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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Дослідно-фільтраційні спостереження» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія»  

Дана дисципліна нормативна блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». 

Викладається у 3 семестрі 2 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год.  
 (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 17 год., практичні 17 год. семінарські 
заняття – 0 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 38 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – надати базові знання студентам, що навчаються за 
ОКР бакалавр геології за спеціалізацією гідрогеологія, щодо основних підходів 
та методів виконання режимних спостережень і аналізу їх результатів; 
принципів та методів прогнозування режиму підземних вод, методів оцінки їх 
балансу та визначення фільтраційних параметрів за результатами спостережень. 

Завдання курсу – оволодіти методами вивчення режиму і балансу 
підземних вод, практичними підходами до проведення режимних спостережень, 
аналізу їх результатів з визначенням закономірностей змін показників режиму, 
складових балансу та фільтраційних параметрів; до виконання прогнозів на 
основі даних спостережень за режимом підземних вод. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з однієї теми, до якої входить чотири лекції. 
Другий модуль складається з трьох тем, до першої з яких входить одна лекція, 
до другої і третьої по дві. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

- поняття природного та порушеного режиму підземних вод; 
- режимоутворюючі фактори; 
- задачі вивчення природного та порушеного режиму при регіональних та 

спеціалізованих дослідженнях; 
- основні принципи організації та проведення спостережень із вивчення 

режиму підземних вод; 
- регіональні та локальні закономірності режиму ґрунтових та 

глибокозалягаючих підземних вод; 
- особливості балансових досліджень; 
- характер регіонального зв’язку елементів балансу ґрунтових вод з 

глибиною їх залягання; 
- методи розрахунку гідрогеологічних, в тому числі фільтраційних 

параметрів за даними режимних спостережень;  
- методи прогнозування режиму підземних вод 



вміти:  
- обладнати мережу спостережних пунктів та проводити режимні 

спостереження; 
- виконувати інтерпретацію та аналіз даних режимних спостережень; 
- визначати коефіцієнти рівнепровідності, гравітаційної водовіддачі порід, 

коефіцієнт вертикального водообміну, інфільтраційне живлення та деякі 
інші характеристики; 

- визначати фільтраційні параметри за даними простеження відновлення 
рівня підземних вод після зупинки відкачки; 

- розраховувати баланс ґрунтових вод; 
- виконувати прогнози режиму підземних вод. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). 

Спеціальна навчальна дисципліна „Дослідно-фільтраційні спостереження” є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня 
бакалавра геології за спеціалізацією гідрогеологія. Навчальна дисципліна 
“Дослідно-фільтраційні спостереження” забезпечує знаннями студентів, що 
навчаються за ОКР бакалавр геології за спеціалізацією гідрогеологія, по 
методах визначення елементів балансу та фільтраційних параметрів шляхом 
обробки даних режимних спостережень; знайомить студентів: з вимогами до 
організації та проведення режимних гідрогеологічних спостережень; задачами 
вивчення та аналізу режиму підземних вод, методами розрахунку балансу 
підземних вод та прогнозування їх режиму.  

Зв’язок з іншими дисциплінами.  
Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, продовжує і доповнює такі базові 

дисципліни, як «Методика гідрогеологічних досліджень», «Динаміка підземних 
вод», «Меліоративна гідрогеологія» і є основою для формування навичок 
польових гідрогеологічних спостережень та обробки їх результатів. Дисципліна 
«Дослідно-фільтраційні спостереження» є базовою для освоєння в подальшому 
таких дисциплін, як «Оцінка запасів підземних вод», «Планування та аналіз 
наукового експерименту». 



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

теми 2 - 4. Обов’язковим для іспиту є виконання всіх практичних робіт з отриманням 
не менше 20 балів (в т.ч. за контрольні роботи). 

       (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю:  
ЗМ1 ЗМ ІІ  

Min.–10 балів Max. – 30 балів Min. – 10  балів Max. – 30 балів 
Усна відповідь 1 3 - 3 
Виконання практичних робіт 5 15 6 15 
Модульна контрольна робота 1 4 12   
Модульна контрольна робота 2   4 12 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум  – 20 балів, не допускаються до заліку і вважаються 
такими, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на 
семестр з дисципліни «Дослідно-фільтраційні спостереження». 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

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

дисципліни; 
 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 іспиту)        
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 не задовільно 
1 – 34    



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1 Режим і баланс ґрунтових і напірних вод. 
Облаштування режимної мережі та обробка даних 
спостережень 

 
ТЕМА 1. Режим підземних вод та методика режимних спостережень (31 год.) 

Поняття про режим підземних вод, показники режиму; режимоформуючі 
чинники (РФ). Види режиму в залежності від визначаючих його факторів, 
хронології, тривалістю впливу РФ. Мета та завдання режимних спостережень. 
Цілі і задачі гідрогеологічних спостережень на осушуваних масивах. 
Характерні риси режиму ґрунтових та напірних вод. 

Основні показники режиму, що отримують безпосередньо при 
спостереженнях. Характерні параметри (характеристики) режиму, що 
отримують в результаті первиної обробки даних спостережень. 

Типи режиму підземних вод. Регіональні види режиму підземних вод 
Загальні вимоги до опорної мережі спостережних пунктів 
Вимоги до розміщення спеціалізованих спостережних мереж 
Розташування режимної спостережної мережі на меліоративних системах 
Вимоги до періодичності спостережень за природним режимом підземних 

вод 
Вимоги до спостережень за порушеним режимом підземних вод 
Задачі вивчення режиму підземних вод.  
Етапи обробки даних спостережень. Принципи обробки даних 

спостережень. 
Мета первинної обробки та характер апроксимації даних режимних 

спостережень. 
Спеціальна обробка даних режимних спостережень. 
Спеціалізовані спостереження за забрудненням підземних вод 

 
Змістовий модуль  2  Розрахунки  гідрогеологічних параметрів, балансу 

підземних вод та виконання прогнозів за даними 
режимних спостережень  

 
ТЕМА 2.  Розрахунки гідрогеологічних параметрів (10 год.) 

Розрахунки коефіцієнту рівнепровідності. Розрахунки коефіцієнту 
гравітаційної водовіддачі. Визначення коефіцієнту вертикального водообміну. 

 
ТЕМА 3. Принципи оцінки балансу підземних вод  (16 год.) 

Поняття про баланс підземних вод. Мета вивчення балансу підземних вод. 
Елементи водного балансу. Складання й аналіз рівняння водного балансу 

підземних вод. 



Методи вивчення балансу підземних вод. Метод гідродинамічного аналізу 
режиму підземних вод. Експериментальні методи. Лізиметричний метод 

 
 

ТЕМА 4. Прогнозування режиму підземних вод (15 год.) 
Прогнозування режиму ґрунтових вод на зрошуваних територіях 
Визначення витрат потоку при застосуванні чисельних методів. 
Визначення елементів водного балансу за даними балансових 

спостережень 
Прогнозування інфільтраційного живлення методом скінчених різниць за 

даними режимних спостережень. 
 
  
 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин 
№ 
п/п Назва  лекції 

лекції практ. 
роботи 

сам. 
роб. 

Змістовий модуль 1   Режим ґрунтових і напірних вод. Облаштування 
режимної мережі та обробка даних спостережень 

1 
Тема 1.  Режим підземних вод та методика 

режимних спостережень. 8 7 16 

 Модульна контрольна робота 1   2 
Змістовий модуль 2 Розрахунки  гідрогеологічних параметрів, балансу 

підземних вод та виконання прогнозів за даними режимних спостережень  
5 Тема 2.  Розрахунки гідрогеологічних параметрів 2 2 6 
6 Тема 3.  Принципи оцінки балансу підземних вод   4 4 8 
10 Тема 4.  Прогнозування режиму підземних вод 3 4 8 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 1   
 ВСЬОГО 17 171 38 

 
Загальний обсяг 72  год., в тому числі: 
Лекцій – 17 год. 
Практичних  – 17 год. 
Самостійна робота - 38 год. 

 

                                         
  Модульна контрольна робота проводиться лектором в позааудиторний час, під час самостійної роботи під 
керівництвом викладача 
   
1 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. „РЕЖИМ  ҐРУНТОВИХ І НАПІРНИХ ВОД. 

ОБЛАШТУВАННЯ РЕЖИМНОЇ МЕРЕЖІ ТА ОБРОБКА ДАНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ” 

 
ТЕМА 1: Режим підземних вод та методика режимних спостережень. (8 
год.) 

 
Лекція 1. Поняття про режим підземних вод та режимоформуючі 
фактори. Мета та завдання вивчення режиму і балансу підземних вод  – 
2 години. 

План лекції:  
 Поняття про режим підземних вод, показники режиму; 
 Режимоформуючі фактори (РФ). 
 Види режиму в залежності від визначаючих його факторів, 

хронології, тривалістю впливу РФ 
 Мета та завдання режимних спостережень 
 Цілі і задачі гідрогеологічних спостережень на осушуваних масивах 
 

Режим підземних вод – це зміни якісних та кількісних показників 
підземних вод в просторі та часі під впливом різноманітних чинників. До цих 
показників відносять: рівень, витрати, швидкість, температуру, в’язкість, 
хімічний, газовий та бактеріальний склад.  

Показники режиму можна об’єднати в три групи: а) гідродинамічні 
(рівень й витрата потоку підземних вод); б) гідрохімічні (мінералізація та 
вміст основних макро- і мікрокомпонентів у підземних водах, а також газів, 
органічної, мінеральної та живої речовини); в) геотермічні (температура 
підземних вод). 

Зміна цих показників розглядається в нерозривному зв'язку з тим 
геологічним середовищем, що містить підземні води. Режим 
глибокозалягаючих вод відрізняється сталістю показників а ґрунтових вод – 
чутливістю до змін гідрометеорологічної обстановки. В кожній природній 
обстановці або ландшафтно-кліматичній зоні режим ґрунтових вод зберігає свої 
особливості та має певні закономірності. 

Відповідно до того, за якими показниками проводять спостереження, 
виділяють гідрогеодинамічний, гідрогеохімічний та гідрогеотермічний типи 
режиму.  

Режимоутворюючими (режимоформуючими) факторами (РФ) 
називають фізичні величини, процеси, явища, які, змінюючись у часі самі, 
приводять до зміни стану підземних вод, або характеру та інтенсивності 
водообміну, що проявляється у змінах показників режиму. Вони можуть бити 
природними або штучними. Серед перших виділяють ендогенні (геологічні) та 
екзогенні (космічні, метеорологічні, гідрологічні, біологічні) фактори. Серед 
штучних чинників виділяють антропогенні, пов'язані з діяльністю самої 



людини, і техногенні, пов'язані із впливом інженерних споруд. До 
геологічних факторів відносять неотектоніку, вулканізм, землетруси, ерозію 
тощо; до космічних - сонячну активність, приливні сили Луни, планет; до 
метеорологічних - опади, температуру й вологість повітря, атмосферний тиск, 
випаровування; до гідрологічних - поверхневий та річковий стік; до 
біологічних - вплив рослинності, ґрунтів, живих організмів. 

Умови формування підземних вод та режимоутворюючі фактори можна 
поділити за динамікою мінливості на дві групи: 1) умовно статичні, які не 
змінюються тривалий час (потужність, величина водопровідності та ємності 
пласта тощо); 2) динамічні що змінюються достатньо інтенсивно 
(метеорологічні, гідрологічні фактори тощо),. 

Виділяються також основні та другорядні РФ. Основні є визначальними 
для режиму підземних вод на даний період спостережень. 

В залежності від характеру явищ і факторів, що визначають режим 
підземних вод, останній може бути: природним - формується під дією 
комплексу природних факторів (кліматичних, гідрогеологічних, геологічних, 
гідрологічних, космогенних та ін.); порушеним – обумовлений впливом 
різноманітних техногенних і антропогенних РФ інженерною діяльністю 
людини (меліорація, гідротехнічне будівництво, дія дренажних споруд та ін.) та 
змішаним (або слабо порушеним) - формується під дією як природних (їх вплив 
при цьому здебільшого переважає), так і штучних факторів. Природний режим 
виникає під впливом таких факторів, як інфільтрація атмосферних опадів, 
повені та паводки на ріках, коливання атмосферного тиску, припливи та 
відливи, сонячна активність тощо. 

Виділяють також існуючий (сучасний), прогнозний і ретроспективний 
(епігнозний) режими. 

За тривалістю впливів основних факторів виділяють добовий, 
сезонний, річний і багаторічний режими підземних вод. При вивченні 
природного режиму кажуть про його циклічність, маючи на увазі під цим 
деяку повторюваність у часі характеру тих змін, які спостерігаються в 
основних його показниках. Найчастіше багаторічна циклічність природного 
режиму пов'язана зі зміною сонячної активності та дією інших 
глобальних, космічних факторів. Вони обумовлюють зміну в 
багаторічному циклі маловодних років багатоводними й середніми за 
водністю роками. При аналізі режиму підземних вод (РПВ) 
користуються поняттям гідрологічний рік, що починається з тих 
місяців, коли запаси вологи в річкових басейнах і живлення підземних 
вод близькі до межі календарного року, мінімальні. Періодичність може 
спостерігатися також у змінах показників порушеного режиму підземних вод, 
якщо РФ характеризуються періодичною дією. 

 
Дослідження режиму підземних вод поділяють на: регіональні, що 

виявляють загальні регіональні закономірності формування режиму під дією 
природних факторів та локальні, які спрямовані на вивчення особливостей 



режиму, що формується під дією місцевих природних факторів та інженерної 
діяльності людини. 

Метою вивчення режиму підземних вод є з’ясування залежності 
показників режиму від режимоформуючих факторів, тобто встановлення 
об’єктивних законів формування підземних вод, їх пояснення і використання 
для визначення елементів балансу, фільтраційних параметрів та обґрунтування 
різного роду гідрогеологічних прогнозів. 

Вивчення природного режиму підземних вод виконується з метою 
вирішення таких завдань : 

1) виявлення умов формування підземних вод (оцінка живлення, 
розвантаження та впливу окремих режимоутворюючих факторів і процесів, 
визначення елементів водного балансу); 

2) вивчення закономірностей змін у часі природного живлення підземних 
вод; 

3) встановлення закономірностей формування водного, сольового і 
теплового балансів підземних вод та використання їх для прогнозів режиму 
підземних вод; 

4) регіонального вивчення природного режиму підземних вод у якості 
фону для аналізу і прогнозу порушеного режиму підземних вод на локальних 
ділянках; 

5) оцінки фільтраційних властивостей і граничних умов водоносних 
горизонтів; 

Прогнози природного режиму використовуються при плануванні і 
здійсненні різних видів будівництва (промислового, цивільного, 
гідроенергетичного, меліоративного та ін.), водопостачання, 
сільгоспвиробництва та вирішенні інших завдань. 

Вивчення порушеного й слабопорушеного режиму підземних вод, їх 
прогнози та аналіз виконуються для рішення таких практичних завдань: 

1) при проведенні розвідки родовищ підземних вод, оцінки їх запасів, 
складанні прогнозів їх режиму при експлуатації й обґрунтуванні заходів по 
раціональному використанню й охороні підземних вод від виснаження і 
забруднення; в районах використання мінеральних і термальних вод 
(лікувального та промислового значення) для прогнозу зміни дебіту, фізичних 
властивостей, хімічного і газового складу, з метою охорони цих вод від 
виснаження та погіршення бальнеологічних властивостей. 

2) при обґрунтуванні зрошувальних, обводнювальних і осушувальних 
меліорацій і методів керування режимом підземних вод у районах їх 
проведення; 

3) при вишукуваннях, проектуванні, будівництві й експлуатації різних 
інженерних споруд, прогнозуванні можливих змін гідрогеологічних, 
гідрогеохімічних, меліоративних, інженерно-геологічних та інших умов у 
зв’язку з водопостачанням, зрошенням, осушенням, гідротехнічним, 
промисловим і цивільним будівництвом та іншими видами інженерної 
діяльності людини; в зонах впливу великих водосховищ і каналів – для 
попередження небажаних гідрогеологічних та інженерно-геологічних явищ 



(підпір, заболочування, переробка берегів і т.і.), а також зміни умов 
водопостачання, обводнення родовищ корисних копалин, меліоративного стану 
земель тощо. 

4) при проведенні розвідки і розробки родовищ твердих корисних 
копалин, нафти та газу (прогнозування водопритоків, впливу водовідливу і 
стійкості виробок, обґрунтування найбільш раціональних шляхів і методів 
експлуатації родовищ). 

Вивчення режиму шахтних (кар’єрних) вод виконується для: 
- вивчення закономірностей формування режиму шахтних вод та 

встановлення (функціональних, кореляційних) зв'язків між окремими 
елементами режиму шахтних вод і природними та штучними факторами, які 
необхідні для прогнозу формування водопритоків на родовищі корисних 
копалин, що вивчається, та на родовищах, які плануються до розвідки. 

- виявлення формування та прогнозу розвитку депресійних воронок, 
загального водопритоку та зміни якості шахтних вод в результаті взаємодії 
основних режимоутворюючих факторів – водовідливу та водозахисних 
(дренажних і баражних) систем з іншими штучними факторами (водозабори, 
сільськогосподарські зрошення та ін.); 

- прогнозу зміни гідрогеологічних умов в районі розташування шахт і 
кар’єрів в результаті водовідливу і дренажу. 

 
На території заболочених і надмірно зволожених земель ґрунтові води 

залягають на незначній глибині від поверхні землі, що є наслідком 
переважаючої ролі факторів живлення (інфільтрація, боковий приплив і 
поповнення за рахунок напірних водоносних горизонтів) над негативними 
елементами водного балансу, які зумовлюють витрати запасів ґрунтових вод 
(випаровування, транспірація, стік). 

Гідрогеологічними спостереженнями в зоні аерації необхідно визначити її 
максимальну та мінімальну потужності, водопроникність порід та їх 
літологічний склад, висоту капілярного підняття і, крім того, закономірності 
розподілу водорозчинних солей по вертикалі і в плані (для аридних областей). 

Під час меліоративно-гідрогеологічної зйомки першорядне значення має 
картування глибин до поверхні грунтового потоку. Глибини залягання 
грунтових вод можна показати на карті у гідроізогіпсах при наявності 
горизонталей рельєфу. 

Раціональніше для цілей осушення глибини залягання грунтових вод 
показувати в гідроізобатах (лінії однакових глибин), для побудови яких 
використовують дані вимірювання рівнів у опорних водопунктах. 

Досліджуючи зону водонасичення, треба детально охарактеризувати її на 
глибину до першого регіонального водотривкого шару. Ступінь зволоження 
порід водонасиченої зони визначають безпосередніми спостереженнями за 
природними водопроявами (джерела, мочажини) та підземними водами в 
штучних виробках (колодязі, водозабірні свердловини, дренажі, розвідувальні 
свердловини, шурфи тощо). 



Вивчення режиму ґрунтових вод дає можливість виявити основні фактори 
й особливості їх формування. Під час меліоративно-гідрогеологічної зйомки 
боліт і заболочених земель режимними спостереженнями треба визначити: 

а) загальні закономірності коливання рівня, температури і хімічного 
складу ґрунтових вод; 

б) характер режиму першого міжпластового водоносного горизонту та 
його вплив на режим ґрунтових вод; 

в) режим поверхневих водотоків і його взаємозв‘язок з режимом 
болотних і ґрунтових вод; 

г) режим існуючих дренажних споруд; 
д) режим метеорологічних факторів (розподіл атмосферних опадів 

протягом року, зміни температури повітря тощо). 
Зміни рівня і хімічного складу ґрунтових вод на заболочених масивах 

протягом певного часу залежать від ряду факторів, серед яких найголовніші: 
кількість і сезонний розподіл опадів, що випадають на поверхню болота; 
інтенсивність випаровування; швидкість стоку води в поверхневому шарі 
відкладів. 

Практична робота №1 (2 год) 
Тема 

Визначення величини інфільтраційного живлення ґрунтових вод за даними 
режимних спостережень 

План 
1. Визначити потужність водоносного горизонту за даними листа "Режим" 
2. Визначити середнє значення коефіцієнта фільтрації на момент часу t 
3. Визначити величину коефіцієнта гравітаційної водовіддачі за формулою 
Бецинського. 
4. Визначити величину інфільтраційного живлення 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
Повторити (з курсу «Меліоративної гідрогеології»), які бувають, чим 
характеризуються і які закономірності властиві природним типам режиму 
ґрунтових вод та які режимоутворюючі фактори обумовлюють формування 
штучно-природних (іригаційних та осушувальних) типів режиму меліорованих 
масивів? 
Література: 
1. Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М. Сборник задач по общей 
гидрогеологии. М.: Недра, 1985. – С. 262 - 265. 
2. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. – М.: ВО 
“Агропромиздат”, 1988. – С. 71, 87. 
3. Ковалевский В.С. Условия формирования и прогнозы естественного режима 
подземных вод, М.: Недра, 1973. – С. 3-9. 
 
 



Лекція 2. Особливості режиму ґрунтових та напірних вод. Основні 
показники та характеристики режиму.– 2 години. 
План лекції:  

 Характерні риси режиму ґрунтових та напірних вод. 
 Основні показники режиму, що отримують безпосередньо при 

спостереженнях. 
 Характерні параметри (характеристики) режиму, що отримують в 

результаті первиної обробки даних спостережень. 
 Типи режиму підземних вод. 
 Регіональні види режиму підземних вод 
 

Режим ґрунтових і напірних вод істотно відрізняється, оскільки умови 
їхнього залягання й формування неоднакові. Ґрунтові води залягають поблизу 
поверхні землі, перебувають у тісному зв'язку з метеорологічними факторами, 
поверхневими водами та характеризуються інтенсивними коливаннями 
показників режиму. Напірні води залягають на значних глибинах, і зв'язок їх з 
атмосферою та наземною гідросферою на площі поширення водоносного 
горизонту ослаблений і проявляється тільки в області живлення або 
розвантаження. Напірні води реагують на зміни гірничого тиску на покрівлю 
водоносного горизонту, що проявляється в зміні пластового тиску води та, 
відповідно, у коливаннях їхнього рівня. Так, будівництво великих водосховищ 
викликає збільшення тиску на покрівлю водоносного шару і підвищення в 
ньому п’єзометричного рівня і, навпаки, спорудження великого кар'єру веде до 
розущільнення порід, що залягають під дном кар'єру, і до зниження тиску у 
водоносному горизонті. 

Характерними рисами режиму ґрунтових вод є: 1) синхронна й 
інтенсивна зміна основних показників режиму та РФ; 2) добова, сезонна, річна і 
багаторічна циклічність, що залежить від циклічності метеорологічних і 
гідрологічних факторів. 

Для режиму напірних, особливо артезіанських, вод характерні: 1) 
слабкий зв'язок їхнього режиму із сезонними і річними змінами 
метеорологічних і гідрологічних факторів; 2) наявність багаторічних, вікових 
змін в їхньому природному режимі; 3) прояв зв'язку зі зміною атмосферного 
тиску та іншими факторами, що викликають зміни гірничого та пластового 
тисків у водоносному горизонті. 

До числа основних факторів, які визначають режим напірних вод, В.С. 
Ковалевський відносить: 

а) кліматичні особливості територій, на яких здійснюється живлення 
напірних вод; 

б) ступінь ізольованості напірного водоносного горизонту від поверхні 
землі, який залежить від глибини його залягання та літологічного складу 
водовміщуючих та перекриваючих порід, а також слабопроникних порід, 
які ускладнюють зв’язок напірного горизонту з ґрунтовими та 
поверхневими водами; 



в) ступінь дренованості напірних водоносних горизонтів, який визначає 
інтенсивність водообміну підземних вод. 

 
Таблиця 2.1. - Класифікаційна схема режиму напірних вод 

Тип режиму  
 

Клас режиму  Вид режиму 

Короткочасного 
літнього живлення 

Сильно дренованих 
басейнів або їх окремих 
поверхів  

Областей живлення 

Сезонного весняно-
осіннього живлення 

Слабо дренованих 
басейнів 

Областей транзиту 

Цілорічного, переважно 
зимового живлення 

Виключно слабо 
дренованих, практично 
безстічних басейнів 

Областей розвантаження 

 
При інтенсивності живлення, яка залежить від ступеню дренованості, 

виділяють шість схем артезіанських водоносних горизонтів: 
1) відкритий проточний, з інтенсивним живленням та розвантаженням; 
2) закритий проточний, із зарегульованим, але інтенсивним живленням 

та розвантаженням; 
3) відкритий напівпроточний (або слабопроточний), з інтенсивним 

живленням, але ускладненим розвантаженням; 
4) закритий напівпроточний, з ускладненим живленням та 

розвантаженням напірних вод; 
5) відкритий виключно слабопроточний, з добрими умовами поповнення, 

але практично відсутнім дренажем, з активним водообміном лише у верхній 
частині горизонту і тому зі зміною прісних вод в областях живлення солоними 
водами в областях транзиту; 

6) закритий безстічний, з ускладненими умовами живлення та 
відсутністю безпосереднього дренажу водоносного горизонту, який містить, як 
правило, солоні води. 

Основними характеристиками режиму називають числові значення, що 
характеризують головні морфологічні особливості хронологічних графіків змін 
показників режиму. Хронологічними називають графіки зміни рівня, витрат, 
мінералізації, температури підземних вод у часі. До основних характеристик 
режиму або параметрів режиму відносять: амплітуди й періоди коливань, 
екстремальні положення (мінімуми, максимуми), середні, мінімальні, 
максимальні та інші значення рівня, витрати, мінералізації і т.п. За допомогою 
цих характеристик можна більш компактно в числовому вигляді представити 
хронологічні графіки показників режиму і тим самим зменшити об’єм 
підсумкової інформації. 

Визначають мінімальні й максимальні значення добових, декадних, 
місячних, весняних, осінніх, літніх, зимових, річних, багаторічних амплітуд, 
підйомів, спадів (для рівнів), температур, мінералізації води й інших 



показників режиму. За ці інтервали часу обчислюють середні значення 
показників 

До екстремумів на графіках відносять максимум або мінімум рівня, 
температури, мінералізації і, відповідно, дату їх настання. Амплітуди 
характеризують різницю між максимальним і мінімальним значеннями 
кожного із цих показників за виділений період часу 

При порушеному режимі обчислюють характерні показники від дії 
техногенних факторів, наприклад, амплітуду багаторічного підйому рівня 
води під впливом зрошення або амплітуду зниження рівня води під впливом 
відкачки й т.п. 

Період коливань (Т) характеризує інтервал часу між двома значеннями 
якого-небудь показника режиму 

Найчастіше це інтервал між часом настання максимального й 
мінімального значень показника. 

Типи режиму підземних вод в залежності від дії режимоутворюючих 
факторів. 

Такі типи режимів відображають особливі закономірності змін 
основних показників і параметрів режиму, характерні лише для певних 
територіальних одиниць, виділених за  зональним або ландшафтно-
структурним принципом. Типи виділяють за характером змін в часі 
показників режиму, за дією РФ, за співвідношенням елементів балансу тощо. 
Найбільш поширеною є класифікація Г.М. Каменського, в якій виділено 
наступні типи режиму:  

- прибережний (або річковий); 
- вододільний; 
- режим поглинання; 
- режим діяльного шару. 

Прибережний тип режиму визначається характером гідрологічного 
режиму річки, яка має  гідравлічний зв'язок з підземними водами. Саме зміни 
рівня та витрат води в річці і є тими режимоформуючими чинниками, що 
визначають коливання рівня та витрат підземних  (ґрунтових) вод. Цей вплив 
або гідравлічний зв'язок проявляється у синхронності підйомів та спадів їх 
рівнів, весняні амплітуди рівня підземних вод складають 1-3 м, спостерігається 
чітка  залежність у зменшенні  їх амплітуд підйому і збільшенні запізнення 
максимумів і мінімумів рівня по мірі віддалення від річки. Цей режим 
характерний для підземних вод річкових долин та надзаплавних терас. 

У вододільному режимі головними РФ є інфільтрація атмосферних опадів 
та випаровування з рівня ґрунтових вод. Особливості режиму визначаються 
характером змін атмосферних опадів, температури і вологості повітря. Вплив 
РФ оцінюється ступенем наближення графіків рівня підземних вод і РФ. Для 
таких графіків характерна залежність підйому рівня ґрунтових вод від 
збільшення кількості атмосферних опадів, а також інтенсивності зниження 
рівня від збільшення температури повітря й дефіциту його вологості. 
Амплітуди підйому становлять 0,5-1,5 м, тривалість підйому й спаду значно 
більша, ніж для прирічкового типу режиму, весняний максимум настає значно 



пізніше, ніж підйом у річці. Такий режим називають інфільтраційним або 
інфільтраційно-випарним. Він характерний для ґрунтових вод широких 
межирічних просторів різних ландшафтно-кліматичних зон. 

Режим поглинання властивий підземним водам районів розвитку карсту й 
ґрунтових вод конусів виносу й передгірських рівнин, де розвинені гравійно-
галечникові відклади. Особливістю режиму є наявність у коливаннях рівня 
різких і значних підйомів і спадів, що досягають 5- 10 м і більше. Головним РФ 
є інтенсивне поглинання поверхневого й річкового стоку через добре проникні 
породи зони аерації, а також інфільтраційне живлення. Інтенсивний спад рівня 
забезпечується значним підземним стоком за рахунок високих значень величин 
водо-провідності водоносного горизонту. 

Режим діяльного шару характерний для над- і міжмерзлотних підземних 
вод, а також верховодки різних ландшафтно-кліматичних зон. Його 
особливістю є наявність на графіках досить тривалих перерв у коливаннях 
рівня, викликаних або замерзанням води й переходом її у твердий стан, або 
пересиханням водоносного шару внаслідок інтенсивного випаровування 
підземної води в літню пору. 

При накладанні на ландшафтні умови кліматичних чинників можна 
виділити регіональні види режиму підземних вод. Наявність в Україні трьох 
кліматичних зон (полісся, лісостеп і степ), які характеризуються різним 
зволоженням, обумовлює те, що режим підземних вод кожної зони має свої 
специфічні риси. 

У Поліссі – області дуже великого живлення та незначної дренованості 
рівні підземних вод при глибині залягання до 9 – 10 м зазнають сезонних  
коливань з двома підйомами – весняним і осіннім. При зростанні глибини 
залягання до 30 м і більше в режимі рівнів спостерігаються незначні плавні 
коливання, а підйоми запізнюються в часі. Середньорічний рівень залежить від 
кліматичних умов поточного року. 

У рівнинній частині лісостепу й степу, де живлення підземних вод 
відповідно помірне й недостатнє, а дренованість території велика, 
спостерігається один плавний підйом рівнів у травні – липні (при глибині до 
води – 15 – 18 м) або в другій половині року, якщо дзеркало ґрунтових вод 
лежить глибше, ніж 30 м. Середньорічний рівень підземних вод у лісостепу й 
степу залежить від кліматичних умов (суми опадів) за кілька останніх років. 

На режим ґрунтових і напірних вод у Дніпровсько-Донецькому, Волино-
Подільському, Причорноморському артезіанських басейнах і в зонах налягання 
цих басейнів на УМ, а також у Донбасі, Карпатах, Передкарпатському й 
Закарпатському прогинах, істотний відбиток накладають, окрім сезонних, 
багаторічні кліматичні ритми. 

У зв’язку з впливом природних факторів формуються різні види режиму 
сезонного живлення ґрунтових вод: межирічковий (вододільний), надрічковий 
(заплавний), терасовий, схиловий, приморський, режим неглибоких депресій у 
межах УМ. 

На чисельних, але порівняно невеликих за площею вододільних 
просторах, вкритих породами четвертинного віку, спостерігається 



межирічковий вид режиму. Для вододілів Полісся (північні райони УМ, ДДЗ, 
Волино-Подолії) характерні амплітуди коливання рівнів 0,3 – 0,8 м весною та 
0,2 – 0,4 м – восени, а в Карпатах і Донбасі на межиріччях – 1,8 – 3 м. У 
Причорноморській западині середньорічні рівні на межиріччях зазнають 
хвилеподібних коливань з амплітудою 0,2 – 0,3 м на півдні та 0,4 – 0,7 м на 
півночі. 

Режим підземних вод на схилах вододілів, ярів і балок динамічний і 
характеризується сезонними коливаннями рівнів від 0,1 – 0,6 (степова зона) до 
1,5 – 1,6 м (поліські області УМ і ДДЗ), іноді 4 – 5,5 м в умовах 
сильнорозчленованої поверхні. Протягом року, окрім зимово-весняного та 
осіннього піків, спостерігаються епізодичні підвищення рівнів підземних вод і 
дебітів джерел через 5 – 10 днів після рясних дощів. На величині амплітуди 
коливання рівнів позначається також глибина залягання дзеркала ґрунтових 
вод. 

Практична робота №2 (3 год) 
Тема: Визначити величину інфільтраційного живлення для умов 

безнапірного потоку на горизонтальному водотривкому ложі при нерівномірно 
розташованих свердловинах та частку інфільтраційного живлення в загальній 

сумі атмосферних опадів за методом Г.М.Каменського 
План 

1. Визначити відмітку умовного горизонтального водотриву. 
2. Визначити потужність водоносного горизонту за даними листа "Режим" 
3. Визначити середнє значення коефіцієнта фільтрації на момент часу t 
4. Визначити величину коефіцієнта гравітаційної водовіддачі за формулою 
Бецинського. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  
Ознайомтесь із характерними особливостями видів режиму сезонного 
живлення ґрунтових вод (межирічковим, надрічковим, терасовим, схиловим, 
приморським, режимом неглибоких депресій). 
 
Література: 
1. Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М. Сборник задач по общей 
гидрогеологии. М.: Недра, 1985. – С. 266 - 268. 
2. Рубан С.А., Шинкаревський М.А. Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму 
підземних вод України. – К.: УкрДГРІ, 2005. – С. 14-31. 
3. Ковалевский В.С. Условия формирования и прогнозы естественного режима 
подземных вод, М.: Недра, 1973. – С. 9-27. 
4. Коноплянцев А.А., Семенов С.М. Изучение, прогноз и картирование режима 
подземных вод. М.: Недра, 1979. – С. 27-34. 
 
 

 
 



Лекція 3. Вимоги до мережі пунктів режимних спостережень. 
Періодичність спостережень за режимом підземних вод.– 2 години. 
План лекції:  
 Загальні вимоги до опорної мережі спостережних пунктів 
 Вимоги до розміщення спеціалізованих спостережних мереж 
 Розташування режимної спостережної мережі на меліоративних 

системах 
 Вимоги до періодичності спостережень за природним режимом 

підземних вод 
 Вимоги до спостережень за порушеним режимом підземних вод 
 

Вивчення режиму підземних вод здійснюється шляхом стаціонарних 
гідрогеологічних спостережень за змінами головних елементів режиму (рівнів, 
витрат, температури, хімічного, газового та бактеріологічного складу) на 
спеціально обладнаній мережі спостережних пунктів (найчастіше це 
свердловини і джерела, рідше - шурфи і колодязі). 

Спостережна мережа державного моніторингу за підземними водами 
України на 01.01.2007 р. складається з 1032 спостережних пунктів, у т.ч. на 
грунтові води – 314 пунктів, на міжпластові – 248, в т.ч. для спостережень за 
природним і слабопорушеним режимом – 877 с.п.; за порушеним – 628 с.п. 
Детальніше вивчений режим ґрунтових і підземних вод неглибокозалягаючих 
водоносних горизонтів (у зоні інтенсивного водообміну). 

Вивчення регіональних закономірностей режиму підземних вод 
здійснюється на базі державної опорної мережі гідрогеологічних спостережних 
пунктів спеціальними комплексними гідрогеологічними й інженерно-
геологічними партіями. Локальні закономірності режиму підземних вод (на 
масивах зрошення й осушення, на діючих водозаборах, у районах експлуатації 
родовищ мінеральних вод, нафти і газу, твердих корисних копалин тощо) 
вивчаються на відомчій мережі за рахунок коштів відомств та організацій. 

Вивчення закономірностей природного режиму підземних вод має 
охоплювати основні водоносні горизонти і виконуватись в усіх районах, де ці 
горизонти мають інтерес для використання в наш час або в перспективі. У 
результаті таких досліджень має бути вивчено: основні режимоутворюючі 
фактори, хід сезонних і багаторічних коливань рівня, амплітуди сезонних і 
багаторічних коливань рівня, максимальні і мінімальні значення та інші 
характеристики рівневого режиму, а також закономірності змін інших 
показників режиму (хімічного складу, температури, витрат тощо) в різних 
гідрогеологічних умовах тощо.  

Розміщення опорної спостережної мережі здійснюється на основі 
районування території, що досліджується, за умовами формування режиму 
підземних вод з використанням крупномасштабної гідрогеологічної карти, з 
урахуванням ступеню вивченості кожного з районів. 

В межах кожного виділеного гідрогеологічного району (чи іншої 
таксономічної одиниці) розміщується спостережна мережа у вигляді створів, 



орієнтованих від вододілів до дрен таким чином, щоб охопити 
спостереженнями всі характерні для цього району комплекси водовміщуючих 
порід і геоморфологічні елементи (ділянки схилів, терас і заплав, міжрічкові 
ділянки, площі з різною потужністю зони аерації тощо) (рис. 3.1.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. Схема розташування спостережних свердловин у 

гідрогеологічному районі: 
1- ділянка з прирічковим типом режиму підземних вод; 2 - ділянка зі 

схиловим типом режиму підземних вод; 3 - ділянка з міжрічковим типом 
режиму підземних вод;4 - межі терас; 5 - створ спостережних свердловин 

 
Свердловини на створах розміщують у вигляді кущів (3 свердловини за 

потоком в умовах одномірного потоку та 5 свердловин у вигляді конверту - в 
умовах радіального в плані потоку). Створи свердловин розташовують в 
напрямку максимальної зміни гідрогеологічних показників (за потоком). 

Максимальна відстань між створами в межах однорідного за 
гідрогеологічними умовами району не повинна перевищувати 100 км, щоб не 
проявлялась кліматична зональність. У складних за геоморфологічними та 
літологічними умовами районах мережа спостережних свердловин згущується, 
вони розташовуються на типових ділянках, нерідко поза створами. 

Вивчення порушеного режиму підземних вод має велике значення для 
вирішення багатьох практичних завдань, що пов’язані з використанням 
підземних вод або їх регулюванням. Особливе значення мають спостереження 
за впливом штучних факторів та виявлення кількісних зв’язків між окремими 
елементами режиму підземних вод (рівнем, температурою, хімічним і 
бактеріологічним складом) і штучними факторами, що є підґрунтям для 
виконання прогнозів і обґрунтування заходів з раціонального використання і 
регулювання підземних вод.  

Розміщення спостережної мережі і спостереження, що виконуються, 
мають забезпечити вивчення особливостей порушеного режиму підземних вод, 
кількісну оцінку впливу штучних факторів (зрошення, осушення, дренажу та 
ін.) на окремі елементи їх режиму (рівень, температуру, якість), уточнення 
природних умов об’єктів, що вивчаються, їх розрахункових параметрів і схем, 
виконання інженерних прогнозів тощо. 

 



Схема розміщення спостережних свердловин встановлюється з 
урахуванням поширення водоносних горизонтів, що вивчаються, їх 
гідравлічного взаємозв’язку, граничних і гідрогеохімічних умов, літології 
водоносних порід, особливостей впливу інженерних споруд та мети та 
спеціальних задач спостережень (для локальних спеціалізованих режимних 
мереж): 

1) на ділянках водозаборів розміщення спостережних свердловин носить 
переважно площинний характер; 

2) в районах промислових об'єктів може бути площинним або 
приуроченим до головного профілю, орієнтованому за потоком підземних вод, 
з боковими поперечниками на окремих ділянках, де знаходяться інтенсивні 
джерела забруднення підземних вод; 

3) на територіях населених пунктів (міст) спостережні свердловини 
розташовуються на декількох регіональних профілях орієнтованих за 
напрямком і в хрест потоку - ці профілі проходять через усе місто та його 
передмістя, з бічними короткими поперечниками, повздовжніми профілями або 
площинними системами на ділянках головних порушень і джерел забруднення; 

4) в районах зрошення або осушення спостережні свердловини 
розташовуються у вигляді створів (у випадку одномірного потоку) або 
“конверту” (у випадку двомірного потоку); 

5) в районах розробки родовищ твердих корисних копалин спостережна 
мережа обладнується у вигляді двох створів, що перетинаються, промені яких 
орієнтовані від центру рудного тіла (ділянки), що розробляється, до 
найближчих границь водоносних пластів (горизонтів), що обводнюють 
родовище. 

 
Розташування моніторингової спостережної мережі на меліоративних 

системах виконується на підставі попередньо виконаного гідрогеолого-
меліоративного районування відповідної території. Для уніфікації режимної 
мережі та системи обробки даних спостережень детальна мережа свердловин 
обладнується  лише на еталонних (представничих) системах. Встановлені на 
таких системах закономірності режиму можна поширювати на аналогічні за 
умовами системи.. 
 На еталонній системі режимну спостережну мережу розташовують у 
вигляді профілів, що перетинають осушувальну систему з виходом на прилеглі 
землі. Кількість профілів і точок спостережень на них визначають у залежності 
від геоморфологічної і геологічної будови, характеру водного живлення і 
грунтового покриву, режиму рівня ґрунтових вод (РГВ), їх взаємозв’язку з 
нижчезалягаючими водоносними горизонтами, конструкції осушувальної 
мережі, водогосподарського устрою території і вимог отримання вірогідної  
інформації. 
 Одночасно, базуючись на гідрогеолого-меліоративному районуванні 
території, необхідно визначити об’єкти-аналоги, на які будуть розповсюджені 
отримувані на еталонній системі результати. 



 Режимні створи включають спостережені свердловини на ґрунтовий і 
напірний водоносні горизонти, пункти спостережень за дренажним стоком (на 
площах з матеріальним дренажем), пункти спостережень за поверхневим 
стоком (гідрометричні пости і створи), закріплені майданчики спостережень за 
ґрунтовим покривом і рослинністю. 
 Створи спостережних свердловин складаються із свердловин на 
ґрунтовий і перший від поверхні напірний або міжпластовий водоносний 
горизонт. 
 Розташування свердловин у створі в межах системи може мати два 
варіанти: 1 - при простих, 2 - при складних геолого-гідрогеологічних і 
меліоративних умовах. 

При вивченні боліт, розвинених у долинах річок та на приозерних 
терасах, спостережні пункти розміщують по поперечниках так, щоб за 
результатами спостережень можна було визначити зону впливу паводка на 
підпір грунтових вод, амплітуду коливання рівня грунтових вод залежно від 
зміни рівня води в річці або озері та зміну хімічного складу грунтових вод. 

Свердловини, по яких треба визначити взаємозв‘язок грунтових вод з 
напірними водами, що залягають нижче, закладають на 2-3 м глибше від 
покрівлі напірного водоносного горизонту. 

На прилеглій до боліт території, де розвинені міжпластові підземні води, 
спостережні свердловини треба заглиблювати нижче покрівлі водоносного 
горизонту. 

В результаті вивчення режиму ґрунтових вод повинні бути складені карти 
глибин залягання ґрунтових вод на різні періоди року та графіки коливання 
рівня грунтових вод у спостережних пунктах. 

 
Спостереження за режимом підземних вод мають бути комплексними. До 

спостережень входять: заміри рівнів води, визначення витрати, фізичних 
властивостей і температури, вивчення метеорологічних елементів, відбір проб 
води для хімічного і бактеріологічного аналізу. У середньому спостереження 
за природним режимом підземних вод проводяться 10 разів на місяць, а в 
періоди інтенсивного впливу режимоутворюючих факторів (опади, повені та 
ін.) частота спостережень збільшується в 2 - 3 рази. 

Частота спостережень за змінами хімічного і бактеріологічного складу та 
температурою підземних вод менше, ніж частота спостережень за їх рівнем і 
складає від 2 - 3 разів на місяць до 4 - 6 разів на рік. Для напірних вод частота 
вимірів елементів режиму в 2 - 3 рази менше, ніж для безнапірних. 

Частота спостережень за елементами порушеного режиму підземних вод 
має забезпечити виявлення основних закономірностей їх зміни з урахуванням 
характеру отриманих завдань і методів їх вирішення. У тому випадку, коли дані 
спостережень будуть використовуватись для визначення гідрогеологічних 
параметрів, виконується безперервний запис зміни рівня і витрат з 
використанням самописців та витратомірів. Частота спостережень для 
виявлення загальних закономірностей режиму підземних вод складає 5 -10 разів 
на місяць і рідше. 



Частота вимірів температури і спостереження за режимом хімічного 
складу підземних вод визначаються цільовим призначенням спостережень (від 
5 разів на добу для виявлення добових змін температури до одного разу в 
квартал для виявлення річних змін; повний хімічний аналіз води виконується 1 
раз в 1 - 2 роки). 

Практична робота №3 (2 год) 
Тема: Визначити залежність між величиною атмосферних опадів та 
інфільтраційним живленням з використанням рівняння балансу підземних вод 
на основі вихідних даних лабораторної роботи №2. 

План 
1. Замалювати схематичний розріз між свердловинами 5-3. 
2. Визначити залежність між величиною атмосферних опадів та 

інфільтраційним живленням 
    

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Вивчити вимоги до розміщення та обладнання пунктів відомчих 

моніторингових мереж спостережень за режимом підземних вод: 
- на масивах зрошення; 
- на осушуваних масивах; 
- в районах гірничовидобувних підприємств; 
- на радіоактивно забруднених територіях. 

 

Література: 
1. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. – М.: ВО 
“Агропромиздат”, 1988. – С. 87-95. 
2. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – Львів, 
1995. – С. 16 - 33. 
3. Вольфцун И.Б. Расчеты элементов баланса грунтовых вод. – Ленинград: 
Гидрометеоиздат, 1972. – С. 47-67. 
 
 

Лекція 4.: Первинна та спеціальна обробка даних режимних 
спостережень. – 2 години. 
План лекції:  

 Задачі вивчення режиму підземних вод.  
 Етапи обробки даних спостережень. 
 Принципи обробки даних спостережень. 
 Мета первинної обробки та характер апроксимації даних режимних 

спостережень. 
 Спеціальна обробка даних режимних спостережень. 
 Спеціалізовані спостереження за забрудненням підземних вод 
 

Основними завданнями вивчення режиму підземних вод є: 1) 
встановлення головних РФ; 2) виявлення закономірностей у режимі 



підземних вод (РПВ); 3) визначення гідрогеологічних параметрів за даними 
спостережень за РПВ; 4) визначення елементів балансу за спостереженнями 
за РПВ; 5) прогнозування змін у РПВ; 6) контроль за РПВ, що формується під 
впливом техногенних (антропогенних) факторів, з метою запобігання 
негативних змін у гідрогеологічній обстановці району; 7) керування режимом 
і балансом підземних вод у потрібному для людини напрямку, тобто 
цілеспрямоване регулювання РПВ (моніторинг). 

Задачі вивчення режиму диктуються призначенням режимної мережі, її 
відомчою приналежністю та етапом досліджень об’єкту (пошук, розвідка, 
експлуатація родовища корисної копалини тощо). Так основним 
призначенням стаціонарних режимних спостережень на стадії розвідки 
родовища твердих корисних копалин є вибір схеми осушення родовища, а на 
етапі будівництва та експлуатації – оцінка реакції підземних вод на 
техногенне втручання, в т.ч. водо пониження, оцінка ефективності прийнятої 
схеми осушення гірничої виробки. 

Обробка даних спостережень  за РПВ  включає чотири етапи: 
I етап — проведення безпосередніх спостережень за зміною 

основних показників РПВ і РФ; 
II етап — первинна  обробка  даних цих спостережень; 
III етап — вторинна або спеціальна обробка результатів 

спостережень, по яких у сукупності з іншими гідрогеологічними  даними  
вирішуються  названі вище завдання; 

IV етап — прогнозування змін у РПВ (прогнозування розглядається 
як вища кількісна форма обробки даних спостережень). 

Первинна і вторинна обробка даних спостережень здійснюється через 
вирішення наступних завдань: 

1) якісне виявлення основних закономірностей у режимі підземних вод; 
2) встановлення головних режимоутворюючих факторів; 
3) якісне визначення типу режиму підземних вод на основі 

використання класифікації Г. Н. Каменського. 
Під виявленням закономірностей розуміють встановлення постійно 

повторюваних змін у параметрах і показниках РПВ і виявлення механізму їх 
формування. Кількісна оцінка закономірностей включає математичне 
описання механізму зв'язку показників режиму з режимоутворюючими 
факторами, тобто передбачає статистичний аналіз даних спостережень.  

Прогноз — це передбачення змін у РПВ під впливом прийнятих 
прогнозних змін у РФ. Він може бути якісним і кількісним, складається з 
упередженням на різний час. Для складання прогнозу природного РПВ 
використовують часто ймовірносно-статистичні методи, для порушеного 
режиму - різні аналітичні залежності, які функціонально зв'язують показники 
режиму з РФ і часом відносно певної системи координат. У складних умовах 
прогнозування виконується шляхом математичного моделювання. 

Обробка спостережень переважно виконується автоматизовано (на ПК). 
Безпосередніми даними спостережень називають первинні виміри, отримані 
по спостережних пунктах режимної мережі. Розрахунковими називають 



показники, отримані шляхом спеціальних обчислень, часто із застосуванням 
ймовірносно-статистичних або детермінованих (аналітичних, чисельних і 
інших) методів. Так, річна й середньорічна амплітуди рівня підземних вод - це 
розрахункові показники режиму, вони обчислюються по формулах, а оцінки 
рівня підземних вод - це безпосередньо вимірювані дані спостережень. 

Обробка даних спостережень включає: систематизацію, узагальнення й 
аналіз даних спостережень. Це дозволяє згорнути вихідну інформацію, тобто 
зменшити обсяг і підвищити її змістовність, а отримані дані використовувати 
для наступної обробки або виконання інженерних розрахунків. Виділяються 
первинна й спеціальна, або вторинна, обробки даних спостережень. 

Метою первинної обробки є впорядкування даних одиничних 
спостережень і обчислення основних параметрів РПВ і РФ. Вона включає: а) 
складання таблиць даних фактичних спостережень; б) побудову для кожної 
спостережної точки хронологічних графіків рівня, витрат, температури, 
мінералізації підземних вод; в) побудова хронологічних графіків для кожного із 
РФ (опади, температура й вологість повітря, рівень води в річці, рівень і дебіт 
води в експлуатаційній свердловині тощо); г) обчислення по хронологічних 
графіках основних параметрів режиму підземних вод і РФ; д) складання 
підсумкових таблиць, у які записуються характерні значення параметрів 
режиму підземних вод і РФ за вивчений період спостережень. 

У таблиці даних фактичних спостережень вказуються номери й місце 
розташування пунктів спостережень, всі числові значення показників режиму 
для рівня, витрат, мінералізації, хімічного складу й температури підземних вод, 
а також дати, на які виконано ці виміри. Аналогічні таблиці складають для 
природних і штучних РФ. За даними цих таблиць будують хронологічні графіки 
в обраному масштабі. На осі ординат показують діапазон зміни досліджуваного 
показника, а на осі абсцис - довжину періоду спостережень; значення показника 
на певну дату наноситься на графік і потім точки з'єднуються плавними 
лініями. В інтервалах, за які за якимись причинами дані вимірів показника 
відсутні, графік переривається й на цій ділянці вказується причина відсутності 
спостережень. По хронологічних графіках обчислюють середньомісячні, 
середньорічні й інші амплітуди й характеристики режиму підземних вод, які 
записують у спеціальні підсумкові таблиці, а останні включають у спеціальні 
щорічники спостережень. 

Метою спеціальної обробки даних спостережень є подальше згортання й 
узагальнення інформації, що дозволяє вирішувати спеціальні гідрогеологічні 
завдання. Обробка включає: а) побудову порівняльних хронологічних графіків; 
б) обчислення розрахункових показників; в) побудову спеціальних графіків, 
епюр, розрізів і карт, що характеризують зміну розрахункових показників по 
різних напрямках і площі. 

У процесі такої обробки виявляються головні режимоутворюючі фактори 
й установлюються закономірності в режимі підземних вод (РПВ). Ці 
закономірності дозволяють надалі цілеспрямовано його регулювати. 



Для встановлення закономірностей режиму ґрунтових вод 
використовують метод генетичного порівняльно-гідрогеологічного аналізу, 
який передбачає: 

- встановлення кореляційних зв’язків між характерними моментами 
(тобто характерними точками на хронологічному графіку) сезонного та 
багатолітнього режимів ґрунтових вод на одному спостережному пункті; 

- вивчення закономірностей режиму ґрунтових вод на одному пункті 
(або в одній точці досліджуваної території) та простеження цих 
закономірностей по площі району, області або при переході із одної природної 
зони в іншу; 

- виявлення характеру впливу на режим ґрунтових вод окремих 
природних факторів, встановлення та оцінка цього впливу в регіональному 
плані. 

Порівняльні хронологічні графіки являють собою сполучені в певній 
послідовності на одному аркуші хронологічні графіки показників РПВ і РФ, під 
дією яких формується цей режим. Побудова таких графіків починається з 
попереднього встановлення головних РФ і основних напрямків можливої їхньої 
дії. Для цього вибирають пункти спостереження для конкретного водоносного 
горизонту, визначають їх приуроченість до різних форм рельєфу; за 
гідрогеологічним розрізом визначають місце розташування фільтрів 
спостережних свердловин, їхню відстань від річки, водоймища тощо. За 
положенням пунктів спостережень, аналізом їхніх хронологічних графіків а 
також по загальній гідрогеологічній обстановці припускають, які фактори 
могли викликати виявлені на хронологічних графіках зміни в коливаннях рівня 
підземних вод. Наприклад, якщо пункти спостережень розташовуються на 
зрошуваній ділянці межиріччя й у них спостерігається безперервне підвищення 
рівня, то можна зробити попередній висновок, що головним РФ є інфільтрація 
поливних вод і атмосферних опадів на зрошуваних землях. Отже, для побудови 
порівняльних графіків необхідно мати графіки, що характеризують режим 
поливу сільськогосподарських культур на цій зрошуваній площі за розглянутий 
час, графіки зміни величини атмосферних опадів, температури повітря, 
дефіциту його вологості. 

Потім у відповідності зі зробленим припущенням точки спостережень 
групують, всі хронологічні графіки розміщують на одному аркуші в порядку 
убування впливу РФ. Для встановлення зв'язку й виділення головних РФ 
аналізують форму графіків, відзначають наявність або відсутність синхронності 
в зміні показників режиму, збіг або розбіжність у термінах настання 
максимальних або мінімальних значень показників і т.п. Обчислюють 
параметри режиму, наприклад сезонні й річні амплітуди підйому рівня 
підземних вод і т.п., і будують графіки їхньої зміни по основних напрямках 
можливої дії РФ. При закономірності зміни цих параметрів уздовж обраних 
напрямків (по відстані або часу дії) роблять висновок про існування зв'язку. 

При наявності достатнього числа точок спостережень на площі 
досліджуваного водоносного горизонту й даних спостережень за його режимом 
будують серію карт зміни основних показників і параметрів режиму підземних 



вод на різні моменти часу, а саме карти гідроізогіпс і глибин залягання 
підземних вод, карти мінералізації й окремих компонентів їх хімічного складу. 
На підставі зіставлення карт між собою а також з графіками зміни РФ роблять 
висновок про наявність зв'язків між ними. 

Статистичні методи дають можливість підтвердити такі зв'язки 
кількісно. Обробка виконується в наступній послідовності. Вибираються 
показники, між якими передбачається виявити зв'язок. Звичайно такий зв'язок 
установлюється між основними характеристиками природного РПВ і гідролого-
метеорологічними факторами. Наприклад, знаходять зв'язок  між ефективними 
опадами й величиною максимального підйому рівня ґрунтових вод, між 
мінімальними значеннями  осінньо-зимового  рівня  ґрунтових  і річкових вод і 
т.д. Для цього треба мати досить довгі часові ряди спостережень, щоб число 
членів у виборці було більше 10 (наприклад, 10- 15-літні ряди спостережень). 
Далі будують рівняння зв'язку (рівняння регресії). Потім обчислюють 
статистичні оцінки - дисперсію, коефіцієнт кореляції та ін. Чим вище 
коефіцієнт кореляції, тим вище ймовірність шуканого зв'язку, тим вона 
надійніше. При коефіцієнті кореляції більше 0,8 зв'язок наближається до 
функціонального; при його значеннях менше 0,6 зв'язок вважається не дуже 
надійним. 

Гідродинамічні методи припускають, що між показниками РПВ і РФ 
існує функціональний зв'язок. У цьому випадку він виражений деяким 
рівнянням, що описує вплив даних факторів на режим підземних вод у даних 
гідрогеологічних умовах. 

Оскільки, звичайні ряди даних спостережень за режимом ґрунтових 
(підземних) вод не настільки довгі, щоб охопити роки з аномально низькою або 
високою водністю, застосовують методи теоретичної вірогідності, 
встановлюючи статистичну закономірність коливань значень показника режиму  
в часі. 

 
Спостереження за забрудненням підземних вод в районах техногенних 

об’єктів гірничорудної промисловості поділяються на гідрохімічні та 
гідродинамічні. Спостереження обов’язково носять комплексний характер: 
досліджується хімічний склад поверхневих вод та атмосферних опадів, а також 
порових вод зони аерації.  

Постановка проведення і аналіз результатів режимних спостережень 
включає в себе:  

1) обґрунтування загальної структури мережі режимних свердловин, 
тобто схеми розміщення точок спостережень в плані і в розрізі, а також вибір 
конструкцій спостережних свердловин і обладнання водопостів; 

2) призначення періодичності опробувань; 
3) виконання спостережень за рівнем забруднення підземних і 

поверхневих вод; 
4) аналіз та кількісну інтерпретацію даних спостережень з метою 

оцінки характеру міграційних процесів і визначення міграційних параметрів, 
виконання прогнозів, розробки водоохоронних заходів та оцінки їх 



ефективності, а також для планування подальшого розвитку спостережної 
мережі. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Вивчити принципи та послідовність статистичної обробки даних режимних 
спостережень за гідрогеологічними та метеорологічними показниками з 
метою складання короткострокових прогнозів рівня ґрунтових вод на 
осушувальних системах. 
Література: 
1. Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М. Сборник задач по общей 
гидрогеологии. М.: Недра, 1985. – С. 268 - 287. 
2. Коноплянцев А.А., Семенов С.М. Изучение, прогноз и картирование режима 
подземных вод. М.: Недра, 1979. – С. 54-60. 
3. Мироненко В.А., Мольский Е.В., Румынин В.Г. Изучение загрязнения 
подземных вод в горнодобывающих районах. – Л.: Недра.- 1988. – С. 121-123.  
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №1 
1. Які фактори називають режимоутворюючими? 
2. Які показники (параметри) режиму називають основними?  
3. Що таке первинна й вторинна обробка спостережень? 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля I 
1. Що розуміють під режимом підземних вод? 
2. Які показники включають до показників режиму? В які три групи їх 

можна об’єднати? 
3. Які фактори називають режимоутворюючими? 
4. Чим відрізняються природний і порушений режими? 
5. Чим відрізняються режими ґрунтових та напірних вод? 
6. Які характеристики називають основними, або характерними 

параметрами режиму?  
7. Як обчислити річну й багаторічну амплітуду коливань рівня ґрунтових 

вод?  
8. Як обчислити середньобагаторічне значення мінералізації підземних 

вод?  
9. Як обчислити амплітуду весняного підйому рівня ґрунтових вод і його 

тривалість? 
10. Чим відрізняється прибережний тип режиму від вододільного й останній 

від режиму поглинання?  
11. Якими особливостями характеризується інфільтраційно-випарний режим 

і в яких ландшафтно-географічних зонах він зустрічається? 
12. Які режимоутворюючі фактори визначають іригаційний тип режиму? 
13. Що є базою для вивчення регіональних і локальних закономірностей 

режиму підземних вод? 



14. На основі чого здійснюється розміщення опорної спостережної мережі 
пунктів?  

15. Які вимоги висуваються до розміщення створів спостережної мережі при 
вивченні природного режиму підземних вод? 

16. Які вимоги до розміщення мережі пунктів і спостережень при вивченні 
порушеного режиму підземних вод ? 

17. Як розміщувати спостережні свердловини на території населених 
пунктів?  

18. Частота спостережень за природним режимом підземних вод. 
19. Що таке первинна і вторинна обробка даних спостережень? 
20. Що таке порівняльні хронологічні графіки?  
21. Які графіки необхідно мати для виділення РФ при аналізі прибережного й 

вододільного типів режиму?  
22. Назвіть основні завдання вивчення РПВ. 
23. Якими методами користуються при виконанні спеціальної обробки 

спостережень за РПВ? 
24. В чому полягає статистичний метод обробки даних режимних 

спостережень? 
 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. РОЗРАХУНКИ  ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ, БАЛАНСУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ТА ВИКОНАННЯ 
ПРОГНОЗІВ ЗА ДАНИМИ РЕЖИМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ. 

 
ТЕМА 2. Розрахунки гідрогеологічних параметрів. (2 год.) 

 
Лекція 5. Розрахунки коефіцієнту рівнепровідності та гравітаційної 
водовіддачі. – 2 години. 
План лекції:  

 Розрахунки коефіцієнту рівнепровідності. 
 Розрахунки коефіцієнту гравітаційної водовіддачі. 
 Визначення коефіцієнту вертикального водообміну 

 
Вперше метод гідродинамічного аналізу режиму ґрунтових вод був 

запропонований Г.М. Каменським (1943). Ґрунтувався цей метод на 
застосуванні рівнянь неусталеного руху в скінчених різницях для описання 
коливань рівнів підземних вод, що відбуваються під дією змін граничних умов 
та інфільтраційного живлення цих вод. В задачу аналізу режиму ґрунтових вод 
на першому етапі включалося визначення водовіддачі порід або браку їх 
насичення, а також величини інфільтраційного живлення цих вод. В процесі 
подальшого вдосконалення цього методу (О.В. Лебедєв, П.А. Кисельов) до його 
задач увійшли визначення за даними режимних спостережень більшої частини 
гідрогеологічних параметрів, а також аналіз і складання балансів підземних вод 



як для балансових ділянок, так і для річкових або підземних водозборів в 
цілому. 

За даними режимних спостережень за коливаннями рівня ґрунтових вод 
поблизу річок, каналів, озер і водосховищ розрахунковим способом 
визначають: коефіцієнти рівнепровідності ґрунтових потоків, гравітаційну 
водовіддачу порід; коефіцієнт вертикального водообміну ґрунтових вод з 
підстилаючими напірними потоками, фільтраційний опір ложа водойм та інші 
параметри. Крім того, можна уточнювати граничні умови області фільтрації без 
проведення спеціальних дослідно-фільтраційних робіт. Визначення 
гідрогеологічних параметрів є рішенням оберненої задачі. При цьому рівняння 
та розрахункові залежності, що відповідають природним умовам що 
вивчаються, вирішуються відносно параметрів, які в них входять, з 
використанням даних про поводження рівнів і витрат потоку, що отримують в 
процесі спостережень за режимом підземних вод. 

Успішне використання даних спостережень за режимом підземних вод 
для визначення гідрогеологічних параметрів можливе лише у випадках, коли 
достатньо добре встановлені природні умови і фактори, що визначають зміни 
(або розподіл) рівнів підземних вод в межах території, що вивчається, і 
відповідно, правильно і обґрунтовано можуть бути вибрані вихідні рівняння 
або розрахункові залежності, що описують закономірності цих змін. 

Розрахунки параметрів, як і елементів балансу ґрунтових вод, базуються 
на використанні аналітичних рішень диференційних рівнянь неусталеного руху 
і на рівняннях що описують цей  рух в скінчених різницях. 

Послідовно розглядається: 
1) Визначення коефіцієнту рівнепровідності ґрунтових потоків за 

даними спостережень за коливаннями РГВ. Враховуються зміни рівня води за 
однаковий час t в двох спостережних свердловинах створу, закладеного 
перпендикулярно до річки (каналу). Цей час вибирається в період 
безперервного зниження рівня, що відбувається лише за рахунок підземного 
відтоку, за відсутності інфільтраційного живлення.  

Відстань між розрахунковими свердловинами у створі за потоком або 
супротив потоку вод (х) вибирається в межах 100-200 м, в загальному випадку 
вона дорівнює: 

,)0,15,0( atx      м, 
де t – тривалість спаду рівня грунтових вод після його осіннього 

максимуму.  
Якщо відома водопровідність ґрунтового потоку, то можливо визначити 

коефіцієнт гравітаційної водовіддачі порід. 
2) Для визначення гравітаційної водовіддачі використовуються дані про 

повну і найменшу вологоємність ґрунтів, що залягають в межах коливань рівня 
води і підпертої капілярної кайми. При природних повільних коливаннях рівня 
ґрунтових вод, особливо при рівнях більше 2,5 м, значення водовіддачі і браку 
насичення порід близькі між собою. 

 
Практична робота №4 (2 год) 



Тема:  
Виконати прогноз підйому рівня ґрунтових вод та ширину зони його 

розповсюдження в межах надзаплавної тераси за рядом даних. 
План 

1. Скласти таблиці даних в програмі Excel 
2. Підставити дані у формули 
3. Виконати розрахунки положення рівня грунтових вод для кожної із 

чотирьох свердловин на задані дати паводку. 
4. Оцінити ширину зони розповсюдження підпору в межах надзаплавної 

тераси річки. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 

1.  Ознайомитись із методами визначення коефіцієнту фільтрації відносного 
водотриву та коефіцієнту браку насичення за даними буріння та режимних 
спостережень. Розрахувати ці коефіцієнти на прикладах. 
2.  Вивчити метод визначення опору ложа річок і каналів за даними режимних 
спостережень. 
 
Література: 
1. Лебедев А.В. Формирование баланса грунтовых вод на территории СССР. – 
М.: Недра, 1980. – С. 42-46. 
2. Невечеря И. К. Определение гидрогеологических параметров по результатам 
наблюдений за режимом подземных вод / И. К. Невечеря. — М.: ВИЭМС, 1980. 
— С. 11-32. 
 
Контрольні запитання до теми: 
1) Які фільтраційні параметри можна визначити за даними режимних 

спостережень? 
2) Як визначити за даними режимних спостережень коефіцієнт 

рівнепровідності ґрунтового потоку? 
3) Як визначити за даними режимних спостережень гравітаційну водовіддачу 

порід? 
4) Як визначити за даними режимних спостережень коефіцієнт вертикального 

водообміну ґрунтових вод з підстилаючими напірними потоками? 
5) Яким чином визначається фільтраційний опір ложа водойм? 
6) Чи можна на базі даних режимних спостережень визначити коефіцієнт 

фільтрації? 
 
 

ТЕМА 3. Принципи оцінки балансу підземних вод (4 год.) 

Лекція 6. Поняття про баланс, його елементи і розрахунки балансу 
підземних вод. – 4 години. 
План лекції:  

 Поняття про баланс підземних вод.  
 Мета вивчення балансу підземних вод. 



 Елементи водного балансу. 
 Складання й аналіз рівняння водного балансу підземних вод 
 Методи вивчення балансу підземних вод 
 Метод гідродинамічного аналізу режиму підземних вод 
 Експериментальні методи 
 Лізиметричний метод 

 
Водний баланс підземних вод – це кількісне співвідношення, за певний 

інтервал часу, між прибутковими і видатковими його елементами, яке 
розглядається стосовно виділеної балансової ділянки або масиву (частина або 
весь водоносний горизонт, гідрогеологічний басейн, басейн річки, меліоративна 
система, зрошуване поле ключова балансова ділянка, водно-балансовий 
майданчик тощо). Виділяється останній по карті гідро- або пєзоізогіпс. Для 
цього проводять граничні лінії току перпендикулярно до граничних ізогіпс 
напору. Вертикальні перетини, які накладаються в плані з цими границями, 
обмежують балансовий об’єм. Відносно границь цього об’єму і розглядають 
співвідношення прибуткових і видаткових елементів водного балансу. За 
будовою і гідрогеологічними умовами балансова ділянка повинна бути 
типовою (репрезентативною), тобто представницькою (відбивати всі 
особливості, властиві гідрогеологічній системі у цілому). 

За іншим визначенням водний баланс підземних вод – це кількісне 
вираження тих водообмінних процесів (живлення, розвантаження), які йдуть у 
ГГС при її взаємодії із зовнішнім середовищем і іншими ГГС. Баланс 
складають для різних за тривалістю періодів - сезон, рік, ряд років. 
Багаторічний баланс найчастіше розглядають при стаціонарному русі 
підземних вод, річний і сезонний - при нестаціонарному. Баланс тісно 
пов'язаний з режимом підземних вод і виражає кількісно те співвідношення між 
РФ, що існує в даній гідрогеологічній обстановці й проявляється в характері 
коливань рівня підземних (ґрунтових) вод. 

Мета вивчення балансу підземних вод - виявлення і оцінка провідних 
факторів формування їх режиму та оцінка природних і експлуатаційних 
ресурсів підземних вод. 

Режим і баланс підземних вод тісно пов’язані між собою, тому що вони 
характеризують єдиний процес формування підземних вод. Водний баланс 
обумовлює напрямок і характер режиму підземних вод, тому вивчення 
елементів балансу і виявлення основних його показників забезпечує 
передумови для наукового пізнання і управління режимом підземних вод. В 
свою чергу, аналіз режиму підземних вод дозволяє виконувати кількісне 
визначення окремих елементів водного балансу (інфільтрації, випаровування, 
підземного стоку) і дає можливість виконувати більш обґрунтовані 
воднобалансові розрахунки. 

Баланс підземних вод обумовлений впливом як природних факторів 
(атмосферні опади, випаровування, транспірація рослинами, конденсація, 



поверхневий та підземний стоки) так і штучних факторів (меліорація, втрати 
води, підпір, дренаж та ін.). 

Елементи водного балансу — це фактори, що визначають зміну 
кількості води в прийнятому об’ємі. Виділяють прибуткові й видаткові 
елементи або статті балансу. 

Вони можуть бути природними й техногенними, одні з них 
характеризують горизонтальний, інші - вертикальний водообмін у виділеному 
балансовому обсязі, одні елементи характеризують зв'язок даної 
гідрогеологічної системи (структури) із атмосферою й наземною гідросферою, 
інші - із сусідніми гідрогеологічними системами. Таким чином, елементи 
балансу - це режимоформуючі фактори. Вони виражаються кількісно у вигляді 
об’єму води, або шару води (у метрах, міліметрах) на даній площі, або витрати 
(у кубічних метрах за добу, кубічних метрах на рік), або інтенсивності дії 
фактора (у метрах за добу, метрах на рік, міліметрах за добу, міліметрах за рік). 

В умовах стаціонарного руху кількість води що надходить дорівнює 
кількості що витрачається. При нестаціонарному русі ця рівність не 
витримується і перевищення надходження над витратою викликає підйом рівня 
підземних вод та збільшення їхніх запасів, а перевищення видаткових елементів 
веде до зниження рівня й зменшенню (виснаження) запасів підземних вод. У 
результаті різниця між сумою прибуткових і видаткових статей балансу 
характеризує ту кількість води у виділеному балансовому обсязі, що йде на 
підвищення або витрату запасів підземних вод. Кількість води в цьому обсязі 
залежить від ємнісних властивостей гідрогеологічної структури і в ґрунтових 
водах визначається величиною гравітаційної ємності, а в напірних - пружної 
ємності. 

Елементи водного балансу, що входять у рівняння балансу, визначають 
незалежними, але близькими за точністю методами. Той самий елемент нерідко 
визначають декількома способами, що підвищує вірогідність його оцінки й 
аналізу водного балансу в цілому. 

Зміни у водному балансі пов'язані зі змінами в рівнях і витратах підземних 
вод. Тобто елементи балансу дають кількісну оцінку режимоформуючих 
факторів. Роздільно за 100 % приймають суми всіх прибуткових і видаткових 
елементів. Головними вважаються ті фактори (елементи балансу), процентний 
вміст яких становить більше 50 %, другорядними - менше 10%.  

Рівняння балансу складають з метою: 1) виявити й кількісно оцінити 
елементи водного балансу, знайти їхнє співвідношення, виділити головні 
елементи й РФ; 2) виявити тип режиму, проаналізувати тенденції в зміні 
режиму рівня підземних вод і їхніх запасів; 3) виявити кількісно тип 
водообміну, зв'язок водного балансу підземних вод з балансом зони аерації й 
загальним водним балансом ділянки суші. 

Рівняння складають у наступному порядку: а) задають інтервал часу, за 
який розглядається баланс; б) виписують у буквеному виразі всі елементи 
балансу відповідно до діючих факторів і складають із них рівняння у вигляді 
алгебраїчної суми його прибуткових і видаткових статей; в) визначають числові 
значення всіх елементів; г) оцінюють результат балансу, тобто ті зміни в 



запасах підземних вод, які відбуваються на ділянці в результаті взаємодії всіх 
елементів. У стаціонарних умовах приймається, що положення рівня підземних 
вод за розглянутий час не змінюється й результат балансу дорівнює нулю; у 
нестаціонарних умовах баланс не нульової й відбувається нагромадження або 
витрата запасів підземних вод. 

Виявлення зв'язку режиму й балансу. Тенденції в зміні режиму й запасів 
підземних вод аналізують у такий спосіб. Складають підсумкове рівняння 
водного балансу в цифровому вигляді. Проаналізувавши в ньому роздільне й 
сумарне співвідношення прибуткових і видаткових елементів, роблять 
висновок: а) про головний РФ і на їх основі визначають тип режиму; б) про 
спрямованість у змінах режиму рівнів підземних вод на розглянутій ділянці і 
вплив цих тенденцій на навколишнє середовище; в) про спрямованість змін 
загальних запасів підземних вод; г) про можливість відновлення запасів 
підземних вод і про генетичні джерела їхнього формування.  

Відновлення запасів підземних вод характеризує сума всіх позитивних 
статей водного балансу, кожна з них характеризує джерело формування запасів. 
При цьому серед них виділяють природні й штучні джерела, пов'язані з 
водогосподарчими заходами. 

Рівняння водного балансу підземних вод використовують для загальної 
оцінки впливу запроектованих інженерних споруд і різних водогосподарчих 
заходів на режим підземних вод і загальну природну обстановку. Для цього 
складають два рівняння водного балансу — для існуючих і прогнозних умов — 
і на основі їх порівняння роблять висновок про те, які це елементи балансу і як 
вони змінюються, у якому напрямку змінюється загальний баланс, чи викликає 
це негативні або позитивні результати, як може все це відбитися на 
навколишній природній обстановці. Так оцінюють вплив зрошення й 
фільтраційних втрат з каналів на підземні води, а також дренуючої дії дренажу 
й водовідбору. Однак треба мати на увазі, що ця оцінка наближена, тому що 
оцінюється середній ефект від впливу на всю балансову ділянку й у середньому 
за увесь час, за який складається баланс. Така оцінка для прийняття конкретних 
проектних рішень недостатня, і гідрогеолог повинен користуватись іншими 
більш складними методами, які розглядаються в курсах «Динаміка підземних 
вод» і «Методи гідрогеологічних досліджень». 

 
Баланс підземних вод вивчається як для окремих ділянок території на 

спеціальних водно-балансових майданчиках, так і для великих районів і цілих 
басейнів річок у межах ключових балансових ділянок і репрезентативних 
басейнів. 

У гідрогеологічній практиці водний баланс вивчається 2 групами методів: 
1) гідродинамічного аналізу режиму підземних вод (з використанням 
аналітичних і кінцево-різницевих рішень диференціальних рівнянь) та 2) 
експериментальними (водно-балансовий і лізиметричний). 

Метод гідродинамічного аналізу режиму підземних вод ґрунтується на 
застосуванні теорії неусталеного руху підземних вод до розрахунку головних 
елементів їх балансу за даними спостережень за режимом підземних вод. Метод 



всебічно враховує гідрогеологічні умови, дозволяє кількісно оцінювати 
інфільтрацію опадів, зрошувальних вод, що досягають рівня підземних вод, 
витрату останніх на сумарне випаровування і підземний стік, а також оцінювати 
необхідні гідрогеологічні параметри. Всі ці дані, що отримують на спеціальних 
створах спостережувальних свердловин, які закладаються на типових 
балансових ділянках (елементах потоку), використовуються при складанні 
прогнозів зміни режиму підземних вод під впливом господарської діяльності 
людини. 

В узагальненому вигляді баланс підземних вод для елемента потоку 
площею F за час t визначається таким рівнянням: 
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де   - водовіддача або нестача насичення порід; Q1 , Q2 - відповідно 

притік та відтік підземних вод в елементі потоку; W - величина живлення 
підземних вод (може бути додатною при інфільтрації атмосферних і поливних 
вод та від’ємною - за рахунок випаровування); Wgl- інтенсивність перетікання 
через підошву за рахунок водообміну з нижчезалягаючим водоносним 
горизонтом. 

Всі елементи водного балансу (Q1, Q2, W і Wgl), що входять в рівняння 
(6.1.), визначаються за допомогою даних про положення рівня води в 
свердловинах за відповідними формулами динаміки підземних вод (аналітичні 
або кінцево-різницеві рішення). 

Експериментальні методи дозволяють визначати елементи водного 
балансу на типових за гідрогеологічними умовами балансових ділянках, з 
наступним їх перенесенням на всю площу, що вивчається.  

При використанні водно-балансового методу всі елементи водного 
балансу, що входять в балансове рівняння (5.1.) визначаються 
експериментально за допомогою різноманітних приладів і дослідних установок 
незалежно один від одного. 

Лізиметричний метод дозволяє визначати елементи водного балансу 
експериментально за допомогою спеціальних лізиметричних установок різних 
конструкцій. 

Лізиметри з постійним рівнем ґрунтових вод дозволяють шляхом 
безпосереднього виміру визначати інфільтраційне живлення або сумарне 
випаровування, яке обумовлене сукупним впливом діючих факторів за 
розрахунковий відрізок часу. Ці величини відповідно визначаються за об’ємами 
води, що відбирається (зливається) або додається для підтримання в лізиметрі 
завданого постійного рівня води. 

Лізиметри зі змінним в часі рівнем ґрунтових вод, що автоматично 
підтримується на висоті природного рівня, дозволяють визначати величини 
різності між притоком і відтоком ґрунтових вод в горизонтальному напрямку. 



Комбінована установка обох типів лізиметрів і спостережної свердловини 
на ґрунтові води, по якій визначають величину зміни рівня води H, надає 
можливість розраховувати водовіддачу або нестачу насичення порід  за 
формулою: 
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в якій всі величини  визначаються експериментально. 
 

Практична робота №5 (2 год) 
Тема і зміст роботи: 

Визначити коливання рівня ґрунтових вод в свердловинах 81,82,83,84 при 
спрацюванні водосховища за період з 10/VI по 10/VIII по профілю 33 із 
застосуванням методу кінцевих різниць. При приведенні профілю до 
розрахункової схеми прийнято, що водотривкий шар горизонтальний та залягає 
на відмітці  41,08.   

Практична робота №6 (2 год) 
Тема і зміст роботи: 

Визначити величину водовіддачі дрібнозернистих глинистих пісків за 
даними режимних спостережень в свердловинах 89,90,91 профілю 32  за період 
з 3/І по 8/ІІ, використовуючи кінцево-різницеве рівняння. Величина 
інфільтраційного живлення в зимовий період W=0. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Скласти рівняння балансу для водоносного горизонту ґрунтових вод 
зрошуваного і осушуваного поля. 

 
Література: 

1.Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М. Сборник задач по 
общей гидрогеологии. М.: Недра, 1985. – С. 120-127, 285-291. 

2. Лебедев А.В. Формирование баланса грунтовых вод на территории СССР. 
– М.: Недра, 1980. – С. 30-41; 47-60. 

3. Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод. М.: Недра, 1976. – 
С. 4-29. 

4. Вольфцун И.Б. Расчеты элементов баланса грунтовых вод. – Ленинград: 
Гидрометеоиздат, 1972. – С. 8-16, 70-85. 

 
Контрольні запитання до теми 3: 
1) Що таке водообмін, як він пов'язаний з балансом і РПВ?  
2) Що розуміють під водним балансом підземних вод?  
3) Назвіть, які фактори можуть визначати природні й штучні прибуткові 

елементи водного балансу.  
4) Назвіть елементи балансу, пов'язані з вертикальним і горизонтальним 

водообміном підземних вод.  



5) Які вихідні матеріали потрібні для виділення балансової ділянки?  
6) Якими особливостями характеризується річний режим ґрунтових вод, якщо 

їх річний баланс дорівнює нулю? 
7) Які методи вивчення балансу підземних вод Ви знаєте? 
8) Які є вимоги до визначень елементів водного балансу? 

 
 

ТЕМА 4: Прогнозування режиму та балансу підземних вод (3 год) 
 
Лекція 7. Визначення витрат потоку за даними гідрогеологічних 

спостережень. – 3 години. 
План лекції:  

 Прогнозування режиму ґрунтових вод на зрошуваних територіях 
 Визначення витрат потоку при застосуванні чисельних методів 
 Визначення елементів водного балансу за даними балансових 

спостережень 
  Прогнозування інфільтраційного живлення методом скінчених 

різниць за даними режимних спостережень. 
 

Типи прогнозів та методи прогнозування режиму ґрунтових вод 
розглядаються на прикладі прогнозування в галузі меліоративної гідрогеології. 

Виділяють наступні типи прогнозів режиму ґрунтових вод на зрошуваних 
територіях за їх призначенням: 

1. Прогноз змін рівня ґрунтових вод на невеликих площах в зоні впливу 
магістральних і зрошувальних каналів для кількісної оцінки ролі цих каналів у 
зміні положення рівня ґрунтових вод, визначення фільтраційних втрат з каналів 
або дренажного стоку. 

2. Прогноз змін режиму ґрунтових вод на великих площах під впливом 
системи каналів і дрен для регіональної оцінки майбутнього рівня залягання 
цих вод в межах зрошувальних систем. 

За методами що застосовують такі прогнози поділяють на: 
1) такі що складені на основі аналітичних рішень диференційних рівнянь 

неусталеного руху; 
2) складені за допомогою чисельного вирішення  тих самих рівнянь; 
3) складені водно-балансовим методом; 
4) складені за допомогою методів варіаційної статистики; 
5) гідродинамічні, або складені на основі моделювання динаміки підземних 

вод для заданих граничних і початкових умов. 
 

Для умов гідравлічного зв’язку поверхневих і підземних вод (особливо 
якщо він різнонаправлений за період спостережень) найбільш точні дані про 
величини дренажного грунтового стоку, або підземного живлення каналів 
можна отримати на основі вирішення рівнянь неусталеного руху ґрунтових вод, 
представлених у вигляді кінцевих різниць (метод скінчених різниць).  



Скінчено-різницеві рівняння, що змінюють диференційні рівняння, 
використовуються в чисельних гідродинамічних методах, до яких відноситься і 
метод Каменського. За цим методом прогноз рівня здійснюється шляхом 
розв’язання алгебраїчних рівнянь, що описують процес у кінцевих інтервалах 
по просторових координатах, а при неусталених процесах також і у кінцевих 
інтервалах часу. 

Оскільки в різні періоди року напрямки потоку грунтових вод змінюються 
у зв’язку із штучним регулюванням режиму на осушувальних системах (приток 
у канал взимку та до середини весни, затримка води, її накопичення, 
підтримання на одному рівні і підпір в періоди літніх злив) ряд спостережень 
можна розбити на інтервали за переважаючим напрямком току грунтових вод. 

Для визначення витрат грунтового стоку на одиницю довжини берега 
каналу в створі водомірного поста, за напрямком руху підземного потоку, 
обладнується спостережна свердловина. Розрахунок одиничних витрат 
виконується за рівнянням: 
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де qt – витрати грунтового потоку на момент часу t в перерізі урізу каналу; 
kt

сер – середній коефіцієнт фільтрації грунтів; ht – середнє арифметичне від 
висоти рівня води в каналі і у розрахунковій свердловині над водотривом 
водоносного пласта; It -  гідравлічний ухил (градієнт потоку); lt – відстань від 
урізу води в каналі до осі спостережної свердловини; Δht – абсолютна величина 
позитивного або від’ємного приросту рівня грунтових вод за одиницю часу; μt – 
величина водовіддачі або браку насичення грунту в зоні коливання рівня 
грунтових вод. 

Оскільки розрахунок витрат характеризує живлення або розвантаження 
поверхневих вод в каналі за рахунок грунтових вод, то другий член правої 
частини рівняння береться із знаком плюс у випадку зниження рівня води в 
каналі (тобто відбувається надходження додаткової вологи з об’єму грунту в 
інтервалі зниженого рівня грунтових вод Δht) та із знаком мінус – при підйомі 
рівня (вода з каналу витрачається на насичення грунту при підйомі рівня 
грунтових вод). З іншого боку, якщо другий член рівняння має позитивний 
знак, то результуюча величина витрат характеризує одиночні бокові витрати 
грунтових вод при осушенні горизонту. Тобто дану розрахункову схему можна 
застосовувати при виконанні прогнозів IV типу, які виконуються для 
осушувально-зволожуючих систем. 

Виконавши такі розрахунки для всіх характерних фаз рівневого режиму, 
стає можливим побудувати гідрограф грунтового стоку на одиницю довжини 
берега каналу. Для всієї довжини водотоку: 
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qt,і – одиничні витрати по окремих пунктах, що поширюються на 
аналогічні за гідрогеологічними умовами ділянки прибережної зони довжиною 
Lі. 



Розглянутий метод розрахунку підземного живлення каналів має 
принципову перевагу, оскільки безпосередньо і найбільш повно враховує 
характер взаємозв’язку поверхневих і ґрунтових вод. 

 
Для двох спостережних свердловин і створу в каналі (мм): 
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Для двох пунктів спостереження (свердловина і канал): 
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 де  L – відстань від верхньої свердловини до лінії підземного вододілу, м. 
 
Оскільки дані рівняння визначають найбільш важливі елементи водного 

балансу грунтових вод, а саме – боковий відток та приток, результати, що 
отримують з їх допомогою можуть бути використані в прогнозних моделях 
балансового характеру. 
Всю отриману інформацію по балансових станціях і ділянках обробляють за 
видами спостережень. 
 За даними виміру снігового покриву розраховують середні за декаду, при 
необхідності розрахунку запасів води в снігу проводять снігомірну зйомку 
згідно. За вимірами опадів на метеомайданчику балансової станції 
розраховують декадні і місячні суми опадів і добудовують хронологічний 
графік у вигляді діаграми, а для температури повітря - у вигляді кривої. 
 За спостереженнями на лізиметрах визначають добову витрату вологи на 
випаровування і інфільтраційне живлення, що використовуються при 
уточнених розрахунках балансу природних вод на балансовій  станції. 
 Величину інфільтрації (w) визначають як співвідношення об’єму води, що 
потрапила в зливний бачок (V), до площі лізиметра (F): 
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 Величина випаровування (E) в міліметрах дорівнює співвідношенню 
об’єму води, долитої в трубу компенсації (Vg), до площі лізиметра (F): 
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По свердловині, розташованій поблизу лізиметра, визначають РГВ і 
розраховують зміну запасів (W) ґрунтових вод (в мм шару води) за 
розрахунковий період: 
 



               W H  гр   ,                          (7.7) 
 
де     Нгр - зміна РГВ за розрахунковий період; 
         - коефіцієнт водовіддачі або нестачі насичення грунтів. 

За коливаннями рівнів підземних вод на п’єзометричних кущах і в окремих 
свердловинах ведуть розрахунок балансу живлення ґрунтових вод. Основне 
рівняння балансу ґрунтових вод вирішують відносно різниці між притоком і 
відтоком, розрахованих в мм: 
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де       - водовіддача грунту (частки одиниці); 
      Н - зміна РГВ (мм) за проміжок часу    t; 
     Wжив.  - живлення ґрунтових вод (мм), що приймається як алгебраїчна сума 
інфільтрації і випаровування за той самий проміжок часу  t; 

 
F

QQ 21     - різниця між притоком і відтоком на площі F за час   t(мм). 

 Далі проводять графічну і аналітичну обробку матеріалу, отриманого на 
стадії спостережень. 
 

Порядок розрахунку елементів балансу ґрунтових вод за даними 
стаціонарних спостережень за їх режимом. 

1. Існуючу мережу спостережних свердловин за допомогою 
гідрогеологічних карт і гідрогеологічних розрізів (профілів) розбивають на 
розрахункові елементи потоку. В кожному з них повинні знаходитися як 
мінімум дві – для напівобмеженого або одна свердловина – для необмеженого 
потоку. 

В залежності від характеру граничних умов кожний такий елемент потоку 
або елементарна ділянка відноситься до тієї чи іншої розрахункової схеми, яка 
розглянута в попередньому розділі. Там же вказані розрахункові формули для 
розрахунку величин живлення ґрунтових вод зверху. 

2. Графіки коливання рівня ґрунтових вод, підібрані по створах і складені 
за оперативними даними спостережень за їх режимом, розбиваються на 
генетично однорідні проміжки часу  ∆t = t, протягом яких відбуваються підйом 
та зниження рівня з більш чи менш постійною інтенсивністю. Незначні зміни 
рівня (менше 0,05 – 0,15) між термінами спостереження нівелюються, бо 
вважаються несуттєвими, вони часто викликаються впливом коливання 
атмосферного тиску та навіть зміною температури повітря. Звичайно річний 
цикл розбивається на 5-8, іноді більше проміжку часу ∆t різної тривалості. 
Якщо в елементі потоку дві свердловини, то розбивку річного циклу проводять 
за графіком коливання рівня в початковому перерізі, тобто по свердловині, яка 
найближча до межі потоку.  



3. Початок відліку часу (t=0) для кожного проміжку t повинен співпадати з 
моментом стояння мінімального чи максимального рівня. Звичайно 
максимальний або мінімальний рівні, особливо, якщо вони тривалі, повинні 
відповідати усталеному руху води, а тому проміжки часу з цими рівнями 
значно більші. Екстремальний рівень ґрунтових вод, який відповідає моменту 
закінчення цих проміжків, приймається за початковий. Від нього 
відраховується підвищення чи зниження рівня ∆Н за час t. Закінчення 
розрахункового часу t співпадає з наступним екстремумом рівня. 

4. Розрахунок інтенсивності живлення ґрунтових вод зверху виконується 
для кожного проміжку часу ∆t=t окремо. Вихідні дані про рівні води на 
граничні дати, зміни їх по свердловинах, допоміжні величини, як 
наприклад

at
x

2
 , значення функції R(λ) та  числовий розрахунок величини ωt 

зводять в таблицю. Форми відповідних таблиць проводяться в прикладах 
розрахунку балансу ґрунтових вод для конкретних басейнів.  

Позитивні значення ω вказують на наявну інфільтрацію опадів або 
поливних вод, які досягають дзеркала ґрунтових вод ω1, від’ємні значення – на 
витрату цих вод на випаровування (або рух вологи в зону аерації) u. 

5. При відсутності перетікання ґрунтових вод (ε=0) для розрахунку різниці 

між притоком та відтоком ґрунтових вод в горизонтальному напрямку 
F
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застосовують рівняння (2). При цьому для кожного проміжку часу ∆t 
розраховується середня (за даними двох бокових свердловин) зміна рівня 
ґрунтових вод ∆Нсер, використовуються раніше розраховані величини ω1Δτ і 
u∆Е та відомий параметр µ. 

Позитивне значення цієї різниці виражає витрату частини ґрунтових вод, 
що прибувають, на акумуляцію їх в даному елементі потоку або витрату цих 
вод на сумарне випаровування та перенесення вологи в зону аерації. 

Від’ємне значення тієї ж різниці буде вказувати на формування на даній 
ділянці підземного стоку. Абсолютне значення такої різниці виражає собою 
місцеве поповнення підземного стоку, яке відбувається за рахунок інфільтрації 
опадів, поливних вод або за рахунок спрацювання статичних запасів ґрунтових 
вод. 

6. Для прибережних зон, де роль режиму річок, каналів та озер у 
формуванні коливання рівня ґрунтових вод по створу дуже значна, 
використовують метод додавання течій. Суть його полягає у врахуванні змін 
інтенсивності підйомів та знижень рівня ґрунтових вод, які відбуваються в 
початковому перерізі (х = 0) за всі попередні проміжки часу ∆t , а також зміни 
інтенсивності живлення зверху за ті ж проміжки. 

При цьому для напівобмеженого потоку спочатку розраховуємо величину 
живлення ґрунтових вод за формулою (3) для першого (або початкового) 
ступеню підйому рівня, потім  - для другої, використовуючи певну величину ω 
для першого ступеню тощо. 

Початок відліку часу (t = 0) відноситься до закінчення усталеного руху, 
тобто початковому екстремуму рівня. 



7. За даними розрахованих елементів балансу ґрунтових вод ω1, u,  
F
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для розрахункової ділянки складається баланс води по розрахунковим періодам 
і за річний цикл. Для цього вказані дані зводяться в таблиці, форми яких дані 
нижче при розгляді типових розрахунків в репрезентативних басейнах. 

На початку цих таблиць приводяться інтенсивності зміни запасів ґрунтових 
вод 

t
H

 , живлення їх зверху ω. За різницею цих величин згідно формули (7.8) 

знаходимо різницю між притоком і відтоком ґрунтових вод 
F
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подальшому для проміжків часу ∆t розраховується накопичення запасів 
ґрунтових вод за рахунок підземного притоку за виключенням відтоку, 
інфільтрації води зверху, втрати води за рахунок підземного відтоку без 
врахування притоку та випаровування ґрунтових вод разом з висхідним током 
вологи в зону аерації.  

Алгебраїчна сума приходу та витрати води повинна дорівнювати зміні 
запасів ґрунтових вод в елементі потоку µ∆Н, де ∆Н – середнє для елемента 
зміни рівня ґрунтових вод за час ∆t. Ця сума перевіряється множенням 
величини ∆Нсер на параметр µ. Розходження розрахункових та контрольних 
величин µ∆Н повинен бути не більше 0,2-0,5 мм за період.  

8. В умовах взаємозв’язку ґрунтових та напірних вод по вертикалі 
розрахунок живлення перших проводиться за допомогою рівнянь (5), (10) та 
(12), в залежності від режиму напірних вод. При постійному напорі 
міжпластових вод застосовується рівняння (5), (10), а при змінному – (12).  

Цей розрахунок дещо ускладнюється через необхідність спочатку 
визначити зв'язок коливань напірних та ґрунтових вод, потім зміну умовної 
величини живлення Δω/ зверху, після цього – величини приросту його Δω і 
початкового перетікання εе = ωе. Для виконання цих розрахунків 
використовують раніше визначений за рівнянням (22) коефіцієнт фільтрації 
порід роздільного шару k0 і за системою рівнянь типу (15), (16) і (17) – 
початковий градієнт вертикальної фільтрації І0. 

9. Результати розрахунку балансу ґрунтових вод для ділянки, що 
розраховується, дозволяють зробити висновки: 1) про відносну роль різних 
процесів, що призводять до накопичення або витрати запасів ґрунтових вод, з 
кількісною оцінкою абсолютних величин фільтрації, місцевого поповнення 
підземного стоку та випаровування цих вод за порами року; 2) про джерела 
формування підземного стоку або різниці між відтоком та притоком ґрунтових 
вод протягом року; 3) про відносні значення сезонних та річних величин 
живлення і місцевого поповнення підземного стоку, розрахованих по 
відношенню до річної суми опадів або різниці між опадами та сумарним 
випаровуванням на поверхні тощо. 

Для визначення інфільтраційного живлення за умов одномірного в плані 
потоку використовують матеріали спостережень за режимом рівня грунтових 
вод в створі 3-х свердловин, розташованих за напрямком фільтраційного 
потоку. Вибирають ті відрізки часу t , коли інфільтрація була постійна. Ці 



ділянки графіка коливань рівня грунтових вод відповідають відносно 
рівномірним підйомам рівня. 

Інфільтраційне живлення при постійній водопровідності потоку (Т) 
оцінюють по залежності: 
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де 1t
iH , t

iH , 1t
iH  - абсолютні відмітки рівня ГВ в центральній свердловині 

відповідно на початковий, середній і кінцевий періоди спостережень; t
iH 1 , t

iH 1  - 
абсолютні відмітки рівня грунтових вод в свердловинах, розташованих 
відносно центральної, відповідно нижче і вище за потоком в середній період 
спостережень; t  - період спостережень; x - відстань між спостережними 
свердловинами. 

Практична робота №7 (2 год) 
Тема 

Визначити величину інфільтраційного живлення та коефіцієнта 
водовіддачі за даними режимних спостережень. 

План 
1. Замалювати схему одномірного необмеженого пласта з границею 

першого роду – інфільтраційним живленням згори. 
2. Скласти таблицю даних. 
3. Визначити інфільтраційне живлення за формулою. 
4. Визначити коефіцієнт гравітаційної водовіддачі, підставивши в 

рівняння значення інфільтраційного живлення. 
 

Практична робота №8 (2 год) 
Тема 

Визначити: величину інфільтраційного живлення по площі в межах 
дослідної ділянки (пласт смуга) 

План 
1. Скласти таблицю даних в програмі Excel. 
2. Змалювати схему потоку.  
3. Коефіцієнт гравітаційної водовіддачі визначити за формулою 

Бецинського. 
4. Для розвя'зку задачі створити стаційонарну модель потоку підземних 

вод. 
5. Результат обчислень стаціонарної моделі використати  при  створенні 

нестацінарної моделі, розрахованої на три часових періоди, 
тривалістю10 діб кожний. Крок по часу - 2 доби. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
1. Порівняти різні методи визначення бокового притоку за даними режимних 
спостережень шляхом підстановки даних. 



2. Ознайомитись з варіантами та підходами до спеціальних прогнозів за 
даними режимних спостережень. 
3. Порівняти різні методи визначення інфільтраційного живлення за даними 
режимних спостережень шляхом підстановки конкретних даних. 
 

Література: 
1. Вольфцун И.Б. Расчеты элементов баланса грунтовых вод. – Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1972. – С. 138-170. 
2. Лебедев А.В. Формирование баланса грунтовых вод на территории СССР. 

– М.: Недра, 1980. – С. 30 - 41 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 
 

1. На яких залежностях грунтується метод гідродинамічного аналізу 
режиму ґрунтових вод. 

2. Які є вимоги до визначень елементів водного балансу? 
3. За якою формулою можна оцінити інфільтраційне живлення при 

постійній водопровідності потоку? 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля II 
  

1. На яких залежностях грунтується метод гідродинамічного аналізу 
режиму ґрунтових вод. 

2. Які фільтраційні параметри можна визначити за даними режимних 
спостережень? 

3. Як визначити за даними режимних спостережень коефіцієнт 
рівнепровідності ґрунтового потоку? 

4. Як визначити за даними режимних спостережень гравітаційну 
водовіддачу порід? 

5. Як визначити за даними режимних спостережень коефіцієнт 
вертикального водообміну ґрунтових вод з підстилаючими напірними 
потоками? 

6. Яким чином визначається фільтраційний опір ложа водойм? 
7. Чи можна на базі даних режимних спостережень визначити коефіцієнт 

фільтрації? 
8. Що таке водообмін, як він пов'язаний з балансом і РПВ?  
9. Що розуміють під водним балансом підземних вод?  
10. Назвіть, які фактори можуть визначати природні й штучні прибуткові 

елементи водного балансу.  
11. Назвіть елементи балансу, пов'язані з вертикальним і горизонтальним 

водообміном підземних вод.  
12. Які вихідні матеріали потрібні для виділення балансової ділянки?  



13. Якими особливостями характеризується річний режим ґрунтових вод, 
якщо їх річний баланс дорівнює нулю? 

14. Які методи вивчення балансу підземних вод Ви знаєте? 
15. Які є вимоги до визначень елементів водного балансу? 
16. Що представляє собою лізиметр і що можна визначити за допомогою 

лізиметричного методу? 
17. Як можна визначити величину випаровування з рівня грунтових вод? 
18. За якою формулою можна оцінити інфільтраційне живлення при 

постійній водопровідності потоку? 
19. Якими методами можна визначити величину інфільтраційного 

живлення грунтових вод? 
20. За яким критерієм можна розділити типи прогнозів режиму ґрунтових 

вод на зрошуваних територіях? 
21. На які види поділяють прогнози за методами що застосовуються? 
22. За яким  рівнянням виконується розрахунок одиничних витрат потоку 

грунтових вод до каналу, річки? 
23. Скільки свердловин необхідно, щоб забезпечити розрахунки бокового 

притоку в канал та інфільтраційного живлення грунтових вод? 
24. Як визначають інфільтраційне живлення та випаровування за 

допомогою лізиметра? 
 

Перелік запитань на іспит. 
1. Поняття режиму і завдання спостережень за режимом підземних вод. 
2. Показники режиму. На які три групи їх можна поділити? 
3. Цілі і задачі гідрогеологічних спостережень на осушуваних масивах. 
4. Назвіть всі можливі природні і штучні режимоутворюючі фактори для 

осушуваних і зрошуваних територій. 
5. Природний і порушений режими підземних вод. 
6. Чим відрізняються режими грунтових та напірних вод? 
7. Перелічіть характеристики режиму, які визначають шляхом первинного 

аналізу даних спостережень.  
8. Як обчислити амплітуду весняного підйому рівня ґрунтових вод і його 

тривалість? 
9. Чим відрізняється прибережний тип режиму від вододільного й останній 

від режиму поглинання?  
10. Якими особливостями характеризується інфільтраційно-випарний режим 

і в яких ландшафтно-географічних зонах він зустрічається? 
11. Що є базою для вивчення регіональних і локальних закономірностей 

режиму підземних вод? 
12. Назвіть регіональні види режиму. 
13. Види режиму сезонного живлення ґрунтових вод. 
14. Вимоги до розміщення опорної спостережної мережі пунктів.  
15. Вимоги, що висуваються до розміщення створів спостережної мережі при 

вивченні природного режиму підземних вод. 



16. Вимоги до розміщення мережі пунктів і спостережень при вивченні 
порушеного режиму підземних вод. 

17. Як розміщувати спостережні свердловини на території населених 
пунктів?  

18. Вимоги до періодичності спостережень за природним режимом підземних 
вод. 

19. На які чотири етапи поділяється обробка даних спостережень за РПВ?  
20. Принципи обробки даних спостережень. 
21. Що таке первинна і вторинна обробка даних спостережень? 
22. Що таке порівняльні хронологічні графіки?  
23. Які графіки необхідно мати для виділення РФ при аналізі прибережного й 

вододільного типів режиму?  
24. Назвіть основні завдання вивчення РПВ. 
25. Якими методами користуються при виконанні спеціальної обробки 

спостережень за РПВ? 
26.  Охарактеризуйте статистичний метод обробки даних режимних 

спостережень. 
25. Які фільтраційні параметри можна визначити за даними режимних 

спостережень? 
26. Як визначити за даними режимних спостережень коефіцієнт 

рівнепровідності ґрунтового потоку? 
27. Як визначити за даними режимних спостережень гравітаційну 

водовіддачу порід? 
28. Як визначити коефіцієнт фільтрації за даними режимних спостережень? 
29. Що розуміють під водним балансом підземних вод?  
30. Назвіть, які фактори можуть визначати природні й штучні прибуткові 

елементи водного балансу.  
31. Видаткові елементи водного балансу грунтових вод. 
32. Назвіть елементи балансу, пов'язані з вертикальним і горизонтальним 

водообміном підземних вод.  
33. Методи вивчення балансу підземних вод. 
34. Які елементи балансу можна визначити за допомогою лізиметричного 

методу? 
35. Як можна визначити величину випаровування з рівня грунтових вод? 
36. За якою формулою можна оцінити інфільтраційне живлення при 

постійній водопровідності потоку? 
37. Якими методами можна визначити величину інфільтраційного 

живлення грунтових вод? 
38. За яким критерієм можна розділити типи прогнозів режиму ґрунтових 

вод на зрошуваних територіях? 
39. На які види поділяють прогнози за методами що застосовуються? 
40. За яким  рівнянням виконується розрахунок одиничних витрат потоку 

грунтових вод до каналу, річки? 
41. Наведіть рівняння розрахунку бічного притоку (відтоку) грунтових вод 

для двох пунктів спостережень. 



42. Як визначають інфільтраційне живлення та випаровування за 
допомогою лізиметра? 
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