


 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних 

навиків у галузі використання підземних вод, розуміння умов залягання та, відповідно, 

використання потужного інструментарію для оцінки запасів підземних вод з метою 

видобування останніх в залежності від конкретних умов розташування водоносних 

горизонтів.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з гідрогеології, динаміки підземних вод. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти вивчають значення підземних вод у вирішенні проблем водозабезпечення, 

можливості раціонального використанням та способи охорони цих вод та навколишнього 

середовища в умовах експлуатації водозаборів. Студенти отримують практичні навички з 

оцінки запасів підземних вод. 

Завдання: 

- засвоєння студентами необхідних знань з концептуальних положень, принципів, 

методичних підходів вивчення виконання оцінки запасів підземних вод; 

- набуття необхідних навичок з проведення кількісної оцінки запасів підземних вод виходячи з 

геолого-гідрогеологічних умов території; 

- засвоєння студентами сучасних методів управління підземною гідросферою (видобуток та 

охорона від забруднення). 

Результати навчання: 
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Види запасів підземних вод лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Законодавчі та нормативні документи, що 

регламентують використання підземних вод 

в Україні 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Параметри, що характеризують 

гравітаційну та пружну ємність гірських 

порід 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.4 Особливості формування динамічних 

ресурсів підземних вод та основні їх 

критерії: гідродинамічний, гідрохімічний, 

гідрогеотермічний 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.5 Закономірності формування ЕЗПВ у типових 

гідрогеологічних умовах: пласти – 

необмежений, напівобмежений, обмежений, 

шаруватий 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Гідродинамічні методи розрахунку 

водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.7 Гідравлічні методи розрахунку водозаборів з 

метою оцінки ЕЗПВ 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.8 Загальні принципи оцінки на основі 

застосування балансових методів 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Визначати гравітаційну та пружну ємність 

гірських порід 

лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Оцінювати динамічні ресурси підземних вод 

різними методами 

лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Оцінювати експлуатаційні запаси підземних лабораторна Письмова до 10% 



вод різними методами робота, самостійне 

навчання 
робота 

2.4 Проводити комплекс робіт з мінімізації 

антропогенного впливу на підземні води 

лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.5 Оцінювати вплив видобутку підземних вод на 

оточуюче навколишнє середовище 

лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 

ефективного вирішення поставленої задачі 

лабораторна робота Усна 

відповідь 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

лабораторна робота  Усна 

відповідь 

до 5% 

Структура навчальної дисципліни: лекційні і лабораторних робіт, самостійна робота 

студентів 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання: 

1) Контрольна робота з розділу 1. «Визначення ємнісних, динамічних ресурсів» – 15 балів 

(рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота з розділу 2. «Визначення експлуатаційних запасів підземних вод» – 15 

балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за виконання лабораторних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

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

бали.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру,  як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного 
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: проведення 9 лабораторних занять (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань) та 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 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ  І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

№ 

теми 

Назва теми Кількість годин 

лекції лабораторні самост. 

робота 

Розділ 1 „ Визначення ємнісних, динамічних ресурсів” 

1 Підземні води, як джерело прісних, мінеральних, 

термальних і промислових вод. Основні поняття та 

загальні положення кількісної оцінки  запасів 

підземних вод. 

2 2 8 

2 Визначення ємнісних запасів (ресурсів) підземних 

вод. Параметри, кількісна оцінка. 

2 2 12 

3 Особливості формування динамічних ресурсів 

(запасів) підземних вод. 

2 2 12 

4 Методи визначення динамічних ресурсів підземних 

вод: гідродинамічні, балансові, гідрометричні, 

гідрогеологічних аналогій. 

4 2 12 

5 Принципи регіональної оцінки динамічних ресурсів 

підземних вод. 

2 2 12 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2 „Визначення експлуатаційних запасів підземних вод” 

6 Особливості формування експлуатаційних запасів 

підземних вод. Послідовність розрахунку 

експлуатаційних запасів підземних вод. 

2 4 12 

7 Принципи схематизації умов формування 

експлуатаційних запасів підземних вод. 

2 2 8 

8 Оцінка забезпеченості експлуатаційних запасів 

підземних вод. 

4 2 8 

9 Гідродинамічні методи розрахунку водозаборів з 

метою оцінки ЕЗПВ. 

2 2 8 

10 Гідравлічні методи розрахунку водозаборів з метою 

оцінки ЕЗПВ. Методи гідрогеологічних аналогів 

2 2 12 

11 Прогноз якості підземних вод. Охорона підземних 

вод від забруднення на водозабірних ділянках. 

2 2 8 

12 Класифікація експлуатаційних запасів підземних 

вод 

2  8 

 Контрольна робота 2  2  

Всього 28 28 120 

 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні роботи – 28 год.  
Консультації – 4 год.  

Самостійна робота – 120 год.  
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