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ВСТУП 

Навчальна дисципліна  Екологічна гідрогеологія є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія», спеціальності  8.04010302  «Гідрогеологія». 
Дана дисципліна за вибором навчального закладу.  
Викладається в 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі 144 год.  
 (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 51 год., практичні –  17 год, лабораторні, 
семінарські заняття – 0 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2 
змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета навчальної дисципліни «Екологічна гідрогеологія» полягає в необхід-
ності науково та методично розкрити основи екологічної гідрогеології, розгляну-
ти вплив природних та техногенно змінених гідрогеологічних умов на біосферу та 
перш за все на людину, гідрогеологічні аспекти зміни властивостей геологічного 
середовища під впливом людської діяльності, принципи прогнозування та профі-
лактичні заходи впливу на підземні води, принципи охорони та раціонального ви-
користання підземної гідросфери, стратегію геологічного вивчення та викорис-
тання питних підземних вод для водопостачання населення тощо. 

Основна задача навчальної дисципліни «Екологічна гідрогеологія» – озна-
йомлення студентів із основними видами впливу на підземну гідросферу та впли-
ву підземної гідросфери на біосферу. 

Об’єкт вивчення – прісні підземні води, як чинник впливу на існування і 
розвиток біосфери в умовах техногенезу. 

Предметом вивчення – вплив природних та техногенних гідрогеологічних 
умов на біосферу та перш за все на людину, гідрогеологічні аспекти зміни власти-
востей геологічного середовища під впливом людської діяльності, прогноз та по-
передження негативного впливу на підземні води, принципи охорони та раціона-
льного використання підземної гідросфери. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з 2 модулів. Перший 
модуль складається з 7 тем, другий – з 6. Детальніше структура навчальної дис-
ципліни, тематичний план лекцій і лабораторних занять викладені в таблиці на 
стор. 7. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
– теоретичний матеріал в обсязі всього курсу "Екологічна гідрогеологія", що 

передбачений навчальною програмою дисципліни; 
– основні нормативні документи України, що регламентують якісний склад 

підземних вод; 
– проблеми освоєння і раціонального використання енергетичного потенці-

алу України та її регіонів; 
– основи стратегії геологічного вивчення та використання питних підземних 
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вод для водопостачання населення України; 
– значення хімічного складу води при її використанні; 
– особливості впливу забруднення підземних вод на оточуюче середовище. 
вміти: 
– застосовувати набуті знання з метою запобігання або мінімізації негатив-

ного впливу на підземну гідросферу. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців – 

вивчення дисципліни наближає студентів до узагальнення та аналізу матеріалу 
вивченого на попередніх курсах та спрямовує набуті знання на вирішення важли-
вих завдань забезпечення підземними водами належної якості. 

Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології», «Основ гідро-
геології», «Динаміки підземних вод», «Гідрогеохімії», «Екології». Набуті знання 
будуть корисні при написанні кваліфікаційної роботи магістра та в подальшій на-
уково-практичній діяльності. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 8–13. Обов’язковим для заліку є виконання письмових самостійних робіт. 
Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ2 
 Min - 10 балів Max- 30 балів Min - 10 балів Max- 30 балів 
Самостійна робота 5 15 5 15 
Модульна контрольна 
робота 1 5 15   
Модульна контрольна 
робота 2   5 15 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, не допускаються до заліку і вважаються таки-
ми, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з дисцип-
ліни «Екологічна гідрогеологія». 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та пере-
здачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального проце-
су» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
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 1 - 34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дис-
ципліни; 

 35 - 59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60 - 64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65 - 74 відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);  
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 

4 добре 

65 – 74 
60 – 64 

3 задовільно 

35 – 59 2 незадовільно 
1 – 34   
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 
Змістовий модуль № 1. Підземні води як чинник впливу на існування і роз-
виток біосфери в умовах техногенезу 
Тема 1. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт вивчення. Предмет вивчення. 
Задачі дисципліни. (4 год). 
Тема 2. Основні компоненти складу прісних підземних вод. Основні процеси, які 
визначають умови формування хімічного складу прісних підземних вод. (10 год). 
Тема 3. Значення хімічного складу води при її використанні. (9 год). 
Тема 4. Основні нормативні документи України та Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я, які регламентують склад питних вод. (9 год). 
Тема 5. Екзогенні гіпер- та гіпомікроелементози. Класифікація підземних питних 
вод за якістю. (8 год). 
Тема 6. Комплексні методи оцінки якості підземних вод. (12 год). 
Тема 7. Вплив забруднення підземних вод на оточуюче середовище. (10 год). 
 
Змістовий модуль № 2. Принципи охорони та раціонального використання 
підземної гідросфери. 
Тема 8. Види та методи еколого-гідрогеологічних досліджень. (11 год). 
Тема 9. Моніторинг складу підземних вод. (10 год). 
Тема 10. Принципи еколого-гідрогеологічного картування. Прогнозні моделі. (14 
год). 
Тема 11. Мінімізація негативного впливу на підземну гідросферу. (12 год). 
Тема 12. Складові енергетичного потенціалу України та її регіонів: проблеми 
освоєння і раціонального використання. (9 год). 
Тема 13. Стратегія геологічного вивчення та використання ресурсів питних під-
земних вод для водопостачання населення України. (22 год). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

Кількість годин № 
теми Назва лекції 

лекції прак-
тичні 

самост. 
робота 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль №1. Підземні води як чинник впливу на існування і розвиток біо-
сфери в умовах техногенезу 

1. Тема 1. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт вивчення. 
Предмет вивчення. Задачі дисципліни. 2  2 

2. 
Тема 2. Основні компоненти складу прісних підземних вод. Ос-
новні процеси, які визначають умови формування хімічного 
складу прісних підземних вод. 

4  6 

3. Тема 3. Значення хімічного складу води при її використанні. 2 2 5 

4. 
Тема 4. Основні нормативні документи України та Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, які регламентують склад питних 
вод. 

4  5 

5. Тема 5. Екзогенні гіпер- та гіпомікроелементози. Класифікація 
підземних питних вод за якістю. 2  6 

6. Тема 6. Комплексні методи оцінки якості підземних вод. 4 2 6 

7. Тема 7. Вплив забруднення підземних вод на оточуюче середо-
вище. 4  6 

 Модульна  контрольна робота № 1  2  
Змістовий модуль №2. Принципи охорони та раціонального використання підземної 
гідросфери. 

8. Тема 8. Види та методи еколого-гідрогеологічних досліджень 4 2 5 

9. Тема 9. Моніторинг складу підземних вод. 4  6 

10. Тема 10. Принципи еколого-гідрогеологічного картування. 
Прогнозні моделі. 4 2 8 

11. Тема 11. Мінімізація негативного впливу на підземну гідросфе-
ру. 4 2 6 

12. Тема 12. Складові енергетичного потенціалу України та її регі-
онів: проблеми освоєння і раціонального використання. 4  5 

13. 
Тема 13. Стратегія геологічного вивчення та використання ре-
сурсів питних підземних вод для водопостачання населення 
України. 

9 3 10 

 Модульна контрольна робота № 2  2  
Залік    
ВСЬОГО 51 17 76 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі: 
Лекції  –  51 год. 
Практичні – 17 год. 
Самостійна робота – 76 год. 
*– модульні контрольні роботи виконуються за рахунок практичних занять 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт вивчення. Предмет 

вивчення. Задачі дисципліни – 2 години. 
Лекція 1. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт вивчення. Пред-

мет вивчення. Задачі дисципліни – 2 години. 
Вступ до екологічної гідрогеології. Визначаються основні поняття, предме-

ту, об’єкту вивчення науки, визначаються мета й задачі, що вирішує екологічна 
геологія. 

Вода є однією з найбільш розповсюджених речовин в природі, представляє 
собою унікальну сполуку, завдяки якій на Землі зародилось та існує таке явище, 
як Життя, все те що ми називаємо біосферою. Прісні підземні води являються ос-
новним об’єктом вивчення екологічної гідрогеології. Екологічну гідрогеологію 
можна визначити як науку про роль гідрогеологічних умов в існуванні та розвит-
ку біосфери при негативному впливі техногенезу. 

Основними предметами вивчення екологічної гідрогеології являються: 
вплив природних та техногенних гідрогеологічних умов на біосферу та перш за 
все на людину; гідрогеологічні аспекти зміни властивостей геологічного середо-
вища під впливом людської діяльності; прогноз та профілактика негативного 
впливу на підземні води; принципи охорони та раціонального використання під-
земної гідросфери. 

Екологічна гідрогеологія являється комплексною, міждисциплінарною нау-
кою, яка охоплює цілий ряд розділів гідрогеології, екології, токсикології, хімії, 
радіоекології та інших наук. 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Дати відповідь на питання "Чому екологічна гідрогеологія є комплексною 

наукою?" 
Література: 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
 
Тема 2. Основні компоненти складу прісних підземних вод. Основні 

процеси, які визначають умови формування хімічного складу прісних підзе-
мних вод – 4 години.  
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Лекція 2. Основні компоненти складу прісних підземних вод. Основні 
процеси, які визначають умови формування хімічного складу прісних підзе-
мних вод – 4 години.  

Дається характеристика основних складових підземних вод. Описуються 
основні процеси, які визначають умови формування хімічного складу прісних під-
земних вод. Розкривається поняття геохімічних бар’єрів. 

Основні компоненти складу прісних підземних вод: неорганічні речовини, 
макро- та мікрокомпоненти, органічні речовини, мікроорганізми, гази. Основні 
процеси, які визначають умови формування хімічного складу прісних підземних 
вод. Міграція речовин в підземних водах. Процеси самоочищення. Геохімічні 
бар’єри: окислювальний, відновлювальний, лужний гідролітичний, лужно-
карбонатний, сульфідний, сорбційний гідроксидний, сорбційний глинистий. 

Завдання для самостійної роботи (2 години). 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати приклади формування родовищ корисних копалин на геохі-

мічних бар'єрах. 
Література: 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
 
Тема 3. Значення хімічного складу води при її використанні – 2 години. 

Лекція 3. Значення хімічного складу води при її використанні – 2 години. 
Розкривається поняття "якість" підземних вод, що використовуються для 

питного водопостачання. Дається характеристика принципів і методи визначення 
гранично допустимих концентрацій елементів у підземних водах. 

Поняття "якість" для підземних вод, які використовуються для питного во-
допостачання. Принципи та методи визначення значень гранично допустимих 
концентрацій.  

Завдання для самостійної роботи (5 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Екологічна ємність гідрогеосистем". 
Література: 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
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3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
 
Тема 4. Основні нормативні документи України та Всесвітньої органі-

зації охорони здоров’я, які регламентують склад питних вод – 4 години.  
Лекція 4. Основні нормативні документи України та Всесвітньої орга-

нізації охорони здоров’я, які регламентують склад питних вод – 4 години.  
Дається характеристика та порівняння нормативно-правової бази, що регла-

ментує склад підземних вод на Україні та в Світі. 
ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за ка-

чеством". ГОСТ 13273-88 "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-
столовые". ДСанПІН 383 від 23.12.1996 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-питного водопостачання". 

Міжнародні норми якості питної води розробляються Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я. 

Чотиритомник “Вредные химические вещества" містить дані про ГДК. Хі-
мічна класифікація та деякі фізичні та хіміко-аналітичні властивості близько 1000 
нормованих у водах органічних сполук представленні в довіднику "Основные 
свойства нормируемых в водах органических соединений". Там же дані структур-
ні формули цих комплексів, їх ГДК, обмежуючі ознаки шкідливості (необхідні 
при виборі найбільш небезпечних речовин для контролю та враховується при од-
ночасному складі шкідливих речовин), молекулярна маса, агрегатний стан, деякі 
фізичні константи, розчинність, стійкість, область застосування. 

Завдання для самостійної роботи (5 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Поняття про гідрогеосистеми. Типи гі-

дрогеосистем". 
Література: 
1. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
 
Тема 5. Екзогенні гіпер- та гіпомікроелементози. Класифікація підзем-

них питних вод за якістю – 2 години. 
Лекція 5. Екзогенні гіпер- та гіпомікроелементози. Класифікація підзе-

мних питних вод за якістю – 2 години. 
Описуються медичні проблеми, пов’язані з підвищеним або пониженим 

вмістом різних мікроелементів середовища проживання організмів, в першу чергу 
у воді та геологічному середовищі в цілому. Описуються біологічно активні еле-
менти. визначаються принципи класифікації питних підземних вод за якістю. 
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Медики виділяють цілу групу захворювань, що пов’язані з підвищеним або 
пониженим вмістом різних мікроелементів середовища проживання організмів, в 
першу чергу у воді та геологічному середовищі в цілому. Це так звані екзогенні 
первинні гіпер- та гіпомікроелементози. Біологічно активні елементи. Негативний 
вплив малих концентрацій ессенціальних елементів в питній воді. Класифікація 
підземних питних вод за якістю. В основу одного із можливих підходів до визна-
чення рекомендованих оптимальних концентрацій більшості біологічно активних 
елементів можна покласти результати статистичних досліджень про середньодо-
бову потребу в них людини та співвідношення їх надходження в організм разом з 
їжею, водою та повітрям. За максимальну рекомендовану концентрацію елементів 
у воді можна прийняти вміст його в одному літрі в кількості 5% від середньодо-
бової норми людини. 

Якщо кількість води не відповідає нормам ГОСТ, їх класифікація може бути 
проведена за принципом складності технології, яка потребує очищення для вида-
лення компонентів, вміст яких перевищує ГДК. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Вплив мікроелементів у питних підзем-

них водах на здоров’я населення, що їх споживають". 
Література: 
1. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
2. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

3. Вступ до медичної геології / За редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – 
К.: Вид-во "Академпрес", 2010. У 2-х томах. 

 
Тема 6. Комплексні методи оцінки якості підземних вод – 4 години.  
Лекція 6. Комплексні методи оцінки якості підземних вод – 4 години.  
Комплексні методи оцінки якості підземних вод. Сумарна токсикологічна 

оцінка води, засновану на поєднані різноманітних методів біотестування. Біотес-
тування представляє собою методичний прийом, заснований на оцінці дії фактору 
середовища, також токсичного, на організм, його окрему функцію чи систему ор-
ганізмів. При визначенні токсичності води аналізуються різноманітні види реакції 
тест-об’єктів  при взаємодії з пробою, з якою проводять аналізи. Наприклад: 1) 
виживання та родючість рачка дафнія магна; 2) рухова активність інфузорії, вихід 
організмів із зони впливу хімічних речовин (хемотаксис); 3) кількісна реєстрація 
зміни інтенсивності та ступеня реалізації ряду поведінкових реакцій брюхоногих 
молюсків; 4) реакція біолюмінесценції бактерій, що світяться; 5) біоелектричні 
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реакції водоростів (зміна електропровідності мембрани кліток); 6) змістова реак-
ція бактерій. 

Методи біотестування з деякими тест-організмами. 
За цілями біологічні методи можна розділити на дві групи: універсальні ме-

тоди оцінки загальної токсичності вод та методи індикації у воді визначених за-
брудників. Питання вибору оптимальних термінів тестування. Чутливість органі-
зму. Резистентність організму. 

Найбільш перспективними тест-організмами є безхребетні гідробіонти, на-
приклад, ракоподібні та брюхоногі молюски. 

Більшість методів біотестування розроблено для поверхневих вод з більшим 
вмістом розчинного кисню. Актуальною задачею представляється виділення двох-
трьох найбільш простих та ефективних методів для визначення в підземних водах 
токсикантів та введення цих методів в ГОСТ. Описуються методи біотестування. 
Цілі біологічних методів. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Методи дослідження якості підземних 

вод". 
Література: 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
 

Тема 7. Вплив забруднення підземних вод на оточуюче середовище – 4 год. 
Лекція 7. Вплив забруднення підземних вод на оточуюче середовище – 
4 години. 

Виконується аналіз розподілу найважливіших нормованих хімічних елемен-
тів в маломінералізованих підземних водах. Описуються наслідки забруднення 
підземних вод. Визначається характеристика основних видів техногенного впливу 
на підземні води. 

Вплив забруднення підземних вод на оточуюче середовище. 
Аналіз розподілу найважливіших нормованих хімічних елементів в маломі-

нералізованих підземних водах. Поняття про забруднення підземних вод. Взаємо-
зв’язок гідродинамічного та гідрохімічного режимів підземних вод. Характерис-
тика гідрогеологічних властивостей найбільш поширених забруднювачів: неорга-
нічні речовини, органічні речовини, радіоактивні речовини. Біологічне забруд-
нення підземних вод. Наслідки забруднення підземних вод. 
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Характеристика основних видів техногенного впливу на підземні води. За-
хищеність підземних вод. 

Вплив на підземні води гірничодобувної промисловості. Вплив промисло-
вості на підземні води. Зміни гідрохімічних умов на урбанізованих територіях. 
Вплив на підземні води сільськогосподарського виробництва і гідрохімічних спо-
руд. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Гідрогеологічні дослідження у зв’язку з 

охороною підземних вод". 
Література: 
1. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
2. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
3. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 
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Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Основні поняття екології, як міждисціплінарної науки. 
2. Основні глобальні та регіональні екологічні проблеми. 
3. Вчення про гідрогеосистеми. 
4. Типи гідрогеосистем. 
5. Поняття про екологічну ємність гідрогеосистем. 
6. Гідрогеологічні основи охорони підземних вод від забруднення та виснаження. 
7. Сценарії розвитку біосфери у зв’язку з її деградацією та обмеженими водними 

ресурсами. 
8. Геологічні та гідрогеологічні процеси. 
9. Особливості зміни рівнів та забруднення підземних вод. Особливості забруд-

нення підземних вод. 
10. Принципи типізації території по впливу факторів на режим підземних вод. 
11. Забруднення підземних вод промисловими та комунальними відходами. 
12. Забруднення підземних вод радіоактивними речовинами. 
13. Забруднення підземних вод в наслідок Чорнобильської аварії. 
14. Забруднення підземних вод в гірничодобувних районах. 
15. Типізація умов забруднення. 
16. Забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами. 
17. Умови забруднення підземних вод у районах добування, транспортування та 

зберігання нафти, нафтопродуктів.  
18. Забруднення підземних вод в сільськогосподарських районах. 
19. Забруднення підземних вод добривами, пестицидами, відходами тваринництва 

та стоками силосу. 
20. Вплив забруднення атмосферних опадів та ґрунтів на підземні води. 
21. Вплив кислотних дощів на навколишнє середовище. 
22. Міграція забруднюючих речовин в підземних водах. Моделі міграції. 
23. Гідрогеологічне обґрунтування охорони підземних вод від забруднення. 

 
Рекомендована література до модульної контрольної роботи 1. 

1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая гидро-
геология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
4. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. – М.: Недра, 1978. – 320 с. 
5. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 
т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Букрек, 2011. 
6. Вступ до медичної геології / За редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: 
Вид-во "Академпрес", 2010. У 2-х томах. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Принципи охорони та раціонального вико-

ристання підземної гідросфери. 
Тема 8. Види та методи еколого-гідрогеологічних досліджень – 4 години.  
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Лекція 8. Види та методи еколого-гідрогеологічних досліджень – 4 години.  
Описуються види і методи еколого-гідрогеологічних досліджень. Визнача-

ються задачі еколого-гідрогеологічних досліджень. 
Еколого- гідрогеологічних дослідження повинні бути направлені на вирі-

шення наступних основних задач: оцінка природного гідрохімічного складу під-
земних вод з точки зору їх екологічної якості, попередження і раніше виявлення 
забруднення підземних вод, прогноз зміни якості води в природних і техногенних 
умовах, оцінка наслідків різних робіт, пов’язаних із змінами рівня підземних вод, 
гідравлічне обумовлення водоохоронних дій, здійснення контролю за охороною 
підземних вод і рівнів їх забруднення. Польова і камеральну стадії еколого-
гідрогеологічних досліджень. 

Завдання для самостійної роботи (5 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Написати реферат на тему "Сучасний стан еколого-гідрогеологічних до-

сліджень в Україні. 
Література: 
1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

 
Тема 9. Моніторинг складу підземних вод – 4 години. 
Лекція 9. Моніторинг складу підземних вод – 4 години. 
Розкривається поняття "моніторингу". Визначаються принципи організації 

системи моніторингу підземних вод. Описуються види моніторингу. 
Моніторинг – спостереження за режимом підземних вод, а особливо за їх 

якісним станом. Організація моніторингу підземних вод. Фоновий стан підземних 
вод. Регіональній спостережна сітка. Спеціалізована спостережна сітка. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему "Інформаційне забезпечення моніторингу 

підземних вод". 
Література: 
1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

 
Тема 10. Принципи еколого-гідрогеологічного картування. Прогнозні 

моделі – 4 години. 
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Лекція 10. Принципи еколого-гідрогеологічного картування. Прогнозні 

моделі – 4 години. 
Визначаються основні принципи еколого-гідрогеологічного картування та 

його мета. Розкриваються особливості та труднощі, що виникають при організації 
еколого-гідрогеологічного картування, розглядається методика складання карт, 
мета картографування, на прикладах описуються види карт. Розглядаються гідро-
динамічні і гідрохімічні типи прогнозних моделей. 

Метою регіональних еколого-гідрогеологічних досліджень є гідрогеологічне 
і соціально-економічне забезпечення охорони та раціонального  дослідження як 
підземних вод частково, так і водних ресурсів і геологічного середовища в цілому. 
При цьому необхідно враховувати природні особливості досліджуваного району, 
існуючі господарські структури і перспективи освоєння території. Результати та-
ких досліджень відображаються, як правило, у вигляді комплекту зведених карт. 

Особливості і труднощі еколого-гідрогеологічного картування. Методика 
складання карт. основні принципи еколого-гідрогеологічного картування. Основ-
на мета складання комплекту карт. 

Карта видів господарської діяльності і потенційних забруднювачів підзем-
них вод. Карта ступеню захищеності підземних вод основних водоносних горизо-
нтів, що експлуатуються. Карта Хімічного складу і якості підземних вод основних 
водоносних горизонтів, що експлуатуються. Карта перспективності господарсько-
го використання підземних вод основних водоносних горизонтів, що експлуату-
ються. 

Прогнозні моделі. Типи прогнозних моделей: гідродинамічні і гідрохімічні. 
Задачі гідрогеохімічного моделювання 

Завдання для самостійної роботи (8 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Постійно-діючі моделі в гідрогеології". 
Література: 
1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 
гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академк-нига", 2007. – 397 с. 

 
Тема 11. Мінімізація негативного впливу на підземну гідросферу – 4 год. 
Лекція 11. Мінімізація негативного впливу на підземну гідросферу – 4 год. 

Розкривається поняття раціонального використання підземних вод. Розгля-
даються математичні методи для вирішення задач управління якістю і раціональ-
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ного використання ресурсів, реалізовані за допомогою комп’ютерних інформа-
ційних систем. 

Раціональне використання підземних вод. Використання математичних ме-
тодів для вирішення задач управління якістю і раціонального використання при-
родних, в тому числі і водних ресурсів. 

Одним із основних методів вирішення питань, пов’язаних з раціональним 
використанням підземних вод, являється застосування комп’ютерних інформа-
ційних систем, які дозволяють оцінити якість підземних вод, які використовують 
в різних цілях, наявність родовищ мінеральних і питних вод і видати рекомендації 
по їх раціональному використанню.  

Встановлення оптимальних розмірів платежів за водокористування. Вве-
дення оптимальних схем водокористування. 

Раціональне використання підземних вод не лише зменшить негативну дію 
на підземну гідросферу, але і дасть необхідні ресурси для проведення різних при-
родоохоронних заходів. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Проблеми раціонального використання 

питних підземних вод". 
Література: 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
4. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. – М.: Недра, 1978. – 320 с. 
5. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

6. Вступ до медичної геології / За редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – 
К.: Вид-во "Академпрес", 2010. У 2-х томах. 

 
Тема 12. Складові енергетичного потенціалу України та її регіонів: 

проблеми освоєння і раціонального використання – 4 години.  
Лекція 12. Складові енергетичного потенціалу України та її регіонів: 

проблеми освоєння і раціонального використання – 4 години.  
Розкриваються складові енергетичної безпеки України та її посилення. 
Енергетична безпека країни визначається наявністю власних ресурсів різних 

видів мінеральних енергоносіїв, рівнем їх ефективного і раціонального викорис-
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тання на основі впровадження передових технологій вилучення з продуктивних 
пластів, глибокої переробки і енергозбереження. Традиційні види палива. Вугле-
водні. Атомна енергетика. Відновлювальні та нетрадиційні джерела енергії. Гео-
термальні ресурси. Петрогеотермальна енергія. 

Завдання для самостійної роботи (5 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Світові тенденції до посилення енерге-

тичної безпеки". 
Література: 
1. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
2. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

 
Тема 13. Стратегія геологічного вивчення та використання ресурсів 

питних підземних вод для водопостачання населення України – 9 годин 
Лекція 13. Стратегія геологічного вивчення та використання ресурсів 

питних підземних вод для водопостачання населення України – 9 годин 
В Україні екологічна ситуація у сфері господарсько-питного водопостачан-

ням є вкрай небезпечною, що пояснюється значними недоліками господарського 
планування, екстенсивним веденням господарства, залишковим принципом виді-
лення коштів на водозахисні (й загалом на природоохоронні) заходи, низьким рів-
нем використання у водогосподарській практиці товарно-грошових відносин, не-
достатнім рівнем наукових досліджень у галузі водокористування, безконтроль-
ним розвитком енергетики, хімічної та металургійної промисловості без ураху-
вання місцевих умов. Тривалий час панував відомчий підхід до розміщення під-
приємств без належного екологічного обґрунтування. 

Системи централізованого питного водопостачання багатьох регіонів Укра-
їни використовують переважно поверхневі джерела: води Дніпра, Дністра, Пів-
денного Бугу, Сіверського Дінця, Десни та багатьох інших великих і малих річок 
України. За даними Мінприроди України, Мінрегіон України та МОЗ України, 
екологічний стан поверхневих вод останніми роками істотно погіршився. 

Головним чинником погіршення якості поверхневих джерел водопостачан-
ня є багаторічна незбалансована господарська діяльність на їх водозбірних пло-
щах. Найнебезпечнішою є екологічна ситуація, що склалась у басейні Дніпра, де 
сконцентровані водоємні промислові й сільськогосподарські підприємства, великі 
міста, об'єкти теплової та атомної енергетики, спостерігаються аномальна розора-
ність і геохімічне забруднення водозбірних ландшафтів. Аналогічним екологіч-
ним станом характеризується й багато інших річок України. Крім цього, більшість 
річок унаслідок суцільного зарегулювання (6 водосховищ на р. Дніпро, близько 
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28,5 тис. ставків, середніх і малих водосховищ) має уповільнений водообмін. До 
них надходять значні об'єми забруднених стоків (25–30 % і більше від загального 
об'єму стоку). 

Додатково якісний стан поверхневих вод України погіршується природними 
умовами формування підвищеної водності, спричиненими частими повенями, які 
привносять у поверхневі водотоки забруднювальні речовини різного походження 
із сільськогосподарських угідь, техногенних ландшафтів промислово-міських те-
риторій, зумовлюють нестабільність якісного складу поверхневих вод, усклад-
нюють роботу систем підготовки питної води, що подається комунальними водо-
проводами населенню, відповідно до вимог чинних гігієнічних нормативів. 

Альтернативним джерелом питного водопостачання населення України є 
напірні, захищені від прямих надходжень забруднювальних речовин підземні во-
ди, які мають стабільний у часі хімічний склад, фізико-хімічні та мікробіологічні 
показники. 

Сучасний стан недостатнього водопостачання населення з підземних дже-
рел і дефіцит фінансових можливостей для розвитку водогосподарського компле-
ксу України потребують поступового, послідовного й системного впровадження 
основних положень Стратегії геологічного вивчення та використання ресурсів пи-
тних підземних вод для водопостачання. 

Необхідність створення Стратегії зумовлена: 
 недостатнім використанням розвіданих запасів і прогнозних ресурсів 

підземних вод для питного водопостачання населення; 
 потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в 

окремих регіонах країни внаслідок низької якості питної води, в балансі якої пе-
реважають ресурси незахищених від техногенного забруднення поверхневих вод; 

 вищою якістю захищених підземних вод; 
 потребою економічної оптимізації систем видобування підземних вод 

на діючих водозабірних спорудах для скорочення експлуатаційних витрат; 
 необхідністю перегляду і вдосконалення законодавчих, нормативно-

правових, нормативних актів, які регламентують використання підземних вод для 
питного водопостачання населення; 

 сталим розвитком великих територіально-виробничих комплексів із 
незворотними негативними змінами екологічного стану більшості поверхневих 
водних об'єктів (гірничодобувні регіони, зрошування, землеробство тощо). 

 відсутністю систем централізованого питного водопостачання у бага-
тьох, переважно сільських, населених пунктах через віддаленість їх від поверхне-
вих джерел водопостачання й недостатню геологічну вивченість місцевих підзем-
них джерел водопостачання; 

 обмеженістю інвестицій, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних 
для геологічного вивчення і збільшення об'ємів використання підземних вод пит-
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ної якості. 
Мета Стратегії – визначення й обґрунтування шляхів розширення викори-

стання підземних вод для забезпечення населення України якісною питною водою 
з метою повного або часткового переходу господарсько-питного водопостачання 
на надійно захищені від забруднення підземні водні джерела; створення системи 
спеціального водопостачання міст в умовах надзвичайних ситуацій; забезпечення 
охорони підземних вод від забруднення і виснаження; підвищення еколого-
ресурсної безпеки систем питного водопостачання. 

Стратегія має забезпечити вирішення завдань шляхом обґрунтованого вибо-
ру основних принципів і напрямів гідрогеологічних досліджень, планування їх 
проведення, визначення цілей, складу та змісту завдань, необхідних для досяг-
нення в конкретних геолого-економічних умовах сформульованої кінцевої мети. 

За роки незалежності України лише в поодиноких випадках для водопоста-
чання великих міст (частково для Луганська, Маріуполя, Мелітополя) Державною 
комісією України по запасах корисних копалин затверджено (переоцінено) запаси 
родовищ питних підземних вод. В інших великих містах (Київ, Харків, Донецьк, 
Полтава та ін.) водозабори підземних питних вод працюють на запасах родовищ, 
затверджених у 1950–1970-х роках, нормативний термін затвердження яких (25 
років) давно минув. 

З тих пір гідрогеодинамічна, гідрогеохімічна, водогосподарська обстановки 
істотно змінились, значно зросло техногенне навантаження на поверхневі водні 
об'єкти, водозбірні ландшафти й геологічне середовище, що потребує розробки 
стратегічного підходу до проблеми переоцінювання запасів вод великих міст і ви-
значення потенційних джерел водопостачання на випадок непередбачених ситуа-
цій. 

Загальними особливостями оцінювання та використання експлуатаційних 
запасів підземних вод для водопостачання міст і промислово-міських агломерацій 
є: 

1) невідповідність сучасної потреби міст у воді потребам, що прийняті під 
час оцінювання запасів родовищ підземних вод (останні, як правило, істотно за-
вищені); 

2) невідповідність розрахункових схем експлуатації схемам, реалізованим у 
межах міст: передбачалось, що поодинокі водозабори будуть замінені на центра-
лізовані, влаштовані на екологічно чистих ділянках, що наразі фактично не вико-
нано; 

3) відсутність стратегії водозабезпечення міст підземними (найбільш захи-
щеними) водами на випадок непередбачених ситуацій; 

4) формування регіональних депресійних лійок, ускладнених локальними 
лійками та істотне техногенне навантаження на підземну гідросферу в межах міст, 
промислово-міських агломерацій; значне техногенне навантаження також усклад-
нює організацію зон санітарної охорони, потребує обмеження водовідбору; 
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5) експлуатуються підземні води як на ділянках надр із затвердженими за-
пасами, так і на ділянках, де запаси не пройшли державної експертизи, зокрема 
несанкціоновано розбурюються глибокі водоносні горизонти, використовуються 
підземні води для потреб приватних господарств, що спричинює інтенсифікацію 
процесів техногенного забруднення цільових водоносних горизонтів; 

6) мінливість кількості та якості підземних вод родовищ в процесі їх водо-
відбору потребує безперервності спостережень за їх режимом (моніторингу) для 
оцінювання можливості збереження діючих водозаборів на необмежену перспек-
тиву; однак режимна мережа спостережних свердловин розвинена недостатньо 
навіть на великих міських водозаборах і щорічно скорочується, що може призвес-
ти до ненадійних прогнозних розрахунків і виходу водозабірних споруд із ладу. 

Для переоцінювання запасів підземних вод, призначених для водопостачан-
ня міст і промислово-міських агломерацій потрібно вирішити такі завдання: 

1) аналіз (аудит) прогнозних ресурсів і розвіданих експлуатаційних запасів 
питних підземних вод, стану їх використання, визначення необхідних обсягів еко-
лого-гідрогеологічного довивчення; 

2) збір, аналіз і систематизація матеріалів щодо виконаних геолого-
знімальних і розвідувальних робіт на підземні води в містах, насамперед для їх 
водозабезпечення; 

3) рекогносцирувальне обстеження територій розміщення водозаборів, пе-
редпроектні прогнозні моделювання; 

4) аналіз даних режимних спостережень стану спостережної мережі сверд-
ловин, влаштованих у межах територій міст і промислово-міських агломерацій; 

5) наукові дослідження щодо вдосконалення системи моніторингу підзем-
них вод; 

6) оцінювання стану якості питних підземних вод (з одночасним оцінюван-
ням технічного стану свердловин і поясів суворого режиму зон санітарної охоро-
ни водозаборів) на територіях міст і промислово-міських агломерацій з виділен-
ням ділянок, несприятливих щодо якості підземних вод; 

7) оцінювання техногенного впливу на підземні води, захищеності й уразли-
вості підземних вод на територіях міст і промислово-міських агломерацій; 

8) обґрунтування й створення постійно діючих геофільтраційних (геомігра-
ційних) моделей великих міст і промислово-міських агломерацій для оптимізації 
використання підземних вод; 

9) розробка науково-технічного обґрунтування та проектно-кошторисної 
документації щодо введення в експлуатацію підземних джерел водозабезпечення 
й переоцінки експлуатаційних запасів підземних вод на діючих водозаборах міст і 
промислово-міських агломерацій; 

10) державна експертиза переоцінених запасів підземних вод у ДКЗ; 
11) наукові дослідження з оцінювання перспектив використання підземних 
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вод для промислового фасування в пляшки. 
Під час реалізації основних положень Стратегії необхідно забезпечити ком-

плексне вирішення низки проблем, серед яких: 
1) нераціональне використання водних ресурсів, у тім числі оцінених і роз-

віданих запасів питних підземних вод; 
2) наявність дефіциту водних ресурсів в окремих областях України, необ-

хідність збільшення запасів підземних вод у районах з недостатнім забезпеченням 
підземними водами, мало вивчених і повторно освоєних територій; 

3) невідповідність якості питної води на багатьох територіях гігієнічним но-
рмативам, недостатнє забезпечення населення централізованими системами водо-
постачання; 

4) контроль за станом підземних вод, керування їх експлуатацією та охоро-
ною від забруднення і виснаження; 

5) створення інвестиційної привабливості родовищ підземних вод для за-
безпечення їх своєчасного й ефективного освоєння; 

6) створення економічних важелів для забезпечення пріоритетності освоєн-
ня питних захищених підземних вод належної якості. 

Реалізація Стратегії сприятиме збалансованому соціально-економічному 
розвитку країни, підтриманню високого рівня продовольчої, промислової, енерге-
тичної безпеки, реалізації конституційних прав громадян на безпечне довкілля. 

Завдання для самостійної роботи (10 годин) 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми. 
2. Підготувати реферат на тему: "Сучасний стан експлуатаційних запасів 

питних підземних вод України". 
Література: 
1. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
1. Основні види водоохоронних заходів. 
2. Гідрогеологічні дослідження у зв’язку з охороною підземних вод. 
3. Виявлення та визначення осередків забруднення підземних вод. 
4. Принципи еколого-гідрогеологічного картографування. 
5. Постійно-діючі моделі. як засіб контролю і управління підземною гідросфе-

рою. 
6. Загальнодержавні, регіональні та локальні моніторинги підземних вод. 
7. Лабораторні та польові методи вивчення міграції підземних вод. 
8. Методи моделювання процесів забруднення підземних вод та водоохоронних 

заходів. 
9. Гідрогеосистеми вугільного гірничопромислового комплексу. 
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10. Гідрогеосистеми сірчаного та соляного комплексів. 
11. Гідрогеосистеми нафтогазового комплексу. 
12. Гідрогеосистеми залізодобувного гірничопромислового  комплексу. 
13. Необхідність розробки Стратегії геологічного вивчення та використання ре-

сурсів питних підземних вод для водопостачання населення України. 
Рекомендована література до модульної контрольної роботи 2. 

1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
4. Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. – М.: Недра, 1978. – 320 с. 
5. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-

чання: у 2 т. / За ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Бу-
крек, 2011. 

6. Вступ до медичної геології / За редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – 
К.: Вид-во "Академпрес", 2010. У 2-х томах. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

а) Основна література 
1. Плотников Н.Н. Экологическая гидрогеология, изд. МГУ, 1989 г. 
2. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая 

гидрогеология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. – 397 с: ил. 
3. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Спб.: СПбГУ, 1996. 
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5. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопоста-
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крек, 2011. 

6. Вступ до медичної геології / За редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – 
К.: Вид-во "Академпрес", 2010. У 2-х томах. 

б) Додаткова література 
1. Авицын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэ-

лементозы человека. М., 1991. 496с. 
2. Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л., 1970. 444 с. 
3. Бочевер Ф.М. и др. Охрана подземных вод от загрязнения, Москва, Не-

дра, 1979 г.  
4. Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопаснос-

ти по международным стандартам: Справ. изд./Под ред. С.А.Подлепы. М., 1992. 
389 с. 

5. Воронов А.Н., Шварц А.А. К вопросу об оценке качества пресных по-
дземных вод//Вестн. СПб. ун-та. Сер. 7. 1994. Вып. 4. 
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6. Вредные химические вещества: Справ.изд./Под ред. В.А.Филова и др. Л., 
1988-1990. Т. 1-4. 

7. Гавич М.К. Гидрогеодинамика. М., 1988. 349 с. 
8. Гавриленко В.В. Экологическая минералогия и геохимия месторожде-

ний полезных ископаемых. СПб., 1993. 150 с. 
9. Головко О. Енергетичне майбутнє держави// Урядовий кур'єр. – 2004, 10 

червня. 
10. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной 

среды. Л. 1987. 248 с. 
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рия. 1992. 282 с. 
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22. Ковальский В.В. Геохимическая среда, здоровье, болез-
ни//Физиологическая роль и практическое применение микроэлементов. Рига, 
1976. 

23. Когенерация в промышленности и коммунальной энергетике // Матер. 
міжнарод. конф. – К., 2004. – 243 с. 

24. Козлова Э.В., Воронов А.Н. Эколого-гидрогеологическое картирование 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт та предмет вивчення. 
2. Взаємозв’язок гідродинамічного та гідрохімічного режимів підземних вод.  
3. Геохімічний бар’єр. Поняття та види. 
4. Основні компоненти складу прісних підземних вод. 
5. Види та методи еколого-гідрогеологічних досліджень. 
6. Вплив промисловості на підземні води.  
7. Поняття про гідрогеосистеми. Типи гідрогеосистем. 
8. Міграція речовин в підземних водах. 
9. Забруднення підземних вод радіоактивними речовинами. 
10. Основні процеси, які визначають умови формування хімічного складу   
підземних вод.  
11. Комплексні методи оцінки якості підземних вод. 
12. Лабораторні та польові методи вивчення міграції підземних вод. 
13. Моніторинг стану підземних вод.  
14. Зміни гідрохімічних умов на урбанізованих територіях. 
15. Основні нормативні документи України, які регламентують склад питних вод.  
16. Якісна оцінка захищеності підземних вод. 
17. Лабораторні та польові методи вивчення міграції підземних вод. 
18. Вплив забруднення атмосферних опадів та ґрунтів на підземні води. 
19. Поняття про забруднення підземних вод. 
20. Принципи та методи визначення значень гранично допустимих концентрацій.  
21. Прогнозні моделі. Типи прогнозних моделей.  
22. Класифікація підземних питних вод за якістю. 
23. Виявлення та визначення осередків забруднення підземних вод. 
24. Вплив на підземні води гірничодобувної промисловості. 
25. Поняття "якість" для підземних вод, які використовуються для питного  водо-
постачання.  
26. Захищеність підземних вод. 
27. Принципи еколого-гідрогеологічного картографування. 
28. Мета й задачі, що вирішує екологічна гідрогеологія. 
29. Характеристика основних видів техногенного впливу на підземні води. 
30. Зміни гідрохімічних умов на урбанізованих територіях. 
31. Характеристика гідрогеологічних властивостей найбільш поширених 
забруднювачів. 
32. Комплексні методи оцінки якості підземних вод. 
33. Вплив на підземні води сільськогосподарського виробництва і гідрохімічних 
споруд. 
34. Основні компоненти складу прісних підземних вод. 
35. Класифікація підземних питних вод за якістю. 
36. Раціональне використання підземних вод. 
37. Міграція речовин в підземних водах. 
38. Постійно діючі моделі як засіб контролю і управління підземною 
гідросферою. 
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39. Вплив на підземні води гірничодобувної промисловості. 
40. Що вивчає екологічна гідрогеологія. Об’єкт та предмет вивчення. 
41. Основні нормативні документи України, які регламентують склад питних вод.  
42. Взаємозв’язок гідродинамічного та гідрохімічного режимів підземних вод.  
43. Основні процеси, які визначають умови формування хімічного складу прісних 
підземних вод.  
44. Лабораторні та польові методи вивчення міграції підземних вод. 
45. Вплив промисловості на підземні води. 
46. Системний підхід в екологічній гідрогеології. 
47. Види водоохоронних заходів. 
 
 

 


