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1. Опис навчальної дисциплини
Дисципліна «Літологія» є базовою у формуванні професійного погляду
майбутнього геолога на будову і склад Землі, взагалі, і верхньої частини
літосфери, особливо. Курс літології читається на ІІІ курсі у VI семестрі у обсязі
146 год, з яких відведено на лекції – 48 год, лабораторні заняття – 32 год та
на самостійну роботу –64 год. Закінчується іспитом після VI семестру. За
умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 4,0 кредита
ЕСТS.
Літологія або петрографія осадових порід – це фундаментальна
геологічна наука про осадові утворення. До них належать осадки, осадові
гірські породи, продукти кори звітрювання, ґрунти, осадові метасоматичні
утворення типу бакальских магнезитів і сидеритів, тощо. Головними серед цих
об’єктів є осадові гірські породи - геологічно оформлені тіла, що утворилися
на земній поверхні (або біля неї) під покривом атмо-, гідро- і біосфери з
таких продуктів: руйнування материнських порід; вулканічних вивержень,
життєдіяльності організмів, фізичних, фізико-хімічних, хімічних та
біохімічних процесів технічної діяльності людини та космічного пилу за
матеріальної участі води, повітря й органічної речовини. Осадові утворення
значно поширені на земній поверхні. Вони вкривають понад 75% території
континентів і левову частку дна морів та океанів, а також утворюють верхню
частину земної кори – стратисферу потужністю до 25 км. Ці утворення
надзвичайно різноманітні за мінеральним і хімічним складом, стуктурнотекстурними особливостями, генезисом та іншими ознаками. Більшість
осадових утворень є цінними корисними копалинами або вміщують їх у собі. З
царства осадових порід людина добуває головну частину енергоносіїв (кам”яне
та буре вугілля, нафту, газ, горючі сланці, торф, уран, гідроелектро-енергію
тощо), залізних, марганцевих, алюмінієвих, мідних, нікелевих, кобальтових та
інших руд, фосфатної сировини, солей, глин, цеолітів, цементної сировини,
різноманітних будівельних матеріалів, мінеральних і прісних вод тощо. З
розсипних родовищ видобувають алмази, золото, платину, дорогоцінне

каміння, мінерали титану, олова, вольфраму, цирконію, гафнію та інших
рідкісних елементів. З солей видобувають такі цінні елементи, як літій, рубідій,
цезій,

магній та багато інших. За неповними даними, людство отримує за

осадові корисні копалини 80 - 95% валютних надходжень від суми, отримуваної
за мінеральну сировину.
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Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 64-166

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з головними
типами осадових утворень та процесами їхнього зародження і розвитку, а також
з головними методами дослідження цих порід та найважливішими напрямками
використання ОГП у господарстві.
Завданням навчальної дисципліни: викласти пердмет и методи
літології, як науки, що описує осадові породи, головні етапи утворення

осадових порід, показати місце літології серед інших наук про Землю. Дати
загальне уявлення про вирішення за допомогою курсу фундаментальних та
прикладних задач стосовно геологічної будови Землі.
Студент повинен отримати і засвоїти знання про:
– Склад (петрографічний, мінеральний, хімічний та геохімічний) осадових
утворень (ОУ). Органічні рештки (фауну та флору) в ОУ
– Будову (структуру, текстуру, упаковку та ін.) ОУ
– Властивості (колір, міцність, густину, об’ємну вагу, твердість, вологість,
фізичну і хімічну стійкість, проникність та інші колекторські параметри і
т.д.) ЕГУ.
– Форму осадових тіл і закономірності їхнього залягання та розповсюдження у часі і просторі.'
– Механізм формування ОУ та процеси, що в них протікають.
– Умови формування (генезис) ОУ та їхню еволюцію в часі.
– Сучасні та древні осадки (фації та генетичні типи осадків).
– Асоціації ОГП – формації.
– Закономірні комплекси осадових формацій – осадові породні басейни
(ОПБ).
– Родовища осадових корисних копалин.
– Можливості використання ОУ у господарстві.
– Прогнозування пошуків тих чи інших осадових корисних копалин.
Уміння:
– визначити головні типи осадових утворень;
– дослідити їхній мінеральний та петрографічний склад;
– вияснити умови утворення данного ОУ;
– встановити фаціально-формаційну приналежність ОУ;
– встановити можливості використання данного ОУ у господарстві.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна
дисципліна „Літологія“ є фундаментальною для майбутніх фахівців
геологічних спеціальностей. Вона всебічно вивчає осадові породи, які є
«фундаментом розвитку життя і людського суспільства» (Фролов В. Т.,
1993).

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти
випускник вищого навчального закладу
Зміст
виробничої
функції
1. Технічна

Назва
типової
задачі
діяльності
Аналіз
хімічного
складу
мінералів і
порід

Шифр
типової
задачі
діяльності

1.ПФ.С.06

Фаціальний
аналіз

3.ПФ.Д.12

Опис
осадочних
порід

3.ПФ.Д.13

2. Технологічна

Зміст уміння

Шифр уміння

В складі групи фахівців, використовуючи
геологічні дані, не основі хімічної систематики
елементів:
Застосовувати хімічні
1.ПФ.С.06.3Р.О.04
закономірності до аналізу
осадочних порід
В складі колективу фахівців, грунтуючись на
особливостях осадочних порід, за допомогою
фаціального аналізу:
Описувати процеси
3.ПФ.Д.12.ПР.О.01
седиментогенезу
Аналізувати процеси літогенезу 3.ПФ.Д.12.ПР.О.02
У виробничих умовах, використовуючи мінералогопетрографічні дані, на основі відповідних методик:
Типізувати осадочні породи.
3.ПФ.Д.13.ПР.О.01
Діагностувати уламкові породи
3.ПФ.Д.13.ПР.О.02
Визначати евапорити
3.ПФ.Д.13.ПР.О.03
Описувати каустобіоліти
3.ПФ.Д.13.ПР.О.04

3. Програма навчальної дисципліни
Назва та шифр блоку змістових модулів, що
входить до навчальної дисципліни

Теорія літогенезу

3.08.01

Петрографія осадочних порід

3.08.02

Шифр змістового
модуля
3.08.01

3.ПФ.Д.12.ПР.О.01.01.
3.ПФ.Д.12.ПР.О.02.01
3.08.02

3.ПФ.Д.13.ПР.О.01.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.02.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.03.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.04.01

Шифри змістових модулів, що входять до
блоку змістових модулів

3.ПФ.Д.12.ПР.О.01.01
3.ПФ.Д.12.ПР.О.02.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.01.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.02.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.03.01
3.ПФ.Д.13.ПР.О.04.01

Назва змістового модуля
ТЕОРІЯ ЛІТОГЕНЕЗУ
Седиментогенез
Літогенез
ПЕТРОГРАФІЯ ОСАДОВІХ ПОРІД
Осадочні породи
Теригенні породи
Хемогенні породи
Каустобіоліти

4. Структура навчальної дисципліни
4.1. Лекційний курс
Назви змістових модулів і тем

Кількість
аудиторних
годин

Модуль 1. ТЕОРІЯ ЛІТОГЕНЕЗУ

Вступ
Літологія як фундаментальна геологiчна наука i дисциплiна. Назва науки. Осадочнi
утворення - об’єкт дослiдження літології. Що вивчає літологія. Мiсце літології серед
iнших наук Коротко про iсторiю виникнення i розвитку петрографiї осадових порiд.
Лiтологiчнi дослiдження в Українi та Львовi, зокрема. Сучаснi проблеми i завдання
літології. Теоретичне i практичне значення ОГП i літології.

2

Змістовий модуль 1. СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ

4

Головнi етапи утворення ОГП (звiтрювання або мобiлiзацiя речовини, перенос або
мiграцiя, осадження або седиментацiя, дiагенез, катагенез, метагенез i гiпергенезис).
Мобiлiзацiя речовини i її головнi типи
Звiтрювання Визначення звiтрювання. Головнi типи звiтрювання (фiзичне, хiмiчне,
бiохiмiчне).
Стiйкiсть мiнералiв при звiтрюваннi (механiчна, хiмiчна, аерогiдродинамiчна).
Кори звітрювання.
Пiдводне вивiтрювання (гальмiролiз) i його роль в утвореннi осадкiв i ОГП. Кориснi
копалини, пов"язанi з гальмiролiзом.
Мобiлiзацiя речовини при вулканiчних процесах, життєдiяльностi
людини та
космiчних процесах.
Перенос продуктiв звітрювання.
Головнi фактори переносу продуктів звітрювання. Перенос пiд дiєю сили тяжіння.
Перенос вiтром та еоловi вiдклади. Перенос тимчасовими водними потоками та
рiчками. Перенос рихлого матерiалу у водних басейнах (Перенос льодом
(льодовиками та айсбергами). Морени. Перенос рихлих продуктiв при вулканiчних
виверженнях (пiрокласти). Головнi форми переносу продуктiв вивiтрювання за
М.М.Страховим. Спiввiдношення мiж продуктами механiчної i хiмiчної денудацiї.
Змiна продуктiв вивiтрювання в шляхах мiграцiї
Осадження мобiлiзованих продуктiв (седиментацiя)
Закономiрностi осiдання твердих часток у спокiйному середовищi. Закон Стокса i
поштовху. Два типи седиментацiї: нефелоседиментацiя та лавинна седиментацiя, їх
розповсюдження та осадки.
Осадова диференцiацiя речовини (ОДР). Механiчна диференцiацiя твердої речовини, її
головнi фактори та осадки. Осадження речовини з колоїдних та дійсних розчинiв i
хiмiчна диференцiацiя Роль органiзмiв у переносi та осадженнi речовини в ЗО.
Бiохiмiчна диференцiацiя i осадки, що виникають завдяки їй.
4 групи речовин за способом осадження їх в морях гумiдної зони. Осадове
рудоутворення.

2

Змістовий модуль 2. ЛІТОГЕНЕЗ
Процеси перетворення осадків в осадові породи (діагенез).
Головнi особливостi свiжосформованих осадкiв. Осадок - рiзко неврiвноважена
фiзико-хiмiчна система. Поняття про дiагенез. Коротка iсторiя вивчення питання.
Визначення дiагенезу. Сингенез, епiгенез. Умови, в яких протiкає дiагенез. Головнi
процеси дiагенезу. Уявлення про дiагенез М.М.Страхова та В.Т.Фролова. Рiзниця мiж
осадком i ОГП.

2

2

Катагенез.
Визначення катагенезу. Двi стадiї катагенезу (раннiй i пiзнiй). Уявлення геологiвнафтовикiв про катагенез (М.Б.Вассоєвич та iнш.). Раннiй катагенез (РК).
Термодинамiчнi умови та потужнiсть зони РК. Головнi механiчнi процеси, що
протiкають при РК. Хiмiчнi та фiзико-хiмiчнi процеси РК, утворення нових мiнералiв,
катагенетичний метасоматоз, глинизацiя силiкатiв). Змiни органiчної речовини при
катагенезi. Перебудова структурно-текстурних особливостей ОГП.
Пiзнiй або глибокий катагенез (ГК). Потужнiсть i термодинамiчнi умови зони ГК.
Фiзико-механiчнi процеси ГК (ущiльнення зi створенням механоконформних
структур, перетворення цементiв, розчинення та перекристалiзацiя мiнералiв пiд дiєю
тиску i температури), хiмiчнi i мiнеральнi перетворення в ОГП на стадiї ГК. Подальшi
змiни ОР i фази нафто- i газоутворення. ОР i кам’яне вугiлля та глинистi мiнерали як
iндикатори ступеню катагенетичних змiн. Переважання в катагенезi фiзикомеханiчних процесiв. Картування зон катагенезу.
Метагенез і гіпергенез у надрах. Метагенез - процес перетворення осадових порiд в
метаморфiчнi. Термодинамiчнi умови та потужнiсть зони М в рiзних тектонiчних
умовах. Нижня межа зони метагенезу. Фiзико-хiмiчнi i хiмiчнi перетворення - головнi
процеси метагенезу (перекристалiзацiя глинистих порiд i фiлосилiкатiв, утворення
характерних аутигенних мiнералiв метагенезу). Iнтенсивнi текстурно-структурнi
перетворення (поява клiважу, сланцюватостi, спрямованої корозiї i кристалiзацiї пiд
дiєю сильного тиску, тощо) в рiзних типах ОГП. Подальшi змiни ОР i утворення
графiту. Два етапи метагенезу за М.В. Логвиненком: раннiй або початковий i пiзнiй
або глибинний метагенез (їх коротка характеристика). Картування зон метагенезу.
Межа мiж осадовими та метаморфiчними породами.
Коротко про гiпергенезис в надрах або регресивний епiгенез.
Поняття про стадiальний аналiз.
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Головнi типи літогенезу
Арiдний лiтогенез. Визначення, розповсюдження, термодинамiчнi параметри,
типоморфнi особливостi i осадки.
Гумiдний
літогенез.
Визначення,
головнi
термодинамiчнi
параметри,
розповсюдження на земнiй поверхнi, типоморфнi процеси і утворення. Тектонiчний
режим ГТЛ.
Нiвальний (льодовий) ТЛ.
Вулканогенно-осадовий ТЛ. Визначення, умови i розповсюдження цього типу
лiтогенезу.
Гiдротермально-осадовий лiтогенез. Модель Червономорського рифту, чорні та білі
курильники, травертини.
Роль океанiв в утвореннi осадкiв i ОГП та коротка характеристика океанського ТЛ.
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МОДУЛЬ 2. ПЕТРОГРАФІЯ ОСАДОВІХ ПОРІД
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСАДОЧНІ ПОРОДИ

КЛАСИФIКАЦIЯ ОСАДОВИХ ПОРIД.Загальнi принципи класифiкацiї ОГП та складнiсть
цiєї проблеми. Ознайомлення з класифiкацiями А.У.Гребо, В.П.Батурiна,
Л.В.Пустовалова, Ф.Дж.Петiджона, Л.Д.Кринiна i Р.Л.Фолка, Г.I.Теодоровича,
В.I.Лучицького, М.С.Швецова, М.В.Логвиненка, М.М.Страхова i їх критика.
Класифiкацiя ОГП В.Т.Фролова, її переваги та вади. Проблеми лiтологiчної
термiнологiї.
Осадова гiрська порода (ОГП)
Рiзноманiстнiсть осадкiв та осадових порiд. Визначення осадової породи. Головнi
складовi частини осадових утворiв. Порiвняння осадових i глибинних порiд. Спiльнi
риси та вiдмiнностi мiж ними (в хiмiчному i мiнеральному складi, у будовi, джерелi
енергiї та умовах утворення, тощо).
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Областi формування та iснування осадових утворень.
Зона осадкоутворення (ЗО) - суцiльна оболонка Землi. Склад i будова ЗО, її головні
термодинамічні параметри.
Стратисфера (СтС) - область утворення та iснування ОГП. Будова та темодинамiчнi
умови СтС (розповсюдження на земнiй поверхнi, проблема нижньої межi,
петрографічний склад, температура, тиск, рН,Eh, гiдрогеологiчний режим,тощо).
Порiвняння ЗО i СтС. Коротко про бiосферу. її склад, будову, розповсюдження.
Велика роль бiосу в утвореннi ОГП.
Головнi генетичнi складовi компоненти ОГП i їх роль в будовi стратисфери.
Космогеннi компоненти в ОГП та проблема їх визначення. Вулканогеннi компоненти i
їх велика роль в утвореннi ОГП. Релiктовi уламковi компоненти: теригеннi та
едафогеннi. Теригеннi породотвiрнi компоненти (кристалокласти, лiтокласти та
бiокласти). Акцесорнi теригеннi мiнерали i їх значення для палеогеографiчних
реконструкцiй та кореляцiї розрiзiв ОГП. Вчення про теригенно-мiнералогiчнi
провiнцiї. Едафогеннi уламковi компоненти. Аутигеннi утворення. Новоутворенi
гiпергеннi компоненти i їх роль в будовi стратисфери. Бiогеннi компоненти (теригеннi
i мариногеннi) i їх велика роль в складi ОГП. Седиментогеннi хемогенні компоненти
та їх роль у складі ОГП. Дiагенетичнi компоненти. Ката- i метагенетичнi компоненти
та методика їх розпiзнавання.
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Головнi параметри будови ОГП:
Структури. Визначення. Типи структур.
Текстури. Визначення. Класифiкацiя текстур ОГП:
Внутрiшнi текстури пласта. Текстури накладенi, раннi, сингенетичнi.Текстури
накладенi, пiзнi: дiа-, ката-, мета-, епiгенетичнi, гiпергеннi, тектонiчнi. Текстури
поверхонь шарiв. Текстури пiдошви пласта. Укладка. Визначення укладки. 6 типiв
укладки. Поруватiсть ОГП. Визначення i головнi типи поруватості. Колiр ОГП.
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Змістовий модуль 4. ТЕРИГЕННІ ПОРОДИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНИХ ТИПIВ ОГП. Уламковi кварц-силiкатнi породи
(кластолiти).
Поняття про уламковi кварц-силiкатнi породи (УКСП). Гранулометричнi класифiкацiї
УКСП, їх 4 типи (псефiти, псамiти, алеврити, пелiти).
Грубоуламкові породи - псефіти. Визначення псефiтiв та їх гранулометрична
класифiкацiя.Брили, щебiнь i брекчiї. Їх структури i текстури, мiнеральнопетрографiчний склад, умови утворення i генетична класифiкацiя. Форми залягання.
Теоретичне i практичне значення цих порiд.
Валуни, галька i конгломерати. Структура i текстура. Мiнерально-петрографiчний
склад. Умови утворення i генетична класифiкацiя. Форми залягання. Геологiчне
значення гальочникiв i конгломератiв. Базальнi конгломерати.
Практичне
використання цих порiд та кориснi копалини, пов’язанi з ними.
Гравiй та жорства, гравелiти i жорствяники. Класифiкацiя. Структурно-текстурнi
особливостi. Речовинний склад. Умови утворення та форми залягання. Теоретичне
значення та практичне використання.
Методи дослiдження псефiтiв. Польовi методи. Лабораторнi методи (ситовий аналiз,
виивчення пiд бiнокуляром i мiкроскопом у пришлiфовках та шлiфах).
Піщані породи - псаміти. Гранулометричнi класифiкацiї псамiтiв. Пiски i
пiсковики. Структурно-текстурнi особливостi псамiтiв. Мiнерально-петрографiчний
склад псамiтiв. Класифiкацiя псамiтiв за В.М.Швановим (пiщанi i перехiднi породи).
Мiнерально-петрокластичнi пiски i пiсковики та їх класифiкацiї за М.В.Логвиненком i
В.В.Шутовим. Мономiнеральнi, олiгомiктовi та полiмiктовi пiски i пiсковики.
Кварцовi пiски. Аркози i грауваки.
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Ад’юнктивно-мiнеральнi (моно-,бi- та полiмiнеральнi) пiски i пiсковики та їх головнi
типи.
Перехiднi (аутигенно-уламковi та вулканогенно-уламковi) породи.
Будова i склад цементiв у пiсковиках. Хiмiчний склад псамiтiв. Умови утворення i
форми залягання псамiтiв, їх генетичнi типи. Роль пiскiв в будовi стратисфери.
Теоретичне та практичне використання псамiтiв. Кориснi копалини, пов’язанi з
пiсками (у свiтi та в Українi).
Алевритові породи. Загальна характеристика алевритових порiд. Будова
алевритiв, їх мiнеральний та хiмiчний склад i властивостi. Умови утворення i форми
залягання алевритiв.
Леси. Їх загальна характеристика, склад, будова,, розповсюдження.Форми
залягання лесiв. Гiпотези про походження лесiв. Теоретичне значення i практичне
використання алевритових порiд. Коротко про методи дослiдження псамiтiв i
алевритiв.
Пелітові і глинисті породи.. Рiзниця мiж пелiтами i глинами. Глинистi мiнерали
та їх структурна класифiкацiя. Агрегатнi типи глинистих порiд (глинистi мули, глини,
ущiльненi глини, аргiлiти, сланцюватi аргiлiти, глинистi сланцi). Структури i текстури
глинистих порiд.Мiнералогiчна класифiкацiя глинистих порiд за М.В.Логвиненком та
В.Т.Фроловим). Хiмiчний склад глинистих порiд. Мономiнеральнi та олiгомiктовi
глини (каолiнiтовi, алофановi, монтморилонiтовi i сепiолiтовi). Полiмiктовi i
мезомiктовi глини. Походження i форми залягання глинистих порiд. Теоретичне
значення глин.Глини - цiннi кориснi копалини. Галузi застосування глин. Родовища
глин у свiтi i в Українi. Методи дослiдження глинистих порiд i мiнералiв.
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Вулканогенно-осадочнi (пiрокластичнi) породи (ПП)
Поняття про вулканiти. Класифiкацiя вулканiчних порiд В.Ф.Малєєва (1980):
ефузивнi, вулканокластичнi i вулканогенно-осадочнi породи. Складнiсть цiєї
класифiкацii. Класифiкацiя пiрокластичних i сумiжних з ними порiд (Фролов, 1964):
чистi пiрокластичнi (власне туфовi); осадочно-пiрокластичнi (туфiтовi); пiрокластоосадочнi породи. їх гранулометрична класифiкацiя. Рихлi i зцементованi пiрокластичнi
породи. Три види складових частин ПП: вiтрокласти, кристалокласти, лiтокласти.
Домiшки в ПП. Структури i текстури, мiнеральний та хiмiчний склад ПП. Процеси
утворення i форми залягання та розповсюдження ПП. Вториннi процеси в ПП.
Кориснi копалини, пов’язанi з вулканiтами. Практичне i теоретичне значення
вулканiтiв.
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Змістовий модуль 5. ХЕМОГЕННІ ПОРОДИ
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Карбонатнi породи (КП)
Визначення КП Головнi типи КП (вапняки, доломiти, магнезитолiти, сидеролiти,
родохрозитолiти та змiшанi породи).
Вапняки. Визначення. Мiнеральний i хiмiчний склад випнякiв. Фiзичнi
властивостi вапнякiв. Структурна класифiкацiя вапнякiв.
Хемогеннi (мiкрозернистi) вапняки, їх структури i текстури. Мiкрити. Пишуча крейда
i її характеристика.
Бiогеннi вапняки. Бiоморфнi вапняки: бiогермнi, та черепашники. Їх склад i будова та
загальна характеристика. Органогенно-детритовi (бiокластитовi) вапняки та їх
особливостi.
Сфероагрегатнi вапняки: оолiтовi i пiзолiтовi; онколiтовi; псевдооолiтовi; грудкуватi
та згустковi; конкрецiйнi, жовновi i вузловатi; копрогеннi або пелетовi. Склад, будова
i генезис цього типу вапнякiв
Уламковi або кластичнi вапняки. їх склад i будова, походження.

Натiчнi вапняки - травертини.та вапняковi туфи. Склад, будова i умови утворення
Змiненi вапняки. Перекристалiзованi (середньо-, крупно- i грубокристалiчнi)
вапняки. Мармури. Гранульованi вапняки, їх склад, будова, процеси утворення.
Вапняки замiщення, їх склад, будова та походження.
Доломіти. Хемогеннi (мiкрозернистi) доломiти - склад, будова. Бiоморфнi
доломiти (бiостроми i бiогерми; вториннi бiогермнi доломiти, черепашковi доломiти).
Склад, будова, генезис. Бiокластичнi доломiти - магнiєвi метасоматити по детритовим
вапнякам. Сфероагрегатнi доломiти (оолiтовi, псевдооолiтовi, сферолiтовi, грудкуватi,
згустковi, копролiтовi, онколiтовi, конкрецiйнi, тощо), їх коротка характеристика. .
Уламковi (кластичнi) доломiти - брекчiєвi;
жорствянi, гравiйнi, пiщанi.
Перекристалiзованi доломiти -середньо-, крупно-, грубокристалiчнi. Первиннi i
вториннi доломiти. Сучаснi доломiтовi осадки.
Анкеритоліти - склад, будова, генезис, розповсюдження.
Сидеритоліти. Загальна характеристика (склад, будова,). Конкрецiйнi сидерити;
бiоморфнi i кристалiчнi сидерити.
Магнезитоліти.Склад, будова, форми залягання, тощо.
Геологія і генезис. Генетична класифiкацiя КП. Умови утворення, розповсюдження i
форми залягання КП в стратисферi. Практичне i теоретичне значення КП. Головнi
родовища КП в свiтi i в Українi. Сучаснi карбонатнi осадки.
Кремнистi породи (силiцити) КрП
Визначення силiцитiв. Класифiкацiї кремнистих порiд
Органогеннi пластовi КрП: дiатомiти, спонголiти, радiолярити. Хемогеннi пластовi
КрП: трепели, гейзерити, кремнистi сланцi, яшми, лiдiти, фтанiти, джеспiлiти.
Кременi - конкрецiйнi включення. Загальна характеристика властивостей цих порiд
(колiр, фiзичнi властивостi, структури i текстури, мiнеральний i хiмiчний склад,
домiшки, тощо). Умови утворення, форми залягання i розповсюдження силiцитiв в
земнiй корi. Теоретичне i практичне значення КрП. Сучаснi кремнистi осадки.
Глиноземисті породи (ГП) - алiти
Визначення алiтiв. Латерити та боксити -головнi типи ГП. Мiнеральний та хiмiчний
склад алiтiв. їх фiзичнi властивостi. Класифiкацiя ГП. Латерити - продукт глибокого
хiмiчного вивiтрювання вивержених порiд в умовах тропiчного клiмату. Латеритна
кора вивiтрювання i її будова. Боксити латеритнi i осадочнi (платформеннi i
геосинклiнальнi). Структурно-текстурнi особливостi ГП. Форми залягання алiтiв.
Латозоли. Гiпотези про походження бокситiв: хiмiчна гiпотеза А.Д.Архангельського;
боксити-продукт дiї сiрчаної кислоти на каолiновi глини; боксити-древня латеритна
кора вивiтрювання; боксити - продукт розмиву таких КВ; боксити-бiогенне болотноозерне утворення; боксити-продукт пiдводного вулканiзму. Головнi методи
дослiдження ГП (хiмiчний, спектральний, термiчний, РСА, мiкроскопiчнi, ЕМ,IЧС та
iнш.). Теоретичне i практичне значення алiтiв. Головнi родовища бокситiв в свiтi i в
Українi.
Залiзистi породи - ферритолiти (ЗП).
Визначення ЗП. Мiнеральний i хiмiчний склад та їх будова ЗП. Класифiкацiя ЗП. 4
типи залiзних руд: оксиднi, карбонатнi, силiкатнi i змiшанi (їх загальна
характеристика). Джеспiлiти i проблема їх генезису. Умови утворення i форми
залягання ЗП.Головнi родовища i використання ЗП. Методи дослiдження ферритолiтiв
(див. алiти).
Марганцевi породи - манганолiти (МП)
Визначення МП. Мiнеральний, петрографiчний i хiмiчний склад МП. Структури i
текстури та форми залягання. МП Головнi типи марганцевих руд: оксиднi i окисленi,
карбонатнi i силiкатнi. Генезис i класифiкацiя МП. Морськi, озерно-болотнi i
континентальнi МП. Головнi марганценоснi формацiї: теригенна, карбонатна,
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кремниста, гондитова (короткий огляд). Марганценоснi кори вивiтрювання.
Використання Мп руд. Найбiльшi родовища Мп в свiтi i в Українi. Головнi методи
дослiдження МП (див.алiти). Сучаснi залiзо-марганцевi конкрецiї (ЗМК) в океанах..
Iсторiя їх вiдкриття i вивчення. Розповсюдження ЗМК в Свiтовому океанi. Запаси
металiв в ЗМК. Обриси i будова конкрецiй. їх мiнеральний i хiмiчний склад. Гiпотези
про походження ЗМК. Запаси ЗМК у Свiтовому океанi та можливостi їх використання
людством.
Фосфатнi осадочнi породи (ФП) - фосфорити
Визначення фосфатних порiд. Класифiкацiя ФП. їх мiнеральний та хiмiчний склад.
Органiзми, з яких складаються ФП. Структури i текстури ФП. їх фiзичнi властивостi.
Пластовi фосфорити. Зернистi, конкрецiйнi та жовновi ФП. Кiстянi брекчiї. Гiпотези
про походження ФП. Застосування фосфоритiв. Родовища фосфоритiв. ФП в сучасних
океанiчних вiдкладах. Головнi методи дослiдження ФП (макроскопiчний опис,
вивчення в шлiфах, iмерсiї, хiмiчний, спектральний, рентгенометричний, ЕМ, IЧС та
iнш.методи).
Солi - евапорити
Визначення евапоритiв. Класифiкацiя евапоритiв: континентальнi i морськi.
Морфологiчнi типи озер континентального походження та водоймищ морського
генезису. Гiдрохiмiчнi типи солених водоймищ: содовi, сульфатнi, хлориднi.
Хiмiчний склад океанiчної води та солеутворюючої ропи. Метаморфiзацiя ропи за
М.В.Валяшком. Речовинний склад i генезис морських галогенних вiдкладiв. Гiпс i
ангiдрит. Кам’яна сiль. Калiйнi солi та їх практичне значення. Ультрамiкрохiмiчний
аналiз розсолiв з рiдких включень у галiтi та його значення для встановлення еволюцiї
хiмiчного складу Свiтового океану у фанерозої.
Змістовий модуль 6. КАУСТОБІОЛІТИ
Горючi кориснi копалини - каустобiолiти (КБ)
Визначення КБ. твердi КБ Торф, сапропель, викопне вугiлля. Коротка характеристика
торфу. Сапропель (гiтiя). Горючi сланцi. Викопне вугiлля. Класифiкацiя викопного
вугiлля. Три стадiї утворення викопного вугiлля. Гумусове вугiлля та його головнi
складовi частини (фюзен, вiтрен, кларен, дюрен та iн.). Буре вугiлля та його пiдтипи
(лiгнiт i землисте буре вугiлля). Кам’яне вугiлля та його промислова класифiкацiя.
Антрацити - найцiннiший вид твердих КБ. Форма залягання викопного вугiлля.
Лiптобiолiти (коротка характеристика). Сапропелiти та їх пiдтипи (богхеди, кеннельбогхеди i сапроколiти).
Чотири найважливiших епохи вуглеутворення: карбоно-пермська, юрська, крейдова,
палеоген-неогенова. Пояси i вузли вугленакопичення. Найбiльшi вугiльнi басейни
свiту i України. Застосування твердих КБ. Родовища кам’яного вугiлля на морському
днi.
Нафта, твердi бiтуми i горючi гази. Нафта. Визначення i склад нафти. Насиченi або
парафiновi, ненасиченi або нафтеновi i ароматичнi вуглеводнi (i нафти). 6 типiв нафт
за складом вуглеводнiв: метановi, метаново-нафтеновi, нафтено-метано-ароматичнi;
нафтено-ароматичнi та ароматичнi. Фiзичнi властивостi нафти. Геологiчнi умови
залягання нафти i будова нафто-газових родовищ. Нафтоматеринськi свiти i
колектори. Нафтовi води. Головнi гiпотези походження нафти: космiчна, Менделєєва,
органiчного походження нафти; дистиляцiйна; осадочно-мiграцiйна. Розмiщення
родовищ нафти в часi i просторi.
Головнi нафтоноснi басейни свiту, СНД, України. Нафта i газ на шельфi Свiтового
океану. Нафта на днi Чорного i Каспiйського морiв. Нафта як корисна копалина.
Твердi бiтуми. Визначення. Коротко про озокерит, асфальт i керiти.
Горючi гази. Типи ГГ. Родовища i використання горючих газiв.
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4.2 Теми лабораторних занять
Кількість
аудиторних
годин

Назви змістових модулів і тем
Петрографія осадових порід
УЛАМКОВІ ПОРОДИ
ГРУБОУЛАМКОВІ - ПСЕФІТИ
ПСАМІТИ
АЛЕВРОЛІТИ
ГЛИНИСТІ ПОРОДИ
ПІРОКЛАСТИЧНІ ПОРОДИ
ХЕМОГЕННІ ПОРОДИ
КАРБОНАТНІ ПОРОДИ
КРЕМЕНИСТІ ПОРОДИ
ФОСФАТНІ ПОРОДИ
ЕВАПОРИТИ
КАУСТОБІОЛІТИ

32
2
6
2
2

2
6
2
2
4
4

5. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Головні компоненти осадових гірських порід
Роль організмів у формуванні осадових порід
Осадові корисні копалини України
Вивчення осадових фації і формацій
Робота з колекційним матеріалом для закріплення знань з
осадових гірських порід
Разом

Кількість
годин
8
12
12
6
28
64

6. Методи контролю
Контроль знань з курсу «Літологія» викладач здійснюють за кредитномодульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються
за 100-бальною шкалою.
Форми контролю: поточний контроль, тестування, оцінювання
самостійних завдань, контрольні роботи, підсумковий іспит.

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100–бальною
системою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з
дисципліни «Літологія», яка завершується екзаменом, становить за поточну
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.

Бали
Задовільно
бали

Кількість

Лекції (відвідування)
Поточний контроль
Виконання індивідуальної
роботи
Тестування
Поточна успішність
Екзамен
Сума

Відмінно,
бали

MIN

MAX

24
5

0,1
2

0,1
6

2
10

2
30

4
2

1
3

2
5

4
6
22

8
10
50
50
100

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Кількість
балів
90-100
81-89
71-80
61-70
51-60

Оцінка
За шкалою
ECTS
A
B
C
D
E

За шкалою навчального закладу
відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо

За національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
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9. Інформаційнй ресурси
uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Осадові_породи
www.upbc.com.ua/sedimentary_02_ukr.html
ekosvit.nepopsa.com/tag/осадові-породи/
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Теоретичні питання з курсу «Літологія».
1. Основні етапи утворення осадових порід
2. Поняття про типи літогенезу
3. Фактори і процеси переносу рихлого матеріалу
4. Метагенез і границя між осадовими і метаморфічними породами
5. Загальна характеристика гумідного літогенезу
6. Періодичність і еволюція осадконагромадження
7. Осадова гірська порода і її основні складові частини
8. Роль клімату і тектоніки у формуванні осадових порід
9. Роль організмів у формуванні осадових порід
10. Арідний літогенез
11. Теригенні мінерали і вчення про теригенно-мінералогічні провінції
12. Загальні поняття про звітрювання
13. Класифікації осадових порід
14. Предмет, цілі і задачі літології
15. Нівальний літогенез
16. Зона осадкоутворення і стратисфера
17. Загальна характеристика процесів седиментації
18. Фізичне звітрювання і його роль в процесах осадкоутворення
19. Океанічний літогенез
20. Вулканогенно-осадовий літогенез
21. Хімічне звітрювання і його роль в процесах осадкоутворення
22. Стійкість мінералів при звітрюванні
23. Порівняння осадових порід з виверженими і метаморфічними
24. Поняття про осадові диференціації речовини
25. Мінеральний склад осадових порід
26. Мінеральний склад уламкових порід
27. Діагенез і різниця між осадком і осадовою породою
28. Використання осадових порід
29. Алевритові осадові породи
30. Каустобіоліти
31. Доломіти
32. Пірокластичні породи
33. Силіцити
34. Викопне вугілля
35. Соляні породи
36. Глинисті породи
37. Нафта і проблема її генезису
38. Залізисті осадові породи
39. Класифікація і загальна характеристика уламкових порід
40. Боксити
41. Карбонатні породи
42. Марганцеві осадові породи
43. Формації осадових порід
44. Осадові корисні копалини України
45. Псефіти
46. Фосфатні осадові породи
47. Вапняки
48. Гіпси і ангідрити
49. Аліти

50. Псаміти
51. Гідротермально-осадовий літогенез
52. Корисні копалини морів і океанів і проблеми їх освоєння
53. Лавинна седиментація
54. Аутигенні мінерали
55. Нефелоседиментація
56. Структури осадових порід
57. Механічна диференціація
58. Хімічна диференціація
59. Процеси формування евапоритових відкладів
60. Текстури осадових порід

