


 
 

 

 

 

 

 

 



Мета дисципліни – надати базові знання про закономірності та особливості формування і 

поширення різноманітних видів мінеральних, термальних і промислових вод в Україні; 

ознайомити із методами пошуку, оцінки їх якісного складу, ступеня захищеності та ризику  

виснаження й забруднення. 

Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з регіональної гідрогеології та геології, гідрогеохімії та хімічного аналізу 

води. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти отримують знання про класифікацію та особливості формування 

мінеральних вод; промислові, термальні води та лікувальні грязі; накопичення та родовища 

мінеральних вод;  забруднення, виснаження та захищеність родовищ мінеральних вод; 

навчаться картографувати родовища мінеральних вод. 

Завдання: 

- ознайомити студентів з інформацією про види мінеральних вод, умови та процеси їх 

формування,  основні закономірності поширення на Україні; 

- ознайомити студентів із особливостями формування та регіональними 

закономірностями поширення термальних і промислових вод;  

- надати студентам необхідні знання про методи розв’язання наукових і прикладних задач 

та закласти первинні практичні навички. 

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 Класифікацію мінеральних вод України лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Характеристику умов формування і 

поширення окремих видів лікувально-

столових і лікувальних мінеральних вод в  

Україні 

лекції, 2 практичних 

заняття, самостійна 

робота 

Письмова 

робота, 

 

до 30% 

1.3 Особливості формування та  поширення  

термальних і промислових і вод.  

лекції, 2 практичних 

заняття 

Письмова 

робота 

до 15% 

1.4 Умови накопичення родовищ мінеральних вод лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.5 Чинники та передумови виснаження 

підземних мінеральних вод та умови їхньої 

захищеності від забруднення 

лекція, 2 практичних 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.1 Картографувати  поширення мінеральних вод 

за мінералізацією, макрокомпонентним 

складом і вмістом специфічних компонентів 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота з 

комплектом 

карт 

до 15% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 

ефективного вирішення поставленої задачі 

практичне заняття --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте вирішення 

частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

 

 

 

 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання  

дисципліни  

 

Програмні  

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів геосфер 

Землі. 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

Знати сучасні методи дослідження Землі та 

її геосфер, зокрема геологічного середовища 

та підземної гідросфери, і вміти їх 

застосовувати у виробничій та науково-

дослідницькій діяльності. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за підсумками вивчення розділу 1 – 12 балів (рубіжна оцінка 7 балів) 

2) Контрольна робота за підсумками вивчення розділу 2 – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Контрольна робота за підсумками вивчення розділів 3-4  – 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів) 

4) Оцінка за виконання практичних робіт – 28 балів (рубіжна оцінка 17 балів) 

 

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

бали.  

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

 
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 7 практичних робіт (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 

використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 3 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  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

практичні 
 

самостійна 
робота 

Розділ 1. Класифікація та особливості формування мінеральних вод  

1 Тема 1  Класифікація мінеральних вод України 4 2 20 

2 

Тема 2.  Характеристика та особливості 

формування окремих видів мінеральних 

лікувально-столових і лікувальних вод 

6 4 40 

 Контрольна робота 2   

Розділ 2. Промислові і термальні води. Лікувальні грязі 

4 
Тема 3.  Термальні води. Промислові води. 

Лікувальні грязі  
2 2 10 

 Контрольна робота 2   

Розділ 3. Накопичення та родовища мінеральних вод.  

6 Тема 4.  Накопичення  мінеральних вод 2  10 

7 

Тема 5.  Поширення мінеральних лікувально-

столових і лікувальних вод на території України 

та перспективи нарощування їхніх запасів 

4 2 10 

 Розділ 4.  Забруднення, виснаження та захищеність родовищ мінеральних вод. 

8 
Тема 6.  Забруднення та виснаження мінеральних 

вод  
2 2 10 

9 
Тема 7.  Оцінка захищеності та уразливості 

родовищ мінеральних вод 
2 2 6 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 28 14 106 

 

Загальний обсяг 150 год.,в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 106 год. 
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