
 



 
 

 

 



Мета дисципліни – надати базові знання студентам магістратури щодо впливу на 

здоров’я людини геологічних умов, підземних вод, геохімічного та геофізичного фону; про 

рекреаційні та лікувальні властивості компонентів геологічного середовища (порід, ґрунтів, 

підземних вод, геофізичних полів) та засоби і можливості їх використання на Україні; 

навчити оцінювати ризики від гідрогеологічних об’єктів для усереднених показників здоров’я 

населення.   

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з хімічного аналізу води, гідрогеохімії та мінеральних вод. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти отримують знання щодо впливу хімічних та фізичних чинників 
геологічного середовища, в т.ч. складу підземних вод, на здоров’я людини і тварин та 
практичні навички з оцінки ризиків хімічного забруднення води на здоров’я населення.  

Завдання: 
 засвоїти інформацію про біологічну роль хімічних елементів.  
 вивчити нормативно-правові документи, що регламентують якість питної води, 

бальнеологічні норми мінеральних вод та критерії оцінки централізованих 
джерел водопостачання і лікувальних вод, ступені ризику хімічного забруднення 
води для здоров’я населення.  

 отримати практичні навички з розрахунку ризику хімічного забруднення 
підземних вод для здоров’я населення; 

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 Біологічну роль хімічних елементів в 

навколишньому геологічному середовищі, 

поняття та приклади «геохімічної ендемії», 

«трофічного ланцюжка», ролі чинників 

формування вмісту хімічних елементів в 

підземних водах та продуктах споживання.  

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Основний зміст нормативно-правових 

документів, що регламентують якість питної 

води, критерії оцінки централізованих джерел 

водопостачання та лікувальних підземних вод 

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.3 Чинники формування колективної та 

індивідуальних доз опромінення населення, 

зокрема за складовою споживання підземних вод 

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.4 Методи оцінки якості води залежно від 

цільового призначення (господарсько-питне, 

технічне водопостачання, виготовлення напоїв 

та бутильованої води, бальнеологія тощо), 

принципи та підходи до  розрахунку величини 

ризику та оптимізація прогнозних ризиків 

хімічного забруднення води для здоров’я 

населення 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.1 Визначати ГДК для компонентів хімічного 

складу підземних вод що використовуються для 

питного водопостачання та з лікувальною 

метою 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 5% 

2.2 Користуватись нормативно-правовою базою, 

що регламентує якість питної води, критерії 

оцінки централізованих джерел водопостачання 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 15% 



та лікувальних підземних вод 
2.3 Призначати цільове використання води 

(господарсько-питне, технічне водопостачання, 

виготовлення напоїв та бутильованої води, 

бальнеологія тощо) залежно від її якості 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.4 Використовувати процедуру оцінки ризику 

хімічного забруднення підземних вод та 

визначати ступінь ризику від їх хімічного 

забруднення  для здоров’я населення. 

лекція, практична 
робота, 
самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 
ефективного вирішення поставленої задачі 

практична 
робота 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте рішення 
частини спільної задачі 

практична 
робота 

--/- до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 
 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота із змістового модуля 1: «Чинники впливу геологічного середовища на 

здоров'я людини і тварин» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота із змістового модуля 2: «Якість підземних вод та ризики для 

здоров'я населення» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 40 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при 
відмові від участі у даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали 
до підсумкової оцінки. 

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 заліку (обов’язкове проведення залікового оцінювання в 
письмовій формі) 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) чи/або залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 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 2 
письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1.Чинники впливу геологічного середовища на здоров'я людини і тварин 

1 
Вступ. Розвиток медичної геології в сучасних науках про 
Землю. Предмет, об'єкт та завдання медичної 
гідрогеології. 

2   

2 

Тема 1. Еволюція біосфери в умовах техногенезу. 
Геохімічні ендемії, трофічні ланцюжки. 

Радіогідрогеологія та радіоекологія. 
6 2 15 

3 
Тема 2. Хімічні, біологічні та фізичні чинники впливу  
літосфери та підземних вод на здоров'я людини і тварин.  

4 2 15 

4 
Тема 3. Санаторно-курортне лікування мінеральними 
водами на Україні. Рекреаційні зони. 

2 2 10 

Частина 2. Якість підземних вод та ризики для здоров'я населення   

5 

Тема 4. Критерії оцінки якості води. Оптимальні 
концентрації хімічних елементів та сполук у питній воді. 
Санітарно-гігієнічне та еколого-геохімічне 
обґрунтування критеріїв якості води 

6 2 15 

6 

 Тема 5. Методика оцінки ризиків хімічного забруднення 

води, атмосферного повітря та ґрунту для здоров'я 

населення   
8 2 25 

Залік 

ВСЬОГО 28 10 80 

 

Загальний обсяг120 год.,в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 
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