
 

 



 

 

 

 



Мета дисципліни – надати базові знання студентам про основні типи 

гідрогеологічних умов в районах видобутку корисних копалин та основні чинники формування 

водопритоків до гірничих виробок; методи прогнозування водопритоків у гірничі виробки і 

способи їх осушення; гідрогеохімічні умови і методи пошуку родовищ корисних копалин; 

особливості гідрогеології нафтових та газових родовищ; проблеми охорони навколишнього 

середовища від негативного впливу техногенезу, що формується при експлуатації родовищ. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з географії, математики, хімії, гідрогеології, інженерно-геологічних 

процесів.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

предметом вивчення є гідрогеологічні умови в районах видобутку корисних копалин, 

основні чинники формування та методи визначення водопритоків до гірничих виробок.  

Завдання:  

оволодіти методами гідрогеологічних досліджень в районах родовищ твердих корисних 

копалин на стадіях: пошуку родовищ (гідрогеохімічні методи), їх розвідки – прогнозування 

водопритоків і забезпечення осушення родовищ до початку експлуатації (розробка схем 

осушення майбутніх відкритих та підземних гірничих виробок); та експлуатації –

підтримання безпечного видобутку корисної копалини. 

Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форма/ Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінюванн

я 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Чинники, що обумовлюють формування 

водопритоків до гірничих виробок за різних 

геологічних, гідрогеологічних, фізико-

географічних і техногенних умов 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Роль підземних вод в утворенні та формуванні 

покладів рідких і газоподібних вуглеводнів, 

режими нафтогазоводоносних пластів 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Способи осушення відкритих та підземних 

гірничих виробок 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.4 Методи прогнозування водопритоків та умови 

застосування цих методів 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Особливості гідрогеохімічної обстановки в 

районах родовищ різних типів корисних 

копалин 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Характер негативного впливу техногенезу  при 

експлуатації родовищ корисних копалин та 

проблеми охорони водного середовища  

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Визначати  головні чинники  формування 

водопритоку та гідро-геохімічної обстановки 

в конкретних умовах 

лабораторна  

робота, самост. 

навчання 

Письмова 

робота 

до 8% 

2.2 Будувати  загальні схеми осушення родовищ в 

простих і складних гідрогеологічних умовах з 

використанням існуючих засобів 

водопониження 

лабораторна  

робота, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 7% 

2.3 Оцінити існуючі та спрогнозувати майбутні 

обсяги водопритоку до гірничої виробки 

лабораторні 

роботи 

Письмова 

робота 

30% 



3.1 Вміти організувати командну розробку для 

ефективного вирішення поставленої задачі 

лабораторна  

робота 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

лабораторна  

робота 

--/- до 5% 

Структура курсу: лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота студентів 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом І – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота за розділом  ІІ – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Виконання лабораторних робіт – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 

бали. Студент письмово відповідає на запитання з екзаменаційного білету, а потім усно 

відповідає на запитання екзаменатора. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного оцінювання в 
письмово-усній формі) 

 

 Семестрова кількість балів Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

 

Організація оцінювання: контроль передбачає виконання лабораторних робіт (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та написання 2 письмових 

контрольних робіт.  Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лаборато

рні 

самостійна 
робота 

Розділ 1.  Чинники обводнення родовищ корисних копалин та гірничо-геологічні явища  

1 
Тема 1  Задачі гідрогеології родовищ корисних копалин. 
Природні і техногенні чинники обводнення родовищ 2  5 

2 
Тема 2.  Гідрогеологічні класифікації родовищ корисних 
копалин  

4 2 6 

3 Тема 3. Гідрогеологія нафтогазових родовищ  4  5 

4 
Тема 4. Інженерно-геологічні явища і процеси на 
гірничих виробках  

4 2 6 

 Контрольна робота  2  

Розділ 2.   Методи гідрогеологічних досліджень при пошуках і розробці корисних копалин 

5 Тема 5.  Способи та схеми осушення гірничих виробок 4 4 6 

6 
Тема 6.  Методи визначення і прогнозування 

водопритоків у гірничі  виробки 
4 6 10 

7 
Тема 7.  Гідрогеохімічні умови і методи пошуку родовищ 

корисних копалин 
2 2 10 

8 

Тема 8.  Техногенні процеси і охорона навколишнього 
середовища  при експлуатації родовищ  корисних  
копалин 

2 4 4 

9 
Тема 9.  Методика гідрогеологічних досліджень при 
будівництві та експлуатації гірничих підприємств 2 4 8 

 Контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 28 28 60 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції  – 28  год. 

Лабораторні – 28 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота -  60 год. 
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