
 



 

 

 



Мета дисципліни – вивчення основних принципів гідрогеологічного обґрунтування 

місцевого водопостачання підземними водами, нормативних документів, що регламентують 

якість, вивчення та практичне використання підземних вод; набуття  практичних навичок з 

обґрунтування місцевого водопостачання окремих об’єктів підземними водами та з оцінки 

впливу такого  водопостачання на навколишнє середовище.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати знання з гідрогеології, гідрогеохімії, оцінки запасів підземних вод, екологічної 

геології 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти отримують знання про основні принципи гідрогеологічного обґрунтування 

місцевого водопостачання підземними водами, критерії оцінки якості води, нормативні 

документи, що регламентують якість, вивчення та практичне використання підземних вод;  

про вплив навколишнього середовища на якість підземних вод; практично обґрунтовують 

можливість місцевого водопостачання окремих об’єктів підземними водами та оцінюють 

вплив такого  водопостачання на навколишнє середовище.  

Завдання: 

 вивчити основні принципи гідрогеологічного обґрунтування місцевого водопостачання 

підземними водами та критерії оцінки якості води; 

 ознайомитись з нормативними документами, що регламентують якість, вивчення та 

практичне використання підземних вод;  

 отримати практичні навички з обґрунтування місцевого водопостачання підземними 

водами в різних гідрогеологічних умовах.  

Результати навчання: 
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Особливості місцевого (децентралізованого) 

водопостачання підземними водами  

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 

до 20% 

1.2 Критерії оцінки якості підземних води з 

урахуванням впливу навколишнього 

середовища  

лекція, самостійне 

навчання, 

практичне заняття 

Контрольна 

робота 
до 20% 

1.3 Нормативні документи, що регламентують 

якість, вивчення та практичне 

використання підземних вод  

лекція, самостійне 

навчання 
Контрольна 

робота 
до 10% 

2.1 Обґрунтовувати можливість і доцільність 

місцевого водопостачання підземними 

водами в різних гідрогеологічних умовах  

лекція, 

індивідуальна 

практична робота, 

самостійне 

навчання 

Розгляд 

презентації за 

результатами 

індивідуальної 

практичної 

роботи 

до 20% 

2.2 Оцінювати вплив місцевого водопостачання 

підземними водами на навколишнє 

середовище  

лекція, 

індивідуальна 

практична робота, 

самостійне 

навчання 

Розгляд 

презентації за 

результатами 

індивідуальної 

практичної 

роботи 

до 20% 

3.1 Організовувати командну роботу для 

ефективного вирішення поставленої задачі 

практичне 

заняття  

Усне 

опитування під 

час практичних 

занять 

до 5% 

4.1 Розуміти особисту/персональну практичне Усне до 5% 



відповідальність за особисте рішення 

частини спільної задачі 

заняття  опитування під 

час практичних 

занять 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, індивідуальна практична робота. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1. «Місцеве водопостачання підземними водами та його 

регламентація» – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота за розділом 2. «Обґрунтування місцевого водопостачання підземними 

водами в різних гідрогеологічних умовах» – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за виконання індивідуальної практичної роботи, оформленої у вигляді презентації – 

40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

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

бали. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення оцінювання в письмовій 
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 5 практичних робіт (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення  письмових 

контрольних робіт. Індивідуальна практична робота оформляється у вигляді презентації. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 

Шкала відповідності 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Місцеве водопостачання підземними водами та його регламентація  

 Вступ 2   

1 
Тема 1. Види, системи і джерела водопостачання. Поняття 

місцевого (децентралізованого) водопостачання  
2  4 

2 
Тема 2. Вплив навколишнього середовища на якість 

підземних вод 
4 2 10 

3 
Тема 3. Критерії оцінки якості води. Оптимальні 
концентрації хімічних елементів та сполук у питній воді 

4 2 6 

4 
Тема 4. Нормативні документи, що регламентують якість, 
вивчення та практичне використання підземних вод 

2  10 

 
Контрольна робота     

Розділ 2. Обґрунтування місцевого водопостачання підземними водами в різних гідрогеологічних 

умовах  

5 
Тема 5. Гідрогеологічне обґрунтування місцевого 
водопостачання ґрунтовими водами 

2 2 8 

6 
Тема 6. Гідрогеологічне обґрунтування місцевого 
водопостачання міжпластовими (артезіанськими) водами  

2 2 8 

7 

Тема 7. Особливості гідрогеологічного обґрунтування 

місцевого водопостачання підземними водами в конусах 

виносу, тріщинуватих і закарстованих породах  
2  10 

8 
Тема 8. Особливості гідрогеологічного обґрунтування 
місцевого водопостачання підземними водами для 
зрошення та в умовах штучного поповнення 

4  12 

9 
Тема 9. Оцінка впливу місцевого водопостачання 
підземними водами на навколишнє середовище  4 2 12 

 
Контрольна робота 

   

ВСЬОГО 28 10 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 80 год.  
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