найближчий час та методологічні підходи 
деталізації стратиграфічних підрозділів (21 год.) Методи деталізації стратиграфічних 
підрозділів. Кореляції геологічних подій для вирішення фундаментальної проблеми геології. 
Природна періодизація геологічної історії Землі. Тектонічні фації. Десятибальна шкала 
тектонофацій.Дислокаційні структуроутворення. Штучні тектонічні течії. 
Тема 3. Біосферна стратиграфія. (14 год.). Роль стратиграфії XXI ст. як стратиграфії 
екосистем, що відбиває етапність розвитку «біосфер минулого». Історія розвитку біосфери 
та екосистем минулого.   
Тема 4. Деформація і метаморфізм ( 7 год.). Зв’язок метаморфізму та деформацій. 
Амфіболітовий метаморфізм. Зсувна деформація в мезозоні і катазоні. Тектономагматична 
активізація рифею та венду Українського щита. 
Змістовний модуль 2. Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних 
питань дислокаційного структуроутворення та рудоносності дислокаційних 
структур 
Тема 5. Унікальні дислокаційні утворення, що є предметом гострих дискусій 
(35 год.).  Структури вторинного розшарування. Динамометаморфічна зональність. 
Псевдоконгломерати в амфіболітових комплексах УЩ. Генетична типізація 
псевдоконгломератів. 
Тема 6. Тектонофаціальний  аналіз рудних об’єктів (21 год.). Тектонофаціальна 
структура Кривбасу. Динамо- та стресметаморфізму. Співвідношення тектонофацій з 
рудними тілами. Класифікація структурних форм тектонофацій. 
 
Змістовний модуль 3 Тектоно  магматична активізація та рудоносні структури 
рифею та венду Українського щита та Волино-Подільської плити. 
Тема 7. Рифейський період (56 год.). Корисні копалини рифею України. 
Металогенічність УЩ. Основні геологічні структури пізнього рифею. Діастрофічні цикли та 
етапи розвитку структур фундаменту. Геологічний  розвиток платформеної частини України. 
Тема 8. Тектоно-магматичні структури рифею (63 год.).  Магматизм і тектоно-
магматична активізація.  Етапи пізньопротерозойської активізації.  Зони 
тектонометасоматичної активізації.   Що таке дислокаційний метаморфізм. Характеристика 
дайкових утворень УЩ. Геологічна будова  Кіровоградського блоку УЩ. Роль рифтогенезу 
при кімберлітоутворенні. 
Тема 9. Вендський період  (21 год.). Структуро-фаціальна зональність венду. Трапи 
України, Польщі, Білорусії.  Кристалічні породи Волино-Подільської синеклізи. Рифейська 
епоха. Перспективність трапової формації венду. 
Тема 10. Тектоно-магматичні структури венду (56 год.). Прояви рудоутворення. 
Регіональні та локальні мінералогічні фактори. Гідротермальні зміни продуктів вулканізму.  
Палеовулканічні факториє 
Змістовний модуль 4. Енергетичні  ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати. 



Тема 11. Геологічна будова дна океанів і морів. Вплив на розвиток та 
видобуток нафти та газу  (45 год.). Основні проблеми нафтогазоносності 
України.Перспективи Чорного моря для видобутки нафти та газу. Перспективні 
верхньокрейдові та сарматські відклади. Походження та метод видобутку Найважливіші  
нафтогазоносні регіони Світового океану. Методи морських геологічних досліджень.  
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

лекції 
Назва практичних 

Практи
чні 

роботи 

Самост. 
роб. 

Змістовний модуль  1 
Сучасні методи комплексних стратиграфічних досліджень та прикладне значення цього 
розділу науки. Тенденції розвитку та вдосконалення сучасної стратиграфії. 

1 Тема 1.  Методи комплексних стратиграфічних 
досліджень та їх значення для сучасних практичних 
геологічних робіт  
Практична робота  1. Застосування в стратиграфії різних 
методів (палеонтологічний, мікропалеонтологічний, 
ізотопні визначення, літологічний, геохімічний та інші) 
для складання стратиграфічної колонки.  

2 5 

2 Практична робота  2. Виявлення важливих 
палеонтологічних маркерів. 

2 5 

3 Практична робота  3. Встановлення строгої ієрархії 
стратиграфічних підрозділів стратиграфічної шкали.  

2 5 

4 Тема 2. Основні завдання стратиграфії на найближчий 
час та методологічні підходи деталізації стратиграфічних 
підрозділів.  
Практична робота 4. Методи деталізації стратиграфічних 
підрозділів. 

2 5 

5 Практична робота 5. Кореляція геологічних подій для 
вирішення фундаментальної проблеми геології.  

2 5 

6 Практична робота 6.  Природна періодизація геологічної 
історії Землі. 

2 5 

7 Тема 3. Біосферна стратиграфія. 
Практична робота 7. Роль стратиграфії XXI ст. як 
стратиграфії екосистем  

2 5 

8 Практична робота  8. Етапність розвитку «біосфер 
минулого». 

2 4 

9 Тема  4 . Деформація і метаморфізм.  
 Практична робота  9. Зеленосланцьовий та 
амфіболітовий динамометаморфізм в мезозоні та катазоні 
та його роль у дислокаційному перетворенні геологічних 
середовищ 

2 4 

 Модульна контрольна робота 1*  2 
Змістовний модуль 2 

Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних питань 
дислокаційного структуроутворення та рудоносності дислокаційних 

таких структур 



10 Тема 5. Унікальні дислокаційні утворення, що є 
предметом гострих дискусій.  
Практична робота  10. Структури вторинного 
розшарування гранітно-метаморфічних утворень в 
катазоні 

2 5 

11 Практична робота  11. «Гарячі» протрузії гранітоїдів та 
динамометаморфічна зональність Структури в’язкісної 
інверсії 

2 5 

12 Практична робота  12. Псевдоконгломерати в 
амфіболітових комплексах Казахстану 

2 5 

13 Практична робота  13. Структури грануляційної інверсії 2 5 
14 Практична робота  14. Зміна реологічних властивостей 

середовивищ у часі та її вплив  на характер еволюції 
структуроутворення (гібрідизм) 

2 5 

15 Тема 6. Тектонофаціальний  аналіз рудних об’єктів. 
Практична робота  15. Тектонофаціальна структура 
Кривбасу 

2 5 

16 Практична робота  16. Тектонофаціальні  умови 
рудоносності дислокаційних структур в зонах в’язких 
розломів (на прикладі рудних об’єктів Казахстану) 

2 4 

17 Практична робота  17. Тектонофаціальні критерії 
рудоносності тектонічних структур 

2 4 

 Модульна контрольна робота 2*  2 
Змістовний модуль 3 

Тектоно  магматична активізація та рудоносні структури рифею та венду 
Українського щита та Волино-Подільської плити. 

18 Тема 7. Рифейський період  
Практична робота  18. Вивчення продуктивності 
рифейської епохи на корисні копалини на території 
України. Корисні копалини доплитного осадового чохла. 

2 5 

19 Практична робота  19. Загальне геотектонічне 
районування території України. 

2 5 

20 Практична робота  20. Типи рифейських  структур. 2 5 
21 Практична робота  21. Палеорифти та інші від’ємні 

структури. 

2 5 

22 Практична робота  22. Вали, горсти, ступінчасті 
структури. 

2 5 

23 Практична робота  23. Розломи. 2 5 
24 Практична робота  24. Структури південного і південно-

західного облямуванні Східно-Європейської платформи. 
2 5 

25 Практична робота  25. Вивчення продуктивності 
рифейської епохи на корисні копалини на території 
України. Корисні копалини доплитного осадового чохла. 

2 5 

26 Тема 8. Тектоно-магматичні структури рифею 
Практична робота  26.Магматизм і тектоно-магматична 
активізація 

2 5 

27 Практична робота  27. Тектоно-магматичні структури 2 5 



28 Практична робота  28. Зони тектоно-метасоматичної 
активізації 

2 5 

29 Практична робота  29. Породи і мінеральні асоціації, які 
визначають зони активізації 

2 5 

30 Практична робота  30. Малі інтрузивні тіла в зонах 
тектонічних порушень 

2 5 

31 Практична робота  31.Геологічний розвиток Українського 
щита в рифеї та венді. 

2 5 

32 Практична робота  32.Тектоно-метасоматичні зони 
активізації північно-західної частини Українського щита 
(Волинський блок) 

2 5 

33 Практична робота  33. Тектоно-метасоматичні зони 
активізації центральної частини Українського щита 
(Кіровоградський блок) 

2 5 

34 Практична робота  34. Корисні копалини рифею 
Українського щита 

2 5 

35 Тема 9. Вендський період  
Практична робота  35. Тектоніка 

2 5 

36 Практична робота  36. Тектонічне районування 2 5 
37 Практична робота  37.Типи вендських структур 2 5 
38 

 
Тема 10. Тектоно-магматичні структури венду 
Практична робота  38. Магматизм. 

2 5 

39 Практична робота  39. Структурно-палеовулканологічні 
реконструкції Волино-Подільської плити (східна частина) 

2 5 

40 Практична робота  40.Тектоно-магматичні структури 
Волино-Подільської плити 

2 5 

41 Практична робота  41. Магмаконтролюючі зони Волино-
Подільської плити.  

2 5 

42 Практична робота  42. Проблема походження рудопроявів 
міді: аналіз найбільш поширених гіпотез 

2 5 

43 Практична робота  43. Блокові структури Волино-
Подільської плити. 

2 5 

44 Практична робота  44. Корисні копалини венду Волино-
Подільської плити. 

2 4 

45  Практична робота  45. Перспективи міденосності 
Волино-Подільської плити 

2 4 

 Модульна контрольна робота 3*  2 
Змістовний модуль 4 

Енергетичні  ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати. 
46 Тема 11. Геологічна будова дна океанів і морів. Вплив 

на розвиток та видобуток нафти та газу  
Практична робота  46. Грязьовий вулканізм, як один з 
чинників постачання вуглеводнів з дна Чорного моря. 

2 5 

47 Практична робота  47. Проблема пошуків, розвідки та 
видобування газогідратів в Чорному морі. 

2 5 

48 Практична робота  48. Організаційно-правові та 
законодавчі проблеми, пов’язані з пошуками газогідратів. 

2 5 

49 Практична робота  49. сторія розвитку науково-
дослідного флоту в Україні та забезпечення ним 

2 5 



експедиційних  досліджень 
50 Практична робота  50. Глибоководне буріння дна океанів  

- сучасний потужній механізм пошуку нафти і газую 
2 5 

51 Практична робота  51. Правові основи дослідження і 
використання Світового океану та його надр. 

2 6 
 

 Підсумкова  модульна контрольна робота 4*  2 
 ВСЬОГО 102 258 

*Контрольні модульні роботи проводяться у  часи відведені для самостійних  робіт 
 
Загальний обсяг  360 год, у тому числі –  
Практичних –  102 
Самостійна робота – 258 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовий модуль № 1. 
Сучасні методи комплексних стратиграфічних досліджень та прикладне значення 

цього розділу науки. Тенденції розвитку сучасної стратиграфії 
Тема №1 

Методи комплексних стратиграфічних досліджень та їх значення для сучасних практичних 
геологічних робіт (21 год.) 
 
Практична робота 1.  Застосування в стратиграфії різних методів (палеонтологічний, 
мікропалеонтологічний, ізотопні визначення, літологічний, геохімічний та інші) для 
складання стратиграфічної колонки.  
 

1. Проаналізувати пріоритетність методів дослідження (палеонтологічних та не 
палеонтологічних) при стратиграфічних дослідженнях різного рангу. 
 2.  Визначити ізотопний та літологічний склад органічних решток. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
матеріал, передбачений за даною темою. Оформлення практичної роботи. 
Практична робота 2. Виявлення важливих палеонтологічних маркерів. (2 год). 

 1. Охарактеризувати важливі палеонтологічні маркери та оцінити їх значення  
 2.Надати приклади палеонтологічним маркерам з використанням одного із 
палеонтологічних методів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати практичний матеріал, та 
написати реферат на довільну тематику по цій темі. 

Практична робота 3. . Встановлення строгої ієрархії стратиграфічних підрозділів 
стратиграфічної шкали. -(2 год.).  

1. Простежити просторове значення стратиграфічних підрозділів. 
1. Аналіз дискусійних питань сучасної стратиграфічної класифікації та номенклатури 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати практичний матеріал, та 
оформлення практичної роботи. 
Контрольні запитання та завдання. 
1. Визначення (предмет) стратиграфії. Об'єкти її вивчення.  
2. Значимість стратиграфії в сфері геологічних знань.  
3. Сучасні методи комплексних стратиграфічних досліджень.  
 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Ю.Б.Гладенков. 2004г. «Биосферная стратиграфия. Проблемы стратиграфии 
начала ХХ1 века». Труды ГИН РАН, вып. 551,  Москва, ГЕОС,  119 стр, розд. 
1-3. 

2. А. И. Жамойда. 2007. Биостратиграфическая корреляция. Биостратиграфичские 
шкалы и схемы // Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии 
(посвящается   100-летию со дня рождения профессора Г. Я. Крымгольца) / 
Отв. ред. В. А. Прозоровский. - СПб.: НИИЗК СШГУ, 2007. -с. 47- 53, р. 1. 

3. Меннер В.В.Пространственное значение стратиграфических подразделений // 
БМОИП, отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С, част. 1. 

4. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир, 
розд. 1. 

5. Харленд У.Б., Кокс А.В. и др. 1985 г. Шкала геологического времени. М.; Мир, 
роз. 1,  



6. Ю.Б.Гладенков. 1995 г. Перспективы инфразонального 
(микростратиграфического) расчленения осадочных толщ. В ж. Стратиграфия. 
Геологическая корреляция». Т.3, № 4. С.3-15, розд. 1-4 

7. Степанов Д.Л., Месежников М.С. 1979 г. Общая стратиграфия. (Принципы и 
методы стратиграфических исследований). Л.:Недра. 421 стр, розд. 1-4. 

8. И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г. Международная стратиграфическая 
шкала 2000 года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная 
геология», №4, с.8-11, част. 1-2. 

9. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 
построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338 стр, частина 1-7. 

Додаткова 
10. 1 Методика палеонтологических исследований. Ред.Б.Каммел, Д. 

Рауп.,М.,”Мир”,1973,  частина 1. 
11. Методика и техника палеонтологических исследований. И.С.Барсков, Б.Т.Янин 

, Изд-во  Мгу, 1997, 102 с, розділ 1-2. 
12. Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу: Навчальний 

посібник. – Київ: ПП “Фоліант”,  2012 – 126 с, частина 1. 
13. . Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Ред. 

Макридин В.П. та ін. Словник-довідник. Харків, "Око". 1995, 287 с розділ 1-2. 
 

 
Тема №2 

Основні завдання стратиграфії на найближчий час та методологічні підходи деталізації 
стратиграфічних підрозділів (21 год.) 

 
Практична робота 4. Методи деталізації стратиграфічних підрозділів та кореляції 
геологічних подій для вирішення фундаментальної проблеми геології – природної 
періодизації геологічної історії Землі . (2 год). 

1.Провести порівняння біостратиграфічних шкал за різними групами органічних решток 
та  проаналізувати ефективність цих груп. 
2. Значення гомотаксальності (як співвідношення породних та біостратиграфічних 

одиниць, що мають ідентичну послідовність на різних ділянках) при стратиграфічній 
кореляції. 
 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати задану тему та оформлення 
практичної роботи. 
Практична робота 5 Кореляція геологічних подій для вирішення фундаментальної 
проблеми геології. (2 год.) 

1. Розглянути способи кореляції – біостратиграфічні та геохронологічні, зональні за 
повним обсягом зон та за присутністю зональних видів. 

2. Визначити місце зональних видів в стратиграфії. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опанувати задану тему та оформити 
практичну роботу. 
 

Практична робота 6. Природна періодизація геологічної історії Землі. (2 год.). 
1. Проаналізувати історію Землі у стратиграфічному співвідношенні. 
2. Порівняти місцеві стратиграфічні схеми з міжнародними. 

 



 
Завдання для самостійної роботи (5  год.) Опанувати задану тему, підібрати літературу 
та опрацювати її. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Методи деталізації стратиграфічних підрозділів.  
2. Стратиграфічне розчленовування: визначення, завдання, етапність.  
3. Стратиграфічна кореляція: визначення, різновиди.  
4. Етапи стратиграфічного дослідження.  

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Ю.Б.Гладенков. 2004г. «Биосферная стратиграфия. Проблемы стратиграфии 
начала ХХ1 века». Труды ГИН РАН, вып. 551,  Москва, ГЕОС,  119 стр, розд. 
3-4. 

2. А. И. Жамойда. 2007. Биостратиграфическая корреляция. Биостратиграфичские 
шкалы и схемы // Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии 
(посвящается   100-летию со дня рождения профессора Г. Я. Крымгольца) / 
Отв. ред. В. А. Прозоровский. - СПб.: НИИЗК СШГУ, 2007. -с. 47- 53, р. 2. 

3. Меннер В.В.Пространственное значение стратиграфических подразделений // 
БМОИП, отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С, част. 1-2. 

4. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир, 
розд. 1-3. 

5. Харленд У.Б., Кокс А.В. и др. 1985 г. Шкала геологического времени. М.; Мир, 
роз. 2,  

6. Ю.Б.Гладенков. 1995 г. Перспективы инфразонального 
(микростратиграфического) расчленения осадочных толщ. В ж. Стратиграфия. 
Геологическая корреляция». Т.3, № 4. С.3-15, розд. 4 

7. Степанов Д.Л., Месежников М.С. 1979 г. Общая стратиграфия. (Принципы и 
методы стратиграфических исследований). Л.:Недра. 421 стр, розд. 4. 

8. И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г. Международная стратиграфическая 
шкала 2000 года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная 
геология», №4, с.8-11, част. 2. 

9. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 
построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338 стр, частина 5-7. 

Додаткова 
10. 1 Методика палеонтологических исследований. Ред.Б.Каммел, Д. 

Рауп.,М.,”Мир”,1973,  частина 2. 
11. Методика и техника палеонтологических исследований. И.С.Барсков, Б.Т.Янин 

, Изд-во  Мгу, 1997, 102 с, розділ 2. 
12. Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу: Навчальний 

посібник. – Київ: ПП “Фоліант”,  2012 – 126 с, частина 2-3. 
13. . Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Ред. 

Макридин В.П. та ін. Словник-довідник. Харків, "Око". 1995, 287 с розділ  2. 
 
 
 

Тема №3 
 Біосферна стратиграфія. (14 год.) 

Практична робота 7. Роль стратиграфії XXI ст. як стратиграфії екосистем, що 
відбиває етапність розвитку «біосфер минулого». (2 год). 



1. Дослідити історію розвитку біосфери та екосистем минулого одного із 
стратиграфічних інтервалів 

 
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат  на тему „ Біосфера та 
екосистема. ”. Оформлення практичної роботи 7. 
 

Практична робота 8. Етапність розвитку «біосфер минулого».. (2 год.). 

 1.Проаналізувати кліматичні умови історичного минулого за міжнародною 
стратиграфічною шкалою. 

 2. Дати характеристику етапності історії Землі. 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.). Підібрати літературу для написання 
реферату на задану лекцію.Оформлення практичної роботи 8. 
Контрольні запитання та завдання. 

1.  Хронологічний та історичний аспекти інтерпретації стратиграфічних даних  
2. Основні завдання стратиграфії.  
3. Біосферна стратиграфія 

 
Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. .Б.Гладенков. 2004г. «Биосферная стратиграфия. Проблемы стратиграфии 
начала ХХ1 века». Труды ГИН РАН, вып. 551,  Москва, ГЕОС,  119 стр, розд. 
4. 

2. А. И. Жамойда. 2007. Биостратиграфическая корреляция. Биостратиграфичские 
шкалы и схемы // Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии 
(посвящается   100-летию со дня рождения профессора Г. Я. Крымгольца) / 
Отв. ред. В. А. Прозоровский. - СПб.: НИИЗК СШГУ, 2007. -с. 47- 53, р. 3. 

3. Меннер В.В.Пространственное значение стратиграфических подразделений // 
БМОИП, отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С, част. 1-3. 

4. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир, 
розд. 3. 

5. Харленд У.Б., Кокс А.В. и др. 1985 г. Шкала геологического времени. М.; Мир, 
роз. 3,  

6. Ю.Б.Гладенков. 1995 г. Перспективы инфразонального 
(микростратиграфического) расчленения осадочных толщ. В ж. Стратиграфия. 
Геологическая корреляция». Т.3, № 4. С.3-15, розд. 4 

7. Степанов Д.Л., Месежников М.С. 1979 г. Общая стратиграфия. (Принципы и 
методы стратиграфических исследований). Л.:Недра. 421 стр, розд. 1-4. 

8. И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г. Международная стратиграфическая 
шкала 2000 года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная 
геология», №4, с.8-11, част. 1-2. 

9. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 
построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338 стр, частина 7. 

Додаткова 
10.  Методика палеонтологических исследований. Ред.Б.Каммел, Д. 

Рауп.,М.,”Мир”,1973,  частина 2-3. 



11. Методика и техника палеонтологических исследований. И.С.Барсков, Б.Т.Янин 
, Изд-во  Мгу, 1997, 102 с, розділ 2-3. 

12. Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу: Навчальний 
посібник. – Київ: ПП “Фоліант”,  2012 – 126 с, частина 2-4. 

13.  Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Ред. 
Макридин В.П. та ін. Словник-довідник. Харків, "Око". 1995, 287 с розділ  2-3. 

 
Тема № 4 

Деформація і метаморфізм (7 год.) 
Практична робота 9. Проблема зв’язку та взаємозумовленосту метаморфізму та 
деформації (2 год.).  

1. Відобразити на схемі зв’язок амфіболітовий динамометаморфізм зі зсувною 
деформацією в мезозоні та катазоні.  

2. Визначити  інтенсивність метаморфізації літологічного фактору та 
відносної інтенсивності дислокаційної переробки порід. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
матеріалу, передбачений у першому модулі. Розглянути на прикладі Казахстану його 
складчастісті форми . Підготуватися до контрольно-модульної роботи 1. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Визначити зв’язок  зеленосланцьового та амфіболітового 
динамометаморфізму з процесами дислокаційної переробки . 

2. Проаналізувати вплив на інтенсивність метаморфізації літологічного 
фактору та відносної інтенсивності дислокаційної переробки порід. 

Рекомендована література: 
Основна: 
1. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в литосфере. 

– М.: Наука, 1991 – 144 с частина  2,3. 
2. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 с 

частина 2. 
Додаткова: 

3. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Дербенев В.А. Парагенетический ряд 
делимости пород при динамометаморфизме. // Геология и геофизика. –
Новосибирск: Изд. «Наука». Сибирское отделение. – 1982. – №12. – С. 30–
134, частина 2.  

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 1. 

1. Визначити та порівняти тектонофації Українського щита та Казахстану. 
2. Відповісти на  17 запитань до модульної контрольної робти 1. 

Завдання модульної контрольної  роботи 1 
 

1. Визначення (предмет) стратиграфії. Об'єкти її вивчення.  
2. Значимість стратиграфії в сфері геологічних знань.  

4. Сучасні методи комплексних стратиграфічних досліджень.  
5. Методи деталізації стратиграфічних підрозділів.  
6. Стратиграфічне розчленовування: визначення, завдання, етапність.  
7. Стратиграфічна кореляція: визначення, різновиди.  
8. Етапи стратиграфічного дослідження.  



9. Хронологічний та історичний аспекти інтерпретації стратиграфічних даних  
10. Основні завдання стратиграфії.  
11. Біосферна стратиграфія 
12. Проблема зв’язку та взаємозумовленосту метаморфізму та деформації 
13. Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм та його роль і 

місце у дислокаційній переробці геологічних середовищ.  
14. Вплив на інтенсивність метаморфізації літологічного фактору та відносної 

інтенсивності дислокаційної переробки порід. 
15. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 

литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина 1, 2. 
16. Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. ун-

та. Сер.4. геология. – 1984, № 3. С. 3 – 15.  
17. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 

с частина 1. 
 
 
Рекомендована література: 
Основна: 

1.  Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина 1, 2. 

2. Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. ун-
та. Сер.4. геология. – 1984, № 3. С. 3 – 15.  

3.Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 с 
частина 1. 

4. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина  2,3. 

5.Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 с 
частина 2. 

6.Наймарк А.А. Сценарий возникновения термодинамического 
детерминистского хаоса // Вестн. Моск. ун-та. Сер 4. Геология. – 2003. – 
№5. – С. 22-31 стаття. 

Додаткова: 
7. Паталаха Е.И., Гарагаш И.А. Бифуркация односистемного сдвигового 

течения земной коры как основа складкообразования // ДАН СССР. Т. 317, 
№2, 1991, с. 150-161 розділ 2.  

8. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В. В. Тектонические потоки как 
основа понимания геологических процессов. – Киев. – 1996. – 158 с, розділ 
2.  

9.Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Дербенев В.А. Парагенетический ряд 
делимости пород при динамометаморфизме. // Геология и геофизика. –
Новосибирск: Изд. «Наука». Сибирское отделение. – 1982. – №12. – С. 30–
134, частина 2.  

 
 
 

Змістовий модуль 2 
Тектонофаціальний аналіз при вирішенні дискусійних питань 

дислокаційного структуроутворення та рудоносності таких структур  



 
Тема  5 

Унікальні дислокаційні утворення, що є предметом гострих дискусій ( 35 год.) 
 
Практична робота 10. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних 
утворень в мезозоні та катазоні (2 год.). 
 1. Проаналізувати по карті структури грануляційної інверсії в амфіболітових 
комплексах УЩ. 
 2. Вибрати довільний приклад розвитку таких комплексів по одному з регіонів Світу 
та пояснити його зміст. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).Опрацювати практичний матеріал та оформити 
практичну роботу 10. Знаходження відповідної літератури. 

 

Практична робота 11. Роль тектонічної течії у створенні вторинного розшарування 
гранітно-метаморфічних середовищ. Механізми формування «гарячих» протрузій 
інтрузивних гранітоїдів. (2 год.)  

1. Побудовати розріз амфіболітового комплексу УЩ. 
2. Проаналізувати морфологічну та генетичну типізацію 

псевдоконгломератів у амфіболітових комплексах. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 5  год.). Ознайомитися  з роботою Є.І.Паталахи та 
іш. «Тектонические потоки как основа понимания геологических структур». Оформлення 
практичної роботи 11. 
Практична робота 12. Псевдоконгломерати в амфібіолітових комплексах  Казахстану 
(2 год.)  

1. Знайти приклади прояву амфібіолітового комплексу  в УЩ. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) Написати реферат, та самостійно підібрати 
літературу. Опрацювання практичного матеріалу.Оформлення практичної роботи12. 

Практична робота 13. Структури грануляційної інверсії (2 год.). 
1.Схематично показати структури грануляційної інверсії на прикладі УЩ. 
2. Проаналізувати інверсію комплексів УЩ. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
матеріал, передбачений за даною темою.Опрацювати відповідну літературу. 
Практична робота 14. Зміна реологічних  властивостей середовищ у часі та її вплив на 
характер еволюції структуроутворення (гібридизм) – 2 год. 

1. Графічно відобразити еволюцію гібридизацію структур у часі. 
2. Дати аналіз тектоструктурним комплексам УЩ. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати та уяснити теоретичний 
матеріал, передбачений за даною темою.Опрацювати відповідну літературу.Підготовити 
відповіді на 5 контрольних питання. 

 

Контрольні запитання та завдання. 
1.  Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних утворень в 

мезозоні та катазоні. 
2.  «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна зональність. 
3.  Типи псевдоконгломератів в амфіболітових комплексах (на прикладіУЩ).  
4. Структури грануляційної інверсії.  



5. Гібридні структури як відображення зміни реологічних властивостей 
середовивищ у часі. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина3. 

2. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 
с частина 2. 

3. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина  3. 

Додаткова: 
4. 17.Паталаха Е.И., Гарагаш И.А. Бифуркация односистемного сдвигового 

течения земной коры как основа складкообразования // ДАН СССР. Т. 317, 
№2, 1991, с. 150-161 розділ 3.  

 

Тема № 6 
Тектонофаціальний  аналіз рудних об’єктів (21 год.) 

Практична робота 15. Тектонофаціальна структура Кривбасу. (2 год.) . 

1. Виділити тектонофаціального золото-зруденіння на УЩ. 

2. Нанести на карту зони  тектонофаціальних структур Кривбасу. 

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.) Написати реферат  на тему „Парагенез та 
тектонофаціальні аспекти епізони  Гірського Криму”. Оформлення практичної роботи 15. 

 
Практична робота 16. Тектонофаціальні  умови рудоносності дислокаційних 

структур в зонах в’язких розломів (на прикладі рудних об’єктів Казахстану). (2 год.)  

1. Проаналізувати  десятибальну шкалу тектонофацій епізони та мезозони. 
2. Виділити за десятибальною шкалою тектонофації УЩ. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати та уяснити теоретичний 
матеріал, передбачений у другому модулі. Оформлення практичної роботи. 

 

Практична робота 17. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур (2 
год.).  

1. Проаналізувати співвідношення тектонофацій з рудними тілами. 
2. Схематично передати морфологічні прояви золоторудних структур. 

Завдання для самостійної роботи  (4 год). Підготовитись до контрольно-модульної 
роботи 2.Опрацювати літературу. 
 
Контрольні запитання та завдання 

1. Роль тектонофаціального аналізу  у визначенні структурної позиції родовищ 
рудних корисних копалин.  

2. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур.  
3. Приклади тектонофаціального контролю зруденіння 
4. Дислокаційна модель Кривбасу з позицій тектонофаціального аналізу. 
5. Приклади тектонофаціального контролю золотого зруденіння. 
 



Рекомендована література: 
Основна: 

1. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина3-4. 
2.  Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 
с частина 2-3. 
3. ,Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина  3-4. 
Додаткова: 
4. Паталаха Е.И., Гарагаш И.А. Бифуркация односистемного сдвигового 
течения земной коры как основа складкообразования // ДАН СССР. Т. 317, №2, 
1991, с. 150-161 розділ 3-4.  
 

Типові завдання до модульної контрольної  роботи №2 
1. Оцінити тектонофації по десятибальній шкалі (на прикладі Кривбасу). 
2. Відповісти на 10 питань до модульної контрольної роботи 2. 
 

Завдання  модульної контрольної роботи № 2. 
1. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних утворень в 

мезозоні та катазоні. 
2.  «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна зональність. 
3.  Типи псевдоконгломератів в амфіболітових комплексах (на прикладіУЩ).  
4. Структури грануляційної інверсії.  
5. Гібридні структури як відображення зміни реологічних властивостей 

середовивищ у часі. 
6. Роль тектонофаціального аналізу  у визначенні структурної позиції родовищ 

рудних корисних копалин.  
7. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур.  
8. Приклади тектонофаціального контролю зруденіння 
9. Дислокаційна модель Кривбасу з позицій тектонофаціального аналізу. 
10. Приклади тектонофаціального контролю золотого зруденіння. 

 
 

Рекомендована література: 
Основна: 

1.  Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина 1, 2-3. 

2. Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.4. геология. – 1984, № 3. С. 3 – 15, стаття..  

3. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 с 
частина 1-3. 

4. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина  2,3,4. 

5. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 535 с 
частина 2-3. 



6.   Наймарк А.А. Сценарий возникновения термодинамического 
детерминистского хаоса // Вестн. Моск. ун-та. Сер 4. Геология. – 2003. – №5. – 
С. 22-31 стаття. 

a. Додаткова: 
7. Паталаха Е.И., Гарагаш И.А. Бифуркация односистемного сдвигового течения 

земной коры как основа складкообразования // ДАН СССР. Т. 317, №2, 1991, с. 
150-161 розділ 2-4.  

8. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В. В. Тектонические потоки как основа 
понимания геологических процессов. – Киев. – 1996. – 158 с, розділ 2-4.  

9. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Дербенев В.А. Парагенетический ряд делимости 
пород при динамометаморфизме. // Геология и геофизика. –Новосибирск: Изд. 
«Наука». Сибирское отделение. – 1982. – №12. – С. 30–134, частина 2,3,4.  

 
 
 

Змістовий модуль 3 
Тектоно-магматична активізація та рудоносні структури рифею та венду Українського 

щита та Волино-Подільської плити 
Тема 1 

Рифейський період 
Практична робота 18 Вивчення продуктивності рифейської епохи на корисні копалини 
на території України. Корисні копалини доплитного осадового чохла. (2 години).  

1. Прослідкувати на карті України тектоно-магматичну активізацію пов’язану з 
структуроутворення родовищ корисних копалин. 

2. Визначити на карті металогенічні зони УЩ. 
      
     Завдання для самостійної роботи (5 год.). Опрацювати відповідну тему та оформити 
практичну роботу 18. 
   
Практична робота 19. Загальне геотектонічне районування території України (2 год.).  

1. Прослідкувати  формування допізньопротерозойського фундаменту  на рахунок 
основних геологічних структур, що відбулися в пізньому рифеї 

2. Виділити в межах території України формування геотектонічних елементів 
структур: УЩ, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ). 

3. Проаналізувати чотири етапи геологічного розвитку платформної частини території 
України в рифеї. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опрацювати відповідну тему та оформити 
практичну роботу 19. Підібрати літературу. 
 
 
Практична робота 20. Типи рифейських структур (2 год.). 

1. Виділити палеоморфоструктури в рифеї. 
2. Описати по карті України основні геотектонічні елементи. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опанувати практичний матеріал, підібрати 
літературу та оформити практичну роботу 20. 
     
Практична робота 21. Палеорифти та інші від’ємні структури (2 год.).  

1. Знайти та описати складні і прості палеорифтові структури України. 



 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опанувати практичний матеріал та 
літературу, оформити практичну роботу 21. 
 
Практична робота 22. Вали, горсти, ступінчасті структури ( 2 год.).  

1. Описати рудопрояви міді у При’ятського валу. 
2. Дати характеристику плавикового шпату, поліметалів, піропу як супутника 

алмазів. 
3. Проаналізувати по карті геологічну будову При’ятського валу 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат з характеристикою 
історії геологічного розвитку При’ятського валу. 
 
Практична робота 23. Розломи. (2 год.).  

1. Знайти на тектонічній карті та описати основні розломи УЩ. 
2. Розломи та їх утворення. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат з характеристикою 
історії геологічного розвитку УЩ. Оформлення практичної роботи 23. 
 
Практична робота 24. Структури південного і південно-західного облямуванні Східно-
Європейської платформи.( 2 год.) 
 1.Показати схематично територію СЄП на початку рифею. 
 2. Дати характеристику зеленосланцьового комплексу,  його формаційних 
особливостей. 
 
     Завдання для самостійної роботи (5год.). Опрацювати практичний матеріал, та 
підібрати відповідну літературу за даною практичною роботю. 
 
Практична робота 25. Вивчення продуктивності рифейської епохи на корисні копалини 
на території України. Корисні копалини доплитного осадового чохла. (2 год.) 
 1.По карті корисних копалин України виділити зони  продуктивні на неметалічні 
корисні копалини.  
 2. Проаналізувати утворення корисних копалин рифейської епохи. 
 
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на тему корисних копалин 
України, що сформувалось в умовах платформи. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1.Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
2.Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
3.Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
4.Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
5.Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення основних 
геологічних структур. 
6.Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
7.Типи рифейських структур. 

Рекомендована література: 
Основна: 



1. Великанов В.А. Этапы структурно-тектонического развития 
верхнедокембрийского осадочного чехла Подольского Приднестровья // 
Тектоника и стратиграфия, вип 8. Киев, 1975, -Роз. 1, с.20-25. розділ 2. 

2.  Власов Б.И. Полесская серия Волыно-Подолии // Роз. 1. С.25-28. 
3. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. 

думка, 1983. - 162 с, розділ 1. 
4.  Радзивилл А. Я. Новые данные о тектонике платформенного покрова Волыно-

Подольской плиты // Тектоника и стратиграфия, вып. 9. Киев, 1975. - с.28-39, 
частина 1-2. 

5.  Радзивилл А.Я,, Радзивил В,Я., Токовенко В.С. Тектоно-магматические 
структуры Береговского холмогорья /Закарпатье/. Препринт Ин-та 
геологических наук АН УССР. 78-6, К. 1978, 57 с, розділ 1. 

6.  Власов Б.И., Воловник Б.Я. Новые данные о проявлении взрывного 
вулканизма на Волыни // Тектоника и стратиграфия, вып.8. Киев, 1975. – с. 43-
46 Розділ 1-2. 

Додаткова: 
7.  Воловник Б. Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Роз. 1. - с.28-33. 
8. Радзивилл А. Я. Краевые системы Украинских Карпат и пра-Карпат // 

Тектоника и стратиграфия, вып. 8, Киев, 1975. с.10-19, роз.1. 
9.  Титов В.К. Метасоматоз и рудообразование. – Л.: Наука, 1976. – С.36-41, 

частина 1-2. 
10.  Титов В.К., Билибина Г.В., Кочкин Г.Б. Радиоактивные элементы в горных 

породах. – Новосибирск, 1975. – С.86 – 95, частина 1. 
 

Тема 8.  
Тектоно-магматичні структури рифею (63 год.) 

 
Практична робота  26. Магматизм і тектоно-магматична активізація (2год.). 

1. Проаналізувати пізньопротерозойську активізацію УЩ в пізньому протерозої.  
2. Дати характеристику магматичній активізації  УЩ. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Оформлення даної практичної роботи, 
опрацювати літератури за даною темою. 
 
Практична робота 27. Тектоно-магматичні структури ( 2 год.). 
 1Визначити три аспекти тектоно-магматичних структур і комплексів рифею.  

2, Знайти райони вивченості тектоно-магматичної активізації та пов’язаною з нею 
структуроутворення. 
3. Проаналізувати тектоно-магматичні структури УЩ та ВПП. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опрацювання відповідної теми та 
оформлення даної практичної роботи. 
 
Практична робота 28. Зони тектоно-метасоматичної активізації ( 2 год.).  



1. Визначити яким чином встановлюється багатостадійність дислокаційного 
метаморфізму. 

2. Виділити зони тектоно-метасоматичної активізації Волинського блоку. 
 

 
 
     Завдання для самостійної роботи (5 год.). Знайти та опрацювати відповідну 
літературу, оформлення карти метасоматичної активізації. 
 
Практична робота 29. Породні і мінеральні асоціації, які визначають зони активізації (2 
год.).  

1. Визначити, які породні і мінеральні асоціації визначають зони активізації. 
2. Виділити стадії прояву динамометаморфізму. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Оформлення практичної роботи 29, 
зробити відповідні схеми динамометаморфізму. 
 
Практична робота 30. Малі інтрузивні тіла в зонах тектонічних порушень ( 2 год.). 

1. Визначити розташування малих інтрузивних тіл УШ. 
2.  Дати характеристику дайкових утворень північної частини УЩ.  
3. Розділити дайкові тіла на вікові групи. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Знаійти відповідні джерела до практичної 
роботи 30, опрацювання та оформлення роботи.  
 
Практична робота 31. Геологічний розвиток УЩ в рифеї та венді ( 2 год.). 
 1. Охарактеризувати стратиграфічні розрізи Білокоровицької, Овруцької, 
Вільчанської та Шепетівської накладених синкліналей. 
 2. Аналіз рифтогенів та грабен-синкліналей, накладених западин з доплитним 
осадовим чохлом УЩ по периферії..  
 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.).  Накреслити та опрацювати 
стратиграфічні розрізи даної роботи та оформлення її. 
 
Практична робота 32. Тектоно-метасоматичні зони активізації північно-західної 
частини УЩ (Волинський блок) (2 год.).  

1. Визначити основні розломи і розломні зони північно-західної частини УЩ і 
пов’язані з ними рудоконтролюючі тектоно-метасоматичні зони.  

2. Охарактеризувати тектоно-метасоматичні зони, зокрема Коростенського масиву та 
Новоград-Волинського підняття. 

     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на тему практичної 
роботи, підібрати відповідну літературу. 
 
Практична робота 33. Тектоно-метасоматичні зони активізації центральної частини УЩ 
(Кіровоградський блок)( 2 год.).  

1. Дати характеристику тектоно-метасоматичних зон в межах Корсунь-
Новомиргородського масиву.  

2. Визначити рудоконтролюючі тектоно-метасоматичні зони, приурочені до масивів 
гранітів. 

 



     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на тему «Геологічна 
будова Кіровоградського блоку УЩ». Підібрати літератури до теми 8. 
 
Практична робота 34.  Корисні копалини рифею України ( 2 год.).  
 1. Визначити основні генетичні типи концентрацій урану на Україні, родовища і 
рудопрояви корисних копалин, пов’язані з тектоно-магматичною та тектоно-
метасоматичною активізаціями.  

2. Проаналізувати утворення Пержанського тектонічного вузла. 
3.  Визначити перспективи УЩ та Волино-Поділля на кімберлітовий магматизм. 

     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на тему «Корисні 
рідкісні елементи, золота, поліметалів та ін.» Опрацювати тему 8. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 
переробки в розломних структурах. 
2 .Корисні копалини рифею України. 
3. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-
Поділля. 
5. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в рифеї. 
6..Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
7.Типи вендських структур. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1.  Великанов В.А. Этапы структурно-тектонического развития 
верхнедокембрийского осадочного чехла Подольского Приднестровья // 
Тектоника и стратиграфия, вип 8. Киев, 1975, -Роз. 1, с.20-25. розділ 2-3. 

2.  Власов Б.И. Полесская серия Волыно-Подолии // Роз. 1-2. С.25-28. 
3.  Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. 

думка, 1983. - 162 с, розділ 1. 
4. Радзивилл А. Я. Новые данные о тектонике платформенного покрова Волыно-

Подольской плиты // Тектоника и стратиграфия, вып. 9. Киев, 1975. - с.28-39, 
частина 2. 

5.  Радзивилл А.Я,, Радзивил В,Я., Токовенко В.С. Тектоно-магматические 
структуры Береговского холмогорья /Закарпатье/. Препринт Ин-та 
геологических наук АН УССР. 78-6, К. 1978, 57 с, розділ 2. 

6.  Власов Б.И., Воловник Б.Я. Новые данные о проявлении взрывного 
вулканизма на Волыни // Тектоника и стратиграфия, вып.8. Киев, 1975. – с. 43-
46 Розділ 2-3. 

Додаткова: 
7. Воловник Б. Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Роз. 1-2 - с.28-33. 
8. Радзивилл А. Я. Краевые системы Украинских Карпат и пра-Карпат // 

Тектоника и стратиграфия, вып. 8, Киев, 1975. с.10-19, роз.2. 
9. Титов В.К. Метасоматоз и рудообразование. – Л.: Наука, 1976. – С.36-41, 

частина 2-3. 



10. Титов В.К., Билибина Г.В., Кочкин Г.Б. Радиоактивные элементы в горных 
породах. – Новосибирск, 1975. – С.86 – 95, частина 2. 

 
 

Тема 9. 
 Вендський період (21 год.) 

 
 
Практична робота 35.  Тектоніка.( 2 год.).  

1. Охарактеризувати кристалічний фундамент Волино-Поділля. 
2. Виділити основні риси геологічної будови південно-західної частини СЄП. 

     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опрацювати літературу до теми та 
оформити практичну роботу 35. 
 
Практична робота 36. Тектонічне районування ( 2 год.).  
 1. Дати характеристику Волино-Поліського прогину, Рівненський, Ковельський, 
Тернопільський, Хмельницький блоки.  
 2 Виділити основні геотектонічні елементи Волино-Поділля у венді. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на довільну тему по 
практичній роботі 36. Оформлення практичної роботи. 
 
Практична робота 37. Типи вендських структур. ( 2 год.).  
 1. Визначити скільки типів локальних структур виділяється в межах Поділля. 
 2. Проаналізувати великі, локальні структури підстеляючого вендські відклади 
фундаменту, зонами розломів, геотектонічними східцями, а також малі – горсти, грабени, 
прирозломні складки, зони тріщинуватості. 
 
     Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Опрацювати та підібрати відповідну 
літературу до теми 9. 
 
Контрольні запитання та завдання до теми  9 

1. Типи рифейських структур. 
2. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 

переробки в розломних структурах. 
3. Корисні копалини рифею України. 
4. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-

Поділля. 
5. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в рифеї. 
6. Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
7.Типи вендських структур. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Великанов В.А. Этапы структурно-тектонического развития 
верхнедокембрийского осадочного чехла Подольского Приднестровья // 
Тектоника и стратиграфия, вип 8. Киев, 1975, -Роз. 1, с.20-25. розділ 4. 

2.  Власов Б.И. Полесская серия Волыно-Подолии // Роз. 1-2. С.25-28. 



3. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. 
думка, 1983. - 162 с, розділ 3. 

4.  Власов Б.И., Воловник Б.Я. Новые данные о проявлении взрывного 
вулканизма на Волыни // Тектоника и стратиграфия, вып.8. Киев, 1975. – с. 
43-46 Розділ 4. 

Додаткова: 
5.  Воловник Б. Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Роз. 3 - с.28-33. 
6. Радзивилл А. Я. Краевые системы Украинских Карпат и пра-Карпат // 

Тектоника и стратиграфия, вып. 8, Киев, 1975. с.10-19, роз.3. 
 

Тема 10  
Тектоно-магматичні  структури венду (56 год.) 

Практична робота 38.  Магматизм. ( 2 год.).  
1. Охарактеризувати прояви вулканізму двох етапів та умовам формування товщі 

трапової формації. 
2. Визначити етапи магматизму у волинський час на ВПП. 

     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати  реферат першого етапу 
магматизму у волинський час . Оформлення роботи. 
 
Практична робота 39. Структурно-палеовулканологічні реконструкції ВПП (східна 
частина) ( 2 год.).  

1. Застосувати методику палеовулканологічних реконструкцій на прикладі ВПП. 
2. Визначити основні методи, необхідні для палеовулканологічних реконструкцій. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опанувати задану тему практичної роботи 
і оформити відповідно правилам. 
 
Практична робота 40. Тектоно-магматичні структури( 2 год.).  

1. Виділити інтрузивні тіла в північній частині Волино-Подільської плити.  
2. Дати характеристику Чарторийської структури. 

     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Оформлення практичної роботи 40, 
підібрати літератури та опрацювати відповідну тему. 
 
 
Практична робота 41. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. ( 2 год.). 
 1. Охарактеризувати Костохівсько-Чудлянську магмоконтролюючу зону. 
 2.Аналіз магмоконтролюючих зон I, II і більш високих порядків. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Написати реферат на тему «Костохівсько-
Чудлянська магмоконтролююча зона», оформити практичну роботу 41. 
 
Практична робота 42. Проблема походження рудопроявів міді: аналіз найбільш 
поширених гіпотез. ( 2 год.).  
 1. Дати характеристику генетичних морфотипів самородномідного зруденіння. 
 2. Визначити місце локалізації й походження самородну мідь у породах трапової 
формації Волині.  
 



     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опрацювати відповідну тему до 
практичної роботи та оформити останню. 
 
Практична робота 43.  Блокові структури. ( 2 год.).  

1. Виділити  основні блоки в межах розповсюдження утворень базальтової формації 
(волинська серія). 

2. Відобразити на карті зони поділу території Волино-Подільської плити на серію 
блоків різного порядку, які відрізняються між собою як за внутрішньою будовою, так і за 
конфігурацією. 
     Завдання для самостійної роботи ( 5 год.). Опрацювати літератури за темою 10 та 
оформити практичну роботу 43. 
 
Практична робота 44.  Корисні копалини венду Волино-Подільської плити. ( 2 год.).  
 1. Аналіз перспективи Волино-Подільської плити на такі корисні копалини як алмази, 
мідь, бентонітові глини і будівельні матеріали 
 2 Виділити зони  де є найбільша вірогідність знахідок розсипів алмазів на Україні. 
 
     Завдання для самостійної роботи ( 4 год) Написати реферат на задовільну тему . 
Опрацювати практичний матеріал. 
 
Практична робота 45. Перспективи міденосності Волино-Подільської плити.( 2 год.).  

1. Аналіз 4-х рудних вузлів: Ратненському, Кухотськовольському, Рафалівському та 
Шепетівському. 

2. Проаналізувати траповій формації венду ( волинська серія) по 10-11 горизонтам 
самородномідної мінералізації. 

 
     Завдання для самостійної роботи ( 4 год.). Опрацювати тему 10. Підготовитися до 
модульно-контрольної роботи 3. Підібрати літературу. 

 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
1. Формування базального горизонту волинської серії. 
2. Магматичний комплекс венду. 
3. .Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
4. Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
5. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
6. Блокові структури Волино-Подільської плити. 
7. Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
8. Корисні копалини трапової формації. 
9. Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
10. Перспективність Волинського рудного району. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1.  Великанов В.А. Этапы структурно-тектонического развития 
верхнедокембрийского осадочного чехла Подольского Приднестровья // 
Тектоника и стратиграфия, вип 8. Киев, 1975, -Роз. 1, с.20-25. розділ 4. 

2. Власов Б.И. Полесская серия Волыно-Подолии // Роз. 1-2. С.25-28. 



3.  Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. 
думка, 1983. - 162 с, розділ 3. 

4.  Власов Б.И., Воловник Б.Я. Новые данные о проявлении взрывного 
вулканизма на Волыни // Тектоника и стратиграфия, вып.8. Киев, 1975. – с. 43-
46 Розділ 4. 

Додаткова: 
5. Воловник Б. Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Роз. 3 - с.28-33. 
6. Радзивилл А. Я. Краевые системы Украинских Карпат и пра-Карпат // 

Тектоника и стратиграфия, вып. 8, Киев, 1975. с.10-19, роз.3. 
 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 3. 

1. Охарактеризувати ореал поширень трапових формацій. 
2. Схематичтно показати типи та морфологію вулканічних споруд, їх 

реконструкцію та історію утворення. 
3. Відповісти на 24 контрольні питання до модульної контрольної роботи 3 

 
     Контрольні питання та завдання для модульної контрольної роботи 3. 
 

1.Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
2.Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
3.Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
4.Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
5.Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення основних 
геологічних структур. 
6.Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
7.Типи рифейських структур. 
8Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-метасоматичної 
переробки в розломних структурах. 
9.Корисні копалини рифею України. 
10.Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-
Поділля. 
11.Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в рифеї. 
12.Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
13.Типи вендських структур. 
14.Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
15.Формування базального горизонту волинської серії. 
16.Магматичний комплекс венду. 
17.Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
18.Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
19.Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
20.Блокові структури Волино-Подільської плити. 
21.Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
22.Корисні копалини трапової формації. 
23.Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
24.Перспективність Волинського рудного району. 



 
 
Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Великанов В.А. Этапы структурно-тектонического развития 
верхнедокембрийского осадочного чехла Подольского Приднестровья // 
Тектоника и стратиграфия, вип 8. Киев, 1975, -Роз. 1-3, с.20-25.. 

2. Власов Б.И. Полесская серия Волыно-Подолии // Роз.1- 3. С.25-28. 
3. Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. 

думка, 1983. - 162 с, розділ 1. 
4. Радзивилл А. Я. Новые данные о тектонике платформенного покрова Волыно-

Подольской плиты // Тектоника и стратиграфия, вып. 9. Киев, 1975. - с.28-39, 
частина 1-3. 

5.  Радзивилл А.Я,, Радзивил В,Я., Токовенко В.С. Тектоно-магматические 
структуры Береговского холмогорья /Закарпатье/. Препринт Ин-та 
геологических наук АН УССР. 78-6, К. 1978, 57 с, розділ 1,3-4. 

6. Власов Б.И., Воловник Б.Я. Новые данные о проявлении взрывного вулканизма 
на Волыни // Тектоника и стратиграфия, вып.8. Киев, 1975. – с. 43-46 Розділ 
1,2-3. 

Додаткова: 
7. Воловник Б. Я. Трапповая формация Волыно-Подолии // Роз.1- 3 - с.28-33. 
8. Радзивилл А. Я. Краевые системы Украинских Карпат и пра-Карпат // 

Тектоника и стратиграфия, вып. 8, Киев, 1975. с.10-19, роз.1,2-3. 
9.  Титов В.К. Метасоматоз и рудообразование. – Л.: Наука, 1976. – С.36-41, 

частина 1-3. 
 
 

Змістовний модуль 4 
 

Енергетичні ресурси Землі. Нафта, газ та газогідрати  
 

Тема 11. 
Геологічна будова дна океанів і морів. Вплив на розвиток та видобуток нафти та 

газу (56 год.) 

Практична робота 46. Грязьовий вулканізм, як один з чинників постачання вуглеводнів 
з дна Чорного моря. (2 години). 

1. Охарактеризувати вулканічні процеси у межах дна океанів.  
2. Проаналізувати та показати географічне поширення вулканів у межах Світового 

океану.  
3.  З’ясувати вплив процесів вулканізму на рельєфоутворення  та 

осадконакопичення. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.). Написати  реферати „Вулканічна діяльність у 
межах дна океанів” та оформити практичну роботу. 



Практична робота 47. Проблема пошуків, розвідки та видобування газогідратів в 
Чорному морі. (2 години).   

1. Виділити основні морфологічні елементи океанічного дна. 
2. Визначити класифікацію головних морфологічних елементів океанічного дна. 
3. Побудувати батиметричну та геоморфологічну шкалу кожного з елементів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Опрацювати літературні джерела до 

заданої теми, оформити практичну роботу 47. 

Практична робота 48. Організаційно-правові та законодавчі проблеми, пов’язані з 
пошуками газогідратів.  (2 години).  

1. Побудувати батиметричні профілі через основні морфологічні зони Чорного моря. 
2. Дати батиметричну та геоморфологічну  характеристику кожного з елементів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год). Написати реферат на довільну тему,та 
опрацювати літературу. Оформлення практичної роботи.  

 

Практична робота 49. Історія розвитку науково-дослідного флоту в Україні та 
забезпечення ним експедиційних  досліджень (2 години).  
 1. Проаналізувати фізико-хімічних властивості вод, фізичні явища і процеси, що 
здійснюються  у Світовому океані. 
 2. Охарактеризувати по карті положення різнопорядкових літосферних плит в шельфах 
морів та океанів.  

Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Опрацювання відповідної теми, 
написання та оформлення практичної роботи 49. 

 

Практична робота 50. Глибоководне буріння дна океанів  - сучасний потужній механізм 
пошуку нафти і газую (2 години).    
 1. Назвати та дати класифікацію основним  спорудам які використовуються для 
буріння: занурювальні платформи, самопідйомні плавучі бурові установки, 
напівзанурювальні установки  та бурові судна  та їх характеристики. 
 2. Охарактеризувати речовинно-генетичну класифікацію океанічних відкладів (за 
О.П.Лисициним). 

Завдання для самостійної роботи (5 год.).  Оформлення практичної роботи. 
Підготуватися до контрольно-модульної роботи 4. 

Практична робота 51. Правові основи дослідження і використання Світового океану та 
його надр.  (2 години).  

 1. Проаналузувати схему класифікації морських просторів: прибережні морські 
простори, виключна (морська) економічна зона, відкрите море, міжнародні протоки та 
канали, район морського дна, правове регулювання використання морських просторів. 

2. Охарактеризувати головні  особливості  будови осадочної товщі океану. 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.). Оформлення практичної роботи, 
опрацювати тему 11, підготовитись до контрольної роботи. 

Контрольні запитання та завдання. 
1. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 
2. Генетичні типи шельфів, сприйнятних до нафтоутворення. 
3. Рідкі корисні копалини шельфу Світового океану. 



4. Вапнякові осадки, їх поширення на шельфі та континентальному схилі. 
5. Головні принципи класифікації донних осадків. 
6. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
7. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 
8. Газогідрати, умови їх походження та поширення. 
9. Мета і задачі морської геології. Історія розвитку уявлень про рельєф та 

геологічну будову дна морів і океанів. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные ис-
копаемые Мирового океана. - М., 2000, частина 1-2 

2. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану. - К., 1996, розділ 1-2.. 
3. Гембель А.В. Общая география Мирового океана. - М., 1979, розділ 1-2. 
4. Геопогия океана. Геологическая история океана. - М., 1980розділ 1-3.  
5. Геология дна Мирового океана. Атлантика. Биостратиграфия и тектоника 

(результаты бурения в 38-м рейсе Гломар Челленджер"). - М., 1982, частина 1-
4. 

6.  Горшков А.С, Мепснер Л.Б., Туголесов Д.А. Перспективы нефтегазоносности 
Черноморской глубоководной впадины // Геология морей и океанов. Тез. докл. 
10 Междунар. Школы морской геологии. - М., 1992. -Т. 3. - С. 219 розд. 1-4. 

7. Кеннет Дж. П. Морская геология. - М., 1987. - Т. 1. - 396 с; Т. 2, частина 1-2. 
8. Ласточкин А.Н. Структурно-геоморфологические исследования на шельфе. -Л., 

1978. 
9. Логвиненко Н.В. Морская геология. - Л., 1980, розділ 1-3. 
10. Лисицын А.П. Вопросы морского геологического картирования (на примере 

континентальной окраины Африки) //Докл. ЮНЕСКО по морским наукам. -
1986, частина 1-3.  

Додаткова: 
11. Проблемы теоретической геоморфологии / Под ред. Г.С. Ананьева, Л.Г. 

Никифорова, Ю.Г. Симонова. - М., 1999, розд. 1-3. 
12.  Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. - М., 1971, розд. 1-2.  
13. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана. - М., 1988, частина 1-

2. 
14. Литвин В.М. Морфоструктура дна океанов. - Л., 1987, частина 1-3. 
 

Типові завдання до модульної контрольної роботи № 4. 
1. Оформити практині роботи до змістового модуля 4. 
2. Аналіз нафтогазоносні структури шельфової зони Чорного моря. 

Завдання модульної контрольної  роботи 4 
1. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 
2. Генетичні типи шельфів, сприйнятних до нафтоутворення. 
3. Рідкі корисні копалини шельфу Світового океану. 
4. Вапнякові осадки, їх поширення на шельфі та континентальному схилі. 
5. Головні принципи класифікації донних осадків. 



6. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
7. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 
8. Газогідрати, умови їх походження та поширення. 
9. Мета і задачі морської геології. Історія розвитку уявлень про рельєф та 

геологічну будову дна морів і океанів. 
10. Основні риси рельєфу, геологічна структура, відклади Тихого океану. 
11. Нафтогазоносність Світового океану. (Північне, Баренцеве моря 

льодовитого океану, Мексиканська, Перська затоки Атлантичного 
океану). 

12. Основні риси рельєфу та геологічної будови Світового океану. 
13. Основні риси рельєфу та геологічна структура і відклади Чорного моря. 
14. Морська вода як корисна копалина. 
15. Типи морських відкладів: класифікація, теригенні, біогенні (кременисті, 

вапнисті), пірокластичні, аутигенні осадки, червоні глини. 
Закономірності їх розповсюдження. 

16. Материковий схил, материкове підніжжя, підводні каньйони. 
17. Будівельні матеріали прибережних районів моря (Чорне, Азовське моря). 
18. Основні риси морського осадового утворення. Наджодження 

теригенного, розчиненого, вулканогенного, біогенного, хемогенного, 
космічного матеріалу; розповсюдження та диференціація. 

19. Серединно-океанічні хребти (Атлантичний та Індійський океани). 
20. Ендогенна металогенія Світового океану (рудні мули Червоного моря, 

ЖМК Тихого океану). 
21. Швидкість осадового утворення. Потужність і будова осадового шару у 

Світовому океані. 
22. Основні рельєфи, геологічна структура, відклади Північного 

Льодовитого океану. 
23. Основні структурні одиниці біосфери – екосистеми. 
24. Особливості популяції рослин і тварин. 
25. Генетичні фактори біопродуктивності. 
26. Антропогенна деградація біосфери. 
27. Вчення про ноосферу. Уроки Ріодежанейро та Йоханесбурга. 
28. Охорона екосистем. Генофонди та генофонди. 
29. Принципи раціонального природокористування та охорони природи. 
30. Екологія та моральність. 
31. Моніторинг довкілля та заповідна справа. 
32. Природоохоронне законодавство в Україні. 
33. Екологічна освіта та виховання. 

 
Рекомендована література: 

     Основна: 
 

1. .Б.Гладенков. 2004г. «Биосферная стратиграфия. Проблемы стратиграфии 
начала ХХ1 века». Труды ГИН РАН, вып. 551,  Москва, ГЕОС,  119 стр, розд. 
4. 

2. А. И. Жамойда. 2007. Биостратиграфическая корреляция. Биостратиграфичские 
шкалы и схемы // Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии 



(посвящается   100-летию со дня рождения профессора Г. Я. Крымгольца) / 
Отв. ред. В. А. Прозоровский. - СПб.: НИИЗК СШГУ, 2007. -с. 47- 53, р. 3. 

3. Меннер В.В.Пространственное значение стратиграфических подразделений // 
БМОИП, отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С, част. 1-3. 

4. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир, 
розд. 3. 

5. Харленд У.Б., Кокс А.В. и др. 1985 г. Шкала геологического времени. М.; Мир, 
роз. 3,  

6. Ю.Б.Гладенков. 1995 г. Перспективы инфразонального 
(микростратиграфического) расчленения осадочных толщ. В ж. Стратиграфия. 
Геологическая корреляция». Т.3, № 4. С.3-15, розд. 4 

7. Степанов Д.Л., Месежников М.С. 1979 г. Общая стратиграфия. (Принципы и 
методы стратиграфических исследований). Л.:Недра. 421 стр, розд. 1-4. 

8. И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г. Международная стратиграфическая 
шкала 2000 года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная 
геология», №4, с.8-11, част. 1-2. 

9. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 
построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338 стр, частина 7. 

10. Додаткова. 

11.  Радзивилл А.Я., Радзивил В.Я., Токовенко В.С. К эволюции палеовулканических 
событий в неогее юго-западной части Восточно-Европейской платформы и ее 
складчатого обрамлення // Современные проблемы палеовулканологии. - Москва: 
Наука, 1985. - с.96-107, розд. 1.4.. 

12. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные ис-
копаемые Мирового океана. - М., 2000, част. 1-4  

13. Безруков П.Л. Проблемы геологического исследования полезных ископаемых 
океана // Океанология. - 1971. - № 6. - С. 959-981, розділ 1-4. 

14. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану. - К., 1996, роз. 1-3. 
15. Гембель А.В. Общая география Мирового океана. - М., 1979частина 1-4. 
16. Геопогия океана. Геологическая история океана. - М., 1980 роз. 1-4.  
17. Геология дна Мирового океана. Атлантика. Биостратиграфия и тектоника 

(результаты бурения в 38-м рейсе Гломар Челленджер"). - М., 1982, розд.1-2. 
18. Геворкьян В.Х. Альтернативные ресурсы энергетического сырья Украины - 

газогидраты углеводородных газов Черного моря // Геология и полезные иско-
паемые Черного моря. - Киев, 1999. - С. 117-125, роз. 1-3. 

19. Горшков А.С, Мепснер Л.Б., Туголесов Д.А. Перспективы нефтегазоносности 
Черноморской глубоководной впадины // Геология морей и океанов. Тез. докл. 
10 Междунар. Школы морской геологии. - М., 1992. -Т. 3. - С. 219, част. 1-3. 

20. Леонтьев О.К. Морская геология. - М., 1982, частина 2-4. 
21. Геофизика океана. Геофизика океанского дна. - М., 1979, розд. 1-4. 
22. Кеннет Дж. П. Морская геология. - М., 1987. - Т. 1. - 396 с; Т. 2 частина 1-3. 
23. Ласточкин А.Н. Структурно-геоморфологические исследования на шельфе. -Л., 

1978, розд. 1-4. 
24. Логвиненко Н.В. Морская геология. - Л., 1980, частина 1-3. 
25. Лисицын А.П. Вопросы морского геологического картирования (на примере 

континентальной окраины Африки) //Докл. ЮНЕСКО по морским наукам. -
1986, розд. 1-4.  



26.  Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина 1, 2-3. 

27. 12, Милеев В.С. Тектонофации катазональной складчатости.//Вестн. Моск. 
ун-та. Сер.4. геология. – 1984, № 3. С. 3 – 15, стаття..  

28. 13, Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 
535 с частина 1-3. 

29. Лукьянов А.В. Пластические деформации и тектоническое течение  в 
литосфере. – М.: Наука, 1991 – 144 с частина  2,3,4. 

30. 15, Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. – М.: Мир, 1976. – 
535 с частина 2-3. 

31.  Наймарк А.А. Сценарий возникновения термодинамического 
детерминистского хаоса // Вестн. Моск. ун-та. Сер 4. Геология. – 2003. – №5. – 
С. 22-31 стаття. 

i. Додаткова: 
32. Методика палеонтологических исследований. Ред.Б.Каммел, Д. 

Рауп.,М.,”Мир”,1973,  частина 2-3. 
33. Методика и техника палеонтологических исследований. И.С.Барсков, Б.Т.Янин 

, Изд-во  Мгу, 1997, 102 с, розділ 2-3. 
34. Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу: Навчальний 

посібник. – Київ: ПП “Фоліант”,  2012 – 126 с, частина 2-4. 
35.  Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Ред. 

Макридин В.П. та ін. Словник-довідник. Харків, "Око". 1995, 287 с розділ  2-3. 
 

36. Паталаха Е.И., Гарагаш И.А. Бифуркация односистемного сдвигового течения 
земной коры как основа складкообразования // ДАН СССР. Т. 317, №2, 1991, с. 
150-161 розділ 2-4.  

37. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В. В. Тектонические потоки как основа 
понимания геологических процессов. – Киев. – 1996. – 158 с, розділ 2-4.  

38. Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Дербенев В.А. Парагенетический ряд делимости 
пород при динамометаморфизме. // Геология и геофизика. –Новосибирск: Изд. 
«Наука». Сибирское отделение. – 1982. – №12. – С. 30–134, частина 2,3,4.  

 
39.  Проблемы теоретической геоморфологии / Под ред. Г.С. Ананьева, Л.Г. 

Никифорова, Ю.Г. Симонова. - М., 1999, частина 1-4. 
40. 31, Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. - М., 1971, розд. 1-4.  
41. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана. - М., 1988, частина 1-

3. 
42. Литвин В.М. Морфоструктура дна океанов. - Л., 1987., розд. 1-3. 
43. Лонгинов В.В. Очерки литодинамики океана. - М., 1973. розд. 1-3. 
44. Лукьянова С.А. Зкзогенный морфолитогенез на дне Мирового океана // 

Проблемы теоретической геоморфологии. - М., 1999. - С. 416-448, розд. 1-3. 
 
 

Типові завдання до заліку. 
1.Відповісти на  149 питань до заліку. 
2.Скласти та дати характеристику діаграмам та графікам тектонічним 
структурам України.  

 



 
Питання на залік 

 
1. Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
2.   Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
3.   Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
4.   Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї. 
5. Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та становлення 

основних геологічних       структур. 
6.   Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
7.   Геологічна будова Українського щита. 
8. Геологічна будова Волино-Подільської плити.  
9.   Тектонічне районування УЩ.  
10. Тектонічне районування  Волино-Подільської плити. 
11. Тектоно-магматичні структури УЩ. 
12. Зони тектоно-метасоматичної активізації УЩ. 
13. Типи рифейських структур. 
14. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-

метасоматичної переробки в розлом них структурах. 
15. Корисні копалини рифею України. 
16. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино-

Поділля. 
17. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його границі в 

рифеї. 
18. Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 
19. Типи вендських структур. 
20. Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
21. Формування базального горизонту волинської серії. 
22. Магматичний комплекс венду. 
23. Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
24. Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
25. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
26. Блокові структури Волино-Подільської плити. 
27. Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
28. Корисні копалини трапової формації. 
29. Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 
30. Перспективність Волинського рудного району. 

       48.Металогенічне районування території поширення трапової формації 
Волині 
       49.Критерії прогнозу мідного зруденіння 
       50.Прогнозні фактори 
       51.Стратиграфічні фактори 
       52.Петрографічні фактори 
       53.Петрохімічні фактори 
       54.Мінералогічні фактори  



       55.Структурно-тектонічні фактори 
       56.Палеовулканологічні фактори. 

57. Загальні закономірності нафтогазонакопичення в акваторії. 
 58. Генетичні типи шельфів, сприйнятних до нафтоутворення. 

59. Рідкі корисні копалини шельфу Світового океану. 
60. Вапнякові осадки, їх поширення на шельфі та континентальному схилі. 

61. Головні принципи класифікації донних осадків. 
62. Методи палеоокеанологічних реконструкцій. 
63. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 
64. Газогідрати, умови їх походження та поширення. 
65. Мета і задачі морської геології. Історія розвитку уявлень про рельєф та 
геологічну будову дна морів і океанів. 
66. Основні риси рельєфу, геологічна структура, відклади Тихого океану. 
67. Нафтогазоносність Світового океану. (Північне, Баренцеве моря 
льодовитого океану, Мексиканська, Перська затоки Атлантичного океану). 
68. Основні риси рельєфу та геологічної будови Світового океану. 
69. Основні риси рельєфу та геологічна структура і відклади Чорного моря. 
70. Морська вода як корисна копалина. 
71. Типи морських відкладів: класифікація, теригенні, біогенні 
(кременисті, вапнисті), пірокластичні, аутигенні осадки, червоні глини. 
Закономірності їх розповсюдження. 
72. Материковий схил, материкове підніжжя, підводні каньйони. 
73. Будівельні матеріали прибережних районів моря (Чорне, Азовське 
моря). 
74. Основні риси морського осадового утворення. Наджодження 
теригенного, розчиненого, вулканогенного, біогенного, хемогенного, 
космічного матеріалу; розповсюдження та диференціація. 
75. Серединно-океанічні хребти (Атлантичний та Індійський океани). 
76. Ендогенна металогенія Світового океану (рудні мули Червоного моря, 
ЖМК Тихого океану). 
77. Швидкість осадового утворення. Потужність і будова осадового шару у 
Світовому океані. 
78. Основні рельєфи, геологічна структура, відклади Північного 
Льодовитого океану. 
79. Пошуки та розвідка  родовищ корисних копалин  шельфу Чорного 
моря. 
80. Формування неогенові відклади. 
81. Будова та геотектоніка Світового океану. 
82. Складання синтетичних розрізів западин Чорного моря. 
83. Поділ території України на геологічні райони. 
84. Генезис дна морів та океанів. 
85. Буріння та видобуток корисних копалин  шельфу Чорного  моря. 



86. Основні структурні одиниці біосфери – екосистеми. 
87. Особливості популяції рослин і тварин. 
88. Генетичні фактори біопродуктивності. 
89. Антропогенна деградація біосфери. 
90. Вчення про ноосферу. Уроки Ріодежанейро та Йоханесбурга. 
91. Охорона екосистем. Генофонди та генофонди. 
92. Принципи раціонального природокористування та охорони природи. 
93. Екологія та моральність. 
94. Моніторинг довкілля та заповідна справа. 
95. Природоохоронне законодавство в Україні. 
96. Екологічна освіта та виховання. 
97. Визначення тектоно-магматичної активізації,  її ознаки. 
98.  Корисні копалини, пов’язані з тектоно-магматичною активізацією. 
99. Продуктивність пізньопротерозойської епохи на корисні копалини. 
100. Геологічний розвиток платформної частини території України в 

рифеї. 
101. 45. Деструкція допізньопротерозойського фундаменту та 

становлення основних геологічних       структур. 
102. Діастрофічні цикли та етапи розвитку структур фундаменту. 
103. Геологічна будова Українського щита. 
104. 48.Геологічна будова Волино-Подільської плити.  
105. Тектонічне районування УЩ.  
106. 50.. Тектонічне районування  Волино-Подільської плити. 
107. Тектоно-магматичні структури УЩ. 
108. Зони тектоно-метасоматичної активізації УЩ. 
109. Типи рифейських структур. 
110. Породи та мінеральні асоціації, які визначають зони тектоно-

метасоматичної переробки в розлом них структурах. 
111. Корисні копалини рифею України. 
112. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму 

Волино-Поділля. 
113. Етапи формування Волино-Поліського палеопрогину та його 

границі в рифеї. 
114. Корисні копалини рифею Волино-Подільської плити. 

115. Типи вендських структур. 
116. Інтрузивні гіпабісальні тіла та їх речовинний склад. 
117. Формування базального горизонту волинської серії. 
118. Магматичний комплекс венду. 
119. Методи палеовулканологічних реконструкцій. 
120. Тектоно-магматичні структури Волино-Подільської плити. 
121. Магмоконтролюючі зони Волино-Подільської плити. 
122. Блокові структури Волино-Подільської плити. 
123. Трапова формація венду Волині, її характеристика. 
124. Корисні копалини трапової формації. 
125. Основні гіпотези щодо походження рудопроявів міді. 



126. Перспективність Волинського рудного району. 
127. Теоретичні та прикладні принципи тектонофаціального аналізу.  
128. Уявлення про структурно-реологічні умови.  
129. Десятибальна шкала тектонофаціальна шкала та принципи її 
використання для визначення ступенів деформованості порід та картування 
структурної зональності. 
130. Тектонофаціальні розрізи та карти (схеми). Легенда до таких 
розрізів і схем. 
131. Уявлення про тектонічну течію. 
132. Роль тектонічної течії при дислокаційному структуроутворенню. 
Гідродинамічний аспект такої течії.  
133. Штучні експерименти тектонічної течії на прикладі рідин та газів 
(«Альбомом течії рідин та газів» ВанДайка) 
134. Природні приклади тектонічної течії та порівняння їх з 
лабораторними аналогами. 
135. Уявлення про синергетику. Основні положення синергетики. 
Філософські аспекти синергетики.  
136. Синергетика дислокаційного процесу.  
137. Проблема зв’язку та взаємозумовленості метаморфізму та 
деформації 
138. Зеленосланцьовий та амфіболітовий динамометаморфізм та його 
роль у дислокаційній переробці геологічних середовищ.  
139. Вплив на ефективність метаморфізації літологічного фактору та 
відносної інтенсивності дислокаційної переробки порід. 
140. Структури вторинного розшарування гранітно-метаморфічних 
утворень в катазоні ). 
141.  «Гарячі» протрузії гранітоїдів та динамометаморфічна зональність. 
142.  генетичні й морфологічні типи псевдоконгломератів в 
амфіболітових комплексах (на прикладіУЩ).  
143. Структури грануляційної інверсії.  
144. Роль тектонофаціального аналізу  у визначенні структурної позиції 
родовищ рудних корисних копалин.  
145. Тектонофаціальні критерії рудоносності тектонічних структур.  
146. Приклади тектонофаціального контролю зруденіння 
147. Дислокаційна модель Кривбасу з позицій тектонофаціального 
аналізу. 
148. Приклади тектонофаціального контролю золотого зруденіння. 
149. Гібридні структури як відображення зміна реологічних 
властивостей середовивищ у часі. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


