Інформаційний обсяг дисципліни „Cтратиграфія“ для самостійної роботи студентів
Тема 1. Фундаментальна, методологічна, прикладна і культурно-освітня
основа стратиграфії.
Студентам необхідно знати напрями теоретично-методологічних засад стратиграфії –
фундаментальний,

методологічний,

прикладний

та

культурно-освітній.

До

складу

фундаментального напряму належать три підрозділи: теоретична стратиграфія, нормативноправова та хроностратиграфія. Теоретична база стратиграфії – це закони, принципи,
положення, які регулюють

усю стратиграфічну процедуру і, які спираються на

фундаментальні теоретичні закони, зафіксовані в речовинному (субстратному) аспекті і
відображають об’єктивні зв’язки між різними чинниками, що постійно діяли упродовж всієї
історії (часовий аспект) біосфери, незалежно від її конкретних станів. Нормативно-правова
база стратиграфії (МСК, СКУ) – зведення правил і вимог щодо виконання стратиграфічних
процедур (виділення, описів і затвердження стратиграфічних підрозділів різного рівня і
категорії), формування стандартів, регулювання номенклатури, класифікації і термінології
стратиграфії. Хроностратиграфія (глобальна стратиграфія) (часовий аспект) – принципи і
критерії побудови М(З)ХСШ, процедури уточнення і удосконалення як інструмента для
визначення відносного геологічного віку гірських порід та з’ясування історії розвитку Землі.
Методологічний напрям – це сукупність прийомів дослідження (наукових підходів,
застосування інтелектуальних комп’ютерних програм для інтерпретації фактичного
матеріалу) з метою побудови різнорангових стратиграфічних моделей (карт, схем, шкал)
осадових басейнів та рекомендацій щодо створення різноманітних баз даних стратиграфічної
(геологічної) інформації. Розробка й уточнення теоретично-методологічних аспектів щодо
виділення стратиграфічних підрозділів різних рангів і категорій (зокрема, для складно
побудованих системних геологічних тіл). Прикладний напрям – комплекс методів і методик
виділення і комплексного обґрунтування стратиграфічних підрозділів, розчленування і
кореляція геологічних розрізів, складання стратиграфічних схем, біостратиграфічних шкал з
метою з’ясування питань локалізації та розробки родовищ корисних копалин.
Культурно-освітній напрям – розгляд і використання стратотипових розрізів стратонів
різного рівня і категорії як об’єктів геотуризму і складових елементів геопарків із наданням
їм статусу національного надбання. Серед ресурсів геологічного простору особливе місце
посідає природна геологічна спадщина, або геологічні пам’ятки природи – унікальні об’єкти
природного походження, що відображають події, процеси та результати їхньої діяльності,
мають наукову, культурно-пізнавальну або естетичну цінність, доступні для безпосереднього
спостереження й дослідження і охороняються державою. Надання їм статусу національного
надбання (національної геологічної спадщини) з внесенням до переліку охоронних
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сприятиме їхньому збереженню і подальшому вивченню. Зокрема, серед широкого
«спектру» геологічних пам’яток природи важливе місце посідають стратиграфічні і
палеонтологічні, стратотипові розрізи стратиграфічних підрозділів яких відображають
геоісторичні етапи розвитку земної кори (літосфери, біосфери), що можуть розглядатися як
фрагменти (окремі відрізки) еволюції Землі. В усьому світі люди стали розуміти важливість
збереження природних феноменів, які дають змогу пізнавати й відтворювати історію Землі.
Їх намагаються вивчити, зберегти від руйнування та залишити для нащадків.
Тема 2. Міжнародна Хроностратиграфічна Шкала (МХСШ/IHH). Концепція
„золотих цвяхів“ – як інструмент для оновлення і удосконалення часової шкали.
Студент повинен знати критерії і принципи побудови, структуру МХСШ, її головні
хроностратиграфічні підрозділи та прикладне застосування. Вміти визначати відносний
геологічний вік гірських порід. Володіти такими термінами як еонотема, ератема, система,
відділ, ярус, хронозона, біохроностратиграфічний стандарт, точки глобального стратотипу
границь (ТГСГ/GSSP).
Тема 3. Нормативно-правова база стратиграфії. Стратиграфічний кодекс України,
2012. Міжнародний стратиграфічний довідник, 2002. Міжнародний стратиграфічний
кодекс, 2018 (ISC, 2018).
Студент повинен знати правила, вимоги і порядок виділення та опису стратиграфічних
підрозділів різного рангу, рівня і категорії. Вміти складати стратиграфічні схеми для
конкретних територій (осадових басейнів). Вміти поєднувати часовий і речовинний
(субстратний)

аспекти

в

стратиграфії.

Володіти

термінологією,

класифікацією

і

номенклатурою як вітчизняних нормативно-правових документів так і зарубіжних. Знати як
вони співвідносяться між собою.
Тема 4. Стратиграфічні підрозділи як об’єкти геотуризму і складові елементи
геопарків.
Студенти повинні знати наукове, прикладне і культурно-освітнє значення стратиграфії.
Розуміти як предмет досліджень стратиграфії – стратони можуть сприяти культурноосвітньому розвитку і світогляду громадськості. Знати, які стратиграфічні підрозділи можуть
бути об’єктами геотуризму і як сприяти збереженню національної геологічної спадщини і
залучати до цього суспільство.
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Тема 5. Бази даних геологічної (стратиграфічної) інформації. Їхнє створення та
використання.
Самостійне вивчення теми потребує здобуття знань про створення баз даних
геологічної (стратиграфічної) інформації, їхнє значення.
Тема 6. Фації та їхні типи. Головні ознаки діагностики різних типів палеофацій.
В наслідок вивчення теми студент повинен знати, які типи фацій існують, знати
головні ознаки континентальних, перехідних і морських фацій, вміти діагностувати їх у
польових умовах.
Тема 7. Геологічні границі: принципи, критерії та ознаки класифікації.
Вивчення теми сприятиме ідентифікації студентами різних типів геологічних границь в
польових умовах та визначенню їхніх ознак. Студент повинен вміти встановити тип
геологічних границь – хроностратиграфічна, стратиграфічна, фізична. Знати різницю між
ними.
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