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Передмова 

 
Навчальна дисципліна «Літологія» належить до нормативної частини 

програми підготовки спеціалістів в галузі геології і геологорозвідування і є 
невід’ємною складовою при підготовці фахівців з напряму 6.040103 Геологія. 
Серед майбутніх виробничих функцій бакалавра з геології є дослідження гірських 
порід і руд, вивчення мінерального складу корисних копалин. Для виконання цих 
функцій необхідні знання з петрографії. 

Дисципліна «Літологія» викладається у третьому семестрі, на другому курсі 
навчання студентів напряму підготовки “Геологія”. Загальний обсяг дисципліни – 
3 кредитів ECTS.  Вивчення дисципліни завершується іспитом. 

Денна форма навчання: 
Лекції – 32 академічні години. 
Лабораторні заняття – 32 академічних годин. 
Самостійна робота – 44 академічних годин. 

Базовими дисциплінами для мінералогії є  фізика, хімія, загальна геологія, 
мінералогія та петрографія.   

У свою чергу, знання з   літології  необхідні для засвоєння, геохімії, 
лабораторних методів вивчення мінералів та гірських порід, петрофізики, 
гідрогеології, інженерної геології, вчення про родовища корисних копалин, які 
вивчаються студентами на наступних курсах.  

 
 

Зміст дисципліни 
 
Лекції. 
 
1. Передмова. Літологія як фундаментальна геологічна наука і дисципліна. Осадові 
утворення - об’єкт дослідження літології. Історія виникнення і розвитку петрографії 
осадових порід. Сучасні проблеми, завдання і методи літології. Теоретичне і практичне 
значення ОГП і літології. 
  
2. Головні закономірності формування  осадових порід. Теорія літогенезу. Типи 
літогенезу 
 
3. Умови утворення осадових порід, екзогенні  процеси. Процеси вивітрювання та 
його різновиди. Кори вивітрю-вання. Латерітний профіль кори вивітрювання. 
Процеси седиментогене- зу. Диференціація матеріалу осадових порід. Процеси 
діагенезу. Процеси катагенезу. Процеси метагенезу. 
 



4. Склад та будова осадових порід.  Особливості хімічного та мінерального складу 
осадових порід. Алотигенні компоненти осадових порід. Аутигенні компоненти 
осадових порід.Текстури осадових порід. Структури осадових порід. Структури 
хімічних та біогенних порід. Структури уламкових порід 
 
5. Класифікація осадових порід. Генетичні властивості класів порід. Загальна 
класифікація осадових порід. Класифікація уламкових порід 
 
6. Петрографічна  характеристика  уламкових (псефіти,  псаміти, алеврити)  та 
пелітових осадових порід (глини,аргеліти).  
  
7. Петрографічна  характеристика хемогенних осадових та порід (карбонатних,   
кременистих, фосфатних, залізистих,  глиноземистих, марганцевих порід та 
евапоритів).  
  
8. Петрографічна характеристика біогенних осадових порід (карбонатних,   
кременистих, фосфатних  порід та каустобіолітів).   
 
9. Фації та формації осадових порід.  
Континентальні фації. Морські фації. Перехідні фації. Геосинклінальні формації. 
Формації платформ. Формації перехідних орогенних областей . 
 
10. Періодичність та еволюція процесів утворення осадових порід. Еволюція 
карбонатних порід. Еволюція кременистих порід. Еволюція вуглеутворення. 
 
11. Фаціальний аналіз осадових відкладів. Методи фаціального аналізу. Літолого-
фаціальні карти та принципи їх будування. 
 
 
  
   
Лабораторні роботи. 

 
1.  Мінеральний  та хімічний склад осадових гірських порід. 
2. Текстури та структури осадових гірських порід. 
3. Мікроструктури осадових гірських порід та умови Їх утворення. 
4. Петрографічна характеристика групи уламкових осадових гірських порід. 
5. Петрографічна характеристика пелітових осадових гірських порід. 
6.  Мікроскопічне вивчення  уламкових осадових гірських порід. 
7. Петрографічна характеристика карбонатних  хемо- і біогенних осадових гірських порід 
 8.Петрографічна характеристика кременистих  хемо- і біогенних осадових гірських 
порід. 



9.  Мікроскопічне вивчення  карбонатних та кременистих осадових гірських порід. 
10. Петрографічна характеристика хемогенних залізистих та  глиноземистих осадових 
гірських порід 
11.  Петрографічна характеристика хемогенних фосфатних  та  марганцевистих осадових 
гірських порід. 
12.  Петрографічна характеристика евапоритів. 
13.  Петрографічна характеристика біогенних гірських порід – каустобіолітів. 
14. Проведення літофаціального аналізу розрізу морських відкладів Чорного моря. 

  
Рекомендована література  

 
Основна література 

 
1. Сливна О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Літологія» для студентів 

напряму підготовки 0707 Геологія (електронна версія). 
2. Сливна О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робот з 

дисципліни «Літологія» для студентів напряму підготовки 0707 Геологія 
(електронна версія). 

3. Логвиненко Н.В.  Петрография осадочных пород (с основами методики  
исследования). Учебник для студентов геолог. спец. вузов .- 3е изд. - М.: Высш. 
шк., 1984. - 416 с.  

4. Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: 
Учебн. пособие для вузов. - Л: Недра, 1986. 240 с. 

5. Белоусова О. H., Михина В. В. Общий курс петрографии. М., «Недра», 
1972, 344 с. 

Додаткова література 
 

1.Справочник по литологии (под редакцией Н.Б. Вассоевича и др) - М.:Недра, 
1983. – 509 с. 
 
 


