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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Стратиграфія» є базовим нормативним курсом у підготовці 

бакалавра геології 6.040103, який викладається на ІІІ-ому курсі у 5-ому семестрі в обсязі 
180 годин, з них лекцій 51 год., практичних 34 год., самостійної роботи 95 год. та форма 
підсумкового контролю – залік  у кінці 5-ого навчального семестру. 

Курс „Стратиграфія” для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 
– Геологія має головну мету стратиграфічних досліджень - виділення стратиграфічних 
підрозділів (стратонів) та вияснення їх ієрархії, тобто, вивчення просторово-часових 
співвідношень геологічних тіл, які складені осадовими, вулканогенними і 
метаморфічними породами. 

До завдань курсу належить - вивчення та засвоєння методів історико-геологічних 
та стратиграфічних досліджень; розгляд норм створення стратиграфічних схем та шкал 
нового покоління; розробка теоретичних та практичних основ детального розчленування 
давніх товщ, що передбачає: а) поглиблення теоретичних основ стратиграфії і б) 
удосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування та точних 
кореляцій; визначення послідовності утворення осадків на підставі періодизації 
геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання наявних даних для 
виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин, зокрема вуглеводів, 
фосфоритів тощо. 

Предметом вивчення курсу „Стратиграфія” є реально існуючі (незалежно від 
свідомості дослідника) речовинно-історичні природні тіла, що є носіями документально 
зафіксованого геологічного часу – стратиграфічні підрозділи (стратони), які утворилися 
внаслідок сукупної дії складних процесів утворення речовинного субстрату в складних 
динамічних фізико-географічних умовах минулого та поховання цього субстрату у земних 
надрах, які реконструюються за різноманітними ознаками-індикаторами геологічної 
історії.  

Курс „„Стратиграфія” займає особливе місце у структурно-логічній схемі 
підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр геології”, оскільки є 
нормативною дисципліною, яка формує один із аспектів геологічного світогляду студента 
у розумінні основних причин і закономірностей накопичення (стратифікація) осадків на 
Землі і у межах окремих регіонів та розвитку органічного світу у їх хронологічній 
послідовності і географічному розміщенні; надає розуміння і знань щодо просторово-
часової послідовності формування стратонів земної кори та взаємозв‘язку між окремими 
компонентами геологічного середовища (геологічний час - фізико-географічні умови – 
осадок - порода), що всебічно буде розглядатися та вивчатися протягом усього наступного 
періоду навчання в інших геологічних дисциплінах. 

Таким чином, курс „Стратиграфія” вводить студента у коло головних теоретичних 
та практичних проблем сучасних стратиграфічних досліджень, які необхідно зрозуміти та 
засвоїти у процесі вивчення нормативного курсу, що фактично створить фундамент для 
успішного набуття геологічних знань стосовно осадових утворень на протязі подальшого 
навчання. 

Контроль знань. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-
рейтинговою системою та передбачає проведення трьох модульно-рейтингових 
контрольних робіт протягом 6-ого навчального семестру із можливою максимальною 
оцінкою у 20 балів кожна робота. 

 
 
 
 
 
 
 



 
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТИГРАФІЯ” 

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

V-ий семестр 
Модульна  контрольна робота  1  – 1 - 20 балів 

      Модульна  контрольна робота  2 – 1 - 20 балів 
      Модульна  контрольна робота  3 – 1 - 20 балів 

 
Підсумковий - 
у формі заліку – 40 залікових балів 

 
Змістовний модуль 1: Характеристика та категорії стратиграфічних підрозділів 
Максимальна кількість балів – 20 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали 
Письмова контрольна робота  – 7 балів 

     Лабораторні роботи –  4 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 

Термін -  2-а декада жовтня 
 
Змістовний модуль 2: Стратиграфічна основа 

Максимальна кількість балів – 20 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали 
Письмова контрольна робота  – 7 балів 

     Лабораторні роботи –  4 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 

Термін -  1-а декада листопада 
 

Змістовний модуль 3: Методи розчленування та кореляції осадових товщ 
Максимальна кількість балів – 20 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали 
Письмова контрольна робота  – 7 балів 

     Лабораторні роботи –  4 бали 
     Самостійна робота – 2 бали 

Термін -  3-я декада грудня. 
 

Підсумковий контроль (залік) 
Максимальна кількість балів – 40 

 
Підсумковий контроль знань у кінці семестру проводиться у вигляді письмового 

залікуу із виясненням рівня теоретичної підготовки та виконанням стратиграфічних 
завдань по роботі з геологічними картами різних масштабів окремих материків, регіонів, 
країн, районів та стратиграфічних схем різних рівнів. Можлива максимальна кількість 
балів, отриманих на заліку, складає 40. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується із 
урахуванням оцінок за всі змістовні модулі, включаючи залікову. 

 
Для оцінки «відмінно»необхідно отримати 90-100 балів, «добре» – 75-89 балів, 

«задовільно» – 60-74 бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється 
оцінка «незадовільно»002E 

 
 



Шкала відповідності 
За 100-бальною 

шкалою Оцінка за національною шкалою 

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

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно  

 
 
 
 

Протягом вивчення курсу студент повинен набути наступних знань, навиків та вмінь:  
- оволодіти теоретичним матеріалом у обсязі всього курсу „ Стратиграфія”, який 

передбачений навчальною програмою дисципліни; 
- уміти використовувати всі аспекти (класифікаційний, картувальний, речовинний і 

геохронологічний) стратиграфічних досліджень за двома головними операціями: 
стратиграфічним розчленуванням та стратиграфічною кореляцією; 

- вміти орієнтуватися у проблемах проведення стратиграфічних досліджень на 
локальному, регіональному та міжрегіональному рівнях; 

- виділяти певні закономірності у розвитку седиментогенезу на локальному, 
регіональному та міжрегіональному рівнях і розуміти причини, які зумовили ці 
закономірності; 

- орієнтуватися у проблемах двох напрямів сучасної стратиграфії: традиційному – 
подальша деталізація стратиграфічних схем та каузальному (подієвому), який 
реалізується в еко-, подієво-, сигнально-динамічній стратиграфіях. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
V СЕМЕСТР 

 
Кількість годин № 

лекції 
 

Назва лекції Лекції Практи
чні 

Самостійна 
робота 

Інші форми 
контролю 

Змістовний модуль 1 
Характеристика та категорії стратиграфічних підрозділів 

 
ТЕМА 1 

Стратиграфічні дослідження. 
1 Стратиграфія: предмет і об”єкт 

вивчення, мета і завдання стра-
тиграфічних досліджень 

2  3  

2 Структура стратиграфії 2 2 3  
3 Принципи стратиграфії 2  3  
4 Характеристика стратиграфіч-

ного підрозділу 
2 2 3  

5 Категорії стратиграфічних під-
розділів 

2  3  

ТЕМА  2 
Класифікація і номенклатура стратиграфічних підрозділів 

6 Місцеві стратиграфічні підроз-
діли 

2 2 4  

7 Регіональні та загальні страти-
графічні підрозділи 

2 2 4  

8 Стратиграфічні шкали та стра-
тиграфічні схеми. Стратигра- 
фічний кодекс України 

2 2 
(контро

льна 
модуль

на 
робота 

1) 
 

4  

 
Змістовний модуль 2 

Стратиграфічна основа 
 

ТЕМА  3 
Стратиграфічна основа. 

9 Етапи підготовки стратиграфіч-
ної основи. Опорні та типові 
стратиграфічні розрізи 

2  4 
 

 

ТЕМА  4 
Загальні положення літології та седиментології 

10 Верствуватість. Особливості 
накопичення осадових товщ. 
Незгідності та перерви 

2 2 4  

11 Форми тіл осадових порід 2  4  
12 Особливі форми залягання оса-

дових порід 
2 2 4  



13 Органогенні споруди серед осо-
бливих форм залягання осадо-
вих порід 

2 2 4  

14 Фації і формації осадових порід 2 2 
(контро

льна 
модуль

на 
робота 

2) 
 

4  

Змістовний модуль 3 
Методи розчленування та кореляції осадових товщ 

 
ТЕМА  5 

Методи розчленування та кореляції осадових товщ 
15 Літологічний метод 2  4  
16 Біостратиграфічний метод 2 2 4  
17 Біостратиграфічний метод. Роз-

членування відкладів  
2 2 4  

18 Кореляція відкладів та визначе-
ння віку біостратиграфічним 
методом 

2 2 4  

19 Палеоекологічний метод 2  4  
20 Палеомагнітний метод 2 2 4  
21 Палеомагнітний метод. Методи-

ка палеомагнітних досліджень 
2 2 4  

22 Ритми і цикли в осадових поро-
дах. Циклостратиграфічний 
метод 

2 2 4  

23 Циклостратиграфічний метод. 2  4  
24 Кліматостратиграфія 2 2 4  
25 Кліматостратиграфічні підроз-

діли 
3 2 

(контро
льна 

модуль
на 

робота 
3) 
 

4  

 ВСЬОГО ЗА VI СЕМЕСТР 51 34 95  
 ВСЬОГО  51 34 95  

 
Загальний обсяг - 180 год, у тому числі: 

Лекцій – 51 год, 
Практичних – 34 год 
Самостійна робота – 95 год. 

 
 
 

 



 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Характеристика та категорії стратиграфічних підрозділів. 
Вступна частина. 

ТЕМА  1. 
Стратиграфічні дослідження. 

 
Лекція 1. Стратиграфія: предмет і об”єкт вивчення, мета і завдання стратиграфічних 
досліджень – 2 год. 
Практична необхідність нарощування об”ємів пошуково-зйомочних та 
геологорозвідувальних робіт і значення стратиграфічних досліджень у загальному 
комплексі регіонального геологічного вивчення. Визначення предмету досліджень 
стратиграфії, специфіка стратиграфії у порівнянні з літологією, значення просторово-
часового аспекту стратиграфічних досліджень та об”єкт досліджень стратиграфії. 
Визначення стратиграфічного підрозділу (стратону) та комплексність процесів утворення 
та поховання стратонів. Головна мета стратиграфічних досліджень, приоритетні завдання 
стратиграфічних досліджень, які відповідають тенденції розвитку стратиграфії. Напрями 
сучасного розвитку стратиграфічних досліджень. Аспекти стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.6-13; 2, с.5-9; 3, с.5-11; 5, с.4-7] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Розглянути та проаналізувати головні 

етапи розвитку стратиграфії у контексті розвитку та досягнень тогочасної науки, 
визначити теоретичне та практичне значення стратиграфії та фундаментальних 
геологічних дисциплін, що забезпечують її, та зв'язок стратиграфії з іншими геологічними 
науками. Практичне і теоретичне значення стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.6-13; 2, с.5-9; 3, с.5-11; 5, с.4-7] 
 

Лекція 2. Структура стратиграфії – 2 год. 
Місце стратиграфії у системі науки геологія. Поняття стратисфери та її поділ на частини: 
докембрійську, фанерозойську та четвертинну. Розчленування цих частин літосфери та 
основа цього поділу. Загальна та регіональна стратиграфія, підстави для їх виділення. 
Поділ стратиграфії за предметом (критеріями) дослідження на: хроностратиграфію, 
літостратиграфію, біостратиграфію, петростратиграфію, магнітостратиграфію, 
кліматостратиграфію, сейсмостратиграфію, циклостратиграфію, секвенс-стратиграфію, 
подієву стратиграфію, екостратиграфію тощо; предмети вивчення і методи розчленування 
осадових товщ цих напрямів стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.14-29; 5, с.19, 30, 62, 71] 
Практична робота 1. Проблеми стратиграфічних досліджень фанерозою України / 
Стратиграфічне розчленування та стратиграфічна кореляція. Концепція «золотих 
гвіздків». – 2 год.  
Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: 

[Гожик П.Ф., Іваніна А.В., Константиненко Л.І., Лещух Р.Й. Стан стратиграфічних 
досліджень фанерозою України // Геологічний журнал. - №4, 2004. – С.7-11.; Раздел 8. 
Перспективы стратиграфических исследований. Общие задачи стратиграфических 
исследований в начале ХХ1 века. – С.271-275; Геолог України // Вид-во. Спілка геологів 
України. - №3-4. Липень-грудень 2003.– С.34-40]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Розглянути та вивчити суть основних 
напрямів стратиграфічних досліджень, проаналізувати головні аспекти та їх значення в 



сучасному розвитку теоретичної та практичної стратиграфії, визначити теоретичне та 
практичне значення кожного напряму та аспекту стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.14-29; 5, с.19, 30, 62, 71] 
 

Лекція 3. Принципи стратиграфії – 2 год. 
Поняття принципу в стратиграфії як головних фундаментальних незалежних 
процесуально-пізнавальних її положень. Історія розвитку цього наукового поняття у 
системі стратиграфічних досліджень різних вчених, різниця між принципами та методами 
стратиграфії. Сучасні принципи теоретичної бази стратиграфії: принцип послідовності 
(принцип суперпозиції Стенона); принцип гомотаксальності (принцип Гекслі); принцип 
хронологічної взаємозаміни ознак (принцип Мейєна); принцип обєктивної реальності і 
неповторності стратиграфічних підрозділів (принцип Степанова - Месєжникова). 
Визначення та суть кожного принципу. 

Рекомендована література: [1, с.30-59; 2, с.10-15] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Розглянути та вивчити суть кожного з 
принципів стратиграфії. 

Рекомендована література: [1, с.30-59; 2, с.10-15] 
 

Лекція 4.  Характеристика стратиграфічного підрозділу – 2 год. 
Визначення стратиграфічного підрозділу (стратону). Межі (границі) стратону. 
Стратиграфічні та фаціальні границі стратону. Правила виділення стратону згідно 
«Стратиграфічного кодексу». Поняття валідності та стратотипу. Категорії стратотипів: 
стратону та стратиграфічних меж (границь). Поняття стратотипу та види стратотипів. 
Загальні принципи виділення та кореляції стратонів. Поняття про корелятивні ознаки. 
Категорії ознак (керівні, характерні, фонові) і їх визначення та корелятиви глобальні, 
регіональні і субрегіональні, умови зміни категорії ознаки. 

Рекомендована література: [2, с.21; 6, с.26-27] 
Практична робота 2. Керівні нормативні документи. Організація та проведення ГДП 
– 200 (стратиграфічний аспект). – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: 

«Організація та проведення геологічного довивчення закартованих площ масштабу 1:200 
000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 
1:200 000. Інструкція». - Київ: Геолком України, 1999. – 296с. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити поняття 
стратону, стратотипу та його категорій, корелятивні ознаки. 

Рекомендована література: [2, с.21; 6, с.26-27] 
 

Лекція 5. Категорії стратиграфічних підрозділів – 2 год. 
Різні властивості гірських порід, межі змін цих властивостей та система стратиграфічної 
таксономії. Система стратиграфічних підрозділів згідно Стратиграфічного кодексу 
України. Спеціальні стратони, головні та допоміжні стратони. 

Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити категорії 
стратиграфічних підрозділів, назви та визначення спеціальних (головних та допоміжних) 
стратиграфічних підрозділів. 



Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
 

ТЕМА  2 
Класифікація і номенклатура стратиграфічних підрозділів 

 
Лекція 6. Місцеві стратиграфічні підрозділи – 2 год. 
Три категорії (місцеві, регіональні та загальні) головних стратиграфічних підрозділів за 
ступенем поширення в земній корі. Місцеві (головні –світа і серія та допоміжні – товща, 
пачка, пласт-маркер) стратони, їх визначення та ознаки. 

Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
Практична робота 3. Стратифіковані утворення (2-ий розділ пояснювальної записки до 
Державної геологічної карти масштабу 1:200 тис.) –Підготовка до лабораторної роботи 
із стратиграфії здійснюється за підручниками, навчальними посібниками, монографіями 
та виробничими методичними інструкціями: «Організація та проведення геологічного 
довивчення закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання 
Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000. Інструкція». Київ: Геолком 
України, 1999. – С. 108-113. 

Завдання для самостійної роботи (4год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити місцеві 
(головні –світа і серія та допоміжні – товща, пачка, пласт-маркер) стратони, їх визначення 
та ознаки. 

Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
 

Лекція 7. Регіональні та загальні стратиграфічні підрозділи – 2 год. 
Регіональні стратиграфічні підрозділи: головні – регіоярус (горизонт) та спеціалізовані – 
біостратиграфічні зони. Види біостратиграфічних зон (біо-, цено-, акмезона або епіболь, 
конкурентно-рангова зона). Загальні стратиграфічні підрозділи. 

Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
Практична робота 4. Міжнародна, загальні, регіональні та місцеві стратиграфічні 
шкали. Відношення НСКУ та його відповідних комісій до МСШ-2000. – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: 
[6, с. 19-21, 33-38; Геолог України // Вид. Спілка геологів України. - №3-4. Липень-
грудень 2003.– С.34-40; Жамойда А.И., Прозоровская Е.Л. Международная 
стратиграфическая шкала 2000 и задачи ее совершенствования. «Стратиграфия, 
региональная геология и тектоника» // Отечественная геология. - №4, 2001.- С.8-11] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити назви та 
визначення регіональних стратиграфічних підрозділів: головні – регіоярус (горизонт) та 
спеціалізовані – біостратиграфічні зони; види біостратиграфічних зон (біо-, цено-, 
акмезона або епіболь, конкурентно-рангова зона) та їх визначення. Засвоїти матеріал про 
загальні стратиграфічні підрозділи. 

Рекомендована література: [1, с.327-335; 2, с. 18-35; 6, с. 12-19] 
 

Лекція 8. Стратиграфічні шкали та стратиграфічні схеми. Стратиграфічний кодекс 
України – 2 год. 
Види стратиграфічних шкал (міжнародна, загальна, регіональна, місцева) та категорії 
стратиграфічних схем (місцеві і кореляційні; робочі, кореляційні та уніфіковані) – назви, 



визначення, рубрикація, складові стратони та їх ієрархія. Стратиграфічний кодекс 
України: поняття, структура, концептуальна основа і застосування. 

Рекомендована література: [1, с. 373-386; 2, с. 18-34; 5, с. 19-22, 60-61, 67-69; 6, с. 
19-20, 24, 28-39] 
Практичне заняття 5.   Модульно-рейтингова контрольна робота 1  – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: 
«Задачи и правила изучения и описания опорных стратиграфических разрезов. 
Инструкция».- Ленинград: МСК СССР, 1983.- 33с. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити структуру, 
рубрикації, назви, визначення підрозділів та стратонів стратиграфічних шкал та структуру 
стратиграфічних схем. Ознайомитися із вмістом Стратиграфічного кодексу України 
(поняття, структура, концептуальна основа) і вміти ним користуватися та застосовувати у 
практиці стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с. 373-386; 2, с. 18-34; 5, с. 19-22, 60-61, 67-69; 6, с. 
19-20, 24, 28-39] 

Типові завдання до модульної контрольної роботи 1 
1. Володіння міжнародними, регіональними та місцевими стратиграфічними 

підрозділами. 

2. Знати та вміти аналізувати комплекси утворення стратонів та аспекти 
стратиграфічних досліджень. 

 
Проблемні теми для обговорення: 
1. Проблема стратиграфічних границь та ТГСГ („точок глобльного стратотипу 

границь”) 

2. Стратони вільного користування. 

 
Контрольні питання до модульно-рейтингової контрольної роботи 1. 

1. Стратиграфія: предмет вивчення; об’єкт, мета і завдання стратиграфічних досліджень. 
2. Стратиграфічне розчленування і стратиграфічна кореляція 
3. Аспекти стратиграфічних досліджень та їх суть. 
4. Концепція «золотих гвіздків». 
5. Структура стратиграфії. 
6. Поняття наукового принципу і принципи стратиграфії. 
7. Характеристика стратиграфічного підрозділу. 
8. Правила визначення і найменування стратонів. 
9. Стратотипи, категорії і види стратотипів, опис стратотипу. 
10. Загальні принципи виділення і кореляції стратонів. 
11. Категорії стратиграфічних підрозділів. 
12. Головні і допоміжні стратиграфічні підрозділи. 
13. Місцеві стратиграфічні підрозділи (головні і допоміжні). 
14. Регіональні стратиграфічні підрозділи (головні і спеціалізовані). Види 

біостратиграфічних зон. 
15. Загальні стратиграфічні підрозділи. 
16. Стратиграфічна шкала (її категорії) і стратиграфічна схема (її види). 
17. Стратиграфічний кодекс. 



18. Стратиграфія і геохронологія. Співвідношення стратиграфічних і геохронологічних 
підрозділів. 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  2 
ТЕМА  3 

Стратиграфічна основа 
Лекція 9. Етапи підготовки стратиграфічної основи. Опорні та типові стратиграфічні 
розрізи – 2 год. 
Поняття стратиграфічної основи, необхідність її створення та відповідна процедура, етапи 
створення та їх послідовність і значення для геологічних робіт. Опорні та типові 
стратиграфічні розрізи: їх визначення та відмінності. Завдання при вивченні опорних 
розрізів, категорії опорних розрізів, напрями вивчення опорних розрізів обох категорій. 
Структура підсумкового звіту по результатах вивчення опорних розрізів. Типовий розріз: 
їх документація, значення опорного та параметричного буріння, вирішення завдань при 
проходженні таких свердловин, камеральне опрацювання матеріалів буріння. Значення 
типових та опорних для розробки стратиграфічної основи для геологічного картування. 

Рекомендована література: [2, с.15; 6, с. 19-22, 24, 28-31] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Визначити склад документів стратиграфічної 
основи, опрацювати та засвоїти матеріал по етапах підготовки стратиграфічної основи та 
опорних розрізів обох категорій, опанувати необхідністю постановки проведення 
параметричного чи опорного буріння, їх відмінності та можливості. 

Рекомендована література: [2, с.15; 6, с. 19-22, 24, 28-31] 
ТЕМА  4 

Загальні положення літології та седиментології 
Лекція 10. Верствуватість. Особливості накопичення осадових товщ. Незгідності та 
перерви – 2 год. 
Значення верствуватості, причини утворення та її виділення для вирішення 
стратиграфічних завдань. Класифікація і поширення осадових порід. Структура та 
особливості складу стратисфери. Визначення поняття верствуватості та причини її 
утворення. Проблеми виділення верств у залежності від ознак порід, поставлених завдань, 
способів виділення та практичного досвіду. Аналіз верствуватості, види верствуватості та 
їх значення. Джерела утворення осадових порід, дані розподілу осадків по латералі та 
основні місця їх локалізації. Звязок осадконакопичення та тектоніки, компенсоване та 
некомпенсоване осадконакопичення, незгідності і перерви в осадконакопиченні та їх 
формування. 

Рекомендована література: [1, с. 69-88; 2, с. 79-88; 3, с. 109-141; 13, с.78-99; 14, с. 
83-94]. 
Практична робота 6. Особливості поверхні осадових відкладів. Порівняння еолової 
верствуватості та верствуватості водних потоків. Особливості формування і 
порівняльна характеристика еолових та водних брижів. – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Повторити 
класифікацію всіх видів незгідностей згідно курсу «Структурна геологія». 

Рекомендована література: [1, с. 69-88; 2, с. 79-88; 3, с. 109-141; 13, с.78-99; 14, с. 
83-94] 



 
Лекція 11. Форми тіл осадових порід – 2 год. 
Особливості накопичення осадового матеріалу, розчленування його за видами осадків. 
Типи піщаних тіл за співвідношенням довжини до ширини та їх поширення серед 
морських та континентальних відкладів. Форми глинистих та карбонатних тіл. 

Рекомендована література: [1, с. 88-93; 13, с. 71-72, 136-138, 138-151] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути форми 
тіл всіх видів осадових порід. Вияснити їх вигляд в геологічних розрізах та характер 
контактів із вміщуючими породами. 

Рекомендована література: [1, с. 88-93; 13, с. 71-72, 136-138, 138-151] 
 
Лекція 12. Особливі форми залягання осадових порід – 2 год. 
Класифікація особливих форм залягання осадових порід. Кластичні дайки, їх генетичні 
групи, класифікація екзодайок та особливості їх формування. Підводно зсувні порушення, 
їх ознаки, причини та особливості утворення. Осадові брекчії та їх види. Характеристика 
олістостромів та олістолітів. Поховані кори вивітрювання та делювій. 

Рекомендована література: [13(2), с. 136-154, 200-204; 14(1), с. 109-111] 
Практична робота 7. Формації осадового чохла (геосинклінальні, орогенні, платформні) – 
2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
[1, с.93-102; 3, с.149-173; 7, с.15-90; 13(1), с.125-138] 
Завдання для самостійної роботи (4год.).- Засвоїти матеріал лекції. Розглянути всі 
особливі форми залягання осадових порід. Вияснити їх вигляд на геологічних картах 
різного масштабу та на геологічних розрізах, опанувати особливостями їх картування і 
нанесення на карти та з”ясувати характер контактів із вміщуючими породами. 

Рекомендована література: [13(2), с. 136-154, 200-204; 14(1), с. 109-111] 
 

Лекція 13. Органогенні споруди серед особливих форм залягання осадових порід – 2 год. 
Характеристика викопних органогенних споруд та їх поширення серед платформних та 
геосинклінальних утворень різної фаціальної приуроченості. Місця їх розвитку у водних 
басейнах, особливості формування та ознаки інсітності. Особливості формування малих 
тіл та великих масивів. Характер палеобіоценозів та їх особливості. Особливості 
картування у місцях поширення органогенних споруд. 

Рекомендована література: [2, с. 187-217; 3, с. 242-253; 14(1), с. 106-109] 
Практична робота 8. Текстури і структури осадових порід. Угрупування викопних 
організмів. Загальні принципи і правила збору та обробки палеонтологічного матеріалу. 
Фіксація слідів життя в осадових породах та спостереження над рештками організмі. – 
2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
підручники та навчальні посібники з курсу «Палеонтологія», [1, с.166-192; 2, с.53-68; 3, 
с.160-169; 5, с.30-62; 6, с.15-16; 13(1), с.99-110]. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Розглянути всі особливі форми органогенних 
споруд. Вияснити їх вигляд на геологічних картах різного масштабу та на геологічних 
розрізах, опанувати особливостями їх картування і нанесення на карти та з”ясувати 
характер їх палеобіоценозів. Повторити відповідні розділи «Палеонтології». 



Рекомендована література: [2, с. 187-217; 3, с. 242-253; 14(1), с. 106-109] 
 

Лекція 14. Фації і формації осадових порід – 2 год. 
Різні обстановки накопичення осадків у водних басейнах та їх вплив на фації. 
Класифікація фацій. Літофації і біофації та їх специфічні риси. Зв”язок фацій з 
літостратиграфічними підрозділами стратиграфічної шкали. Формації та їх класифікація. 
Особливості формування осадових формацій, вплив тектонічних рухів та клімату. 
Формації осадового чохла платформ, ряди формацій. Платформні формації 
трансгресивного циклу. Особливі форми залягання ефузивних утворень. 

Рекомендована література: [1, с.93-102; 3, с.149-173; 7, с.15-90; 13(1), с.125-138] 
Практична робота 9.  Модульно-рейтингова контрольна робот 2 – 2 год. 
Рекомендована література:  [1, с.93-102; 3, с.149-173; 7, с.15-90; 13(1), с.125-138] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Повторити розділи 
«Поняття про фації та формації» із «Історичної геології». Розглянути всі види і типи 
фацій. Розглянути формації осадового чохла платформ, ряди формацій, платформні 
формації трансгресивного циклу та особливі форми залягання ефузивних утворень. 

Рекомендвана література: [1, с.93-102; 3, с.149-173; 7, с.15-90; 13(1), с.125-138] 
Типові завдання до модульної контрольної роботи 2 

1. Уміння визначення особливостей літофацій осадових порід. 

2. Уміння класифікувати гірські породи за фаціальними та формаційними 
підрозділами. 

 
Проблемні теми для обговорення: 
1. Стратиграфічні перерви і кутові незгідності в стратиграфії, їх утворення, 

значення та взаємозв’язок із фаціями, формаціями. 

2. Зв’язок між фаціями і формаціями. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
1. Етапи підготовки стратиграфічної основи. 
2. Опорні стратиграфічні розрізи, їх категорії та характеристики. 
3. Типові стратиграфічні розрізи та їх документація. 
4. Вивчення геологічної будови закритих територій. 
5. Класифікація осадових порід та їх поширення. 
6. Верствуватість осадових порід. 
7. Особливості накопичення осадових товщ. Перерви у формуванні осадків, 

незгідність та їх класифікація. 
8. Форми тіл осадових порід. 
9. Поняття про фації. Біофації і літофації. 
10. Морські фації (літоральні, неритові, батіальні, абісальні). 
11. Континентальні фації. 
12. Перехідні фації. 
13. Поняття про формації. 
14. Геосинклінальні формації. 
15. Орогенні формації. 
16. Платформні формації. 
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Лекція 15. Літологічний метод – 2 год. 
Суть літологічного методу, основні твердження застосування методу та обмеження у рівні 
стратиграфічних досліджень. Умови вибору кореляційних літологічних ознак. Поняття 
про горизонт-маркер. Значення літолого-фаціальних та структурно-геометричних 
(геотектонічних) ознак та їх складових на локальному рівні стратиграфічних досліджень. 
Верства (шар) та верствуватість. Автоциклічні та аллоциклічні механізми формування 
пластів та поверхонь напластування. Обмеження латерального поширення пластів, його 
випадки та форми. Типи незгідного залягання (морфологічна класифікація перерв). 
Основні місцеві літостратиграфічні підрозділи. Світа, особливості її виділення та 
поширення в різних літолого-фаціальних областях у різних за складом осадових товщах. 
Польовий та лабораторний етапи літологічних досліджень, види та зміст аналізів. 

Рекомендована література: [1, с.103-122; 2, с.71-97; 3, с.196-212; 5, с.19-25; 13(1), 
с.69-163] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Повторити розділи 
«Перерви та незгідності» із «Структурної геології». Розглянути всі види і типи 
стратиграфічної та кутової незгідності, їх літологічне та структурне вираження у розрізі та 
по латералі (на карті). 

Рекомендована література: [1, с.103-122; 2, с.71-97; 3, с.196-212; 5, с.19-25; 13(1), 
с.69-163] 

 
Лекція 16. Біостратиграфічний метод – 2 год. 
Місце та роль біостратиграфічного методу, його універсальність, об”єктивність та 
відмінність від інших методів. Теоретична база методу (принципи стратиграфії). Предмет 
біостратиграфічних досліджень та його аспекти. Ознаки комплексу викопних організмів. 
Абіотичні і біотичні чинники, типи реагування організмів на зміни умов проживання та 
значення адаптації. 

Рекомендована література: [1, с.166-192; 2, с.53-68; 3, с.160-169; 5, с.30-62; 6, 
с.15-16; 13(1), с.99-110]. 
Практична робота 10. Еволюція біосфери (перерозподіл суші і моря, еволюція клімату та 
органічного світу – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
[8, с.27-46]. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Засвоїти матеріал лекції. Повторити розділ 
«Керівні форми організмів» із «Історичної геології» та поняття біоценоз, танатоценоз 
тощо із курсу «Палеонтологія». 

Рекомендована література: [1, с.166-192; 2, с.53-68; 3, с.160-169; 5, с.30-62; 6, 
с.15-16; 13(1), с.99-110] 

 
Лекція 17. Біостратиграфічний метод. Розчленування відкладів біостратиграфічним 
методом – 2 год. 



Розподіл органічних решток у розрізі та групи за характером розподілу. Біостратиграфічні 
підрозділи, умови та чинники їх формування. Практичне виділення біостратиграфічних 
зон. 

Рекомендована література: [1, с.203-211; 2, с.47-53; 6, с.15-16]. 
Практична робота 11. Магнітостратиграфічна тимчасова шкала – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
[15, с.77-98]. 

Завдання для самостійної роботи (4год.).- Засвоїти матеріал лекції. Вивчити 
біостратиграфічні таксони за «Стратиграфічним кодексом України». 

Рекомендована література: [1, с.203-211; 2, с.47-53; 6, с.15-16] 
Лекція 18. Біостратиграфічний метод. Кореляція відкладів та визначення віку 
біостратиграфічним методом – 2 год. 
Головні біостратиграфічні аналізи методу, їх суть, методика та значення. Напрями 
біостратиграфічних досліджень. Мікропалеонтологія та її значення. Амінокислотний 
аналіз. 

Рекомендована література: [1, с.211-263; 2, с.53-59; 3, с.160-173]. 
Практична робота 12. Елементарні, мезо- та макроцикліти – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: 
[19, с.64-137; 20, с.34-37] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити суть, методики, умови застосування 
головних біостратиграфічних аналізів. Розглянути цей аспект досліджень стосовно 
«Історичної геології» та курсу «Палеонтологія». 

Рекомендована література: [1, с.211-263; 2, с.53-59; 3, с.160-173] 
 

Лекція 19. Палеоекологічний метод – 2 год. 
Значення екології для біостратиграфічних принципів. Уточнення концепції фаціальної 
неоднорідності (принцип Греслі-Реневьє). Поняття екосистеми, визначення палеоекології 
та її основні завдання і головна мета. Палеоекосистема, її комплекси та чинники. 
Методика палеоекологічних досліджень при польовому і камеральному етапах та їх 
методи. Значення палеоекологічного методу. 

Рекомендована література: [1, с.166-203; 2, с.38-71; 8] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити суть, методику, умови застосування 
та методи палеоекологічних досліджень при польовому і камеральному етапах 
біостратиграфічних робіт. 

Рекомендована література: [1, с.166-203; 2, с.38-71; 8] 
 

Лекція 20. Палеомагнітний метод – 2 год. 
Поняття палеомагнетизму та магнітостратиграфії. Інверсії магнітного поля, нормальна та 
зворотна полярність, пряма та зворотна намагніченість. Магнітостратиграфічні і 
магнітохронологічні шкали та магнітостратиграфічні одиниці. Умови застосування та 
об’єкти магнітостратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.159-166; 2, с.139-163; 5, с.71-77;6, с.10, 17-18, 32; 
13(2), с.276-280; 15, с.77-98]. 



Практична робота 13. Космічна циклічність, тектонічна циклічність, гіпергенна 
ізостазія, кліматична циклічність – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
[2, с.108-125; 20, с.34-62] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити суть та умови застосування 
палеомагнітних досліджень. Розглянути магнітохронологічні шкали та вивчити 
магнітостратиграфічні одиниці та їх визначення. 

Рекомендована література: [1, с.159-166; 2, с.139-163; 5, с.71-77;6, с.10, 17-18, 32; 
13(2), с.276-280; 15, с.77-98] 

 
Лекція 21. Палеомагнітний метод. Методика палеомагнітних досліджень – 2 год. 
Система відбору зразків за поставленими завданнями та об’єктами досліджень. Способи 
відбору проб, проби для інших видів аналізів. Специфіка відбору проб для аналізу. 
Особливості виготовлення зразків для аналізу. Проблеми магнітостратиграфічних 
досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.159-166; 2, с.139-163; 5, с.71-77;6, с.10, 17-18, 32; 
15, с.77-98]. 
Практична робота 14. Використання сейсмічних досліджень для розчленування осадових 
відкладів – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: [2, 
с.163-174; 13, с.229-280; 18, с.131-165] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити методику, умови та особливості 
виготовлення препаратів для магнітостратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.159-166; 2, с.139-163; 5, с.71-77;6, с.10, 17-18, 32; 
13, с.276-280; 15, с.77-98] 
 
Лекція 22. Ритми і цикли в осадових породах. Циклостратиграфічний метод – 2 год. 
Вивчення ритмів та циклів в осадових товщах та їх теоретичне та практичне значення. 
Загальні риси ритмічної будови. Характеристика трансгресивних та регресивних циклів; 
типизація циклів. Класифікація циклів. Циклічність вапнистих товщ і теригенних осадків 
та їх зумовленість. Періодичність – одна із основних закономірностей утворення осадків. 
Відмінності між ритмічністю та циклічністю. 

Рекомендована література: [1, с.129-137; 2, с.88-95; 3, с.120-128; 4, с.11-16; 13(1), 
с.138-153; 19, с.64-137; 20, с.34-37] 
Практична робота 15. Стратифікація турбідитів – відкладів суспензійних потоків з 
підводних схилів. Стратифікація темпеститів – відкладів штормів. Стратифікація 
інундитів - вілдкладів повеней. – 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями: [4]. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити поняття про ритми і цикли в 
осадових породах. Засвоїти класифікацію, спільні і їх відмінні риси.. 

Рекомендована література: [1, с.129-137; 2, с.88-95; 3, с.120-128; 4, с.11-16; 13(1), 
с.138-153; 19, с.64-137; 20, с.34-37] 

 
Лекція 23. Циклостратиграфічний метод – 2 год. 



Формування циклічності як єдність систем різних порядків. Циклічність як ритмічне 
повторення обстановок накопичення осадків. Елементарний ритм (цикліт). Осадовий 
цикл. Циклостратиграфічні підрозділи, літогенетичні типи. Цикліти різних порядків та їх 
характеристики. Мікро-, мезо- і макроцикли. Послідовність досліджень ритмічно 
побудованих товщ та їх значення для стратиграфічних досліджень. 

Рекомендована література: [1, с.129-137; 2, с.88-95; 3, с.120-128; 4, с.11-16; 13(1), 
с.138-153; 19, с.64-137; 20, с.34-37] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити поняття про ритми і цикли в 
осадових породах. Засвоїти класифікацію циклітів різних порядків, їх відмінності та 
специфіку будови. 

Рекомендована література: [1, с.129-137; 2, с.88-95; 3, с.120-128; 4, с.11-16; 13(1), 
с.138-153; 19, с.64-137; 20, с.34-37] 

 
Лекція 24. Кліматостратиграфія – 2 год. 
Клімат – як багаторічна зміна багатокомпонентної системи. Цикли кліматичних змін, їх 
стадії та хвилі. Поняття кліматостратиграфії, її м5етоди та можливості, значення для 
антропогену. 

Рекомендована література: [1, с.148-150; 2, с.108-125; 7, с.183-212; 8, с.81-116]. 
Практична робота 16. Геохімічне опробування осадових, осадово-вулканогенних утворень 
та кір вивітрювання та інтерпретація результатів. Стратиграфічне розчленування та 
кореляція осадових відкладів геофізичними методами (електро-, сейсмо- і гравірозвідка). 
– 2 год. 

Підготовка до лабораторної роботи із стратиграфії здійснюється за підручниками, 
навчальними посібниками, монографіями та виробничими методичними інструкціями:  
1. «Изучение опорных геохимических разрезов. Методические рекомендации» – Л.: 
ВСЕГЕИ, 1986. – 57с. 2. Толстой М.І. та ін. «Основи геофізики». – ВПЦ «Київ. ун-тет», 
2006. – 446с. [13(2), с.230-273]. 
Завдання для самостійної роботи (4год.).- Уяснити поняття про клімат та його 
ритмічність і причини цих явищ. Засвоїти кліматостратиграфічну класифікацію. 

Рекомендована література: [1, с.148-150; 2, с.108-125; 7, с.183-212; 8, с.81-116] 
 

Лекція 25. Кліматостратиграфічні підрозділи – 3 год. 
Поняття кліматостратиграфічних підрозділів. Визначення кліматостратиграфічних 
підрозділів. Методика кліматостратиграфічних досліджень. Індикатори клімату та їх види. 
Методи палеокліматичних реконструкцій. 

Рекомендована література: [1, с.148-150; 2, с.108-125; 7, с.183-212; 8, с.81-116]. 
Практична робота 17. Модульно-рейтингова контрольна робота 3. – 2год. 
Рекомендована література: [1, с.148-150; 2, с.108-125; 7, с.183-212; 8, с.81-1167 . 

с.153-181; 9, с.76-83; 15, с.99-10016] 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).- Вивчити кліматостратиграфічні одиниці, 
види індикаторів клімату та методи палеокліматичних реконструкцій і їх суть методики. 

Рекомендована література: [1, с.148-150; 2, с.108-125; 7, с.183-212; 8, с.81-116] 
 
 
 



 
Типові завдання до модульної контрольної роботи 3 

1. Уміння визначати  сейсмостратиграфічні одиниці та їхня кореляція. 

2. Визначення кліматостратиграфічний та палеостратиграфічний вік гірських порід 
осадового складу. 

 
 

Проблемні теми для обговорення: 
1. Зв’язок, особливості та відмінності між класичною та секвенс-стратиграфіями. 

2. Особливості застосування радіогеохронологічних методів визначення 
абсолютного віку стосовно осадових утворень. 

 
 
 
Контрольні питання до модульно-рейтингової контрольної роботи 3. 

1. Літологічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
2. Основні і допоміжні літостратиграфічні  підрозділи. 
3. Гомотаксальні послідовності літологічних ознак. 
4. Формування осадочних верств та особливості їх латерального поширення. 
5. Класифікація незгідного залягання верств. 
6. Етапи та методи літологічних досліджень. 
7. Біостратиграфічний метод розчленування і кореляція осадочних товщ. 
8. Завдання біостратиграфічного методу. 
9.  Розчленування відкладів біостратиграфічним методом. 
10.  Виділення біостратиграфічних зон. 
11. Визначення відносного віку та кореляція осадочних товщ. 
12. Методи біостратиграфічних досліджень. 
13. Амінокислотний метод . 
14. Палеоекологічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
15. Методика палеоекологічних досліджень. 
16. Завдання палеонтологічних досліджень та їх значення. 
17. Палеомагнітний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
18. Методика палеомагнітного опробування та способи підготовки зразків для 

вимірювань. 
19. Проблеми магнітостратиграфії. 
20. Циклостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
21. Характеристика циклічно побудованих товщ. 
22. Класифікація циклітів та особливості їх будови. 
23. Кореляція циклічного побудування товщ. 
24. Кліматостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
25. Кліматостратиграфічні таксони та їх характеристика. 
26. Індикатори палеокліматів. 
27. Методи палеонліматичних досліджень. 
28. Секвенс-стратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
29. Секвенс та його характеристика. 
30. Характеристика і будова седиментаційних трактів. 
31. Подієва стратиграфія і типи подієвих відкладів. 
32. Геохімічний метод вивчення і кореляції осадочних товщ 



33. еофізичні методи вивчення і кореляції осадочних товщ. 
34. Уран-торій-свинцевий метод визначення абсолютного віку. 
35. Рубідій-стронцієвий метод визначення абсолютного віку. 
36. Калій-аргоновий метод визначення абсолютного віку. 
37. Радіовуглецевий метод визначення абсолютного віку. 
38. Метод уранових треків визначення абсолютного віку. 
39. Методика палеоекологічних досліджень. 
40. Завдання палеонтологічних досліджень та їх значення. 
41. Палеомагнітний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
42. Методика палеомагнітного опробування та способи підготовки зразків для 

вимірювань. 
43. Проблеми магнітостратиграфії. 
44. Циклостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
45. Характеристика циклічно побудованих товщ. 
46. Класифікація циклітів та особливості їх будови. 
47. Кореляція циклічного побудування товщ. 
48. Кліматостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
49. Кліматостратиграфічні таксони та їх характеристика. 
50. Індикатори палеокліматів. 
51. Методи палеонтологічних досліджень. 
52. Сейсмостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
53. Секвенс-стратиграфічний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
54. Секвенс та його характеристика. 
55. Характеристика і будова седиментаційних трактів. 
56. Подієва стратиграфія і типи подієвих відкладів. 
57. Геохімічний метод вивчення і кореляції осадочних товщ 
58. Геофізичні методи вивчення і кореляції осадочних товщ. 
59. Уран-торій-свинцевий метод визначення абсолютного віку. 
60. Рубідій-стронцієвий метод визначення абсолютного віку. 
61. Калій-аргоновий метод визначення абсолютного віку. 
62. Радіовуглецевий метод визначення абсолютного віку. 
63. Метод уранових треків визначення абсолютного віку. 

 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

по курсу „Стратиграфія” 
 

1. Стратиграфія: предмет вивчення; об’єкт, мета і завдання стратиграфічних 
досліджень. 

2. Стратиграфічне розчленування і стратиграфічна кореляція 
3. Аспекти стратиграфічних досліджень та їх суть. 
4. Концепція «золотих гвіздків». 
5. Структура стратиграфії. 
6. Поняття наукового принципу і принципи стратиграфії. 
7. Характеристика стратиграфічного підрозділу. 
8. Правила визначення і найменування стратонів. 
9. Стратотипи, категорії і види стратотипів, опис стратотипу. 
10. Загальні принципи виділення і кореляції стратонів. 
11. Категорії стратиграфічних підрозділів. 
12. Головні і допоміжні стратиграфічні підрозділи. 
13. Місцеві стратиграфічні підрозділи (головні і допоміжні). 
14. Регіональні стратиграфічні підрозділи (головні і спеціалізовані). Види 

біостратиграфічних зон. 



15. Загальні стратиграфічні підрозділи. 
16. Стратиграфічна шкала (її категорії) і стратиграфічна схема (її види). 
17. Стратиграфічний кодекс. 
18. Стратиграфія і геохронологія. Співвідношення стратиграфічних і геохронологічних 

підрозділів. 
19. Етапи підготовки стратиграфічної основи. 
20. Опорні стратиграфічні розрізи, їх категорії та характеристики. 
21. Типові стратиграфічні розрізи та їх документація. 
22. Вивчення геологічної будови закритих територій. 
23. Класифікація осадочних порід та їх поширення. 
24. Верствуватість осадочних порід. 
25. Особливості накопичення осадочних товщ. Перерви в осадконакопиченні, 

незгідність та їх класифікація. 
26. Форми тіл осадочних порід. 
27. Поняття про фації. Біофації і літофації. 
28. Морські фації (літоральні, неритові, батіальні, абісальні). 
29. Континентальні фації. 
30. Перехідні фації. 
31. Поняття про формації. 
32. Геосинклінальні формації. 
33. Орогенні формації. 
34. Платформні формації. 
35. Літологічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
36. Основні і допоміжні літостратиграфічні  підрозділи. 
37. Гомотаксальні послідовності літологічних ознак. 
38. Формування осадочних верств та особливості їх латерального поширення. 
39. Класифікація незгідного залягання верств. 
40. Етапи та методи літологічних досліджень. 
41. Біостратиграфічний метод розчленування і кореляція осадових товщ. 
42. Завдання біостратиграфічного методу. 
43.  Розчленування відкладів біостратиграфічним методом. 
44.  Виділення біостратиграфічних зон. 
45. Визначення відносного віку та кореляція осадочних товщ. 
46. Методи біостратиграфічних досліджень. 
47. Амінокислотний метод . 
48. Палеоенологічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
49. Методика палеоекологічних досліджень. 
50. Завдання палеонтологічних досліджень та їх значення. 
51. Палеомагнітний метод розчленування і кореляції осадочних товщ. 
52. Методика палеомагнітного опробування та способи підготовки зразків для 

вимірювань. 
53. Проблеми магнітостратиграфії. 
54. Циклостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
55. Характеристика циклічно побудованих товщ. 
56. Класифікація циклітів та особливості їх будови. 
57. Кореляція циклічного побудування товщ. 
58. Кліматостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
59. Кліматостратиграфічні таксони та їх характеристика. 
60. Індикатори палеокліматів. 
61. Методи палеонліматичних досліджень. 
62. Секвенс-стратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
63. Секвенс та його характеристика. 



64. Характеристика і будова седиментаційних трактів. 
65. Подієва стратиграфія і типи подієвих відкладів. 
66. Геохімічний метод вивчення і кореляції осадових товщ 
67. еофізичні методи вивчення і кореляції осадових товщ. 
68. Уран-торій-свинцевий метод визначення абсолютного віку. 
69. Рубідій-стронцієвий метод визначення абсолютного віку. 
70. Калій-аргоновий метод визначення абсолютного віку. 
71. Радіовуглецевий метод визначення абсолютного віку. 
72. Метод уранових треків визначення абсолютного віку. 
73. Методика палеоекологічних досліджень. 
74. Завдання палеонтологічних досліджень та їх значення. 
75. Палеомагнітний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
76. Методика палеомагнітного опробування та способи підготовки зразків для 

вимірювань. 
77. Проблеми магнітостратиграфії. 
78. Циклостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
79. Характеристика циклічно побудованих товщ. 
80. Класифікація циклітів та особливості їх будови. 
81. Кореляція циклічного побудування товщ. 
82. Кліматостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
83. Кліматостратиграфічні таксони та їх характеристика. 
84. Індикатори палеокліматів. 
85. Методи палеонтологічних досліджень. 
86. Сейсмостратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
87. Секвенс-стратиграфічний метод розчленування і кореляції осадових товщ. 
88. Секвенс та його характеристика. 
89. Характеристика і будова седиментаційних трактів. 
90. Подієва стратиграфія і типи подієвих відкладів. 
91. Геохімічний метод вивчення і кореляції осадових товщ 
92. Геофізичні методи вивчення і кореляції осадових товщ. 
93. Уран-торій-свинцевий метод визначення абсолютного віку. 
94. Рубідій-стронцієвий метод визначення абсолютного віку. 
95. Калій-аргоновий метод визначення абсолютного віку. 
96. Радіовуглецевий метод визначення абсолютного віку. 
97. Метод уранових треків визначення абсолютного віку. 

 
Рекомендована література до курсу 

Основна: 
1. Степанов Д.Л., Месежников М.С. Общая стратиграфия (Принципы и методы 

стратиграфических исследований).- Л.: Недра.- 1979. - 423с. 
2. Практическая стратиграфия.- Л.: Недра, 1984. - 320с. 
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