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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5  

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Вибіркова 

 

  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність  

106  «Географія» 

 

2-й 2-й  

Загальна кількість годин 

– 150  

 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

32 год. 10 год. 

Практичні 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

86 год.  

Навчальна польова практика  

  

Вид контролю: 

залік залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Програму дисципліни «Палеогеографія» розроблено відповідно до навчальних планів 

за спеціальністю 106 «Географія». 

Дисципліна «Палеогеографія» є нормативною і однією з базових дисциплін циклу 

підготовки студентів зі спеціальності 106 «Географія». У курсі послідовно висвітлюється 

питання розвитку та значення цієї науки, головні методичні прийоми палеогеографічних 

досліджень, становлення, історія і закономірності розвитку географічної оболонки Землі. 

Мета – набуття теоретичних і практичних знань та опанування умінь для проведення 

палеогеографічних реконструкцій рельєфу, клімату, грунтів та органічного світу минулого, 

оволодіння методами палеогеографічних досліджень рельєфу, складання палеогеографічних 

карт. 

Завдання:  

1.Ознайомлення з питаннями палеогеографічних досліджень і їхньої ролі в системі геолого-

географічних наук, з основними гіпотезами походження Землі. 

2.Вивчення еволюційного характеру розвитку природи Землі з виділенням етапів і 

періодизацією історії Землі. 

3.Набуття навиків для реконструкції палеогеографічних обстановок минулого, опановування 

основних методик фаціального аналізу. 

4.Скласти уявлення про головні події у розвитку Землі на різних вікових зразах. 

5.Навчити студентів проводити палеогеографічні реконструкції морських і континентальних 

територій. 

6.Ознайомити студентів з принципами складання палеогеографічних карт. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі. 

Дисципліна «Палеогеографія» тісно пов’язана з курсами: !Геологія загальна та 

історична», «Геоморфологія з основами геології», «Грунтознавство», «Метеорологія і 
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кліматологія», «Географічне прогнозування», які читають протягом І-ІІІ семестрів; 

«Ландшафтознавство», «Біогеографія», «Фізична географія материків», які читають у IV 

семестрі паралельно з дисципліною «Палеогеографія». Знання цих дисциплін допомагають 

студентам краще засвоїти навики проведення палеогеографічних реконструкцій рельєфу, 

клімату, ґрунтів та органічного світу минулого. 

 

3.  Програма навчальної дисципліни «Палеогеографія» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ  

Тема 1. Вступ. Палеогеографія як наука. Історія розвитку палеогеографії. Теоретичне та 

практичне значення палеогеографії. 

Тема 2. Геохронологія і стратиграфія. Палеогеографічні документи. Методи визначення 

відносного віку порід. Періодизація історії Землі і основи стратиграфічної класифікації. 

Абсолютна геохронологія. Основні методи визначення абсолютного віку порід. 

Тема 3. Органічний світ Землі. Органічний світ і проблеми його еволюції. Організм і 

середовище.  

Тема 4. Фації. Фаціальний аналіз. Поняття про фації. Співвідношення між фаціями і 

генетичними типами рельєфу. Основні ознаки морських фацій. Основні ознаки 

континентальних фацій. Фаціальний аналіз. 

Тема 5. Формації. Формаційний аналіз. Поняття про формації. Формації геосинкліналей і 

їхні ознаки. Формації платформ і їхні ознаки. Перехідні формації і їхні ознаки. Формаційний 

аналіз.  

Тема 6. Методи палеогеографічних реконструкцій. Літолого-петрографічні методи. 

Палеонтологічні методи. Палеоботанічні методи. Палеогеоморфологічні методи. 

Палеопедологічні методи. Археологічні методи. Ізотопні та палеомагнітні методи.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ 

Тема 7. Структура та історія розвитку земної кори. Виникнення земної кори. Особливості 

її будови. Закономірності розвитку окремих елементів земної кори. 

Тема 8. Формування атмосфери та основні етапи її розвитку. Виникнення атмосфери. 

Огляд основних гіпотез. Закономірності та основні етапи розвитку атмосфери.  

Тема 9. Формування гідросфери та її розвиток. Основні гіпотези походження гідросфери. 

Закономірності та основні етапи розвитку гідросфери. 

Тема 10. Походження життя та еволюція біосфери. Виникнення життя на Землі. Основні 

закономірності та етапи розвитку біосфери. 

Тема 11. Розвиток географічної оболонки у четвертинному періоді. Головні особливості 

четвертинного періоду. Етапи розвитку природи в плейстоцені.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи палеогеографії 

Тема 1. Вступ.  2    4       

Тема 2. 
Геохронологія і 

 4 4   8       
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стратиграфія. 

Тема 3. Органічний 

світ Землі. 

 2    6       

Тема 4. Фації. 

Фаціальний аналіз. 

 2 4   8       

Тема 5. Формації. 

Формаційний аналіз. 

 2 4   8       

Тема 6. Методи 

палеогеографічних 

реконструкцій. 

 6 4   12       

Разом – зм. модуль1  18 16   46       

Змістовий модуль 2. Історія розвитку Землі 

Тема 7. Структура та 

історія розвитку 

земної кори. 

 4 4   8       

Тема 8. Формування 

атмосфери та основні 

етапи її розвитку. 

 2    6       

Тема 9. Формування 

гідросфери та її 

розвиток. 

 2    6       

Тема 10. 
Походження життя та 

еволюція біосфери. 

 2 4   8       

Тема 11. Розвиток 

географічної 

оболонки у 

четвертинному 

періоді. 

 4 8   12       

Разом – зм. модуль 2  14 16   40       

             

Усього годин 
150 32 32   86       

 

5. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Геохронологічна шкала 4 

2 Реконструкція морських басейнів 12 

3 Реконструкція континентальних територій 8 

4 Побудова палеогеографічних карт 8 

 

 

 

 

 

 

6. Питання для колоквіумів, контрольних робіт  

і самостійної  роботи 
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1. Похолодання клімату приводять до появи зледенінь і супроводжуються морськими 

регресіями, які дістали назву: ______________. 

2. «Принцип актуалізму» введений в літературу вченим ________________. 

3. Які з дослідників в гіпотезах походження Землі передбачали її холодне утворення з 

поступовим нагріванням? 

4. В основу виділення підрозділів геохронологічної шкали лягли еволюційні процеси, які 

найбільш чітко відобразилися на розвитку ______________. 

5. Коли настала Геологічна стадія розвитку Землі? 

6. Основним джерелом поступлення води на поверхню Землі і утворення гідросфери є 

____________________. 

7. Наймолодшою складчастістю в розвитку Землі є _________________. 

8. Які з відкладів характерні для літоральної зони? 

9. Які з організмів є одними з найдавніших на Землі і дійшли до наших днів майже без змін? 

10. В які відрізки історії Землі рельєф був найбільш контрастний? 

11. Які з методів найдостовірніше дають можливість виділити в розрізі певні інтервали? 

12. Які з відкладів найбільш повно характеризують помірно-глибоководний тип фацій? 

13. Від чого залежить ступінь окатаності уламків гірських порід? 

14. Які чинники мають вирішальне значення при формуванні континентальних фацій? 

15.  Які чинники приводять до посилення глибинної ерозії? 

16. Які події є основними у четвертинному періоді? 

17. Клімату четвертинного періоду характерні ______________. 

18. До якої системи належить пліоценовий період? 

19. В якій країні і коли була затверджена геохронологічна шкала? 

20. В який період завершується герцинська епоха? 

21. Яка подія зіграла вирішальну роль в появі перших тварин? 

22. Яка солоність є найбільш сприятливою для життя живих організмів? 

23. Що є предметом вивчення палеогеографії? 

24. Темносірий, чорний колір теригенних відкладів свідчить про присутність в них 

_______________________. 

25. Який об’єм води сконцентровано в льодовиках земної поверхні? 

26. Які відклади є найбільш типовими утвореннями тимчасових водних потоків? 

27. До чого приводять морські трансгресії? 

28. Яка риса найбільш точно характеризує озерні фації? 

29. Як впливає збільшення хмарності і викидів пилюки на клімат Землі? 

30. В який час відбулась найбільша трансгресія в історії Землі?  

                                                                     

7. Методи контролю  
Перевірка виконання лабораторних робіт, поточне опитування 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 

5 10 10 10 10 15 5 5 10 5 15 

 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
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Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Дашкевич З.В. Палеогеография. – М., 1969. 

2. Марков К.К. Палеогеография. – М., 1962. 

3. Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографии. – М., 1962. 

4. Славин В.И., Ясманов Н.А. Методы палеогеографических исследований. – 1982. 

Допоміжна 
5. Герасимов И.П. Эволюция и дифференциация природы Земли. – М., 1990. 

6. Дроздовская А.А. Химическая эволюция океана и атмосферы в геологической 

истории Земли. – 1990. 

7. Рослый И.М. Палеогеография плейстоцена. – 1982. 

8. Чернов А.В. Историческое землеведение (Палеогеография) / А.В.Чернов. - М.: Изд-во 

МГУ, 2004. – 154 с. 

9. Ясоманов Н.А. Древние климаты Земли. – 1985.  

 

 


