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Ê.: ²ÃÍ ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2006. � 430 ñ.

Äèêàíü Í. ². Íåîãåí-÷åòâåðòèíí³ îñòðàêîäè Ïðèêàðïàòòÿ. � Ê.: ×åòâåðòà õâèëÿ,
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Âèçíàíîþ òà ñâîº÷àñíîþ ïîä³ºþ â ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ ïàëåîíòîëîã³÷íî¿ íàóêè º âèõ³ä ó ñâ³ò, çà ñïðè-
ÿííÿ ²íñòèòóòó ãåîëîã³÷íèõ íàóê, ìîíîãðàô³é äîêòîðà
ãåîëîã³÷íèõ íàóê Í. ². Äèêàíü �Ñèñòåìàòèêà ÷åòâåðòèííèõ
îñòðàêîä Óêðà¿íè� (2006 ð.) òà �Íåîãåí-÷åòâåðòèíí³ îñòðà-
êîäè Ïðèêàðïàòòÿ� (2008 ð.), ï³ä ðåäàêö³ºþ àêàäåì³êà
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè Ï. Ô. Ãîæèêà.

Îñòðàêîäè íàëåæàòü äî îäí³º¿ ç³ ñòðàòèãðàô³÷íî âàæ-
ëèâèõ ãðóï âèêîïíèõ îðãàí³çì³â, ÿêà â³äçíà÷àºòüñÿ øèðî-
êèì ñïåêòðîì ³íôîðìàòèâíîñò³, îñê³ëüêè ïîøèðåíà â ð³ç-
íèõ òèïàõ ïîð³ä ìîðñüêîãî, ñóáìîðñüêîãî ³ êîíòèíåí-
òàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Öå äîçâîëÿº íå ò³ëüêè âèçíà÷àòè
â³ê âì³ñíèõ ïîð³ä, àëå é ïðîâîäèòè êîðåëÿö³þ ð³çíîôàö³-
àëüíèõ òîâù. Çäàòí³ñòü öèõ îðãàí³çì³â øâèäêî ðåàãóâàòè
íà âïëèâ ÷èííèê³â ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ â³äêðèâàº øè-

ðîê³ ìîæëèâîñò³ ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïàëåîá³îãåîãðàô³÷íèõ òà ïàëåîåêîëîã³÷íèõ
ðåêîíñòðóêö³é. Öÿ ãðóïà ïðèâåðòàëà óâàãó áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â, é îñòðàêîäîëîã³÷íèé
ìåòîä ÿê òàêèé ñôîðìóâàâñÿ ùå â 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Íà ñüîãîäí³ ìîæíà
êîíñòàòóâàòè çíà÷í³ íàäáàííÿ â ãàëóç³ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ îñòðàêîäîëîã³¿, ùî
ãðóíòóþòüñÿ íà âåëè÷åçíîìó ôàêòè÷íîìó ìàòåð³àë³, âèêëàäåíîìó àâòîðêîþ â ìîíî-
ãðàô³¿ �Ñèñòåìàòèêà ÷åòâåðòèííèõ îñòðàêîä Óêðà¿íè�. Ïðîòå îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ïîì³òíå çíèæåííÿ àêòóàëüíîñò³ îñòðàêîäîëîã³÷íîãî ìåòîäó òà éîãî âèêîðèñ-
òàííÿ â ïðàêòèö³ ãåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Àâòîðêà ìîíîãðàô³¿ ââàæàº öå íàñë³äêîì
ï³äâèùåíîãî ñóá�ºêòèâ³çìó ïðè âèçíà÷åíí³ òàêñîíîì³÷íî¿ êàòåãîð³¿ �âèä�, ùî ïðèçâåëî
äî íåâèïðàâäàíî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ òàêñîí³â. Êð³ì òîãî, â³äñóòí³ñòü ºäèíî¿ çàãàëüíî-
âèçíàíî¿ òåðì³íîëîã³¿ íå ñïðèÿº òî÷í³é ä³àãíîñòèö³ âèäó, ÿêèé º îñíîâîþ á³îñòðàòèãðà-
ô³÷íèõ ðîç÷ëåíóâàíü òà ³íøèõ ãåîëîã³÷íèõ ³íòåðïðåòàö³é. Ìîæíà íàçâàòè ùå ö³ëó íèçêó
ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ãîñòðî äèñêóñ³éíèõ, ç ðîçãëÿäîì ÿêèõ ïîâ�ÿçàíèé ïîäàëüøèé ðîç-
âèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ îñòðàêîäîëîã³¿. Îêðåì³ ç íèõ ³ çíàéøëè ñâîº íàóêîâî îáãðóíòîâàíå
âèð³øåííÿ â ïðàö³ Í. ². Äèêàíü.

Ìîíîãðàô³ÿ �Ñèñòåìàòèêà ÷åòâåðòèííèõ îñòðàêîä Óêðà¿íè� ïðèñâÿ÷åíà òàêñîíî-
ì³¿, ñèñòåìàòèö³ ³ ä³àãíîñòèö³ ÷åòâåðòèííèõ îñòðàêîä ³ º ïåðøèì ïàëåîíòîëîã³÷íèì
äîñë³äæåííÿì, âèêîíàíèì ç ºäèíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîçèö³é òà ïðèíöèï³â êëàñèô³êàö³¿.
Ó ¿¿ îñíîâó ïîêëàäåíèé àíàë³ç âåëè÷åçíîãî ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé îõîïëþº ÿê
âèêîïí³ îñòðàêîäè, âñòàíîâëåí³ â ÷åòâåðòèííèõ â³äêëàäàõ, òàê ³ ò³, ùî æèâóòü ó ñó÷àñíèõ
âîäîéìàõ.

Âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îíòîãåí³÷íîãî ðîçâèòêó îñòðàêîä äîçâîëèëî ïîáóäóâàòè
ñõåìè ô³ëîãåíåòè÷íèõ çâ�ÿçê³â äëÿ ðîäèí, ï³äðîäèí ³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì òàêñîí³â
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морських і прісноводних організмів від кембрію до голоцену. Уперше для ряду Podo-
copida уніфіковано систему таксономічних ознак ланцюга “ряд–вид” та розроблено 
схему класифікації, критерії якої ґрунтуються на встановленні таксономічного значення 
кожного морфологічного елемента (усього описано 45 морфологічних елементів). 
Наглядності та інформативності теоретичним розділам монографії додають розмаїті 
ілюстрації – таблиці, схеми, малюнки. Фактологічною базою проведених досліджень є 
детальний опис 91 виду четвертинних остракод, ілюстрований палеонтологічним 
атласом із зображеннями черепашок окремих форм та деталей їхньої морфоструктури, 
вивчених під електронно-сканувальним мікроскопом. Визначення викопних остракод 
значно полегшило авторці побудувати визначальні ключі з допомогою порівняльно-
морфологічного аналізу елементів зовнішньої і внутрішньої будови черепашки з ураху-
ванням діагнозу мінливості. Алгоритмом ключа є почергова диференціація діагнос-
тичних ознак таксонів до остаточного їхнього визначення.

Цінною працею з цієї геологічної тематики є наступна книга авторки “Неоген-
четвертинні остракоди Прикарпаття”, що вийшла з друку 2008 р. У ній уперше систе-
матично визначені та монографічно описані викопні неоген-четвертинні остракоди 
родин Cytheridac та Cyprididac ряду Podocopida, що поширені на Подільській окраїні 
Східноєвропейської платформи. Встановлено ознаки статевого диморфізму та діапазон 
індивідуальної мінливості видів, а також з’ясовано їхнє стратиграфічне та географічне 
розповсюдження. Авторка досконало вивчила класичний розріз неогенових та квартетних 
відкладів, відслонених у районі м. Скала Подільська та с. Буряківці (Тернопільська обл.), 
і подала монографічний опис фауністичних решток, проілюструвавши їхню будову та 
морфоструктуру вдало виконаними світлинами.

Розглянуті монографії Н. І. Дикань з багатьох поглядів є новаторськими працями 
та цінним внеском у геологічну науку. Вони адекватно висвітлюють вагомі результати 
палеонтологічних досліджень, що проводяться на високому науковому рівні в Інституті 
геологічних наук Національної академії наук України та відображають плідну діяльність 
Палеонтологічного товариства Національної академії наук України.

Член-кореспондент НАН України 
Юрій СЕНЬКОВСЬКИЙ,

Людмила ПОНОМАРЬОВА

Інститут геології і геохімії 
горючих копалин НАН України
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