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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна Мінеральні води є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія», спеціальності  8.04010302 «Гідрогеологія». 

Дана дисципліна за вибором навчального закладу. 
Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 144 год.  
 (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні - 34 год., самостійна 
робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні робот). Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній 
формі. 

Мета дисципліни – надати базові знання студентам, що навчаються за ОКР 
магістр геології за спеціалізацією гідрогеологія, щодо особливостей формування 
різноманітних видів мінеральних, термальних і промислових вод на Україні; 
засвоїти методи оцінки їх складу, запасів, поширення в геосфері та підходи до 
захисту цих вод від забруднення. 

Завдання – оволодіти методами пошуку та геолого-економічної оцінки 
родовищ мінеральних вод, дослідження та описання процесів збагачення 
мінеральних вод специфічними біологічно активними компонентами, умов 
формування накопичень мінеральних, термальних та промислових вод; 
регіональних закономірностей їх поширення та умов захищеності.  

Предмет вивчення – мінеральні підземні води України, гідрогеологічні 
ємності та структури України і Земного шару.  

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. Перший 
модуль складається з трьох тем. Перша тема передбачає дві лекції, друга тема – 
п’ять лекцій, третя – дві лекції. Другий модуль складається з п’яти тем, перші 
три теми (4-6) викладаються за дві лекції, останні дві (7,8) – за одну.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
-    критерії виділення мінеральних вод; 
- бальнеологічні норми вмісту специфічних біологічно активних 

компонентів в мінеральних водах всіх видів (згідно сучасної 
класифікації); 

- схему класифікації мінеральних вод України; 
- особливості формування окремих видів мінеральних вод; 
- провінції мінеральних вод України та їх особливості; 
- теорії походження промислових вод; 
- особливості формування та накопичення промислових вод різних видів; 
- умови формування термальних вод та галузі їх застосування; 
- поширення термальних та промислових вод на Україні; 
- формування різних типів накопичень мінеральних вод; 
- типи родовищ мінеральних вод; 
- категоризацію запасів мінеральних вод; 



- види забруднень та  умови захищеності мінеральних підземних вод. 
вміти: 
- відбирати і консервувати проби мінеральних вод; 
- будувати гідрогеохімічні карти на мінеральні води; 
- визначати вміст радону в підземних водах; 
- будувати прогнозні пошукові карти на промислові води; 
- будувати гідрогеотермічні розрізи; 
- розраховувати природні перспективні ресурси та модулі експлуатаційних 

ресурсів  мінеральних вод гідродинамічним методом; 
- розраховувати час надходження некондиційних вод та мінералізацію 

мінеральних вод на час експлуатації водозабору; 
- визначати зони санітарної охорони водозабору мінеральних вод; 
- розраховувати основні техніко-економічні показники для ТЕО. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістрів: 
дисципліна „Мінеральні води” є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціалізацією «гідрогеологія». 
Вона формує розуміння процесів, що забезпечують генерацію в підземних водах 
біологічно активних компонентів, дає уяву про умови накопичення запасів 
мінеральних, промислових та термальних вод.  

 
Зв’язок з іншими дисциплінами. 
Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, продовжує і доповнює такі базові 

дисципліни, як „Регіональна гідрогеологія”, і є основою для формування 
навичок з картування, оцінки якості та запасів мінеральних підземних вод. 
Дисципліна „Мінеральні води” є базовою для підготовки дипломних проектів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 4 - 8. Обов’язковим для іспиту є виконання практичних робіт з отриманням не 
менше 20 балів (в т.ч. за контрольні роботи). 

          (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю: 
ЗМ1 ЗМ 2  

Min. – 10 Max. – 30 Min. – 10 Max. – 30 



балів балів балів балів 
Усна відповідь 2 3 2 3 
Виконання практичних робіт 5 15 5 15 
Модульна контрольна робота 1 3 12   
Модульна контрольна робота 2   3 12 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, не допускаються до іспиту і вважаються такими, 
що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з 
дисципліни «Мінеральні води» 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності            
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.  Особливості формування мінеральних підземних вод 
 
Тема 1. Історія вивчення мінеральних вод. Класифікація мінеральних вод 
України (16 год.) 

Зміст дисципліни "Мінеральні води". Історія використання та вивчення 
мінеральних вод в світі. Загальні класифікації мінеральних вод за призначенням 
(лікувальні, промислові, термальні води). Використання різних типів 
мінеральних та мінералізованих вод. 

Визначення та класифікації лікувальних мінеральних вод. Складові 
елементи мінеральних вод. Сучасна класифікація мінеральних вод України 
(2001 р.), принципи виділення її класифікаційних підрозділів та переваги 
порівняно з класифікацією Іванова В.В. і Невраєва Г.А. (1964 р.) Поняття 
лікувально-столових, лікувальних, бальнеологічних вод. Основні якісні та 
кількісні критерії віднесення мінеральних вод до лікувальних (бальнеологічні 
норми вмісту хімічних компонентів), обмежуючі критерії. 

 
ТЕМА 2.  Характеристика окремих видів мінеральних лікувальних вод (36 год.) 

Води без специфічних компонентів і властивостей, їх різновиди, генезис, 
поширення та основні типи на Україні, біологічна роль елементів, що 
обумовлюють лікувальну дію вод; вуглекислі води, карбонатна рівновага, 
походження вод, призначення, поширення на Україні; сірководневі води їх 
походження та бальнеологічна дія; залізисті, миш’яковисті та поліметалічні 
води, джерела збагачення вод мікрокомпонентами, поширення їх у літосфері, 
характеристика біологічної дії специфічних мезо- та мікроелементів; бромні, 
йодні та з підвищеним вмістом органічних речовин; кременисті терми; радонові 
води, їх класифікації, утворення, вміст радону в підземних водах Києва. 
 
ТЕМА 3.  Поширення мінеральних лікувальних вод на території України  
(16 год.) 

Альпійська складчаста зона (Карпати, Кримський регіон). Провінції та 
пояси мінеральних вод. 

Платформна частина України.  
Групи мінеральних вод та їх основні родовища поширені в цих 

структурах.  
 
Змістовий модуль 2. Промислові і термальні води. Родовища мінеральних 
вод та особливості їх оцінки. 
ТЕМА 4.   Промислові води  (16 год.) 

Особливості їх поширення. Групи основних елементів промислового 
значення, поширених в підземних водах та найбільш сприятливі середовища їх 



накопичення. Основні концепції походження розсолів. Геохімія галогенезу. 
Особливості формування окремих типів промислових мінеральних вод. 

Пошукові гідрогеохімічні ознаки родовищ промислових вод та родовищ 
корисних копалин. 

Районування промислових підземних вод, їх використання в народному 
господарстві. Технології збагачення природних промислових вод. 
 
ТЕМА 5.   Термальні води (18 год.) 

Класифікація термальних вод, умови їх формування. Води пластового і 
пластово-тріщинного типів; води тріщинного і тріщинно-жильного типів 

Термальні води Причорноморського артезіанського басейну.                                    
Хімічний склад високотермальних вод Закарпатського та Причорноморського 
артезіанських басейнів. 

Основні закономірності поширення термальних вод  на Україні. Термальні 
води артезіанських басейнів та складчастих областей. 

Використання термальних вод в народному господарстві. 
 

ТЕМА 6.   Накопичення та родовища мінеральних вод (16 год.) 
Формування накопичень мінеральних вод. Накопичення їх в басейнах 

грунтових вод. Накопичення в басейнах напірних вод. Внутрішньопластові та 
приурочені до тріщинно-жильних масивів скельних порід накопичення 

Поняття про родовища мінеральних вод. Типізація родовищ мінеральних 
вод. Ресурси та запаси мінеральних вод. 

Перспективні родовища мінеральних вод на Україні. 
 

ТЕМА 7.  Забруднення та виснаження підземних мінеральних вод (12 год.) 
Поняття об’ємного та якісного виснаження. 
Типізація забруднюючих воду речовин. Хімічне забруднення; бактеріальне 

забруднення; теплове забруднення.  
 Захищеність мінеральних вод від забруднення та зміни якості. Типізація 

родовищ за їх природною захищеністю від забруднення. Категорії природної 
захищеності. Якісна захищеність підземних мінеральних вод. Категорії 
захищеності.  

Якісна оцінка захищеності напірних вод. 
Виснаження запасів мінеральних вод. 
Охорона підземних мінеральних вод від забруднення та виснаження 
 

ТЕМА 8.  Техніко-економічне обґрунтування доцільності експлуатації 
родовища мінеральних підземних вод (14 год.) 

Техніко-економічне обґрунтування доцільності видобування мінеральних 
підземних вод виконується для всіх родовищ що розвідуються шляхом: прямих 
розрахунків із залученням фактичних техніко-економічних показників розробки 
родовищ-аналогів; укрупнених розрахунків на основі доведеної аналогії з 



родовищем, що експлуатується; розрахунків на основі фінансової звітності 
підприємств за результатами проведеної дослідно-промислової розробки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми 
Назва теми 

лекції практ. 
заняття 

самост. 
робота 

Змістовий модуль 1  
Особливості формування мінеральних підземних вод 

1 Тема 1. Історія вивчення мінеральних вод. 
Класифікація мінеральних вод України 

4 4 8 

2 Тема 2. Характеристика окремих видів мінеральних 
лікувальних вод 

10 10 16 

3 Тема 3. Поширення мінеральних лікувальних вод на 
території України 

4 4 8 

Модульна контрольна робота 1  2**  
Разом 18 18 32 

Змістовий модуль 2  
Промислові і термальні води. Родовища мінеральних вод та особливості 

їх оцінки 
4 Тема 4. Промислові води 4 4 8 
5 Тема 5. Термальні води 4 4 10 
6 Тема 6. Накопичення та родовища мінеральних вод 4 4 8 
7 Тема 7. Забруднення та виснаження підземних 

мінеральних вод 
2 2 8 

8 Тема 8. Техніко-економічне обґрунтування 
доцільності експлуатації родовища мінеральних 
підземних вод 

2 2 10 

Модульна контрольна робота 2  2**  
Разом 16 16 44 

Всього 34 34 76 
 
Загальний обсяг 144  год., у тому числі –  
Лекцій – 34 год., 
Практичні заняття – 34 год.; 
Самостійна робота – 76 год. 
* - модульні контрольні  роботи виконуються  за рахунок практичних годин 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  УМОВИ ОБВОДНЕНОСТІ ТА ІНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГІЧНІ ЯВИЩА ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ 

КОПАЛИН ” 
 

ТЕМА 1. Історія вивчення мінеральних вод. Класифікація 
мінеральних вод України. (4 год.) 
Лекція 1. Поняття мінеральних вод, історія використання і досліджень 
мінеральних вод – 2 години. 
План лекції:  

 Зміст дисципліни "Мінеральні води".  
 Історія використання та вивчення мінеральних вод в світі.  
 Загальна класифікація мінеральних вод за призначенням (лікувальні, 

промислові, термальні води).  
 Визначення поняття «мінеральні води»; 
 Мінералізовані води; 
 Критерії виділення мінеральних вод; 
 Складові компоненти мінеральних вод. 

 
Хронологічні етапи (віхи) вивчення мінеральних підземних вод. 
1) 400 р. до н.е. - перша методика використання мінеральних вод 

розроблена Гіппократом; 
2) перші купальні в Римській імперії 300-ті роки до н.е.; 
3) перша класифікація мінеральних джерел та методика лікування ними, 

розроблені Г. Плінієм Старшим (1 ст. н.е.); 
4) Вихід у світ трактату таджицького вченого Авіценни «Канон лікарської 

науки», великий розділ в якому присвячено водолікуванню – 10 сторіччя нашої 
ери; 

5) відродження інтересу до мінеральних вод під час хрестових походів 
(1096-1270 рр.): будівництво лікарень, каптування джерел у вигляді ванн, 
басейнів та ін.; 

6) середина XVI ст. - використання мінеральних джерел у Закарпатті та 
вивчення цілющих властивостей мінеральних джерел Трускавця; 

7) початок XVІІІ - відкриваються перші курорти в Карелії на Марціальних 
водах (1719 р.) і в м. Липецьку; вивчаються мінеральні джерела Північного 
Кавказу (район Кавказьких мінеральних вод) і Старої Руси; 

8) 1809 р. - перша в Росії класифікація мінеральних вод і перший їх 
регіональний опис в книзі В.М. Сєвергіна  “Прибавление о минеральных водах”. 

9) 1796-1815 р.р. -  перше дослідження хімічного складу мінеральних вод 
Закарпаття професором П. Китайбелом; 

10) відкриття глибоких підземних вод в районі Трускавця - 1820 р., перша 
водолікарня в Трускавці - 1827 р.; 

11) кінець XIX - початок XX ст.: розробка технологій вилучення корисних 
та рідкісних речовин із мінералізованих вод; популяризація системи 



водолікування, розробленої монахом-католіком Кнайпом, за якою вода має 
лікувальну закалюючу і тонізуючу дію; 

12) 1935 р. – Ф. Візнер закартував близько 200 водопроявів мінеральних 
вод, класифікував води за газовим складом і мікроелементами; 

комплексне використання термальних мінеральних вод для енергетичних, 
промислових та лікувальних цілей; а також супутніх вод родовищ корисних 
копалин для промислових та бальнеологічних цілей (середина XX ст.) 

Сучасний етап вивчення мінеральних вод: Вивчення умов походження і 
формування підземних мінеральних вод. Створення Класифікації мінеральних 
вод Івановим і Невраєвим. Визначення ресурсів мінеральних вод за оцінкою 
ресурсів та експлуатаційних запасів окремих родовищ; розвиток методів 
прогнозування змін якісного складу мінеральних вод; вивчення умов 
захищеності мінеральних підземних вод; розробка та застосування заходів щодо 
охорони та захисту підземних мінеральних вод від виснаження та забруднення. 
Вивчення питань гідрогеохімічної зональності підземних вод з метою виявлення 
нових перспективних проявів мінеральних вод. Розроблена перша Класифікація 
мінеральних вод України (2001) колективом вчених під керівництвом академіка 
В.М. Шестопалова. 

Різна концентрація в природних підземних водах цінних компонентів та 
наявність певних фізичних властивостей обумовили поділ їх за призначенням на 
прісні, мінеральні столові та лікувальні (для внутрішнього і зовнішнього 
застосування), промислові і термальні. В такій саме послідовності 
розглядаються ці різновиди і в даному посібнику. 

Віднесення підземних вод до категорії мінеральних здійснюється 
відповідно до ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні" або ГСТУ  42.10-02-96 
"Води мінеральні лікувальні" на підставі довідки про кондиції, обгрунтованої 
бальнеологічним висновком установи, спеціально  уповноваженої для цього 
Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), де зазначаються 
кондиційні показники якості мінеральних вод, напрями і способи застосування, 
висновок щодо можливості їх промислового розливу. 

 
Практична робота №1 (2 год) 

Тема 
Вивчення вимог до відбору та консервації проб мінеральних підземних вод 

План 
1. Вивчення показників, які слід визначати біля водопункту, а також під 

час загальних і спеціальних, в т.ч. бальнеологічних аналізів. 
2. Вимоги до ємностей, в які слід відбирати проби. 
3. Консервація основних біологічно активних компонентів мінеральних 

вод. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Ознайомитись з історією розвитку курортної справи на Україні. 
2. Вивчити основні складові частини мінеральних вод. 



Література:  
1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 

університет", 2000. – С. 5-18. 
2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 

Шестопалова. – К.:2003. – C.3-16. 
 
 

Лекція 2. Схема і принципи класифікації мінеральних вод України – 2 
години. 
План лекції:  

 Попередні класифікації лікувальних мінеральних вод.  
 Сучасна класифікація мінеральних вод України (2001 р.) і її 

порівняння з класифікацією Іванова В.В. і Невраєва Г.А. Основні 
відмінності сучасної класифікації. 

 Структура класифікації; 
 Поняття лікувально-столових, лікувальних, бальнеологічних вод.  
 Основні  кількісні критерії виділення окремих видів мінеральних вод 

(бальнеологічні норми вмісту хімічних компонентів); 
 Обмежуючі критерії. 
 Групи елементів за біологічним значенням. 

 
 

Класифікування підземних вод за хімічним складом здійснюється за двома 
основними класифікаціями: 1) мінералізації; 2) компонентному складу. 

Класифікації підземних вод за мінералізацією  мають діапазони числових 
величин загальної мінералізації, яка виражена через суму компонентів (г/л, 
рідше г/кг).В більшості класифікацій  (В.І. Вернадський та ін.) виділені групи 
підземних вод: а) прісних, з мінералізацією до 1 г/л; б) солонуватих від 1 до 10; 
в) солоних від 10 до 50; г) ропи вище 50 г/л. 

Вибір класифікації підземних вод за мінералізацією в кожному 
конкретному випадку визначається цілями, задачами і масштабністю 
досліджень; так, при оглядових і дрібномасштабних дослідженнях слід 
користуватися класифікацією В.І. Вернадського і близькими до неї; при 
крупномасштабних – більш детальними класифікаціями. При виконанні 
спеціальних робіт в дуже складних районах виникає необхідність розробки 
нової класифікації. В цьому випадку граничні значення мінералізації підземних 
вод виявляються за допомогою статистики. 

Природні мінеральні води для внутрішнього застосування поділяються на 
лікувальні та лікувально-столові.  

Лікувально-столові води – це води з мінералізацією від 1,0 до 8,0 г/дм3 
всіх класів і від 1,0 до 15,0 г/дм3 таких класів, як: гідрокарбонатні, 
гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві, або з меншою 
мінералізацією, які вміщують біологічно активні мікроелементи в кількостях, не 
нижче від бальнеологічних норм, прийнятих для мінеральних вод внутрішнього 
застосування; використовуються як лікувальні відповідно призначенню лікаря і 



як солові напої не систематично. Лікувально-столові мінеральні води 
застосовуються як лікувальний засіб при курсовому призначенні. 

 
Критерії виділення видів мінеральних вод для внутрішнього і зовнішнього 

застосування. 

Вид  мінеральних 
вод 

Компонент, або 
основний показник 

Бальнеологічна норма компоненту за новою 
класифікацією (2003) та групи вод за 

мінералізацією або вмістом специфічного 
компоненту 

Мінеральні води за 
вмістом основних 
іонів 

Загальна мінералізація  

Понад 1 г/дм3 

<1 – низької мінералізації; 
1-5 – малої мінералізації; 
5-15 – середньої мінералізаціїї; 
15-35 – високої мінералізації; 
35-150 – розсоли; 
150 – міцні розсоли 

Вуглекислі СО2 вільна і 
розчинена 

≥ 0,5 г/дм3 
0,5-1,4 – слабовуглекислі; 
1,4-2,5 – вуглекислі середньої концентрації; 
2,5 – сильновуглекислі (“газуючі”) 

Сірководневі 
(сульфідні) H2S заг. (Н2S+HS-) 

≥10 мг/дм3: 
10-50  – слабосульфідні; 
50-100 – сульфідні води середньої 

концентрації; 
100-250 – міцні сульфідні води 

Води з 
підвищеним 
вмістом органічних 
речовин 

Органічна речовина в 
розрахунку на вуглець 

Межі вмісту : 
8-40 мг/дм3 – води типу “Нафтуся”, понад 40 

мг/дм3 – води типу “Брамштедт” 

Борні 
Ортоборна (Н3ВО3) і  

тетраборна кислота 
Н2В4О7 

≥35 мг/дм3 і більше 

Кременисті Метакремнійова 
кислота (Н2SiO3) 

≥50 мг/дм3 і більше 

Миш’яковисті Аs  
0,7 – 2 мг/дм3  -  лікувально-столові та 

лікувальні 
≥ 2 мг/дм3 - бальнеологічні 

Бромні Br ≥ 25 мг/дм3 і більше 
Йодні I ≥ 5 мг/дм3 і більше 

Залізисті Fe2+ + Fе3+ 
10-40 мг/дм3 – залізисті 
40-100 – міцні залізисті; 
більше 100 – дуже міцні залізисті 

Радонові 222Rn  

185 Бк/дм3 і більше: 
185-740 – слаборадонові; 
740-3700 – радонові середньої концентрації; 
> 3700 високорадонові 

Літієві Li Понад 5 мг/дм3  
Селенові Se Понад 10 мкг/дм3  
З підвищеним 

вмістом срібла Ag Понад 0,1 мг/дм3  

Стронцієві Sr Понад 0,001 мг/дм3  
 



Лікувальні води – це води з мінералізацією від 8 до 15 г/дм3 всіх хімічних 
класів і від 15 до 25 г/дм3  - гідро карбонатного і хлоридно-гідрокарбонатного 
класів, а також води з меншою мінералізацією при вмісті в них певних 
біологічно активних компонентів не нижче бальнеологічних норм; вони мають 
виражену лікувальну і профілактичну дію на організм людини і застосовуються 
тільки за призначенням лікаря у визначеній дозі. 

 
Практична робота №2 (2 год) 

Тема 
Вивчення класифікації мінеральних підземних вод 

План 
1. Вивчення класифікації підземних вод за мінералізацією. 
2. Визначення класів, підкласів та типів підземних вод. 
3. По наданих кожному студенту таблицях  виконати перерахунок 

концентрації іонів з мг/дм3 в мг-екв/дм3 і %-екв. і визначити формулу хімічного 
складу вод за Курловим (клас та хімічний тип води при вмісті домінуючих 
компонентів > 25%) для кожного пункту спостережень. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Вивчити схему сучасної класифікації мінеральних лікувальних вод. 
2. Вивчити вимоги до консервації окремих компонентів мінеральних вод. 
3. Вивчити бальнеологічні норми для специфічних компонентів. 
4. Порівняйте сучасну класифікацію мінеральних вод з попередніми. 

Запишіть головні відмінності. 
Література  
1. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 

Шестопалова. – К.:2003. – С. 4-25. 
2. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 

універ-т", 2000. – С. 16-19. 
3. Иванов В.В., Невраев Г.А. Классификация подземных минеральных вод. - М.: 

Недра, 1964. – С. 4-113. 
4. Шестопалов В.М., Овчиннікова Н.Б. Перша українська класифікація 

мінеральних вод // Вода і водоочисні технології.- 2003. №3. – С. 34-42. 
 
Контрольні запитання до теми: 
1. Визначення поняття “мінеральні лікувальні води”. 
2. Основні вимоги при опробуванні мінеральних вод? 
3. Які категорії мінеральних вод Ви знаєте (згідно останньої класифікації)? 
4. Які основні складові частини мінеральних вод? 
5. Які показники хімічного складу підземних вод визначаються поруч з 

водопунктом, відразу після відбору проби ? 
6. Які види мінеральних лікувальних вод виділяють в другій категорії? 



7. Які мінеральні води (за класифікацією Шестопалова та ін) можна віднести 
лише до бальнеологічних, а які лише до лікувальних питних? Які види вод 
мають лікувальну дію при застосуванні обома шляхами? 

8. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють підвиди? 
9. Що представляють собою класи та підкласи мінеральних вод? 
10. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють групи? 
11. Як впливають термодинамічні умови на властивості мінеральних вод при 

добуванні їх із водоносних горизонтів на поверхню землі? 
12. Що собою являють типи мінеральних вод? 
13. Як оцінюються лікувальні властивості мінеральних вод? Які води називають 

лікувально-столовими ? 
14. На які три групи поділяють присутні в мінеральних водах елементи за 

характером дії на організм людини? 
15. Які основні вимоги при опробуванні підземних вод? 
16. Які відмінності сучасної класифікації мінеральних вод України від 

попередніх? 
 

ТЕМА 2. Характеристика окремих видів мінеральних лікувальних 
вод. (10 год.) 

Лекція 3. Води лікувальні за складом основних іонів. Вуглекислі води. – 
2 години. 
План лекції:  

 Води без специфічних компонентів і властивостей, їх різновиди, 
генезис, поширення та основні типи на Україні; 

 Вуглекислі води, процеси генерації вуглекислоти;  
 Вплив водневого показника і температури на розподіл і концентрацію 

вільної вуглекислоти; 
 Походження вод,  
 Формування іонного складу; 
 Типізація вуглекислих вод і поширення на Україні окремих типів, 

родовища вуглекислих вод; 
 Медичне призначення вуглекислих вод.  

 
Вуглекислота, що насичує підземні мінеральні води до кондиційної 

концентрації має здебільшого вулканічне і метаморфічне походження. Умовою 
її накопичення є наявність гідрогеологічно закритих структур і протікання 
інтрузивного термометаморфізму порід, що представляє собою температурне 
перетворення переважно карбонатних порід при вторгненні магми. Ці процеси 
характерні для районів недавнього і сучасного вулканізму.  

Закарпаття є районом сучасної генерації вуглекислоти, де вона виводиться 
на поверхню ослабленими (розущільненими) зонами внаслідок глибинного 
термометаморфізму порід (Бабинець О.Є., 1963), оскільки  під Закарпатським 
прогином і внутрішньою частиною складчастих Карпат область магматичного 



розплаву знаходиться порівняно близько до поверхні – на глибині 20-30 км (для 
платформенних областей такі глибини перевищують 40 км). 

Для генерації CO2 необхідні карбонатні породи, в процесі руйнування та 
розчинення яких за температури більше 885о С утворюється CO2:  

Ca CO3 → CaO + CO2 
При контакті карбонатних порід з магмою, що містить кремнезем 

характерні реакції типу: 
СаСО3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2 ; 
CaMg(CO3)2 + 2SiO2 → CaMg(SiO3)2 + 2CO2 
При температурах 600-700 оС і відповідному тиску кальцит і кварц 

утворюють воластоніт з вивільненням CO2. Лабораторні дослідження свідчать, 
що генерація вуглекислоти починається навіть за температур 75-100 оС (а в 
деяких випадках навіть при 50 оС) якщо на породи, що містять карбонати діє 
дистильована вода, хлоридний натрієвий розчин і розчин типу морської води. 

При утворенні зелених сланців, коли кальцит і тальк утворюють тремоліт 
також виділяється велика кількість вуглекислого газу. 

Вуглекислота виділяється також і на першій стадії процесу сульфатредукції 
за участі анаеробних бактерій: 

CnHm + MeSO4 → MeHS + CO2 + H2O 
Тобто, без участі вуглекислоти не відбувається і утворення іншого класу 

мінеральних підземних вод – сірководневих вод.  
При внутрішньому застосуванні вуглекислих мінеральних вод дуже 

важливу роль відіграє їх іонний склад, а вплив вуглекислоти лише в більшій чи 
меншій мірі накладається на його дію. Насичені вуглекислотою мінеральні води 
значно підвищують сокогонну дію. Ванни з вуглекислою водою позитивно 
впливають на сердцево-судинну систему. 

 
Практична робота №3 (2 год) 

Тема 
Складання карти мінералізації мінеральних вод 

План 
1. Вивчення особливостей спеціального гідрогеохімічного картування. 
2. Складання карти мінералізації за індивідуальним завданням. 
3. Опитування та оцінка знань про бальнеологічні норми. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Вивчити газову зональність та групи вод за мінералізацією і хімічним 
складом для вод першої категорії – без специфічних компонентів і 
властивостей. 

2. Дати відповідь на питання: в чому полягає і з чим пов’язане порушення 
карбонатно-кальцієвої рівноваги в мінеральних водах при їх розкритті та 
видобутку? 

Література 



1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
універ-т", 2000. – С. 19-47. 

2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 
Шестопалова. – К.:2003. – С. 14-20. 

3. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 
досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ «Київський 
університет», 2011. – С. 18-42. 
 
 
Лекція 4. Сірководневі (сульфідні) води – 2 години. 

План лекції:  
 Походження сірководню в підземних водах; 
 Біотичні процеси і умови їх протікання; 
 Абіотичні процеси; 
 Основні райони поширення і родовища сірководневих вод на Україні. 
 Бальнеологічна дія сульфідних вод.  
 

Сірководень часто присутній в мінеральних водах одразу в двох формах – у 
вигляді вільного і розчиненого газу, в зв’язку з чим такі води можна вважати 
перехідними від мінеральних вод, що вміщують гази, до мінеральних вод з 
розчиненими біологічно активними речовинами. Сірководень також може бути 
у дисоційованій формі з утворенням іонів HS-  і рідше S2-.  

Критерієм віднесення вод, що вміщують сірководень до лікувальних 
(бальнеологічних) мінеральних вод є вміст H2S + HS-  більше 10мг/дм3. 

Співвідношення між молекулярним сірководнем і гідросульфідним іоном 
визначається величиною рН, завдяки змінам якої рівновага зміщується: в 
сильнокислих водах переважає H2S, в нейтральних і слаболужних – HS-, в 
сильнолужних – S2-. Виходячи з цього О.М. Овчинніков усі сульфідні води 
поділяв на сірководневі з рН<7,5, в яких переважає вільний сірководень, та 
гідросульфідні з рН>7,5 і домінуванням іону HS-.  

Сірководневі мінеральні води поширені головним чином в артезіанських 
басейнах (платформи, передгірські прогини та міжгірські западини) і 
представлені різними за мінералізацією і іонним складом типами. 
Характеризуються низьким вмістом металів, а породи, що вміщують такі води, 
мають чорний, сірий, зелений та інші холодні відтінки. 

Загальний вміст H2S в підземних водах звичайно не перевищує 50 мг/дм3, 
але в окремих нафтогазоносних провінціях він підіймається до 1000 – 3000 
мг/дм3. 

Сірководень переважно генерується сульфактредукуючими бактеріями, для 
яких оптимальна температура складає 25-30о С. В 1 мл пластових вод кількість 
бактерій досягає 100 000.  

Для життєдіяльності бактерій необхідні органічні речовини (їх вміст в 
породах повинен бути не менше 0,1 %). Сульфатредукція протікає тільки там, де 
вугілля, гумус, торф, бітуми та інші органічні речовини розкладаються в 



присутності сульфатів без доступу вільного кисню. Анаеробні 
сульфатредукуючі бактерії віднімають кисень у сульфатів і за його допомогою 
окислюють органічні речовини та отримують необхідну для життя енергію. При 
цьому склад вод змінюється і в неї надходить сірководень та вуглекислий газ : 

 QSHCOOHNaCOOHCSONa  2223612642 33333     
Енергія, що виділяється використовується мікроорганізмами для 

життєдіяльності. 
Головну роль у реалізації процесів сульфатредукції має ступінь рухомості 

вод, що впливає на умови існування бактерій. Тому сірководневі води в 
артезіанських структурах залягають переважно на помірних глибинах (до 1,5 – 2 
км). Це інфільтраційні та змішані води. 

Коли водоносний горизонт вміщує значну кількість гіпсу відбувається 
заміщення гіпсів вапняками: SHСaCOOHCОCaS 2322   

Відомі також бактерії, які окислюють вільний Н+ без участі органічних 
речовин: 

OHSSOH 2
22

42 44    
В сприятливих умовах ці бактерії накопичують до 3 г Н2S в 1 дм3. 
Сірководень утворюється також за відсутності кисню та 

сульфатредукуючих бактерій при розкладі білків та інших органічних речовин. 
В областях високих температур (> 100oC), сірководень утворюється при 
термічному розкладі органічних речовин, обмінних реакціях із сульфідами, 
хімічному відновленні сульфатів метаном: 

Генерація Н2S абіогенним шляхом пов’язана з окисненням колчеданих руд, 
гідролізом сірчистих металів, відновлення сульфатів метаном або воднем при 
високих температурах. Необхідні для цієї реакції сірчана кислота і сульфат 
заліза утворюються в процесі хімічного окислення піриту або марказиту. Багаті 
киснем атмосферні опади окислюють сульфіди, утворюючи сульфати заліза і 
сірчану кислоту. При взаємодії сірчаної кислоти з карбонатними породами 
утворюються сульфати кальцію і вуглекислоти. 

OHCOCaSOCaCOSOH 224342   
На глибині 200 – 300 м в анаеробних умовах виникає мікробіологічне 

відновлення сульфатів за участю органічного вуглецю: 
SHHCOCaOHCCaSO 22324 2)(22   

Терапевтично активними є води з вмістом сірководню вище 10 мг/дм3. 
Слабо сульфідні води (10-50 мг/дм3) застосовуються переважно для «теплового» 
лікування та лікування деяких захворювань шкіри. Води з вмістом сірководню 
вище 50 мг/дм3  застосовуються для лікування сердцево-судинних захворювань.  

 
Практична робота №4 (2 год) 

Тема 
Складання загальної гідрогеохімічної карти 

План 
1. Складання карти хімічного складу мінеральних вод. 



2. Перевірка карти мінералізації. 
3. Оцінювання знань Класифікації мінеральних вод України. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Вивчити та вміти записувати реакції сульфатредукції та абіотичного 
виділення Н2S. 

2. Розглянути питання щодо формуванням сірководневого геохімічного 
бар’єру. 

3. Вивчити класифікацію вод за рН. 
Література  
1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 

універ-т", 2000. – С.48-54. 
2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 

Шестопалова. – К.:2003. – С. 21-24. 
3. Посохов Е.В., Толстихин Н.И. Минеральные воды. - Л., 1977 – С. 22-27. 
4. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 

досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ «Київський 
університет», 2011. – С. 43-46. 

5. Перельман А.И. Геохимия природных вод. М.: Изд. Наука, 1982. – С. 61-80. 
 

 
Лекція 5. – Води з підвищеним вмістом органічних речовин та борні 

води - 2 години. 
План лекції:  

 Групи органічних речовин в підземних водах; 
 Процеси і умови збагачення підземних вод органічними речовинами; 
 Біологічно активні органічні складові «Нафтусі»; 
 Основні райони поширення і родовища «Нафтусі» на Україні; 
 Бальнеологічна дія «Нафтусі»; 
 Процеси і умови збагачення підземних вод бором; 
 Основні райони поширення і родовища борних вод; 
 Бальнеологічна дія борних вод. 
 

Розчинена органічна речовина характерна для більшості вод земної кори. 
Вона утворює істинні молекулярні або колоїдні розчини. В біосфері головний 
процес  утворення РОР -  мікробіологічний розклад  рослинних та тваринних 
залишків. При цьому відбувається і синтез нових специфічних 
високомолекулярних сполук темного кольору, що отримали назву гумусових 
речовин. За складом і властивостями вони різко відрізняються від органічних 
сполук живих організмів, наприклад білків.  

Окрім гумусових сполук природні води містять РОВ нафтового ряду – 
різноманітні вуглеводні, феноли та ін. Зафіксовано у водах і органічні сполуки, 
характерні для живих організмів – білки, амінокислоти, вуглеводні, уксусна, 
масляна та інші кислоти, жири, ефіри, альдегіди та ін. Всього з осадочних порід, 



грунтів і вод виділено більше 500 органічних сполук. Їх вивчає особлива наука – 
органічна геохімія. 

З 50-х років  почались дослідження РОР підземних вод. 
Поряд з гумусовими речовинами для окремих підземних вод специфічні і 

РОР нафтового ряду. В глибоких гарячих підземних водах, де діяльність 
мікроорганізмів неможлива, утворення РОР пов’язано з термічним розкладом 
органічних сполук гірських порід та з іншими абіогенними процесами. 

У вологому кліматі органічного вуглецю міститься в грунтових водах 35 
мг/л, в степу і пустелях – 20 мг/л.  

Значно більше органічних сполук в глибоких напірних підземних водах: в  
нафтогазоносних провінціях середній вміст РОР  - (Сорг) – 55 мг/л, в областях 
нафтових та газових родовищ – багато сотень міліграмів на  літр.  Де нафта і газ 
відсутні – 40 мг/л Сорг.  

Загальна маса орг речовин в підземних водах, за Швецем, складає 2,5* 1012 
т, тобто більш ніж в 10 разів  перевищує запаси нафти, в 2,5 рази – запаси торфу 
і лише в 2 рази менше запасів кам’яного вугілля. 

РОР сильно впливає на міграцію елементів – створюючи розчинні 
металоорганічні сполуки, в яких молекула орг. речовини захоплює 
неорганічний іон. 

Головним компонентом РОР є фульвокислоти. Залізо, алюміній, титан, 
марганець, ванадій, мідь, нікель мігрують у формі органічних комплексів. В 
Українському поліссі берилій більш рухливий , ніж в бідних  на РОР  водах 
лісостепу і степу. 

Органічні речовини розчинені і в термальних водах. Наприклад, в гарячих 
хлоридно-сульфатних водах Камчатки мідь, цинк, золото та інші метали 
мігрують в складі органічних комплексів.  

Нафтуся, що має високу діуретичну дію, досить банальна за своїм 
мінеральним складом – слабомінералізована гідрокарбонатна, кальцієво-
магнієва вода. Серед розчинених органічних речовин – гумінові речовини, 
бітуми, легколетючі та важколетючі феноли, жирні і нафтенові кислоти та ін. 

Збагачення підземних вод бором пов’язано з процесами взаємодії 
підземних вод з борвміщуючими відкладами (боратами та ін.). 

Максимальний вміст сполук бору в підземних водах України зафіксовано у 
вуглекислих гідрокарбонатних водах джерел Керченського півострова.  

Особлива дія цих вод на організм людини проявляється у змінах 
евакуаторно-моторної, секреторної функцій печінки, пригніченні активності 
ферментів кишківника. При вмісті бору більше 200 мг/дм3 вода має 
протимікробну дію, особливо по відношенню до стафілококу. Найбільше 
нагромадження бору спостерігається у щитовидній залозі, кістковій тканині, 
нирках, шлунку. 

 
Практична робота №5 (2 год) 

Тема 
Складання карти мінеральних вод 

План 



1. Вивчення груп мінеральних вод за концентрацією специфічного 
компоненту. 

2. Складання карти мінеральних вод за поширенням специфічного 
компоненту в підземних водах заданоого району. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.): 

1. Скласти висновки до альбому побудованих карт. 
2. Прочитати та засвоїти матеріал: Мінеральні води з підвищеним 

вмістом органічних речовин; особливості води типу "Нафтуся". 
Ознайомитись з гідрогеологічними умовами Трускавецького, 
Збручанського та Сходницького родовищ «Нафтусі». 

3. Ознайомитись із медичним призначенням борних вод. 
Література: 

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
універ-т", 2000. – С. 84-100. 

2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 
Шестопалова. – К.:2003. – С. 29-31. 

3. Перельман А.И. Геохимия природных вод. М.: Изд. Наука, 1982. – С. 64-
68. 

4. Бабинец А.Е., Шестопалов В.М, Моисеева Н.П. и др. Лечебные 
минеральные воды типа "Нафтуся".  - Киев.: Наук. думка, 1986. – С. 4-27.  

5. Бабинец А.Е.,Гордиенко Е.Е.,Денисова В.Р. Лечебные минеральные воды 
и курорты Украины. Киев.: Изд-во АН УССР,1963. – С.17-55. 

6. Билак С.П. Минеральные воды Закарпатья. - Львов: Вища школа, Изд-во 
при Льв. ун-те, 1986. – С. 93-106. 

 
 
Лекція 6. – Кременисті терми. Миш’яковисті, залізисті та поліметалічні 

води – 2 години. 
План лекції:  

 Збагачення вод кремнієм; найбільш сприятливі умови; 
 Геологічні умови (структури) накопичення кременистих терм; 
 Геологічні закономірності поширення кременистих терм; 
 Миш’яковисті води, форми мишяку в підземних водах; 
 Умови утворення миш’яковистих вод; 
 Поширення їх у літосфері та родовища на Україні, 
 Бальнеологічна дія миш’яковистих вод; 
 Залізисті води; хімічні форми заліза в підземних водах; 
 Родовища залізистих вод на Україні; 
 Медичні показання для залізистих вод; 
 Джерела збагачення вод мікрокомпонентами;  
 Характеристика біологічної дії специфічних мезо- та мікроелементів. 
 



Геологічні закономірності поширення кременистих терм (за Г.В. 
Куликовим) зводяться до наступного: 

- вони поширені в областях новітнього гороутворення та високої 
сейсмічності; при цьому переважно пов’язані з вулканогенно-осадовими 
та вулканогенними породами; 

- приурочені здебільшого до вивержених та метаморфічних порід 
(кристалічних утворень і гранітоїдів), що складають масиви  ; 

- виходи терм на поверхню землі найчастіше пов’язані з глибинними 
розломами; 

- пов’язані з теригенними відкладами крайових частин артезіанських 
басейнів. 

Основна маса заліза міститься в гірських породах у двохвалентній формі 
звичайно в ізоморфній суміші з магнієм і елементами родини заліза. 
Двохвалентне залізо при руйнуванні силікатів під впливом вугільної кислоти і 
води переходить у вигляді бікарбонату в розчин і переноситься водами. Таке 
залізо, виступаючи сильною основою, утримується в розчині навіть слабкими 
розведеними кислотами, в тому числі і вугільною. Його гідрат випадає майже з 
нейтральних розчинів. Однак під впливом кисню двохвалентне залізо легко 
переходить у трьохвалентне, яке має вже інший радіус іону, іншу валентність і 
відповідно інші хімічні властивості. 

Розчинене залізо представлене сполуками, які знаходяться в іонній формі, у 
вигляді гідроксокомплексів і комплексів з розчиненими неорганічними і 
органічними речовинами природних вод. В іонній формі мігрує головним чином 
Fe(II), а Fe(III) за відсутності комплексоутворюючих речовин, не може 
знаходитись в розчині в значній кількості. Залізо виявляється переважно у водах 
з низькими значеннями Eh.  

В гумідному кліматі, в анаеробному геологічному середовищі 
мікроорганізми віднімають кисень у мінеральних сполук і з його допомогою 
окислюють органічні речовини, частково до СО2 і Н2О, а частково до проміжних 
продуктів – різних кислот та інших органічних сполук. Синтезовані 
фульвокислоти і гумінові кислоти підкислюють середовище, створюють умови 
для вилуговування, а також самі вилучають залізо із порід, утворюючи з ним 
розчинні органічні комплекси. Продуктами реакцій виступають також метан, 
водень та інші гази-відновлювачі. Тобто, при оглеюванні мінеральні речовини 
відновлюються, а органічні окислюються. Оглеювання відбувається лише там, 
де у водах мало сульфат-іонів, оскільки в разі високого його вмісту в 
анаеробних умовах розвивається десульфуризація, генерується сірководень, 
який осаджує метали, в тому числі й залізо. Тому глейові грунти розвинені саме 
в болотах тундри та лісовій (Полісській) перезволоженій зоні, де поширені 
прісні, бідні сульфатами води. Міграції металів в Поліських ландшафтах та 
підземних водах сприяє також низький вміст у водах сильних катіонів (Ca, Mg), 
які звичайно нейтралізують кислотність. Тут в підземних водах рН  може 
становити від 3-4 до 6,5 (кисле і слабокисле середовище). 

На початку 50-х років минулого сторіччя О.І. Перельман встановив, що 
оглеювання характерне не тільки для грунтів і боліт, але й для глибоких 



горизонтів пластових вод, де розвинені такі ж самі геохімічні явища. Так в 
Дніпровському артезіанському басейні, в пісках полтавської серії підземні води 
містять до 28 мг/дм3 Fe.  

Сполуки миш’яку є дуже леткими при високих температурах. Елемент 
полівалентний, найбільш розповсюдженні сульфіди As3+, As5+ (арсенати). 
Відомий також самородний As і мінерали As2+. Для сполук є характерний запах 
часнику. Відомо близько 150 мінералів миш’яку. 

As – це дуже важливий біоелемент, але при значних перевищеннях кларку 
являється найсильнішою отрутою.  

Миш’як - енергійний водний мігрант, хоча його вміст в річковій воді 
низький (3*10-6 г/дм3). Прийнято вважати, що причиною появи мишяку в 
гідросфері є рудні накопичення миш’яковмісних мінералів. У вуглекислих 
водах його вміст досягає 60-70 мг/дм3, а в кислих сульфідних – перевищують 
200 мг/дм3. В районах родовищ миш’яку, а також в районах молодого 
вулканізму, грунти і води в значній мірі збагачені As (в грунтах до 1%), що 
призводить до загибелі рослин, хвороб тварин і людей.  

У мінеральних водах миш’як знаходиться у вигляді мишяковистої (Н3AsО3) 
і мишякової кислот і продуктів їх дисоціації. 

Гідрогеохімічний фон мишяку в мінеральних водах Закарпаття 2*10-2 
мг/дм3. Води карбонатного типу  гідрокарбонатно-хлоридного натрієвого 
складу, що утворюються в зонах розломів флішевих відкладів, різко 
виділяються високими фоновим вмістом мишяку (максимум – 200 мг/дм3). Всі 
родовища вуглекислих мишяковистих вод приурочені до зони альпійської 
складчатості з активними проявами магматичної діяльності в минулому. 

У водах з аномально високим вмістом мишяку фоновий вміст калію, барію, 
бору, кремнієвої кислоти, амонію, брому, йоду, марганцю, заліза і нікелю вище 
фонового вмісту для мінеральних вод Закарпаття в цілому. Аномально 
високому вмісту мишяку супутній високий вміст бору і амонію.  

Тобто мишякові води за вмістом компонентів є мінеральними водами, що 
можуть одночасово бути віднесені до різних класифікаційних груп.  

Вважається, що надходження мишяку у вуглекислі води Закарпаття 
обумовлене наступними процесами: 

висока прогрітість надр і тектонічна активність Закарпаття сприяють 
термодинамометаморфізму порід, в результаті чого вивільнюються 
вуглекислота, сірководень, амоній, сполуки бору, мишяку, кремнію. У відновній 
обстановці на великих глибинах елементи більш міграційноздатні, оскільки 
знаходяться на найнижчих шпальтах окислення. Піднімаючись по порушеннях 
ближче до поверхні землі, гідротермальний розчин охолоджується, частина 
вуглекислоти витрачається на хімічні процеси, змінюються рН і Еh розчину, в 
результаті чого труднорозчинні сполуки осідають на тріщинах пород. В 
Закарпатті виходи мишяковистих мінеральних вод співпадають з 
мишяковміщуючими рудопроявами. 

При контакті зі сполуками As розвивається широкий спектр гострих і 
хронічних захворювань з ураженням багатьох органів, нервової системи, серця, 
з розвитком раку шкіри і легень. З іншого боку As необхідний елемент в 



організмі людини. Він входить у склад деяких медицинських препаратів. 
Токсична доза від 5 до 50 мг, вище цієї дози може наступити летальний кінець. 

Широке поширення в живих організмах і специфічне концентрування 
мікроелементів різними органами і тканинами свідчить про їх важливу 
біологічну роль. Мікроелементи повязані з основними функціями організму: 
ростом, розвитком, розмноженням, тривалістю життя, кроветворенням і 
процесами обміну речовин. Висока біологічна активність і виражена 
каталітична дія металів проявляються при залученні їх до молекул ферментів, 
гормонів і вітамінів. Вплив мікроелементів на життєво важливі функції живих 
організмів особливо посилюється в комплексі з іншими, тому значення 
мінеральних вод як природних розчинів набору цінних компонентів у найбільш 
їх засвоюваних формах важко переоцінити. Саме мінеральні води є одним з 
основних джерел надходження комплексу елементів із оточуючого середовища 
в живі організми.  

Практична робота №6 (2 год) 
Тема 

Оцінка вмісту радону в підземних водах бюветів Києва 
План 

1. Відбір проби в промивалку Щепотьєвої. 
2. Визначення вмісту радону в пробі еманаційним методом в лабораторії 

ІГН НАНУ (вимірювання вмісту радону за допомогою приладу Альфа – 
1М). 

3. Розрахунок концентрації радону в пробі води. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
1) Підібрати за літературними даними і оформити у вигляді таблиці 

генетичні характеристики та родовища всіх видів мінеральних вод 
(щонайменше 12 видів згідно «Класифікації мінеральних вод 
України»,2003), поширених на Україні. 

2) Ознайомитись з питанням «геохімічні ендемії». 
Література: 

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
універ-т", 2000. – С. 75-84. 

2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М. 
Шестопалова. – К.:2003. – С. 31-35. 

3. Бабинец А.Е.,Гордиенко Е.Е.,Денисова В.Р. Лечебные минеральные воды 
и курорты Украины. Киев.: Изд-во АН УССР,1963. – С.53-58. 

4. Билак С.П. Минеральные воды Закарпатья. - Львов: Вища школа, Изд-во 
при Льв. ун-те, 1986. – С. 93-106. 

5. Посохов Е.В., Толстихин Н.И. Минеральные воды. - Л., 1977. – С. 71-77. 
 
 

 



Лекція 7. Бромні та йодні води; радонові води, їх класифікації, 
утворення, вміст радону в підземних водах Києва – 2 години 

План лекції:  
 Процеси і умови збагачення вод йодом; 
 Збагачення підземних вод бромом;  
 Біологічна дія йодних та бромних вод; 
 Родовища на Україні; 
 Поняття еманації, міграція першого і другого роду; 
 Еманаційна здатність та коефіцієнт еманування; 
 Геологічні типи родовищ радонових вод; 
 Вплив хімічного складу вод на вилуговування радію; 
 Вплив інтенсивності водообміну на концентрації радону; 
 Родовища радонових вод на Україні; 
 Медичне призначення радонових вод. 
 
За своєю об’ємною радіоактивністю в підземних водах радон суттєво 

переважає решту радіоактивних нуклідів природного походження. Його вміст в 
деяких випадках, навіть за межами родовищ радіоактивної сировини, такий 
великий, що цей газ міг бути відкритий ще у ХVІІІ столітті за ефектом іонізації 
повітря біля витоків підземних вод на денну поверхню.  

Радон є інертним α-активним газом що утворюється при радіоактивному 
розпаді радію. В природній суміші присутні 4 ізотопи радію з масовими 
числами 228, 226, 224 та 223. Три з них - 226, 224 та 223 є α-випромінювачами, 
за якими слідують ізотопи радону 222Rn (власне радон), 220Rn (торон) і 219Rn 
(актинон).  228Ra є β-випромінювачем і продукт його розпаду - 228Ac. Ізотопи 
радону - торон та актинон, що належать відповідно до ланцюжків розпаду торію 
і актиноурану, мають дуже малі періоди напіврозпаду - відповідно 54,5 та 3,9 
секунди, й здебільшого не відіграють суттєвої ролі в радіоактивності підземних 
вод. Ключова роль належить 222Rn із родини 238U.  

Радон-222 - головний компонент радонових мінеральних вод, що знайшли 
широке застосування при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату та 
деяких інших. Крім свого (суто позитивного) бальнеологічного значення, радон 
відповідальний за левову частку опромінення, що її отримує людина протягом 
життя. Радон, що надходить із грунту, будівельних матеріалів, природних газів і 
підземних вод, може досягати небезпечних концентрацій в повітрі осель, 
особливо сільського типу. Для новобудов концентрація радону в приміщеннях 
постійного перебування людей не повинна перевищувати 50 Бк/м3. Отже 
дослідження характеру розподілу цього газу у довкіллі, зокрема підземних 
водах,  надзвичайно важливе з багатьох  позицій.  

Радон міститься в більшій або меншій кількості і в підземних водах м. 
Києва, про що свідчать багаторічні спостереження на природних виходах 
підземних вод і колодязях (водоносні горизонти у четвертинних та 
палеогенових відкладах), а також відбори проб води з експлуатаційних 
свердловин (в т.ч. з бюветів), пробурених на водоносні горизонти в бучацьких, 



сеноманських, келовейських та байоських відкладах. За класифікацією О.М. 
Токарєва підземні води Київської агломерації відносяться до вод з нормальним 
(фоновим) вмістом радіоактивних елементів, з підвищеним розсіяним вмістом 
радіоактивних елементів (в області поширення тріщинних вод фундаменту на 
південній околиці міста) та з повторними концентраціями радію на стінках 
тріщинуватих осадових порід, в ролі яких здебільшого виступають опоковидні 
пісковики сеноманського ярусу верхньої крейди (емануючі колектори). 

Концентрація цього газу в поровому і тріщинному просторі та, 
опосередковано, - у підземних водах, контролюється кількома чинниками, серед 
яких вміст радію, пористість і подрібненість водомістких порід є вирішальними. 
За умов витриманості літологічного складу водомістких гірських порід, тобто 
більш менш рівномірного вмісту 226Ra у твердій фазі системи повітря (вода)-
порода, концентрації спонтанного та водорозчинного радону 
віддзеркалюватимуть ступінь їх тріщинуватості та інтенсивності водообміну. В 
свою чергу проникність породи визначається ступенем її розущільнення - тобто 
приналежністю тієї або іншої ділянки території зонам порушень будь якого 
генезису. Це можуть бути тектонічні порушення, по яких відбуваються сучасні 
рухи, літогенетична тріщинуватість та тріщини вивітрювання, або порушення, 
викликані інженерно-геологічними причинами: скажімо зростанням 
напруженості порід у зонах підготовки зсувів, чи суто техногенними, що 
пов’язані з будівництвом котлованів, тощо.  

 
Практична робота №7 (2 год) 

Тема 
Визначення хімічних типів та мінералізації промислових вод 

План 
1. Отримання індивідуальних завдань. 
2. Визначення мінералізації вод. 
3. Перерахунок концентрацій основних компонентів. 
4. Визначення типів вод по свердловинах. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 
1) Вивчити закономірності формування йодних вод. Родовища мінеральних 

йодних вод в Україні. 
2)Ознайомитись з історією вивчення вмісту радону в підземних водах Києва; 
3) Дати визначення поняттю «рівень дії». 
4) Вивчити характеристику вод за Еh, а також інші фізичні 

характеристики, що визначають виділення мінеральних вод третьої категорії. 
 

Література  
1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 

універ-т", 2000. – С. 55-75. 
2. Питьева К.Е., Брусиловский С.А., Вострикова Л.Ю, Чесалов С.М. 

Практикум по гидрогеохимии. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1984. -  254 с. 
 

Контрольні запитання до теми 2: 



 
ТЕМА 3. Поширення мінеральних лікувальних вод на території 

України (4 год.) 
 
Лекції 8-9. Провінції мінеральних вод на території України. 

Регіональне поширення вод із специфічними компонентами. - 4 години 
 

План лекцій:  
 Альпійська складчаста зона (Карпати, Кримський регіон). 
 Провінції та пояси мінеральних вод. 
 Платформна частина України.  
 Групи мінеральних вод та їх основні родовища поширені в цих 

структурах.  
 
При районуванні мінеральних вод виділяють провінції, області та райони. 

Найбільші одиниці – провінції виділяються за гідрогеолого-структурними і 
тектонічними ознаками, історією розвитку та близькими умовами формування 
хімічного складу глибокозалягаючих підземних вод. Відповідно до принципів 
районування, які було прийнято в колишньому Радянському Союзі, на Україні 
виділяють платформенну Східноєвропейську провінцію та Середземноморську 
провінцію молодих гірсько-складчастих споруд.  

В Східноєвропейській провінції в свою чергу виділяють області 
мінеральних вод: 1 – Українського масиву тріщинних вод; 2 – Дніпровсько-
Донецьку; 3 – Причорноморсько-Дністровську. Перша область, мінеральних 
радонових вод, поділяється на Житомирсько-Кіровоградський та 
Придніпровський райони. Дніпровсько-Донецька область хлоридних бромних 
та локально поширених сірководневих і кременистих мінеральних вод – на 
Прип’ятський, Дніпровський, Донецько-Донський і Брестський райони. В 
межах Причорноморсько-Дністровської області хлоридних, сульфатних, 
гідрокарбонатно-хлоридних, йодобромних, сірководневих вод виділяють 
Львівський (Волино-Подільський), Придністровський та Причорноморський 
райони мінеральних вод.  

Серед молодих гірськоскладчастих областей виділяється Карпатська 
область поширення вуглекислих (район Гірських Карпат), сірководневих, 
борних, йодобромних, хлоридних, кременистих та збагачених органічною 
речовиною вод (Закарпатський і Передкарпатський райони), а також Кримсько-
Кавказька область хлоридних, гідрокарбонатно-хлоридних, йодних, іноді 
сірководневих вод (район Гірського Криму). 

 
Практична робота № 8 (4 год) 

Тема 
Поширення мінеральних вод на території України. 

План 
1. Ознайомлення з картами мінеральних вод України. 



2. Вивчення підходів до районування. 
3. Перегляд питань до модульної контрольної роботи № 1. 
4. Перевірка і захист виконаних практичних робіт. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1) Вивчити провінції мінеральних вод для платформенних та 
гірськоскладчастих областей. 

2) Вміти складати карту зонального поширення мінеральних вод в 
складчастій області Українських Карпат. 

3) Вивчити види мінеральних вод, які поширені в Криму, Карпатах, 
Причорноморському, Волино-Подільському, Дніпровсько-Донецькому АБ 
та Донецькій складчастій області. 

4) Підготуватись до модульної контрольної роботи № 1. 
Література: 

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
універ-т", 2000. – С. 103-116. 

2. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 
досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – С. 7-11. 

 
Контрольні запитання до теми 3: 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 1 

Варіант № 1 
1. Дайте визначення поняттю “мінеральні лікувальні води”. 
2. Бальнеологічна норма для  вуглекислих вод. 
3. Основні вимоги при опробуванні мінеральних вод? 
4. Які категорії мінеральних вод Ви знаєте (згідно останньої класифікації)? 

 
Контрольні запитання до змістового модуля I 

17. Визначення поняття “мінеральні лікувальні води”. 
18. Бальнеологічна норма для  вуглекислих вод. 
19. Основні вимоги при опробуванні мінеральних вод? 
20. Які категорії мінеральних вод Ви знаєте (згідно останньої класифікації)? 
21. Які основні складові частини мінеральних вод? 
22. Бальнеологічна норма для  сірководневих вод? 
23. Які показники хімічного складу підземних вод визначаються поруч з 

водопунктом, відразу після відбору проби ? 
24. Які види мінеральних лікувальних вод виділяють в другій категорії? 
25. Які мінеральні води (за класифікацією Шестопалова та ін) можна віднести 

лише до бальнеологічних, а які лише до лікувальних питних? Які види вод 
мають лікувальну дію при застосуванні обома шляхами? 

26. Бальнеологічна норма для бромних вод?  



27. Для визначення вмісту яких компонентів проби консервують соляною 
кислотою? 

28. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють підвиди? 
29. Бальнеологічна норма для йодних мінеральних вод? 
30. Яка черговість вирішення задач для побудови гідрогеохімічних карт або карт 

мінеральних вод? 
31. Що представляють собою класи та підкласи мінеральних вод? 
32. Які розчини називають буферними?  Що таке буферна ємність мінеральних 

вод? 
33. Бальнеологічна норма для радонових мінеральних вод? 
34. В яку тару відбирають проби води для визначення окиснюваності, 

нафтопродуктів, ароматичних вуглеводнів, на F, B, Cu, As, Mn ? 
35. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють групи? 
36. Як впливають термодинамічні умови на властивості мінеральних вод при 

добуванні їх із водоносних горизонтів на поверхню землі? 
37. Бальнеологічна норма для борних вод? 
38. Що собою являють типи мінеральних вод? 
39. Як оцінюються лікувальні властивості мінеральних вод? Які води називають 

лікувально-столовими ? 
40. Бальнеологічна норма для залізистих вод? 
41. На які три групи поділяють присутні в мінеральних водах елементи за 

характером дії на організм людини? 
42. Які основні вимоги при опробуванні підземних вод? 
43. Які способи консервації проб мінеральних вод ви знаєте? 
44. Як розподіляються мінеральні води за характером використання ? Які води 

називають лікувальними ?  
45. Бальнеологічна норма для кременистих вод? 
46. Як консервувати проби на загальне залізо? 
47. Дайте визначення мінеральних вод зовнішнього застосування. Яким 

терміном ще вони називаються? Назвіть приклади таких вод. 
48. Які концентрації відповідних компонентів повинні бути щоб вода називалась 

йодною та бромною? 
49. Чим відрізняється повний і скорочений хімічний аналіз? Для визначення 

яких елементів проби не слід консервувати? 
50. Опишіть загальну схему сучасної класифікації мінеральних вод. 
51. Які основні групи мінеральних вод без специфічних компонентів і 

властивостей ви знаєте? 
52.  Бальнеологічна норма для  мінеральних миш’яковистих вод? 
53. Які групи газів за походженням виділяють в мінеральних водах? 
54. Для чого консервують проби мінеральних вод і саму води при розливі? 
55. За якими критеріями оцінюються лікувальні властивості мінеральних вод без 

специфічних компонентів та властивостей? Дайте класифікацію вод за 
мінералізацією. 

56. Бальнеологічна норма для  вод з підвищеним вмістом органічних речовин. 



57. Які відмінності сучасної класифікації мінеральних вод України від 
попередніх? 

 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОМИСЛОВІ І ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ. 
РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
ТЕМА 4. Промислові води (4 год.) 
Лекція 10. Промислові води. Особливості їх поширення. Основні 

концепції походження розсолів - 2 години. 
План лекції:  

 Поняття промислових вод, промислові компоненти; 
 Коефіцієнт водної міграції та гідрофільність компонентів, найбільш 

сприятливі гідрохімічні умови для збагачення підземних вод 
корисними компонентами; 

 Переваги видобутку промислових вод над твердими корисними 
копалинами; 

 Доцільність видобутку і цінність промислових вод; 
 Способи видобутку; 
 Використання промислових вод в народному господарстві; 
 Основні концепції походження розсолів. 
 Теорія галогенезу. 

 
Промисловими називають підземні води, які містять компоненти в 

кондиційних кількостях і такі що залягають в умовах, які забезпечують для 
даного регіону рентабельний їх видобуток. 

Середовищем, в якому найбільш вірогідне накопичення елементів, є 
підземні води, в аніонному складі яких переважають хлориди, а в катіонному (в 
залежності від конкретних фізико-хімічних властивостей елементів) – натрій, 
кальцій, магній. 

Здатність конкретних промислових компонентів до накопичення в 
підземних водах може бути оцінена коефіцієнтом міграції: чим вище його 
значення, тим більша гідрофільність елементу і більша вірогідність його 
вилучення з промислових вод. 

Зменшення гідрофільності елементів і перспектив їх використання в 
промислових цілях можна представити наступним рядом: аніоногенні Br> Cl> I 
> B; катіоногенні : Sr > Li > Cs, Ca, Mg > K > Rb. 

Формування хімічного складу підземних вод відбувається, очевидно, у 
результаті процесів, що проходять одночасно – змішування із залишками 
метаморфізованих і розбавлення давніх вод, більш глибокого вилуговування 
солей з вміщуючих порід, обмінних реакцій, особливо за участі газових 
компонентів, радіоактивного розпаду, підземного випаровування. Останній 



процес у великій мірі визначає перетворення підземних вод, що рухаються 
протягом тривалих періодів часу, у розсоли. 

Порівняно з твердими корисними копалинами мають ряд переваг : 
1. Характеризуються значним регіональним розповсюдженням і значними 

запасами; 
2. Полікомпонентна сировина; іноді використовуються й супутні менш 

концентровані води, або після виснаження кондиційних промислових вод 
підземні води даного родовища можуть використовуватись як бальнеологічні 
або в теплоенергетиці; 

3. Видобуток більш економічно вигідний, потребує менше витрат, завдає 
менше шкоди навколишньому середовищу (тобто більш екологічний), може 
бути приурочений до існуючого промислового комплексу;  

4. Можуть збагачуватись як в підземній гідросфері так і на поверхні. 
Пошуки промислових підземних вод доцільно проводити переважно 

гідрогеохімічним методом. Виділяють універсальні та спеціальні пошукові 
гідрогеохімічні ознаки родовищ промислових  вод та родовищ корисних 
копалин. 

Геолого-економічні показники видобутку та використання промислових 
вод визначаються гідрогеологічними умовами території, наявністю 
альтернативних родовищ корисних копалин, економічними умовами їх 
розробки. 

Рентабельність видобутку з підземних вод різних компонентів 
визначається комплексом факторів. На технологічні витрати, пов’язані з 
обробкою води, або збагаченням корисних компонентів, впливають її фізико-
хімічні властивості. На собівартість промислових вод, яка визначається 
витратами на її видобуток, впливають гідрогеологічні умови (глибина 
залягання, потужність горизонту, напір, водовіддача),  які переважно й 
визначають спосіб видобутку або експлуатації горизонту. 

Існує чотири основних способи видобутку промислових  підземних вод: 
1) фонтанний; 
2) ерліфтний; 
3) з використанням глибинних штангових насосів; 

з використанням заглибних електронасосів. 
При використанні підземних вод як гідромінеральної сировини на 1 млн. 

дол. капітальних вкладень можна одержати товарної продукції на суму 5 млн. 
дол. (на прикладі видобутку карбонату літію в США). 

Розглядаються основні концепції походження розсолів: 
- ендогенна (ювенільна; 
- інфільтрогенна (метеогенна); 
- седиментогенна (таласогенна). 

 
Практична робота № 9 (4 год.) 

Тема 
Складання пошукової прогнозної гідрохімічної карти на промислові води. 

План 



1. Пояснення задачі. 
2. Опис чотирьох генетичних груп промислових компонентів. 
3. Складання карти хімічного складу підземних вод. 
4. Виділення ореолів можливого поширення промислових компонентів та 

приблизне визначення їх концентрації за сторонніми ознаками (хімічним 
складом). 

5. Визначення коефіцієнтів міграції промислових компонентів. 
6. Складання висновків. 
7. Перевірка і захист виконаної роботи. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
 1) Вивчити теорію галогенезу за О.Є.Ферсманом. 
 2) Ознайомитись із поняттям «енергетичний коефіцієнт» (ЕК). 
Література: 

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
університет", 2000. – С. 118-127. 

2. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 
досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – С. 61-68.  

3. Перельман А.И. Геохимия природных вод. М.: Изд. Наука, 1982. – С.38-42, 
48-50.  

4. Бондаренко С.С., Куликов Г.В. Подземные промышленные воды. - М., 
1984. – С. 9-23. 
 
 

Лекція 11. Особливості формування окремих типів промислових 
мінеральних вод. Районування промислових підземних вод- 2 години. 

План лекції:  
 Особливості поширення промислових вод; 
 Три основні типи мінералізованих вод і розсолів; 
 Формування бромних та калієвих вод; 
 Формування йодних вод; 
 Формування борних вод; 
 Формування літієвих, рубідієвих та цезієвих вод; 
 Підходи до районування промислових підземних вод; 
 Поширення на Україні промислових йодо-бромних вод. 
 
Розглядаються: особливості поширення промислових вод; особливості 

формування окремих типів промислових мінеральних вод; районування 
промислових підземних вод. 

Виділяють три основні типи мінералізованих вод і розсолів з промисловими 
концентраціями цінних елементів: 

- пластово-порові та пластово-тріщинні розсоли артезіанських басейнів 
платформ, передових прогинів і між гірських западин; 



- тріщинно-жильні та пластово-жильні вуглекислі води альпійських 
гірсько-складчастих областей; 

- термальні води і паро гідротерми областей сучасного вулканізму. 
Характер поширення промислових вод виявляє тісний зв’язок з віком 

структур. Так для древніх платформ характерний широкий розвиток бромних, 
рідше йодо-бромних промислових вод з підвищеним вмістом стронцію, літію, 
рубідію і цезію. Для епігерцинських плит, передгірських, міжгірських западин 
альпійського геосинклінального поясу – йодних, йодо-бромних підземних вод. 

Основні елементи промислового значення, поширені в підземних водах, 
представлені кількома групами:  

Перша включає бром і йод з кондиційним вмістом: бромні води – Br > 250 
мг/дм3; йодні води – при I>18 мг/дм3; йодо-бромні води – при  Br>150 мг/дм3, I 
> 10 мг/дм3. Найбільші концентрації брому (до 10 г/дм3) повязані з хлоридними 
натрієво-кальцієвими і кальцієво-натрієвими, хлоридними натрієво-магнієвими 
і магнієво-натрієвими водами. Максимальні концентрації йоду (до 100 мг/дм3) 
відмічаються в гідрокарбонатних натрієвих, підвищені (50 мг/дм3) – в 
хлоридних натрієво-кальцієвих водах. 

Другу групу складає бор. Кондиційний вміст для виділення борних 
підземних вод – 200 мг/дм3 В2О3. Найбільш сприятливими гідрогеохімічними 
середовищами для накопичення бору є хлоридні магнієві і гідрокарбонатні 
натрієві води артезіанських басейнів і областей сучасної вулканічної діяльності.  

Третю групу промислових компонентів складають калій, літій, рубідій, 
цезій. В земній корі є кілька типів підз. вод , які містять їх в промислових 
концентраціях: розсоли галогенних формацій; розсоли артезіанських басейнів, 
передгірських прогинів і міжгірських западин; вуглекислі води областей 
альпійської складчатості. Максимальний вміст К (до 8 г/дм3), літію (до200 
мг/дм3), рубідію (до 40 мг/дм3) встановлено в розсолах хлоридного магнієвого 
складу, цезію (до 4 мг/дм3) – у вуглекислих  термальних водах. 

Четверту групу складають мідь, цинк, свинець, середні кларкові значення 
яких (8,3*10-3 – 1,6*10-3%) визначають вміст у нейтральних 
маломінералізованих водах. Найбільш високі концентрації міді, цинку, свинцю 
встановлені в кислих підземних водах сульфідних родовищ, в лужних водах 
масивів лужних порід, в хлоридних натрієво-кальцієвих водах глибоких 
артезіанських басейнів. 

Багато хімічних елементів промислового значення рухливі в широкому 
діапазоні рН і здатні інтенсивно мігрувати як в кислому так і в лужному 
середовищі (літій, натрій, калій, рубідій, цезій, фтор, хлор, бром, йод, бор та 
інші). Для більшості елементів з підвищенням температури границя рН, за якої 
відбувається випадіння гідроокису зміщується вгору, тому на великих глибинах 
міграція таких елементів протікає більш енергійно, ніж біля земної поверхні.  

Для елементів, які здатні змінювати свою валентність (залізо, марганець, 
ванадій, кобальт, нікель, уран, сірка та ін.) процеси окислення і відновлення 
відіграють вирішальну роль, бо переводять ці елементи з легкорухливої до 
слабкорухливої форми і навпаки. 



Такі елементи як сірка, хром, ванадій утворюють розчинні сполуки 
(сульфати, хромати, ванадати) в окислювальному середовищі 
(Є.В.Посохов,1975).  

Марганець, залізо, миш’як та інші елементи набувають міграційноздатного 
стану (переходять у двохвалентну форму з трьохвалентної) у різковідновній 
обстановці, де відсутній кисень. Найважливішими агентами відновлювальних 
реакцій тут виступають мікроорганізми, що розкладають органічну речовину.  

На території колишнього СРСР промислові підземні води приурочені до 
глибоких частин великих артезіанських басейнів, які в структурно-тектонічному 
відношенні відповідають западинам древніх платформ, заглибленим частинам 
епігерцинських платформ, передгірським та міжгірським западинам 
геосинклінальних зон. Глибини залягання промислових вод варіюють в 
широких межах від перших десятків метрів до кількох кілометрів. Геологічні 
запаси їх практично невичерпні. 

В усіх артезіанських басейнах України спостерігається в загальному схожа 
зміна гідрохімічних зон при віддаленні від областей живлення і, як правило, із 
збільшенням глибини залягання водоносних горизонтів. У північних районах, 
де в поверхневій зоні поширені гідрокарбонатні кальцієві води, всюди 
відбувається зміна складу в напрямку підвищення мінералізації за рахунок 
збільшення вмісту спочатку сульфатів, а потім хлоридів, а також натрію, а на 
великих глибинах – кальцію, причому спостерігається поступовий перехід 
майже з усією гамою проміжних класів вод. Одночасно відбувається збільшення 
в підземних водах кількості йоду, брому та рідкісних елементів. 

У Дніпровсько-Донецькому басейні, а також у ряді ділянок Донбасу 
характерними для зони уповільненого водообміну є гідрокарбонатні натрієві 
води, що утворюються в результаті швидкої десульфатизації вод, що надходять 
від областей живлення, у багатому органікою середовищі. 

Основним ресурсом промислових вод Карпатського регіону України, що 
включає у себе Передкарпаття, Складчасті Карпати та Закарпаття, є йодо-
бромні води.  

Йодо-бромні води зустрічаються у Карпатській субпровінції азотних, 
азотно-метанових та метанових вод. У зовнішній зоні Передкарпатського 
прогину вони приурочені до юрських, крейдових та неогенових відкладів. 

Йодо-бромні води юрських відкладів розташовані смугою, що 
простягається з північного заходу на південний схід. Середній вміст брому – 
237-318 мг/дм3. В підземних водах крейдових відкладів середній вміст йоду 
сягає 36 мг/дм3, а брому – 250-590 мг/дм3. Великий інтерес являють йодо-бромні 
води, що виявлені в тортонських відкладах Коршевської западини на глибинах 
372-390 м. При хлоридно-натрієвому складі води та мінералізації 11,9 г/дм3, 
вміст брому складає 84,9 мг/дм3, йоду – 15,2 мг/дм3. 

У Внутрішній зоні Передкарпатського прогину та у Складчастих Карпатах 
йодо-бромні води приурочені до відкладів крейди, палеогену та неогену. Вміст 
брому сягає 300 мг/дм3, йоду – 30-115 мг/дм3 (джерела сіл Солуків, Ріпне, 
Битків, Новоселиця та ін.). 



В неогенових соленосних відкладах зустрічаються бромні води з вмістом 
брому до 300 мг/дм3 (сел. Моршин, м. Трускавець, с. Текуче та ін.). 

В Закарпатському неогеновому прогині йодо-бромні води відкриті у с. 
Залуж. При мінералізації води 227 г/дм3 вміст брому становить 256 мг/дм3, йоду 
– 75 мг/дм3. 

Практично усі йодо-бромні води є хлоридними натрієвими розсолами, у 
виникненні яких суттєву роль відіграють води морського генезису. Формування 
іонного складу вод обумовлене процесами вилуговування та концентрування 
розчинів. Йодо-бромні води Карпатського регіону України являють інтерес як 
для промислового, так і для бальнеологічного використання. 

Наприкінці теми розглядаються технології збагачення природних 
промислових вод. 

Нагнітання у свердловини перегрітої води, яка б розплавляла сірчані руди, 
що залягають на глибині (сірка плавиться при Т= +114о) запропоновано ще в 
1883 році російським інженером Паткановим. В наш час більше половини 
світового видобутку сірки виконується на цій основі. Слід відзначити, що 
видобуток сірки шахтним способом досить дорогий – в 1,5-3 рази дорожчий 
видобутку чорних і кольорових металів. 

Підземне вилуговування широко застосовується при видобутку кам’яної 
солі в Донбасі, Тульській та Іркутській областях, Башкірії, Арменії та інших 
районах.  

Досить ефективне також підземне кислотне вилуговування руд міді, урану, 
цинку, золота та інших металів. Перспективне використання в цих процесах 
тіонових бактерій. Ефективність мікробіологічного вилуговування руд доведена 
при видобутку міді, цинку, кобальту, кадмію, титана, миш’яку, алюмінію, 
селену, телуру, ренію, олова, золота (бактерії в десятки разів прискорюють 
окислення сульфідів). 

Підземне вилуговування підіймає продуктивність праці, в декілька разів 
зменшує собівартість продукції. При цьому способі немає шахт, териконів, 
кар’єрів, що віднімають площу та забруднюють середовище пилом та стоками.  

Цим способом можна відробляти й забалансові руди, невеликі рудні тіла, 
родовища, які раніше вважались не промисловими. 

При підземному вилуговуванні змінюється склад підземних вод і 
вміщуючих порід. Тому оптимальний видобуток корисних компонентів 
можливий тільки на основі законів геохімії природних вод. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1) Переглянути та вивчити пошукові гідрогеохімічні ознаки родовищ 
промислових підземних вод; 

2) Розглянути технології збагачення природних промислових вод.  
Література  

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
університет", 2000. – С. 127-135. 



2. Бондаренко С.С., Куликов Г.В. Подземные промышленные воды. - М., 
1984. – С. 25- 44. 

 
ТЕМА 5. Термальні води (4 год) 
Лекція 12. Класифікації та умови формування термальних вод - 2 

години. 
План лекції:  

 Чинники утворення термальних вод; 
 Класифікації термальних вод; 
 Умови їх формування в геологічних структурах. 
 

Температура – це найважливіший фактор, що визначає форми існування 
матерії, умови міграції атомів, форми знаходження елементів в водах, 
швидкості хімічних реакцій. Тому температура, як критерій для розподілу 
підземних вод знайшла відображення в багатьох класифікаціях.. Існують 
класифікації за температурою для вод лікувального значення з врахуванням 
теплової дії їх на організм людини, для питних вод – у відповідності із 
смаковими якостями і для вод теплоенергетичного використання, виходячи з 
величини теплового потенціалу. 

Цей параметр деякі дослідники кладуть в основу розподілу всіх вод на 
групи. Так досить чітко виділяється група холодних та слабкотермальних вод, в 
яких можлива енергійна бактеріальна діяльність (до 50о С). Богородицький та 
інші вчені вважають, що таку температуру можна сприймати і як перехідну від 
використання вод в якості лікувальних до використання їх в теплоенергетичних 
цілях, але вважають що вона  розмежовує гарячі і дуже гарячі води. 

Важливою межею для розподілу є критична температура, вище якої (не 
зважаючи на високий тиск) вода вже не може бути в рідкому стані (для чистої 
води – 374,1 С, для сильномінералізованої води – 425-450 С).  При більш 
високих температурах існують надкритичні, тобто газові, розчини, в яких мігрує 
велика кількість елементів. За умов значного тиску стиснена водяна пара веде 
себе багато в чому як вода, молекули Н2О в ньому асоційовані. Такі газорідкісні 
розчини називають флюїдами. Вони відіграють важливу роль у формуванні 
багатьох гірських порід і руд. 

Овчінніков та Масалович виділяють 7 особливих температурних точок 
води, що відповідають її структурним перетворенням : 4,40,85,165,225,340 і 
вище 400 С. Таким чином можна виділити 4 групи для всіх підземних вод: 

1) холодні та слаботермальні води верхньої частини земної кори. Це води 
зони гіпергенезу і біосфери з температурою не більше 50о С; 

2) гарячі та помірно перегріті (50-200 о С); 
3) сильноперегріті (200-375 о); 
4) флюїдні (вище 375 о С). 
Для саме термальних вод температурний діапазон становить межі від 20 до 

375 С, а води в діапазоні від 20 до 50 о С вважаються низькотермальними, а 



вище 50 – високотермальними. Кожна з них в свою чергу розподіляються на дві 
підгрупи: 

Низькотермальні на теплі –20-37 С та гарячі 37-50 С. Високотермальні – 
дуже гарячі 50-100; перегріті > 100 C. 

Виділяють не менше 4-х класів термальних вод. 
В районах сучасного вулканізму (азональні води), наприклад Камчатці та 

Курилах, відомі сильнокислі термальні підземні води, в місцях виходу яких на 
поверхню утворюються кислі джерела, озера та річки. Кислотність вод тут 
обумовлена розчиненням хлористого водню та інших вулканічних газів. 

Сильнолужні терми з рН = 9-10 зафіксовані в кристалічних породах, на їх 
виходах температура досягає 90-100о С.  Води містять багато кремнію, збагачені 
берилієм, фтором, германієм, вольфрамом і молібденом, які  вилуговуються з 
вміщуючих гранітоїдів. Вміст вольфраму та молібдену в цих термах досягає 
п*10-4 г/л. Це типові рудоносні розчини. Серед терм цієї групи виявлені також 
слабокислі та слаболужні води. 

Для гідротерм характерні розсоли – переважають хлоридні. Наприклад на 
мідно-молібденовому родовищі терми що несуть молібден мають М =   50-80 
г/л, а ті що несуть мідь – 600 г/л. 

Якщо не брати до уваги мікробіологічний фактор, то можна виділити лише 
три групи термальних вод, які в розрізі земної кори розташуються по наступних 
зонах: 

1) зона п.вод з температурою нижче точки кипіння ; 
2) зона п.вод з Т вище точки кипіння (перегріті води); 
3) зона п.вод з Т вище критичної (понадкритичні води). 
Найбільша концентрація хімічних елементів – в нижній гідротермічній зоні. 
В зоні перегрітих вод концентрація хім-х елементів відбувається в меншій 

кількості, особливо тих з них, які в хімічних сполуках з леткими компонентами 
(Cl, F, S, C, B, As) мають підвищену температуру кипіння. Що стосується 
летких з низькою температурою кипіння (HCl, HF, H2S, CO2, SO2  та ін.) і пари, 
то вони, розчиняючись і конденсуючись в перегрітих водах, значно активізують 
процеси взаємодії останніх з гірськими породами. В результаті у водні розчини, 
що утворюються, з гірських порід з якими вони контактують переходить  велика 
кількість хімічних елементів. 

Формування хімічного складу вод у верхній гідротермічній зоні 
відбувається у відносно низькотемпературній обстановці. Основний хімічний 
склад підземних вод верхньої зони формується в умовах постійного 
надходження в її межі інфільтраційних вод і метаморфізації вод, що збереглися 
в морському комплексі порід. В останньому випадку за рахунок іонного обміну, 
десульфатизації та інших процесів, що відбуваються у відновній обстановці, 
утворюються розсольні води нерідко з мінералізацією до 500-600 г/л. 
Особливістю верхньої зони слід вважати також відсутність умов для переходу 
підземних вод в пароподібний стан. Пароутворення проявляється тільки у 
вигляді випарювання.  

В тектонічних порушеннях термальні води виходять на поверхню у вигляді 
гарячих джерел і парогідротерм або при вскритті глибокими свердловинами. 



Цікавою з точки зору генезису геотермальних вод та їх ресурсів є 
класифікація Дж. Мак Нітта (1970), яка ґрунтується на особливостях 
тектонічного розвитку території. Вчений виділив три типи і пять підтипів 
геотермальних площ: 

І. Геотермальні площі, які асоціюються з четвертинними вулканічними 
центрами (осередками): 

ІА – в структурах, генетично пов’язаних з вулканічними процесами, такими 
як кальдери, периферічні тріщини, крайові частини вулканічного апарату; 

ІБ – в структурах тектонічного генезису, таких як регіональні порушення і 
блокові структури (Паратунка на Камчатці). 

ІІ. Геотермальні площі, пов’язані з кайнозойським тектогенезом: 
ІІА – в блокових структурах в межах складчастих порушень (пов’язані  з 

осередками глибинного тепла, що поширюється з гарячими водами через зони 
тектонічних порушень, тобто конвективними потоками); 

ІІБ – в рифтових структурах (тепло передається перегрітими водами, що 
йдуть по зонах порушень); 

ІІВ – в басейнах складчастих зон (Угорський та Закарпатський басейни, 
неовулканічний район Словаччини, внутрішньо гірський басейн Грузії) – 
кондуктивна передача тепла від вміщуючих порід. 

ІІІ. Геотермальні площі в передгірських зонах і платформенних регіонах 
(Степовий Крим, Карлові Вари, Західний Сибір, Передкавказзя, то що) – 
пластові і тріщинно-жильні ємності, в яких тепло поширюється кондуктивним 
шляхом. 

Очевидно, що геотермальні площі від першого типу до підтипу ІІБ 
поширені лише за межами України. Слід визначити, до якого з двох останніх 
типів або підтипів відносяться  приведені нижче площі. 
 

Практична робота № 10 (4 год.) 
Тема 

Термальні води. Побудова та описання геотермічних розрізів. 
План 

1. Побудова гідрогеотермічного розрізу центральної частини Дніпровсько-
Донецької западини (варіант 1) або Рівниннокримського артезіанського басейну 
(варіант 2) за даними визначень температури підземних вод у свердловинах. 

2. З аналізу побудованого  геотермічного розрізу відповісти на питання: 
1) В якому діапазоні глибин і в яких водоносних горизонтах зустрічаються 

низькотермальні теплі води в призначених населених пунктах? 
2) З якої глибини можна використовувати для гарячого водопостачання 

(сільськогосподарського теплопостачання) підземні води в певних містах 
(згідно наданого розрізу) ? 

3) Який геотермічний градієнт для верхньої частини земної кори під певними 
населеними пунктами? 

4) Яка геотермічна сходинка характерна для літосфери під заданими 
пунктами? 



5) Перевірка виконаних завдань та захист робіт. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

1) Вивчити класифікацію термальних вод за біологічною ознакою. 
2) Розглянути Класифікаційну схему геотермальних ресурсів за Б.Ф. 

Маврицьким. 
3) Ознайомитись із класифікацією термальних вод за їх хімічним та газовим 

складом В.В. Іванова та В.І. Кононова. 
Література 
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університет», 2011. – С. 69-77.  
 
 

Лекція 13. Основні закономірності поширення термальних вод на 
Україні- 2 години. 

План лекції:  
 Термальні води пластового і пластово-тріщинного типів; води 

тріщинного і тріщинно-жильного типів. 
 Термальні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну;  
 Термальні води Причорноморського АБ; 
 Термальні води Донецької складчастої області; 
 Термальні води Волино-Подільського АБ; 
 Термальні води Українських Карпат; 
 Використання термальних вод. 

 
Термальні води є всюди, але в межах платформ і щитів вони залягають на 

глибині в декілька тисяч метрів, в той час як у вулканічних областях – можуть 
виходити на поверхню. 

Прояви тріщинно-жильних вод утворюють конвекційні високотемпературні 
системи.  

У пластових проявах має місце конвективне і кондуктивне перенесення 
тепла. 

В межах України термальні води поширені в усіх артезіанських басейнах та 
складчастих спорудах. В межах Українського масиву тріщин них вод термальні 
води залягають на глибинах більше 1400 м. 

На території України найбільші геотермічні градієнти спостерігаються в 
межах Закарпатського (в зоні внутрішніх антикліноріїв та западин) і  
Причорноморського (степова частина Криму та Керченський півострів) 
артезіанських басейнів. Пластові гарячі води залягають тут на глибинах менше 
1000 м. Підвищений температурний режим в цих областях обумовлений, з 
однієї сторони – залишковим вулканічним теплом гірських споруд альпійської 



фази складчатості, з іншої – екрануючою дією глинистих порід осадочного 
чохла, який вкриває палеозойський фундамент. Крім того для цих районів 
характерні місцеві термоаномалії, які виникли в результаті розвантаження більш 
нагрітих вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів і генерації тепла, яке 
утворюється при екзотермічних процесах, пов’язаних з нафтогазоносністю. 

Серед місцевих осередків тепла найбільше впливають на температуру 
підземних вод вулкани і пов’язані з ними термальні розчини, інтрузивні тіла 
(шляхом кондуктивної віддачі тепла) і, до певної міри, поклади вугілля та 
сланців в процесі самозаймання. Температурні аномалії можуть бути викликані 
також окисленням сульфідів, бактеріологічним відновленням сульфатів, 
розпадом радіоактивних речовин (що супроводжується виділенням тепла), 
тектонічним переміщенням гірських порід, підвищенням тиску в газових 
покладах та в деяких інших випадках.  

Температурні умови формування високотермальних вод в межах 
артезіанських басейнів не однакові, що пояснюється різною геологічною 
будовою артезіанських басейнів і неоднорідністю теплового режиму окремих 
ділянок земної кори. Особливо велика варіабельність в температурі 
високотермальних вод (>50о С) спостерігається для артезіанських басейнів, які 
утворились в різні фази тектонічних рухів і складених товщами різної 
потужності і літологічного складу. 

Гідрогеотермальні ресурси – це об’єми природних термальних вод, що 
можуть бути видобуті та використані із застосуванням сучасних технологій і 
мають велике практичне значення як для господарських так і для лікувальних 
цілей. 

Для тепло- та гарячого водопостачання використовують  термальні води з Т 
> 50o  до 150 і більше ; 

Для опалювання – 70-100o С 
Для одержання електроенергії  Т > 70o   
При розв’язанні питання щодо способу використання термальних вод 

завжди враховується їх хімічний склад та експлуатаційні запаси. Багато типів 
терм використовуєтьсяся в бальнеології, а також для видобутку корисних 
копалин, тобто як промислові води. 

В залежності від складу, температури, термальні води застосовуються в 
курортології, хімічній промисловості, теплоенергетиці та інших галузях. Певні 
досягнення в цьому напрямку є в Італії, Н.Зеландії, Ісландії, які відносяться до 
областей сучасного і недавнього вулканізму. В Італії та Н.Зеландії – для 
виробки електроенергії, В Ісландії – для гарячого водопостачання та 
теплофікації. В Україні термальні води використовуються в Криму та 
Закарпатті. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.):  
Опрацювати питання: 

1) термальні води Причорноморського артезіанського басейну; 
2) хімічний склад високотермальних вод Закарпатського артезіанського 

басейну; 



3) з якими геологічними процесами пов’язано формування термальних вод у 
Закарпатті? 

Література 
1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 

універ-т", 2000. – С. 151-165. 
2. Бабинец А.Е.,Гордиенко Е.Е.,Денисова В.Р. Лечебные минеральные воды 

и курорты Украины. Киев.: Изд-во АН УССР,1963. -  С. 61-75. 
Контрольні запитання до теми 5: 

 

ТЕМА 6. Накопичення та родовища мінеральних вод (4 год) 
Лекція 14. Формування накопичень мінеральних вод. - 2 години. 

План лекцій:  
 Формування накопичень мінеральних вод; 
 Накопичення в басейнах грунтових вод; 
 Накопичення в басейнах напірних вод. 
 Внутрішньопластові та накопичення приурочені до тріщинно-

жильних масивів скельних порід. 
 

Накопичення або поклади мінеральних вод можуть бути приурочені до всіх 
типів підземних вод. Накопичення можуть носити місцевий (автохтонний) 
характер, завдяки наявності мінералів або порід що містять біологічно активні 
компоненти; а також формуватись в результат проникнення уже сформованої 
мінеральної води з іншого водоносного горизонту або зони (аллохтонний 
характер). 

Накопичення в басейнах грунтових вод. Збагачення підземних вод цінними 
в лікувальному відношенні компонентами може відбуватися під впливом як 
регіональних, так і локальних геохімічних умов. 

Під впливом регіональних умов формуються переважно два типи 
мінеральних вод: слабомінералізовані залізисті й радонові. 

Локальні геохімічні умови, що призводять до формування накопичень 
мінеральних вод (також найчастіше залізистих і радонових) відзначаються 
наявністю в гірських породах відносно невеликих за площею накопичень 
мінералів, які є джерелами збагачення води біологічно активними 
компонентами. 

Достатньо поширеним явищем є вторгнення накопичень мінеральних вод до 
потоку ґрунтових вод і утворення таким чином самостійних родовищ 
мінеральних вод інжекційного типу. Формування їх відбувається в результаті 
змішування обмеженої кількості води, що піднімається з глибин і яка містить 
дуже високі концентрації біологічно активних компонентів з прісними 
ґрунтовими водами.  

Серед накопичень мінеральних вод у басейнах напірних вод виділяють 
накопичення внутрішньопластові та накопичення, приурочені до тріщинно-
жильних систем масивів скельних порід. Внутрішньопластові накопичення 



мінеральних вод розповсюджені в межах артезіанських басейнів платформ 
(плит), складчастих областей і передгірських прогинів. 

Розподіл мінеральних вод в артезіанських басейнах визначається їх 
регіональними гідрогеохімічними умовами. Від характеру зміни хімічного 
складу по площі розповсюдження водоносних горизонтів і комплексів залежить 
різноманітність мінеральних вод і масштаби їх накопичень. 

Внутрішньопластовими можуть бути накопичення практично майже всіх 
основних видів мінеральних вод. 

Розповсюдження внутрішньопластових накопичень тріщинних і тріщинно-
карстових мінеральних вод і розподіл їх в регіональних гідрогеологічних 
структурах підпорядковано загальним для пластових водонапірних систем 
закономірностям. Вони відрізняються різкою анізотропією водопровідних 
властивостей порід: від максимальної водопровідності в карстових породах до 
практично водотривких глинистих порід. Такі водопровідні властивості 
водовмісних порід ускладнюють гідродинамічні умови, що у свою чергу 
визначають відмінність хімічного складу і концентрацій біологічно активних 
компонентів мінеральних вод. Ступінь відмінності залежить від характеру 
загальної геохімічної обстановки, зокрема, від геохімічних особливостей порід, 
що вміщують накопичення мінеральної води, від положення накопичення в 
басейні напірних вод і від гідродинамічних умов. 

Напірні тріщинно-жильні мінеральні води масивів можуть бути приурочені 
як до зони екзогенної тріщинуватості порід, що складають масив, так і до зон їх 
тектонічного дроблення. 

Накопичення мінеральних вод екзогенної тріщинуватості знаходяться на 
малих глибинах - перші десятки метрів нижче крівлі масиву. Нижче, де 
тріщинуватість затухає, можуть зустрітися мінеральні води, пов'язані з 
локальними тріщинами тектонічних розривів. Вони розповсюджені переважно в 
межах масивів, що знаходяться в областях новітнього інтенсивного 
гороутворення, одним із проявів якого є відкриті молоді або омолоджені 
тектонічні розриви. 

Г.С.Вартанян і Л.О. Яроцький за положенням у водонапірній системі 
виділяють осередки розвантаження водонапірних систем (тріщинно-жильних 
вод масивів, водоносні горизонти і комплекси артезіанських басейнів): 

крайові осередки, що знаходяться на периферії дренованої водонапірної 
системи; 

на границі областей створення напору (живлення) і області фільтрації 
(транзиту); 

на границі області фільтрації й області регіонального розвантаження (на 
протилежному відносно області створення напору, крім водонапірної системи). 

 
Практична робота № 11 (4 год) 

Тема 
Розрахувати природні перспективні ресурси мінеральних вод. 

План 



1. Розгляд питання: Геолого-економічна оцінка та ступені геолого-
економічного вивчення запасів мінеральних вод (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3) 

2. Пояснення підходів до оцінки ресурсів підземних вод. Визначення 
відмінностей оцінки перспективних ресурсів і попередньо розвіданих 
запасів мінеральних вод. 

3. Перегляд двох варіантів розміщення водозаборів мінеральних вод. 
4. Розподіл індивідуальних завдань. 
5. Виконання розрахунків витрат водозабору та модуля експлуатаційних 

ресурсів мінеральних вод в Microsoft Excel. 
6. Перевірка розрахунків. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 

1. Опрацювати питання: накопичення мінеральних вод в басейнах напірних 
вод. 

2. Відповісти на питання: 
1) Які фактори обумовлюють формування накопичень мінеральних 

безнапірних (грунтових) вод? 
2) Які типи накопичень мінеральних напірних вод ви знаєте? 
3) Які основні закономірності розповсюдження внутрішньопластових 

накопичень мінеральних вод? 
4) Які закономірності формування накопичень мінеральних вод в зонах 

екзогенної тріщинуватості? 
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Лекція 15. Родовища мінеральних вод - 2 години.  

План лекції: 

 Поняття про родовища мінеральних вод. 
 Границі родовищ; 
 Типізація родовищ мінеральних вод; 
 Розподіл родовищ за складністю гідрогеологічних умов.  
 Ресурси та запаси мінеральних вод. 
 Категоризація запасів. 
 Розподіл запасів підземних вод на групи за промисловим 

значенням.  
 



Під родовищем мінеральних вод розуміється просторово обмежена частина 
водоносної системи, у межах якої під впливом природних факторів 
створюються сприятливі, порівняно з навколишніми площами, умови для 
відбору мінеральних вод у кількості, достатній для їх цільового використання в 
народному господарстві. 

Родовище мінеральних вод має геологічні та гідрохімічні границі. 
Геологічні границі визначаються наявністю слабоводопроникних екранів, 
літолого-фаціальної або тектонічної природи, які ізолюють мінеральні води від 
інших вод. Ці границі сформувалися протягом геологічного часу і залишаються 
сталими для окремих родовищ. Гідрохімічні границі визначаються величинами 
мінералізації й концентрацій окремих біологічно активних компонентів, за 
межами яких мінеральна вода не відповідає кондиціям, встановленим для 
даного типу мінеральної води. Гідрохімічні границі є змінними в часі; вони 
можуть змінюватися під впливом кліматичних, гідрологічних і гідрогеологічних 
умов території. На їх зміну можуть впливати техногенні фактори, зокрема відбір 
мінеральної води на родовищі. 

Уся кількість різноманітних родовищ мінеральних вод може бути поділена 
за основним гідрогеологічним показником і типом водовмісної ємкості на три 
великі групи: 

 родовища водонапірних пластових систем; 
 родовища водонапірних жильних систем; 
  родовища безнапірних водоносних тріщинних або пластових 

систем. 
Згідно з геолого-структурними особливостями, характером колекторів, 

джерелами формування експлуатаційних запасів та іншими ознаками виділено 
шість типів родовищ мінеральних вод:  

 в артезіанських басейнах платформ: 
 в артезіанських басейнах складчастих областей; 
 тріщинно-жильних вод у гірськоскшдчастих структурах; 
 тріщинно-жильних вод у масивах кристалічних і метаморфічних порід; 
 у корі вивітрювання кристалічних і метаморфічних порід і осадових 

відкладів приповерхневої зоті; 
 гідроінжекційні. 
В інструкції ДКЗ за складністю гідрогеологічних, гідрохімічних і 

геотермічних умов родовища мінеральних вод відповідають 1, 2 та 3-й групам 
"Класифікації експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод". 

До 1-ї групи відносяться родовища: 
• з простими гідрогеологічними, гідрохімічними і геотермічними умовами; 
• зі спокійним затяганням водоносних горизонтів, видержаних за 

потужністю, будовою і фільтраційними властивостями водовмісних порід. 
Звичайно це родовища артезіанських басейнів платформ та великі 

родовища артезіанських басейнів складчастих областей. До 2-ї групи 
відносяться родовища: 



• зі складними гідрогеологічними умовами внаслідок мінчивості по-
тужності, будови або фільтраційних властивостей водовмісних порід за 
простих гідрохімічних і геотермічних умов; 

• зі складними гідрохімічними або геотермічними умовами, властивими 
багатьом родовищам в артезіанських басейнах як платформ, так і 
складчастих областей. 

До 3-ї групи відносяться родовища: 
• з дуже скпадтши гідрогеологічними умовами внаслідок високої мінливості 

потужності та будови водоносних горизонтів, а також фільтраційних 
властивостей водовмісних порід; 

• з дуже складними гідрохімічними або геотермічними умовами. 
Під природними ресурсами мінеральних підземних вод розуміють оцінені 

за даними геологічного вивчення надр обсяги підземних вод, що 
характеризують потенційні можливості їх видобування з надр на відповідній 
території з визначеною забезпеченістю витрат (рівнів) підземних вод. Ресурси  
мінеральних  вод  оцінюються в межах басейнів підземних вод, 
гідрогеологічних районів і окремих ділянок надр за даними  спеціальних 
гідрогеологічних  розрахунків на першій стадії геолого-розвідувальних робіт – 
стадії регіональних досліджень. 

За ступенем геологічного вивчення і достовірності ресурси мінеральних вод 
поділяються на дві групи: перспективні та прогнозні. 

Прогнозні ресурси (категорія Р2) - це обсяги мінеральних вод, що 
враховують потенційну можливість формування родовищ певних промислових 
типів, що ґрунтуються на позитивних гідрохімічних, стратиграфічних, 
літологічних, тектонічних, мінерагенічних та інших передумовах, установлених 
у межах перспективних площ, де промислові родовища ще не відкриті. 
Кількісна оцінка прогнозних ресурсів проводиться на основі припущених 
параметрів за аналогією з продуктивними площами, де є відкриті родовища того 
ж промислового типу. Прогнозні ресурси є основою для обґрунтування 
регіональних та прогнозно-геологічних робіт. 

Перспективні ресурси (категорія Р1) - це обсяги мінеральних вод, кількісно 
оцінені за результатами геологічного, гідрогеологічного, гідрогеохімічного та 
іншого вивчення ділянок у межах продуктивних площ з відомими родовищами 
мінеральних вод певного типу. Перспективні ресурси враховують можливість 
відкриття нових родовищ мінеральних вод того ж промислового типу, існування 
яких обґрунтовується позитивною оцінкою проявів мінеральних вод, 
геохімічних аномалій, природа і перспективність яких доведені. Кількісні 
оцінки параметрів родовищ мінеральних вод визначаються на основі 
інтерпретації гідрогеологічних, геохімічних та інших даних або статистичної 
аналогії. Перспективні ресурси є основою для геолого-економічної оцінки 
доцільності проведення пошуків і пошуково-розвідувальних робіт. 

Регіональна оцінка перспективних ресурсів мінеральних вод, в основі якої 
лежать визначені обсяги прогнозних ресурсів, має принципово різні підходи в 
платформенних і складчастих областях. Це обумовлюється істотною 
відмінністю їх гідрогеологічних умов. Через складність оцінки мінеральних вод 



у складчастих областях розглянемо принципи оцінки ресурсів та запасів 
мінеральних вод платформенних областей. 

В платформенних областях і великих басейнах складчастих областей 
водоносні горизонти, до яких приурочені мінеральні води, регіонально 
поширені, мають витриманий пластовий характер залягання, відносну 
однорідність фільтраційних властивостей. Спираючись на накопичений досвід 
регіональної оцінки і картографування перспективних ресурсів та попередньо 
розвіданих запасів у таких пластових системах, для підрахунку експлуатаційних 
запасів мінеральних вод за категоріями С2 і С1 можна рекомендувати 
гідродинамічний метод. Під час оцінки запасів за найвищими категоріями А і В 
слід користуватись гідравлічним методом. 

Основні типи мінеральних вод у платформенних областях - це солоні і 
розсольні підземні води, які мають, як правило, досить великі напори, особливо 
в центральних частинах артезіанських басейнів. В більшості таких басейнів 
основна частина експлуатаційних запасів формується за рахунок спрацювання 
природних (у тому числі пружних) запасів. Деяка частина може забезпечуватися 
перетіканням із суміжних горизонтів. Тільки в крайових частинах басейнів в 
експлуатаційних запасах порівняно неглибоко залягаючих горизонтів, можуть 
істотну роль відігравати природні динамічні ресурси.  

За промисловим значенням запаси корисних копалин, в т.ч. 
підземних мінеральних і промислових вод, поділяються на три групи: 

балансові - запаси, які на момент оцінки згідно з техніко-економічними 
розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при 
сучасній техніці і технології видобутку та переробки мінеральної сировини, 
що забезпечують дотримання вимог раціонального, комплексного 
використання корисних копалин і охорони природи; 

умовно балансові - запаси, ефективність видобутку і використання яких 
на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що 
відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть 
бути використані на момент оцінки; \ 

позабалансові - запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки 
є економічно недоцільним, але в майбутньому вони можуть стати об'єктом 
промислового значення. 

Практична робота № 12 (2 год) 
Тема 

Розрахувати час надходження некондиційних вод та мінералізацію 
мінеральних вод на час експлуатації водозабору. 

План 
1. Пояснення завдання. Замалювання схеми. 
2. Розподіл індивідуальних завдань. 
3. Виконання розрахунків. 
4. Перевірка розрахунків. 
 

Завдання для самостійної роботи (5 год.): 



1. Вивчити питання: Послідовність та стадійність вивчення родовищ 
мінеральних вод. 

2. Скласти висновки до практичної роботи №11; 
3. Відповісти на питання: 

1) Типи родовищ мінеральних вод за класифікацією ДКЗ та за 
обстановкою формування (за О.М. Овчинніковим). 

2) Які виділяють види запасів та ресурсів мінеральних вод? 
Література  

1. Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
університет", 2000. – С. 174-191. 

 
Контрольні запитання до теми 6: 
 

ТЕМА 7. Забруднення та виснаження підземних мінеральних вод 
(2 год.) 

Лекція 16. Забруднення мінеральних вод. Захищеність мінеральних вод 
від забруднення. Виснаження запасів мінеральних вод. Охорона від 
виснаження і забруднення.  - 2 години. 
 

План лекції:  
 Поняття якісного виснаження і забруднення мінеральних вод; 
 Перелік забруднюючих речовин за походженням; 
 Різновиди забруднюючих речовин за фізичним станом; 
 Групи забруднюючих речовин за хімічними ознаками; 
 Групи стічних вод за ступенем токсичності; 
 Групи забруднюючих речовин за стійкістю в середовищі; 
 Види забруднень; 
 Поняття захищеності підземних вод та критерії захищеності. 
 Природна захищеність родовищ мінеральних лікувальних вод та 

можливості її штучного підтримання; 
 Основні причини якісного виснаження родовищ мінеральних вод; 
 Основні причини кількісного виснаження родовищ мінеральних вод; 
 Основні причини забруднення мінеральних вод; 
 Якісна захищеність лікувальних мінеральних вод; 
 Характеристика родовищ мінеральних лікувальних вод за природною 

захищеністю; 
 Три категорії родовищ мінеральних вод за схильністю до процесів 

кількісного виснаження (за Г.В. Куликовим); 
 Критерії виділення поясів санітарної охорони; 
 Три групи родовищ мінеральних вод за ступенем складності їх охорони 

від виснаження. 
 



Під якісним виснаженням підземних мінеральних вод треба розуміти 
зміну їх хімічного і газового складу, вмісту біологічно активних речовин, а 
також температури, що викликається вищевказаними причинами. 

За походженням виділяють наступні типи забруднюючих речовин: 
- промислові відходи; 
- комунальні відходи; 
- забруднюючі речовини сільського господарства; 
- нафта і нафтопродукти; 
- природні некондиційні води шахтного і рудничного водовідливу; 
- забруднюючі речовини військової діяльності. 

За фізичним станом виділяють тверді, рідкі і газоподібні забруднювачі. 
Найбільшими ризиками втрати кондиційності хімічного складу, або 

якісного виснаження мінеральних вод, відзначаються невеликі родовища, 
сформовані під впливом локальних чинників, що мають гідравлічний зв’язок з 
поверхневими або підземними некондиційними водами суміжних горизонтів. 
До найбільш вразливих типів родовищ мінеральних вод  можна віднести, в 
першу чергу, гідроінжекційні родовища приурочені до зон розвантаження 
напірних потоків до басейнів грунтових вод, родовища грунтових мінеральних 
вод, тобто родовища у корі вивітрювання кристалічних, метаморфічних порід і 
осадових відкладів приповерхневої зони, а також родовища на периферії, – у 
верхній частині крил артезіанських басейнів складчастих областей. В 
залежності від гідрологічних, тектонічних, геологічних та гідродинамічних 
умов недостатньо захищеними можуть виявитись також родовища тріщинно-
жильних вод у гірськоскладчастих структурах. 

Виявлення змін хімічного складу мінеральних вод в процесі тривалих 
дослідно-експлуатаційних відкачок (під впливом антропогенезу) є основним 
завданням при обґрунтуванні витриманості кондицій мінеральної води на час 
експлуатації водозабору.  

Головним завданням на стадії дослідно-промислової розробки є вивчення 
якості мінеральних вод, встановлення меж коливань основних показників і 
підтвердження їх стабільності, тобто того факту, що основні показники 
макроскладу в період досліджень змінюються у межах визначених кондиціями. 

Надходження некондиційних вод може відбуватись, як вертикальним 
низхідним шляхом або шляхом перетікання з водоносного горизонту, 
розташованого нижче; так і латеральним шляхом – при підтягуванні прісних вод 
з відкритих водних об’єктів. При низхідному перетіканні також може бути два 
випадки: 

- перенесення забруднюючих речовин інфільтраційним потоком з поверхні 
грунту або конвективне перенесення водним потоком із шламосховища 
(гідровідвалів) через зону аерації – коли водоносний горизонт мінеральних вод є 
першим від поверхні;  

- надходження забруднюючих речовин при перетіканні через водотрив з 
вищезалягаючого незахищеного водоносного горизонту до експлуатаційного 
горизонту мінеральних вод. 

Родовища мінеральних вод поділяють на 2 категорії: 



І – захищені від забруднення; 
ІІ – незахищені від забруднення. 
Останні поділяються на 3 групи: 1) незахищені від усяких джерел 

забруднення; 2) незахищені від поверхневих джерел забруднення; 3) незахищені 
від глибинних джерел забруднення. 

Захищеність водоносного горизонту від забруднення з поверхні В.М. 
Гольдберг визначає як перекритість водоносного горизонту відкладами, 
насамперед слабопроникними, що перешкоджають проникненню в нього 
забруднюючих речовин з поверхні землі. Система оцінки захищеності 
підземних вод за В. М. Гольдбергом базується на врахуванні чотирьох 
показників: 1) глибини залягання рівня ґрунтових вод (потужності зони аерації); 
2) літологічного складу порід зони аерації; 3) потужності слабопроникних 
відкладів у розрізі зони аерації; 4) фільтраційних властивостей порід зони 
аерації й насамперед слабопроникних відкладів. 

Бальна оцінка захищеності безнапірних вод виконується на основі аналізу 
фільтраційного часу досягнення підземних вод по градаціях потужності зони 
аерації (глибини залягання підземних вод) і потужності шарів слабопроникних 
відкладів у зоні аерації для трьох видів відкладів: а) супіски, легкі суглинки; б) 
змішані різновиди груп а і в; в) важкі суглинки й глини. При цьому умовно за 1 
бал приймається час фільтрації через зону аерації потужністю т = 10 м з 
коефіцієнтом фільтрації k = 2 м/добу, або, наприклад, через шар 
слабопроникних відкладів (супісків) з коефіцієнтом проникності 0,02 м/добу і 
потужністю 2 м. Відповідно до цього допущення визначаються бальні рейтинги 
потужностей зони аерації (до 40 м) і сумарної потужності слабопроникних 
відкладів трьох видів (до 20 м). 

Оцінка захищеності напірних підземних вод по В. М. Гольдбергу 
виконується з урахуванням потужності й літології вищезалягаючого роздільного 
шару, його коефіцієнту фільтрації, а також різниці рівнів вищезалягаючого 
(безнапірного) і досліджуваного водоносних горизонтів, що визначає низхідний 
або висхідний напрямок перетікання через роздільний шар. 

Якісна оцінка захищеності виконується з урахуванням градацій потужності 
слабопроникного роздільного шару, відношення потужності роздільного шару 
до його коефіцієнту фільтрації, що показує час вертикальної фільтрації через 
роздільний шар при одиничному вертикальному градієнті напору, витриманості 
роздільного шару по площі, і напрямку перетікання. 

Кількісна оцінка захищеності напірних підземних вод за В. М. Гольдбергом 
виконується за допомогою розрахунку часу фільтрації забруднених вод з 
вищезалягаючого горизонту через роздільний шар. 

Для попередження забруднення водозабору підземних вод навколо нього 
створюється зона санітарної охорони (ЗСО), яка складається з трьох поясів, у 
яких повинні здійснюватись спеціальні водоохоронні заходи, що виключають 
можливість надходження забруднення до водозабору і водоносний горизонт у 
районі водозабору. 

За характером забруднюючих речовин виділяються два основних види 
забруднення підземних вод: мікробне та хімічне. 



Мікробне забруднення обумовлене надходженням у водоносний горизонт 
неочищених стічних вод, а також річкових вод, які в переважній більшості 
забруднені. 

Довжина шляху руху хвороботворних мікроорганізмів у водоносному 
горизонті залежить від гідрогеологічних факторів (швидкість руху води, 
літологічний склад порід), виду мікроорганізмів і їх кількості, часу їх 
виживання і збереження вірулентності мікроорганізмів у специфічних умовах 
водоносного пласта. Час виживання хвороботворних мікроорганізмів у 
підземних водах за даними спеціальних досліджень коливається від 100 до 400 
діб. У кліматичних умовах Кіровоградської області він дорівнює 200 діб. 
Мікробне забруднення в підземних водах не стабільне. 

Основними джерелами хімічного забруднення підземних вод є виробничі 
стічні води, забруднений сільськогосподарськими добривами поверхневий стік, 
склади отрутохімікатів і мінеральних добрив, бази паливно-мастильних 
матеріалів та інші об'єкти. При проектуванні ЗСО умовно приймається, що 
хімічні речовини, які надійшли у водоносний пласт, стабільні, і можуть 
переноситись потоком на великі відстані. 

При визначенні розмірів ЗСО, а також санітарно-оздоровчих і захисних 
заходів, у межах ЗСО повинна враховуватись природна захищеність природних 
вод від поверхневого забруднення. З цих позицій виділяють дві основні групи 
підземних вод - захищені та недостатньо захищені. 

До захищених підземних вод відносяться напірні й безнапірні міжпластові 
води, які мають в межах поясів ЗСО суцільну водотривку покрівлю. 

До недостатньо захищених відносяться: 
а) грунтові води, що отримують живлення по всій площі розповсюдження 

першого від поверхні землі безнапірного водоносного горизонту; 
б) напірні та безнапірні міжпластові води, які отримують живлення на 

площі ЗСО з вищезалягаючих недостатньо захищених водоносних горизонтів 
через літологічні вікна, проникні породи покрівлі, а також з водотоків шляхом 
безпосереднього гідравлічного зв'язку. 

У кількісному відношенні ступінь захищеності водоносного горизонту 
оцінюється за часом руху забруднень від поверхні землі до покрівлі 
водоносного горизонту, який експлуатується, через товщу перекриваючих 
порід. Цей час залежить від потужності, фільтраційних властивостей, 
пористості перекриваючих порід, градієнта напору при вертикальній фільтрації. 

До складу ЗСО входить три пояси: перший пояс - зона суворого режиму, 
другий і третій пояси - зони обмежень можливого бактеріального та хімічного 
забруднення. 

Перший пояс ЗСО - включає територію розташування водозабірної 
свердловини. Межа першого поясу ЗСО встановлена в радіусі 30 м і 
затверджена районною СЕС.  

Другий пояс ЗСО призначений для захисту водоносного горизонту від 
мікробного забруднення. Основним параметром, який визначає відстань від 
межі другого поясу ЗСО до водозабірної свердловини, є розрахунковий час (Т2) 



руху мікробного забруднення з потоком підземних вод до свердловини, який 
повинен бути достатнім для ефективного самоочищення води. 

Третій пояс ЗСО призначений для захисту підземних вод від хімічного 
забруднення. Розташування межі третього поясу ЗСО визначається виходячи з 
умов, що якщо за її межами у водоносний пласт поступить хімічне забруднення, 
воно не досягне водозабору, рухаючись з підземними водами поза областю 
захвату водозабору, або досягне водозабору, але не раніше розрахункового часу 
Т3. Як правило, час руху хімічного забруднення від меж ЗСО третього поясу 
приймають рівним терміну експлуатації водозабірної свердловини 25 років (104 
діб). 

За ступенем складності їх охорони від виснаження виділяють три групи 
родовищ мінеральних вод: 

- родовища тріщинного і тріщинно-жильного типів; 
- родовища пластового типу; 
- родовища гідро інжекційного типу. 

 
Практична робота № 13 (2 год) 

Тема 
Визначення розмірів ЗСО водозабору мінеральних вод 

План 
1. Перегляд критеріїв виділення поясів санітарної охорони. 
2. Перелік принципів розрахунку зон санітарної охорони водозаборів. 
3. Пояснення послідовності та формул розрахунку поясів ЗСО на прикладі. 
4. Розподіл індивідуальних завдань. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
1) Оформити практичну роботу № 12. 
2) Відповісти на питання: 
1. Які основні причини забруднення та виснаження мінеральних вод? 
2. На які групи поділяються забруднюючі речовини за хімічними ознаками? 
3. Які є види забруднень мінеральних лікувальних вод? 
4. Через які ознаки проявляється хімічне забруднення? 
5. Наведіть сучасні приклади бактеріального та хімічного забруднення 

підземних мінеральних вод. 
6. Що представляє собою теплове забруднення підземних мінеральних вод? 
7. Повторити та вивчити формули для розрахунку часу надходження 

забруднюючих речовин до водоносного горизонту 
8. Вивчити 5 градацій глибин залягання ґрунтових вод та 3 групи 

перекриваючих слабопроникних відкладів за коефіцієнтами фільтрації, що 
визначають кількість балів при оцінці захищеності ґрунтових вод першого 
від поверхні горизонту. 

9. Переглянути принципи оцінки захищеності напірних вод  
Література 



1.Огняник М.С. Мінеральні води України: Підручник. К.: ВПЦ "Київськ. 
універ-т", 2000. – С. 192-211. 

2. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 
досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – С.129-161. 

 
Контрольні запитання до теми 6: 
 

ТЕМА 8. Техніко-економічне обґрунтування доцільності 
експлуатації родовища мінеральних підземних вод (2 год.) 

Лекція 17. – Методика складання ТЕО - 2 години 
 

План лекції:  
 Мета складання ТЕО і можливі різновиди; 
 Складові частини ТЕО; 
 Особливості ТЕО для підприємств з розливу мінеральних вод; 
 Особливості ТЕО для санаторно-курортних установ. 

 

Техніко-економічне обґрунтування доцільності видобування мінеральних 
підземних вод виконується для всіх родовищ що розвідуються шляхом: прямих 
розрахунків із залученням фактичних техніко-економічних показників розробки 
родовищ-аналогів; укрупнених розрахунків на основі доведеної аналогії з 
родовищем, що експлуатується; розрахунків на основі фінансової звітності 
підприємств за результатами проведеної дослідно-промислової розробки. 

Техніко-економічне обґрунтування повинне складатися з наступних 
розділів:   

1) Характеристика надрокористування. Обґрунтування прийнятих у 
техніко-економічних розрахунках способу і режиму експлуатації родовища, 
потужності підприємства. 

2) Обґрунтування прогнозних технологічних показників експлуатації 
родовища. 

3) Техніко-економічні показники експлуатації родовища: 
а) об’єми використання і очікуваний річний валовий доход; 
б) капітальні вкладення в облаштування родовища, основні і виробничі 

фонди; 
в) амортизаційні відрахування; 
г) річні суми податків та відрахувань у цільові фонди; 
д) обґрунтування експлуатаційних (поточних) витрат, що належать до 

валових витрат згідно із законодавством; 
 4) Основні показники прибутковості експлуатації родовища (ділянки): 
а) обґрунтування ціни на товарну продукцію; виручка та прибуток 

підприємства; 
б) розрахунок мінімальної рентабельної потужності підприємства. 
в) показники прибутковості і рентабельності підприємства. 



Обов’язково додається таблиця основних очікуваних техніко-економічних 
показників експлуатації родовища мінеральних (або промислових) вод на 
наступний період (переважно 25-річний), в яку зведено розрахункові показники 
з третього розділу. 

Певні відмінності мають ТЕО для санаторно-курортних комплексів, що 
використовують мінеральні води на місці їх видобутку, а також для 
підприємств, що видобувають мінеральну воду та розливають її в пляшки. 
 

Практична робота № 14 (2 год) 
Тема 

Розрахувати основні техніко-економічні  показники для ТЕО. 
План 

1. Засвоєння переліку основних фактичних техніко-економічних показників 
необхідних для подальших розрахунків та основних показників 
прибутковості підприємства з експлуатації родовища мінеральних вод. 

2. Пояснення послідовності та принципів розрахунків мінімальної рентабельної 
потужності та показників прибутковості. 

3. Розподіл завдань за варіантами. 
4. Виконання розрахунків. 
5. Складання ТЕО для конкретного об’єкту. 
6. Перевірка виконаних завдань. 

 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
1. Відповісти на питання: 
1) Для чого виконують ТЕО? 
2) З яких розділів складається ТЕО і які питання слід висвітлити? 
3) Що розуміють під мінімальною рентабельною потужністю підприємства? 
4) Як розраховується внутрішня норма прибутковості? 
5)Які відмінності в розрахунках ТЕО для санаторно-курортних комплексів та 
підприємств з розливу мінеральних вод в пляшки? 
2. Оформити практичну роботу № 14. 
3. Підготуватися до модульної контрольної роботи № 2. 
Література: 

1. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи 
досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. - К.:ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – С.139-161. 

3. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України 
матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних 
вод. Зареєстровано Мін. юстиції України 22.08.2003 під №732/8053, К.: 
ДКЗ України, 2003. – 55 с. 

 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 
Варіант №6 



1. В яких гідрогеологічних басейнах здебільшого формуються підземні води з 
підвищеним вмістом бору? 

2. Які підземні води відносять до термальних вод? Дайте класифікацію за 
температурою. 

  3. Які типи накопичень мінеральних напірних вод ви знаєте? 
 

Контрольні запитання до змістового модуля II 
 

1. Які цінні речовини добуваються з підземних промислових вод? 
2. Які основні гіпотези  виникнення промислових підземних вод (розсолів). 
3. У чому перевага використання підземних промислових вод з метою 

одержання корисних компонентів над розробкою родовищ твердих корисних 
копалин? 

4. Які переваги в екологічному плані має використання промислових підземних 
вод порівняно з виконанням підземних і відкритих гірничих робіт?  

5. Якими факторами визначається характер вертикальної  гідрохімічної 
зональності? 

6. Які геологічні фактори зумовлюють збагачення підземних вод цінними 
елементами й речовинами.? 

7. Як пов’язане поширення промислових вод з віком структур? 
8. Наведіть групи основних елементів промислового значення, поширені в 

підземних водах. 
9. Наведіть три типи угрупувань промислових мінеральних вод за поширенням 

і накопиченням в гідрогеологічних структурах. 
10. Як формуються підземні  промислові  бромні та калієві води? 
11. Які шляхи збагачення підземних вод йодом? 
12. В яких гідрогеологічних басейнах здебільшого формуються підземні води з 

підвищеним вмістом бору? 
13. Які гірські породи є основними накопичувачами літію в підземних водах? 
14. В яких галузях народного господарства можуть використовуватися 

промислові підземні води? 
15. Які підземні води відносять до термальних вод? Дайте класифікацію за 

температурою. 
16. Які класифікації підземних  термальних вод ви знаєте? 
17. Які основні джерела тепла, що приводять до підвищення температури 

підземних вод? 
18. Які гідрогеологічні умови поширення термальних вод? 
19. В яких природних умовах переважно відбувається формування термальних 

вод? 
20. В яких гідрогеологічних провінціях і областях України термальні води мають 

широке розповсюдження? 
21. З якими геологічними процесами пов”язано формування термальних вод у 

Закарпатті? 
22. До яких відкладів приурочено термальні води в Причорноморському 

артезіанському басейні? 



23. Що таке гідрогеотермальні ресурси і геотермальний градієнт? 
24. В чому заключається комплексне використання термальних вод і чому саме 

воно є доцільним ? 
25. Яким чином  використовуються  термальні води в енергетиці? 
26. Що Ви знаєте про використання термальних вод для теплофікації міст? 
27. Як в сільському господарстві використовують термальні води? 
28. Які економіко-екологічні фактори зумовлюють широке використання 

термальних вод для опалення міст і населених пунктів? 
29. У чому сутність стадійності виконання пошукових і розвідувальних робіт на 

мінеральні води? 
30. Які умови утворення осередків розвантаження мінеральних вод? 
31. Що таке накопичення мінеральних вод? 
32. Які категорії експлуатаційних запасів виділяються за ступенем їх вивчення? 
33. Які основні закономірності розповсюдження внутрішньопластових 

накопичень мінеральних вод? 
34. Які типи накопичень мінеральних напірних вод ви знаєте? 
35. Що таке  геологічні й гідрогеологічні границі родовища мінеральних вод? 
36. Яка послідовність вивчення мінеральних вод? 
37. Які типізації родовищ мінеральних вод виділяються за складністю 

гідрогеологічних, гідрохімічних і геотермічних умов? 
38. Які закономірності формування накопичень мінеральних вод екзогенної 

тріщинуватості? 
39. В яких гідрогеологічних умовах формуються накопичення  грунтових 

(безнапірних підземних) мінеральних вод? 
40. Чим відрізняються штучні й притягувальні ресури? 
41.   Що таке запаси і ресурси підземних мінеральних вод? 
42. Які основні причини забруднення та виснаження мінеральних вод? 
43. Які є види забруднень мінеральних лікувальних вод? 
44. Наведіть сучасні приклади бактеріального та хімічного забруднення 

підземних мінеральних вод. 
45. Що представляє собою теплове забруднення підземних мінеральних вод? 



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ.  
1. Основні складові частини мінеральних вод. 
2. Критерії оцінки лікувальних властивостей мінеральних вод (за сучасними 

нормами мінімального вмісту компонентів). 
3. Поняття питних (лікувально-столових, лікувальних) і бальнеологічних вод. 
4. Поняття монокомпонентних, бікомпонентних та полікомпонентних 

мінеральних вод.  
5. Класифікація мінеральних вод України 2001 р. 
6. Води без специфічних  компонентів та властивостей. 
7. Оцінка лікувальних властивостей мінеральних вод без специфічних 

компонентів та властивостей. 
8. Генетичні типи вуглекислих вод та основні процеси їх формування. 
9. Умови та процеси формування вуглекислих мінеральних вод. 
10. Основні процеси формування хімічного складу вуглекислих вод. Головні 

підтипи вуглекислих вод (за В.В. Івановим), особливості їх складу і 
поширення на Україні. 

11. Характеристика процесів, що приводять до утворення сірководню в підземних 
водах. 

12. Геологічні та гідрогеологічні умови формування радонових мінеральних вод. 
13. Умови формування мінеральних залізистих вод. Роль геохімічних бар’єрів. 
14. Умови формування та основні родовища залізистих вод в Україні. 
15. Умови збагачення підземних вод кремнеземом. 
16. Умови формування мінеральних вод з підвищеним вмістом органічних 

речовин. 
17. Основні фактори, що викликають формування мінеральних миш’яковистих 

вод. 
18. Умови формування йодних, бромних і йодобромних мінеральних вод. 
19. Умови формування бромних мінеральних вод. 
20. Вплив термодинамічних умов на властивості мінеральних лікувальних вод 

при добуванні їх із водоносних горизонтів. 
21. Способи консервування мінеральних вод. 
22. Розповсюдження мінеральних вод без специфічних компонентів та 

властивостей на Україні. 
23. Карти мінеральних підземних вод. Що на них відображено? 
24. Поняття провінцій мінеральних вод. Які є провінції на Україні? 
25. Основні теорії виникнення промислових підземних вод. 
26. Основні положення седиментаційної теорії формування підземних розсолів. 
27. Теорія галогенезу в світогляді формування підземних промислових вод. 
28. Характер поширення підземних промислових вод та групи елементів 

промислового значення в підземних водах. 
29. Особливості поширення промислових підземних вод обумовлені хімічним 

складом вод та їх розміщенням в гідрогеологічних структурах. 
30. Універсальні та спеціальні пошукові гідрогеохімічні ознаки родовищ 

промислових вод. 



31. Умови формування промислових підземних вод з підвищеним вмістом 
брому. 

32. Умови збагачення підземних промислових вод бором. 
33. Умови формування промислових підземних вод з підвищеним вмістом літію, 

рубідію і цезію. 
34. Технології збагачення підземних промислових вод. 
35. Способи видобутку та види використання промислових підземних вод. 
36. Порівняльна характеристика родовищ твердих корисних копалин та родовищ 

промислових підземних вод (переваги родовищ промислових вод). 
37. Районування промислових підземних вод на Україні. 
38. Використання підземних промислових вод в Україні. 
39. Комплексне використання підземних промислових вод. 
40. Основні чинники та умови формування термальних вод (в т. ч. їх хімічного 

складу). 
41. Закономірності поширення термальних вод в геологічних структурах. 

Класифікація термальних вод  за температурою в геологічному розрізі Землі.  
42. Основні закономірності розповсюдження термальних вод в Україні. 
43. Термальні води Українських Карпат. Їх геологічна приуроченість. 
44. Класифікація термальних вод за температурою по галузях використання. 

Використання підземних термальних вод в енергетиці.  
45. Комплексне використання термальних вод. Поняття гідрогеотермальних 

ресурсів. 
46. Особливості накопичення мінеральних вод. Регіональні і локальні чинники 

формування накопичень.  
47. Накопичення тріщинно-жильних вод. 
48. Закономірності накопичення мінеральних вод в басейнах напірних вод. 
49. Поняття родовища мінеральних вод. Границі родовищ. 
50. Групи родовищ за складністю гідрогеологічних, геологічних та 

гідрохімічних умов. 
51. Типи родовищ мінеральних вод за  класифікацією ДКЗ та за обстановкою 

формування (за О.М. Овчинніковим). 
52. Види запасів та ресурсів мінеральних вод. Особливості оцінки запасів 

мінеральних вод. 
53. Категорії експлуатаційних запасів підземних мінеральних вод. Розподіл 

експлуатаційних запасів за промисловим значенням. 
54. Послідовність та стадійність вивчення мінеральних вод. 
55. Геолого-економічна оцінка та ступені геолого-економічного вивчення 

запасів мінеральних вод (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3). 
56. Види забруднення мінеральних лікувальних вод. Поняття виснаження 

мінеральних вод. 
57. Критерії виділення поясів санітарної охорони. 
58. Бактеріальне та хімічне забруднення мінеральних лікувальних вод. 
59. Теплове забруднення підземних мінеральних вод. 
60. Основні причини виснаження мінеральних лікувальних вод. 
61. Основні причини якісного виснаження родовищ мінеральних вод. 



62. Основні причини кількісного виснаження родовищ мінеральних вод. 
63. Основні причини забруднення мінеральних вод. 
64. Якісна захищеність лікувальних мінеральних вод. 
65. Природна захищеність родовищ мінеральних лікувальних вод та можливості 

її штучного підтримання. 
66. Характеристика родовищ мінеральних лікувальних вод за природною 

захищеністю. 
67. Принципи розрахунку зон санітарної охорони водозаборів. 
68. Техніко-економічне обґрунтування доцільності залучення до розробки родовища 

мінеральних підземних вод. 
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