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ВСТУП 
 

 
 Дисципліна «Проблемні питання стратиграфії» 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 професійно-фундаментальною та природничо-науковою 
підготовкою студентів за спеціальністю 8.04010301-Геологія, спеціалізацією –   
Викладається у 2 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 108 год. (3 кредитів 
ECTS) зокрема:  лекцій – 28 год., практичних- 14 год. самостійна робота – 66 год. 
У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульно-контрольні роботи. 
Завешується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними та 
практичними проблемами сучасної стратиграфії. Висвітлення основних 
проблемних питань,  які виникають при проведенні прикладних стратиграфічних 
досліджень, при розбудови стратиграфічних схем та геологічному картуванні. 
Завдання курсу є розгляд сучасних методів стратиграфічних досліджень, аналіз 
дискусійних питань стратиграфічної класифікації та номенклатури, проблем 
використання  стратиграфічних методів в геологічній практиці, шляхів деталізації 
та модернізації стратиграфічних схем. 

Структура курсу. За модульно-рейтинговою системою що передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт протягом семестру. Змістовий 
модуль 1, до якого входять 4 теми (1, 2, 3, 4). Перша тема включає в себе 2 лекції 
та 1 практичну роботу, друга тема –  1 лекцію та 1 практичну роботу, третя тема -  
3 лекції та 1 практичну роботу, четверта тема– 1 лекцію і 1 практичну роботу, і. До 
змістовного модуля №2 входять 5 теми (5, 6, 7, 8). П’ята тема включає в себе -1 
лекцію та 1 практичну роботу, шоста тема– 2 лекції та 1 практичну роботу, сьома 
тема -  1 лекцію та 1 практичну роботу і восьма – 3 лекції і 1 практичну роботу. 
Завершується курс іспитом. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: сучасний стан міжнародних стратиграфічних досліджень та впровадження 
положень Міжнародної стратиграфічної шкали у стратиграфічний кодекс України. 
 питання, що піднімаються на Міжнародних геологічних конгресах та бути 
обізнаними з міжнародними стратиграфічними довідниками і Програмами 
геологічної кореляції, що стосуються безпосередньо України. Знати розбіжності 
між міжнародною стратиграфічною шкалою (МСШ) та загальною 
стратиграфічною шкалою (ЗСШ),  

розуміти історію розвитку біосфери та екосистем минулого, напрямки та 
масштабність геологічних процесів. Знати основні проблемні питання 



стратиграфії та кореляції палеозойських, мезозойських та кайнозойських відкладів 
України. 
вміти: аналізувати стратиграфічну будову конкретних геологічних районів, 
визначати та розв’язувати основні теоретичні та практичні дискусійні питання 
стратиграфії, що виникають при проведенні прикладних геологічних досліджень, 
при розбудові і деталізації стратиграфічних схем та геологічному картуванні, 
використовувати нові ідеї та сучасні стратиграфічні методи в геологічній практиці 
з урахуванням національних пріоритетів для практичної та теоретичної геології 
України. 
Місце дисципліни. Курс „Проблемні питання стратиграфії” є базовим у 
структурно-логічній схемі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» спеціальністю 8.01040301 – Геологія, що систематизує та поглиблює 
знання в галузі стратиграфічної номенклатури та термінології, розробляє 
методологічні підходи деталізації стратиграфічних підрозділів, спонукає до  
розуміння та кореляції геологічних подій і є логічним продовженням курсів із 
стратиграфічного напрямку – «Стратиграфія», «Мікропалеонтологія», 
«Палеонтологія», «Літологія», «Регіональна геологія» «Історична геологія» та інш. 

 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Знання з даної дисципліни використовують 

в історичній геології для визначення віку гірських порід, у стратиграфії для 
розмежування горизонтів та кліматолітів, в подальшій науковій роботі студентів 
та аспірантів для вирішення проблемних питань геології. Використання сучасної 
стратиграфічної шкали необхідне для визначення абсолютного та відносного віку 
гірських порід та їх стратифікації, для кореляції віддалених розрізів і є актуальним 
для різнопланових геологічних робіт в сучасній Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

У змістовий модуль 1. «Аналіз сучасної міжнародної стратиграфічної шкали та основних 
проблем стратифікації конкретних геологічних районів»  входить тема 1 «Сучасний стан 
міжнародної стратиграфічної шкали», тема 2 «Проблеми стратиграфічних границь крупних 
планетарних підрозділів. Проблеми регіональної стратиграфії», тема 3 «Викопні організми як 
основа біостратиграфічних шкал. Зональні біостратиграфічні шкали», тема 4. «Палеомагнітні 
шкали. Шкала абсолютного віку», а у змістовий модуль 2 «Основні проблемні питання 
стратиграфічної шкали різних підрозділів фанерозою.» входять тема 5 «Основні проблемні 
питання стратиграфії та кореляції докембрійських відкладів», тема 6. «Основні проблемні 
питання стратиграфії та кореляції палеозойських відкладів», тема 7 «Особливості поширення та 
основні проблемні питання стратиграфії та кореляції мезозойських відкладів», тема 8 
«Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та кореляції 
кайнозойських відкладів». 
Обов’язковим для іспиту є здачою модульних контрольних робіт та практичних робіт не менше 
ніж 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10 балів Max. – 30 

бали 
Min. – 10 бали Max. – 30 балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20  балів  деканатом до здачі іспиту 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 

іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10  15 35 
Максимум 30 30 40 100 

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



  Шкала відповідності іспиту    
               

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

  
  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 
Змістовний модуль 1. Аналіз сучасної міжнародної стратиграфічної шкали та 
основних проблем стратифікації конкретних геологічних районів. 
 
Тема 1. Сучасний стан міжнародної стратиграфічної шкали. Загальні проблеми 
міжнародної стратиграфічної шкали (14 год.). Міжнародна стратиграфічна шкала 
та загальна стратиграфічна щкала. Проблеми між МСШ та ЗСШ. Стратиграфічний 
кодекс, довідник. Міжнародні Геологічні Конгреси та їх значення для розвитку 
стратиграфічних досліджень. 
Тема 2. Проблеми стратиграфічних границь крупних планетарних підрозділів. 
Исторія формування міжнародної геохронологічної шкали. Проблеми 
геохронологічної шкали. Проблеми регіональної стратиграфії (8 год.). 
Стратиграфічна будова та основні проблеми стратифікації для конкретних 
геологічних районів. 
Тема 3. Викопні організми як основа біостратиграфічних шкал. Типи біозон. 
Історія створення зональних шкал. Зональні біостратиграфічні шкали за різними 
групами органічних решток та для різних підрозділів фанерозою (22 год.). Роль та 
положення біостратиграфічних шкал в сучасній Міжнародній стратиграфічній 
шкалі. 
Тема 4. Палеомагнітні шкали. Шкала абсолютного віку (8 год.). Методи 
стратиграфії морських і континентальних відкладів. Сспіввідношення шкал. Не 
співпадіння дат абсолютного віку. 
 
Змістовий модуль 2 «Основні проблемні питання стратиграфічних підрозділів 
докембрію та фанерозою. 
Тема 5. Основні проблемні питання стратиграфії та кореляції докембрійських 
відкладів (8 год.). Історія розчленовування докембрію та методи його 
стратифікації. Особливості стратифікації докембрію у шкалах 2000 – 2012 рр. 



Основні проблеми групи на межі криптозой/фанерозой. Кореляції докембрійських 
відкладів в України. 
Тема 6 «Основні проблемні питання стратиграфії та кореляції палеозойських 
відкладів».  (16 год.).  Проблеми стратиграфії та кореляції кембрійських відкладів 
в Україні та інших регіонах. Визначення і обґрунтування нижньої границі 
кембрію. Чотиричленний розподіл кембрійської системи. Причини кембрійського 
популяційного вибуху. Особливості стратифікації відкладів ордовика та силуру в 
Міжнародній стратиграфічній шкалі. Унікальність розрізу силуру Українського 
Поділля. 
Тема 7 «Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії 
та кореляції мезозойських відкладів»  (14 год.). Стратиграфічне розчленування 
юрських відкладів в Криму, Українських Карпатах та платформених областях. 
Проблемні питання та особливості стратифікації крейдових відкладів в Україні. 
Тема 8 «Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії 
та кореляції кайнозойських відкладів».  (20 год.). Поширення палеогенових 
відкладів в Україні Питанням положення границі між палеогеном та неогеном. 
Кореляція морських і континентальних відкладів палеогену. Розвиток басейнів 
Тетису, Паратетису, Субпаратетису. Кореляції неогенових шкал Східного та 
Центрального Паратетису. 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ\ 
Кількість годин № 

лекції 
Назва лекції 

Лекції Практичні 
 

Самост. 
роб. 

Змістовий модуль 1 
Аналіз сучасної міжнародної стратиграфічної шкали та основних проблем 
стратифікації конкретних геологічних районів. 

1 Тема 1. Сучасний стан міжнародної 
стратиграфічної шкали. Загальні 
проблеми міжнародної стратиграфічної 
шкали  
Лекція 1. Предмет, метод, завдання та 
призначення курсу. Сучасний стан 
міжнародної стратиграфічної шкали. 
Співвідношення Міжнародної та загальної 
стратиграфічних щкал. 

2 4 

2 Лекція 2. Міжнародні геологічні конгреси. 
Міжнародні геологічні комісії. Програми 
геологічної кореляці 

2 

2 

4 

3 Тема 2. Проблеми стратиграфічних 
границь крупних планетарних підрозділів. 
Проблеми регіональної стратиграфії  
Лекція 3. Исторія формування міжнародної 
геохронологічної шкали. Проблеми 
стратиграфічних границь крупних 
планетарних підрозділів. Проблеми 
регіональної стратиграфії.. 

2 4 

4 Тема 3. Викопні організми як основа 
біостратиграфічних шкал. Зональні 
біостратиграфічні шкали  
Лекція 4. Історія створення зональних шкал. 
Типи біозон. Зональні біостратиграфічні 
шкали за різними групами органічних 
решток та для різних підрозділів фанерозою 

2 

2 

4 

5 Лекція 5. Принципи побудови зональних 
біостратиграфічних шкал за різними групами 
організмів. 

2 5 

6 Лекція 6. Роль та положення 
біостратиграфічних зональних шкал в 
сучасній Міжнародній стратиграфічній 
шкалі. Стратиграфічні можливості 
біозональних підрозділів. 

2 

2 

5 

7 Тема 4. Палеомагнітні шкали. Шкала 
абсолютного віку  
Лекція 7. Палеомагнітні шкали 

2 2 4 

Змістовий модуль 2 
Основні проблемні питання стратиграфії та кореляції підрозділів підрозділів 



докембрію та фанерозою 
8 Тема 5. Основні проблемні питання 

стратиграфії та кореляції докембрійських 
відкладів  
Лекція 8. Особливості поширення та основні 
проблемні питання стратиграфії та кореляції 
докембрійських відкладів. Розчленовування 
докембрію у шкалі 2000. Венд України. 
Основні проблеми групи на межі 
криптозой/фанерозой. 

2 2 4 

9 Тема 6. Основні проблемні питання 
стратиграфії та кореляції палеозойських 
відкладів  
Лекція 9. Проблеми стратиграфії та кореляції 
кембрійських відкладів в Україні та інших 
регіонах. Визначення і обґрунтування 
нижньої границі кембрію. 

2 5 

10 Лекція 10. Особливості стратифікації 
відкладів ордовика та силуру в Міжнародній 
стратиграфічній шкалі. Унікальність розрізу 
силуру Українського Поділля. 

2 

2 

5 

11 Тема 7 «Особливості поширення та 
основні проблемні питання стратиграфії 
та кореляції мезозойських та відкладів».  
Лекція 11. Стратиграфічне розчленування 
юрських відкладів в Криму, Українських 
Карпатах та платформених областях. 
Проблемні питання та особливості 
стратифікації крейдових відкладів в Україні.  

2 2 5 

 Модульна контрольна робота 2*   2 
12 Тема 8. Основні проблемні питання 

стратиграфії та кореляції кайнозойських 
відкладів Лекція 12. Положення границі між 
палеогеном та неогеном. Кореляція морських 
і континентальних відкладів палеогену 

2 4 

13 Лекція 13. Розвиток басейнів Тетису, 
Паратетису, Субпаратетису. 

2 

2 

4 

14 Лекція 14. Кореляції неогенових шкал 
Східного та Центрального Паратетису 

2  5 

  Підсумкова  модульна  контрольна  робота 
2* 

  2 

 Всього 28 14 66 



 
*Контрольні модульні роботи проводяться у  часи відведені для самостійних  робіт 
 
Загальний обсяг 108 год, у тому числі –  
Лекцій – 28 год, 
Практичних – 14 год. 
Самостійна робота – 66 год. 
 

 
 

Змістовий модуль № 1  
Аналіз сучасної міжнародної стратиграфічної шкали та основних проблем 

стратифікації конкретних геологічних районів. 
 

Тема 1 
Сучасний стан міжнародної стратиграфічної шкали. Загальні проблеми 

міжнародної стратиграфічної шкали (14 год.) 
 
 
Лекція 1. Предмет, метод, завдання та призначення курсу. (2 год.). Сучасний стан міжнародної 
стратиграфічної шкали. Співвідношення Міжнародної та загальної стратиграфічних щкал 
 Ознайомитись з особливостями розбудови сучасної міжнародної стратиграфічної шкали. 
Практична робота 1. Особливості побудови та основні проблемні питання стратиграфічної 

шкали. (2 год.).  
1. . Знати основні піввідношення основних підрозділів Міжнародної та загальної 

стратиграфічних щкал та відмінності Європейської та Американської концепцій у 
стратиграфії. Уяснити основні розбіжності між МСШ та ЗСШ. Визначити теоретичне 
та практичне значення стратиграфічних досліджень. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати літературу та оформити 

практичну роботу.. 
 
Лекція 2. Міжнародні геологічні конгреси. Міжнародні геологічні комісії. Програми геологічної 
кореляці. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Опрацювати лекційний та практичний матеріал. 
Написати реферат на тему: «Основні проблемні питання стратиграфії на Міжнародних 
геологічних конгресів 2000-2012 рр. Основні пропозиції та рішення останніх Міжнародних 
геологічних конгресів щодо міжнародної стратиграфічної шкали та основні тенденції розвитку 
стратиграфії на початку ХХІ ст.  
Мати уявлення про роботу міжнародних геологічних комісій та про основні Програми 
геологічної кореляції, що стосуються безпосередньо України. 
 
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. 

 



1. Веліканов В., Кир’янов В., Константиненко Л., Полетаєв В., та ін. Міжнародна 
стратиграфічна шкала (МСШ-2000) та проблеми її співвідношення із загальною 
стратиграфічною шкалою (ЗСШ) України. // ж. Геолог України  № 3-4, 2003 . с.34 –40. 
2. А. И. Жамойда. 2007.  Биостратиграфичская 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. 
3. Стратиграфічний кодекс України. К., 1997. 
4. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир. 

 
Додаткова  

5. Дополнения к стратиграфическому кодексу России. 2000 г. изд-во ВСЕГЕИ. 107стр. 
6. Меннер В.В.Пространственное значение стратиграфических подразделений // БМОИП, 
отд. Геол. – 1971. - 46, - 2. – С. 
7. Харленд У.Б., Кокс А.В. и др. 1985 г. Шкала геологического времени. М.; Мир, 
8. А.И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г.  Международная стратиграфическая шкала 2000 
года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная геология», №4, с.8-11. 

 
Тема 2 

Проблеми стратиграфічних границь крупних планетарних підрозділів. Проблеми 
регіональної стратиграфії (8 год.) 

 
Лекція 3.  Исторія формування міжнародної геохронологічної шкали. (2 год.). Принципи 
встановлення  стратиграфічних границь крупних підрозділів шкали. 
  
Практична робота 2 

1. Ознайомитись з історією формування міжнародної геохронологічної шкали в Західній та 
Східній Європі та у Північній Америці. 

2. Порівняти стратиграфічне розчленування кам’яновугільної системи у різних регіонах 
3.  Проаналізувати та співставити регіональні стратиграфічні схеми УЩ, ДДЗ та Донбасу. 

(2 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Опрацювати лекційний та практичний матеріал. 
Визначати основні теоретичні та практичні дискусійні питання та проблеми регіональної 
стратиграфії. Розрізнити проблеми планетарні та регіональні.. Проаналізувати історію 
формування міжнародної геохронологічної шкали. Знати основні проблемні питання розробки і 
побудови загальної стратиграфічної шкали. Знати особливості регіональних шкал. 
 

Тема 3. Викопні організми як основа біостратиграфічних шкал. Зональні 
біостратиграфічні шкали (21 год) 

 
Лекція 4. Історія створення зональних шкал. Типи біозон. Зональні біостратиграфічні шкали 
за різними групами органічних решток та для різних підрозділів фане розою (2 год). 

Лекція 5. Принципи побудови зональних біостратиграфічних шкал за різними групами 
організмів. (2 год 
Лекція 6. Роль та положення біостратиграфічних зональних шкал в сучасній Міжнародній 
стратиграфічній шкалі. Стратиграфічні можливості біозональних підрозділів. (2 год) 



 
Практична робота 3 Викопні організми як основа біостратиграфічних шкал. Зональні 
біостратиграфічні шкали (2 год) 
1. Обробити палеонтологічні проби в лабораторнилх умовах . 
2  Ознайомитись з характеристиками найважливіших для зональної стратиграфії груп 
викопних органічних решток – граптоліти, амоніти, двостулкові моллюски, форамініфери, 
кокколітофоріди, радіолярії, діатомові водорості, динофлагелляти, спорово-пилкові комплекси.. 
 
Завдання для самостійної роботи (13 год.) Опрацювати лекційний матеріал. Підготувати 
презентацію на лекційну тематику. Охарактеризувати типи біостратиграфічних зон та принципи 
їх встановлення. Описати історію встановлення зон та побудови зональних шкал. Навести 
приклади шкал за різними групами решток. Провести порівняння біостратиграфічних шкал за 
різними групами органічних решток. Підготувати відповіді на контрольні питання до теми 3.  
 

Тема 4. 
Палеомагнітні шкали. Шкала абсолютного віку. (8год) 

Лекція 7. Палеомагнітні шкали. Шкала абсолютного віку. (2 год.).  
 
Практична робота 4. 1. Засвоїти принципи побудови палеомагнітної шкали та шкали 
абсолютного віку. (2год) 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Оформлення практичної роботи. 
Проаналізувати співвідношення шкал, оцінити проблеми та причини неспівпадіння дат 
абсолютного віку. Охарактеризувати умови протиставлення відрізків „самого” часу й 
товщ порід,  що утворилися за ці відрізки. 
 

 Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Визначення методів й основних завдань курсу 
2. ознайомитись з історією формування та особливостями розбудови сучасної 

міжнародної стратиграфічної шкали. 
3. Проблеми стратиграфічних границь крупних планетарних підрозділів 
4. Визначати основні теоретичні та практичні дискусійні питання та проблеми  

регіональної стратиграфії; та причини їх виникнення. 
5. Охарактеризувати типи біозон та принципи побудови зональних 

біостратиграфічних шкал. 
6. Історія створення зональних шкал для різних стратиграфічних інтервалів. 
7. Оцінити стратиграфічні можливості біозональних підрозділів за різними групами 

посилій. 
8. Охарактеризувати значення біостратиграфічних зональних шкал в сучасній 

Міжнародній стратиграфічній шкалі.  
9. Оцінити стратиграфічні можливості біозональних підрозділів. 
10. Зональні біостратиграфічні шкали 
11. Стратиграфічні можливості біозональних підрозділів. 



12. Зробити аналіз стратиграфічної будови та визначити основні проблеми 
стратифікації для конкретних геологічних районів. 

13. Основні проблеми стратиграфії та кореляції морських та континентальних 
антропогенових відкладів. 

14. Проблеми границі неоген-антропоген. 
 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 
1. Відповісти на 14 питань до контрольно-модульної роботи 1. 
2. Оформити та захистити 6 практичних робіт. 
 
Рекомендована література: 
Основна: 

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

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

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

5. 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 

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

7. А.И.Жамойда, Е.Т.Прозоровская. 2001 г.  Международная стратиграфическая 
шкала 2000 года и задачи ее совершенствования. В ж. «Отечественная геология», 
№4, с.8-11, роз. 1-5. 

8. Стратиграфічний кодекс України. К., 1997, роз.3-4. 
Додаткова: 
9. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических 

построений в нефтегазоносных областях. 1968, 338 стр, частина 1-7. 
10. Хедберг Х. 1985 г. Международный стратиграфический справочник. М.; Мир, 

роз.1. 
11. Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии. – М.: Изд-во иностр. л-ры, 1962, 

роз. 1.  
 

Змістовий модуль 2 
Основні проблемні питання стратиграфічної шкали підрозділів докембрію та 

фанерозою 
 

Тема 5 
Основні проблемні питання стратиграфії та кореляції докембрійських відкладів (8 

год.) 
 



Лекція 8. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції докембрійських відкладів (2 год.). Історія розчленовування докембрію та 
особливостями його стратифікації у шкалі 2000 р. 
 
Практична робота 5. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції докембрійських відкладів. (2 год.). 

1. 1. Засвоїти особливості розчленовування докембрію у шкалі 2000. Палеонтологічна 
характеристика Венду України . 

2. Порівняти докембрійські відклади України з світовими, їх відмінність, його межі з 
вендом та ордовиком. Аналіз кореляції докембрійських відкладів України. 

3. Оцінити значення границі криптозой/фанерозой у стратиграфічній шкалі. 
4. Основні проблеми групи на межі криптозой/фанерозой. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) Підібрати літературу для характеристики сучасних 
проблем венду (в тому числі вУкраїні).. Дослідити проблеми верхньої межі венду. Особливості 
визначення і основна проблема границі криптозой/фанерозой. Співвідношення шкал. 
Проаналізувати проблемні питання стратифікації венду, едіакарію і синію. Засвоїти особливості 
поширення та основні проблемні питання стратиграфії та кореляції докембрійських відкладів в 
Україні. 
 

Тема 6.  
Основні проблемні питання стратиграфії та кореляції палеозойських відкладів (16 год)  

 
Лекція 9. Проблеми стратиграфії та кореляції кембрійських відкладів в Україні та інших 

регіонах. Визначення і обґрунтування нижньої границі кембрію (2 год.). 
 

Лекція 10. Особливості стратифікації відкладів ордовику та силуру в Міжнародній 
стратиграфічній шкалі. Унікальність розрізу силуру Українського Поділля (2 год.). 
 
Практична робота 6. 1. Поширення кембрійських відкладів в Україні та особливості їх 
стратифікація.(2год)   
1. Палеонтологічна  характеристика ордовику України. 
2. Детальність поділу силурійської системи. 
3. Проблема межи силур-девон та її вирішення на світовому рівні 
 
 
Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. На основі лекційного матеріалу ознайомитись з особливостями поширення та 
основними проблемними питаннями стратиграфії та палеонтологічною 
характеристикою кембрійських відкладів України. 

2. Тричленне та чотиричленне ділення кембрію в міжнародній стратиграфічній шкалі. 
3. Проблеми стратиграфії силуру. 
4. Ознайомитись з особливостями розчленування та палеонтологічною характеристикою 

відкладів ордовика та силуру. Детальність поділу силурійської системи. 
Пржидольський ярус в міжнародній шкалі та в Україні. Пояснити унікальність 
розрізу силуру Українського Поділля. 

5. Проблема межи силур-девон та її вирішення на світовому рівні. 



6. Засвоїти особливості формування сучасної стратиграфічної класифікації 
кам'яновугільної системи у Західній Європі, у Східній Європі та у Північній Америці. 
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Тема 7 
«Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та кореляції 

мезозойських відкладів». (14 год). 
 

Лекція 11. Стратиграфічне розчленування юрських відкладів в Криму, Українських 
Карпатах та платформених областях. Проблемні питання та особливості стратифікації 
крейдових відкладів в Україні (2 год). 
 
Практична робота 7. 1. Поширення мезозойських відкладів в Україні та особливості їх 
стратифікація в різних геоструктурних регіонах (2год). 
 
Завдання для самостійної роботи (10 год.) 



1. Ознайомитись з особливостями поширення та основними проблемними питаннями 
стратиграфічного розчленування та кореляції  юрських відкладів в різних фаціальних 
регіонах України – в Криму, Українських Карпатах та платформених областях. 2. 
Ознайомитись з особливостями поширення та основними проблемними питаннями 
стратиграфічного розчленування та кореляції  крейдових відкладів. 

 
Література 

1. Веліканов В., Кир’янов В., Константиненко Л., Полетаєв В., та ін. Міжнародна 
стратиграфічна шкала (МСШ-2000) та проблеми її співвідношення із загальною 
стратиграфічною шкалою (ЗСШ) України. // ж. Геолог України  № 3-4, 2003 . с.34 –40. 

2. В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин «ВЕНД УКРАИНЫ», Наукова Думка, 1983, 
161 стр, частина 2-4. 

3. Леонов Г.П. Основы стратиграфии. – М.: Изд-во МГУ. – Т.1, 2 – 1974, 1973. ,  Т.1. 550 
стр., розд. 2 

4. Стратиграфія УРСР. т .Крейда. 
5. Стратиграфія УРСР. т .Юра. 

 
Додаткова 

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

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

 
Тема 8  

«Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та кореляції 
кайнозойських відкладів». (20 год). 

 
Лекція 12. Положення границі між палеогеном та неогеном. Кореляція морських і 
континентальних відкладів палеогену. (2 год.). 
 
Лекція 13. Розвиток басейнів Тетису, Паратетису, Субпаратетису протягом кайнозою. (2 год.) 
 
Лекція 14. Проблеми кореляції неогенових шкал Східного та Центрального Паратетису. (2 
год.). 
 

1. Практична робота 8. 1. Самостійно опанувати особливості поширення палеогенових 
відкладів в Україні (2год). 2. Ознайомитись з питанням положення границі між 
палеогеном та неогеном. 

 
Завдання для самостійної роботи (12 год.) 

2. Ознайомитись з основними проблемними питаннями стратиграфічного розчленування та 
кореляції морських і континентальних відкладів палеогену.  

3.  Засвоїти принципи розробки регіональних стратиграфічних схем палеогену України. 
4. Самостійно опанувати особливості поширення, літолого-фаціальний склад та умови 

формування неогенових відкладів України. 
5. Засвоїти методи стратифікації морських і континентальних відкладів неогену України.  



6.  Опанувати проблемні питання кореляції неогенових шкал Східного та Центрального 
Паратетису.  

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 2. 

 
1. Відповісти на запитання до модульно-контрольної роботи 2. 
2. Стратиграфічна шкала України. 
3. Показати графічно кореляцію морських та континентальних відкладів України. 
 
Проаналізувати стратиграфічне розчленування та кореляцію морських і 

континентальних відкладів палеогену 
 

 Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
 

1. Визначати основні особливості поширення, дискусійні і проблемні питання 
стратиграфії та кореляції мезозойських відкладів в різних регіонах України; 

2. Особливості поширення палеогенових відкладів України. Методи стратиграфії 
морських і континентальних відкладів палеогену. 

3. Основні проблеми стратиграфії та кореляції морських та континентальних 
відкладів неогену. 

4. Проаналізувати розвиток басейнів Тетису, Паратетису, Субпаратетису протягом 
кайнозою. 

5. Особливості кореляції неогенових шкал Східного та Центрального Паратетису 
6. Проблеми границі неоген-антропоген. 
7. Четвертинна система. 
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13. Стратиграфія УРСР. т .Неоген розд. 1-4. 
 

Типові завдання до іспиту: 
1. Відповісти на 36 питання до іспиту. 
2. Оформити та захистити всі практичні роботи 
 

Питання до іспиту. 
 
1. Сучасний стан міжнародної стратиграфічної шкали. Міжнародні 
геологічні конгреси. Міжнародні геологічні комісії. Програми геологічної 
кореляції. 
2. Основні принципи стратиграфії. Протиріччя європейського та 
американського принципів (підходів) стратиграфії. Міжнародні Геологічні 
Конгреси, Міжнародні Комісії, Кодекси, міжнародний стратиграфічний 
довідник. 
3. Аналіз сучасної міжнародної стратиграфічної шкали та основних 
розбіжностей між МСШ та ЗСШ. Загальні проблеми міжнародної 
стратиграфічної шкали. 
4. Проблеми стратиграфічних границь крупних планетарних підроздів. 
5. Проблеми регіональної стратиграфії. 
6. Викопні організми як основа біостратиграфічних шкал. Типи біозон. 
Зональні біостратиграфічні шкали. Основні принципи побудови зональних 
біостратиграфічних шкал за різними групами організмів. Біостратиграфічні 
критерії стратифікації та кореляції розрізів. 
7. Палеомагнітні шкали. Шкала абсолютного віку. Співвідношення шкал. 



8. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції докембрійських відкладів. Розчленовування докембрію в шкалі 
2000 та 2004. Венд Украины. 
9. Проблеми стратиграфії та кореляції фанерозойських відкладів України. 
10. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції палеозойських відкладів вУкраїні. 
11. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції кембрійських відкладів вУкраїні. Кембрій у шкалі 2000 та 2008. 
Проблема нижньої границі кембрію. 
12. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції ордовицьких та силурійських відкладів вУкраїні 
13. Кам'яновугільна система і сучасний статус її підрозділів Особливості 
поширення та основні проблемні питання стратиграфії та кореляції 
карбонових відкладів в Україні. 14. Особливості поширення та основні 
проблемні питання стратиграфії та кореляції мезозойських відкладів 
України. 
15. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції юрських відкладів вУкраїні. 
16. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції крейдових відкладів вУкраїні. 
17. Особливості поширення та основні проблемні питання стратиграфії та 
кореляції кайнозойських відкладів України. 
18. Особливості поширення палеогенових відкладів України.. Методи 
стратиграфії морських і континентальних відкладів палеогену. 
Проблеми кореляції неогенових шкал Східного та Центрального Паратетису. 
19. Проблема нижньої межі палеогену в Україні. Положення границі між 
палеогеном та неогеном. 
20. Особливості поширення неогенових відкладів України. Методи 
стратиграфії морських і континентальних відкладів неогену України. 
21. Проблеми кореляції неогенових шкал Східного та Центрального 
Паратетісу. 
22. Найважливіші завдання сучасної стратиграфії в Україні 
23 Особливості поширення палеогенових відкладів України. Методи 
стратиграфії морських і континентальних відкладів палеогену 
24. Основні проблеми стратиграфії та кореляції морських та 
континентальних відкладів неогену. 
25 Проаналізувати розвиток басейнів Тетису, Паратетису, Субпаратетису 
протягом кайнозою. 
26. Особливості кореляції неогенових шкал Східного та Центрального 
Паратетису 
27. Проблеми границі неоген-антропоген. 



28. Тричленне та чотиричленне ділення кембрію в міжнародній 
стратиграфічній шкалі. 
29. Проблеми стратиграфії силуру. 
30. Особливості розчленування та палеонтологічна характеристика відкладів 
ордовика та силуру. Детальність поділу силурійської системи.  
31. Пржидольський ярус в міжнародній шкалі та в Україні. Унікальність 
розрізу силуру Українського Поділля. 
32. Проблема межи силур-девон та її вирішення на світовому рівні. 
33. Особливості формування сучасної стратиграфічної класифікації 
кам'яновугільної системи у Західній Європі, у Східній Європі та у Північній 
Америці. 
34. Співвідношення карбонових шкал різних регіонів. 
35. Загальні проблеми сучасної стратиграфії. 
36. Проблеми границі неоген-антропоген. 


