
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Геологічний факультет 

Кафедра  гідрогеології та інженерної геології 
        

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                  Заступник декана  
                  з навчальної роботи 

Демидов В.К. 
 

         ______________________ 

          «____»____________2014 року 
 
 
 
 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

 РЕГІОНАЛЬНА  ГІДРОГЕОЛОГІЯ    
 
 
 
 

для студентів 
 

напрям підготовки  040103 «Геологія» 

блок «гідрогеологія та інженерна геологія» 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ – 2014 



Робоча програма  Регіональна гідрогеологія  
для студентів напряму підготовки 040103 «Геологія»  
«____» ______________ 2014 року – 79 с. 
 
Розробники: Шевченко Олексій Леонідович, доцент, кандидат технічних 
наук, старший науковий співробітник 
                                                    
 
Робоча програма дисципліни Регіональна гідрогеологія  
затверджена на засіданні кафедри гідрогеології та інженерної геології 
 
Протокол № 14 від «16» червня 2014 року 
Завідувач кафедри ____________________                     (Кошляков О.Є.) 

               

«_____» ___________________ 2014 року 
 
 
 
Схвалено науково-методичною комісією геологічного факультету 
 
Протокол від «23» червня 2014 року № 9 
Голова науково-методичної комісії     ____________________       (Павлов Г.Г.) 
 
 «_____» _________________ 2014 року 

 
 

 
 

© Шевченко О.Л.,   2014 рік 
© ______________, 20___ рік 
© ______________, 20___ рік 



ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Регіональна гідрогеологія» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з 
напряму підготовки  040103 «Геологія».  

Дана дисципліна за вибором студента блоку «гідрогеологія та 
інженерна геологія» 
Викладається у  8 семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 144 год.  
 (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 56  год., практичні 14 год., самостійна 
робота – 74 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 3 модульні 
контрольні роботи.  
Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із підходами у вивченні 
регіональних закономірностей накопичення запасів підземних вод; із 
принципами районування; історією розвитку гідрогеологічних структур; 
особливостями зональності, водообміну, формування запасів та якісного складу 
підземних вод в типових гідрогеологічних структурах. 

Завдання – розгляд принципів гідрогеологічного районування, типізації 
гідрогеологічних структур та підземних вод; регіональних закономірностей 
формування ресурсів підземних вод в типових гідрогеологічних структурах 
земного шару та гідрогеологічних структурах України. 

Предметом вивчення є підземні води, гідрогеологічні ємності та 
структури України і Земного шару. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з восьми тем. Перша тема передбачає одну лекцію, 
друга тема – дві лекції, третя і четверта – по одній, п’ята тема – п’ять лекцій, 
шоста і сьома теми – по дві лекції, восьма – одну. Другий модуль складається з 
п’яти  тем, перша тема (дев’ята по порядку) включає одну лекцію, друга (10) – 
п’ять, третя (11) – одну, четверта (12) – дві, п’ята (13) - чотири.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

- визначення основних понять з регіональної гідрогеології та теорії 
водообміну; 

- типи та класи підземних вод за накопиченням, типи гідрогеологічних 
ємностей; 

- різновиди регіонального гідрогеологічного районування; 
- підходи у визначенні балансових регіональних характеристик; 
- принципові відмінності між гідрогеологічними структурами різних типів; 
- етапи розвитку артезіанських басейнів та види вертикальної зональності; 
- основні водоносні горизонти гідрогеологічних структур України; 
- регіональні водотриви цих структур; 



- характерні особливості водообміну в цих структурах та між сусідніми 
структурами. 
вміти: 

- читати та виконувати регіональне гідрогеологічне районування; 
- будувати гідрогеологічні карти та розрізи; 
- будувати гідрохімічні розрізи та карти; 
- описувати водоносні горизонти; 
- відрізняти гідрогеологічні розрізи по головних структурах України; 
- визначати інтенсивність або темпи водообміну; 
- виконувати загальні регіональні оцінки запасів та прогнозних ресурсів 

підземних вод; 
- діагностувати можливість та приблизну глибину залягання водоносних 

горизонтів з прісними, мінеральними та промисловими водами в 
артезіанських басейнах. 
 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
Спеціальна навчальна дисципліна „Регіональна гідрогеологія” є складовою 

циклу професійної та практичної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня 
бакалавра геології блоку «гідрогеологія та інженерна геологія». Вона формує 
розуміння процесів, що забезпечують живлення ґрунтових вод за рахунок 
атмосферних опадів, формування їх запасів та хімічного складу в залежності від 
природних та антропогенних факторів.  

 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, 

продовжує і доповнює такі базові дисципліни, як «Гідрогеологія», «Регіональна 
геологія», „Методика гідрогеологічних досліджень” і є основою для 
формування навичок регіональних досліджень та оцінок. Дисципліна 
„Регіональна гідрогеологія” є базовою для вивчення дисципліни “Мінеральні 
води”, підготовки дипломних проектів з напрямку “Оцінка запасів підземних 
вод” та інших.  

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 -8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 9 -13. 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 ХХ  

Min.–10 балів Max.–30 балів Min. – 10 балів Max.–30 балів 
Усна відповідь 2 3 2 3 
Практичні роботи 4 15 4 15 
Модульна контрольна робота 1 4 12   
Модульна контрольна робота 2   4 12 

Студенти, 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 
навчальної дисципліни «Регіональна гідрогеологія». 

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. Теоретичні основи регіональної гідрогеології, 

класифікації підземних вод, принципи районування і типізації 
гідрогеологічних структур 

 

ТЕМА 1.   Предмет, задачі і методи регіональної гідрогеології (4 год.) 

Зміст навчальної дисципліни “Регіональна гідрогеологія та гідрогеологія 
України”. Закономірності формування і розповсюдження підземних вод; 
поняття гідрогеологічної структури; розповсюдження підземних вод, умови їх 
залягання; ресурси підземних вод, їх значення для потреб народного 
господарства. 

Предмет вивчення регіональної гідрогеології. Поняття гідрогеологічної 
структури. Головні задачі регіональної гідрогеології. Основні методи 
регіональної гідрогеології. Зв‘язок регіональної гідрогеології з іншими 
геологічними науками. Емпірична основа регіональної гідрогеології.  

Основні типи гідрогеологічних структур. 
 

ТЕМА 2. Регіональні закономірності накопичення та розповсюдження 
основних типів і класів підземних  вод (10 год.) 

Типи та класи підземних вод за Зайцевим І.К.. Області розповсюдження 
різних класів накопичення підземних вод. Відміни за ступенем обводненості. 
Подвійна тріщинуватість. Генетичний зв‘язок різних класів підземних вод. 

 
ТЕМА 3. Типізації гідрогеологічних ємностей та басейнів підземних вод (6 год.) 

Чотири основних типи водопроникності, на основі яких виділяють типи 
геологічних тіл за проникністю. Типізація геологічних тіл. Типізація 
гідрогеологічних ємностей. Типізація басейнів підземних вод за характером 
гідрогеологічних ємностей. 

 
ТЕМА 4. Фактори та принципи гідрогеологічного районування (8 год.) 

Задачі гідрогеологічного районування території України та інших країн. 
Основні фактори гідрогеологічного районування. Два основних напрямки 
гідрогеологічного районування (аналітичне, синтетичне). Принципи 
гідрогеологічного районування. Види гідрогеологічного районування. Загальне і 
спеціалізоване районування. Особливості методики виділення гідрогеологічних 
регіонів. Основні елементи гідрогеологічного районування.  

 
ТЕМА 5. Гідрогеологічні структури континентів (22 год.) 

Поняття гідрогеологічного масиву. Типи гідрогеологічних масивів. 
Гідрогеологічний адмасив. Гідрогеологічний інтермасив. Адартезіанський 
басейн. Генетичний зв‘язок між різними типами гідрогеологічних масивів. 



Внутрішньоструктурні карстові басейни. Уявлення про фундамент масиву. 
Особливості гідрогеологічних масивів. Гідродинамічна, гідрохімічна та 
температурна зональність гідрогеологічних масивів.  

Поняття артезіанського басейну. Уявлення про фундамент та чохол 
артезіанського басейну (АБ). Взаємозв‘язок підземних вод фундаменту та чохла. 
Границі АБ. Походження та динаміка артезіанських  вод. Роль 
палеогідрогеологічних факторів у формуванні артезіанських вод. 
Гідродинамічна зональність, поняття про водообмін. Типи підземного живлення 
річок. Закономірні напрямки підземного стоку в АБ. Гідрохімічна, газова, 
мікробіологічна та температурна зональність артезіанських басейнів. 
Артезіанські басейни платформенного типу, краєвих прогинів та гірських 
складчатих областей. Вік АБ, їх водоносність та газоносність.  

Поняття вулканогенного басейну. Геологічна будова вулканогенного 
басейну (ВБ). Гідрогеохімія ВБ. Класифікація ВБ. ВБ суші, морів та океанів, а 
також ВБ перехідного типу. Історія розвитку ВБ.  

 
ТЕМА 6. Гідрогеологічні структури дна морів та світового океану (8 год.) 

Поняття субмаринних гідрогеологічних структур. Відмінні особливості 
субмаринних гідрогеологічних структур. Прибережно-шельфові артезіанські 
басейни, гідрогеологічні масиви, вулканогенні басейни. Субокеанічні 
гідрогеологічні структури. Будова і походження океанічної кори. Режим 
підземних вод океанічного дна. Основні субокеанічні гідрогеологічні області 
дна океану. Поняття субокеанічних басейнів котловин, рифів, жолобів та 
прогинів. 

 
ТЕМА 7. Основні системи гідрогеологічних структур (8 год.) 
Системи континентальних гідрогеологічних структур. Поняття областей 
гідрогеологічних масивів. Поняття артезіанських областей. Області 
вулканогенних басейнів. Поняття гідрогеологічних складчатих областей. 
Системи субокеанічних гідрогеологічних структур. Поняття рухомих та 
стабільних гідрогеологічних областей. Взаємозв‘язок підземних вод суші та 
моря. Широтна поясність та довготна секторність розміщення гідрогеологічних 
структур на Землі. 
 
ТЕМА 8. Історія розвитку гідрогеологічних структур (8 год.) 

Методи палеогідрогеологічних досліджень. Етапи відтворення 
гідрогеологічних обставин. Початок гідрогеологічної історії Землі (архей). 
Гідрогеологічна історія в протерозої. Гідрогеологічна історія Землі в палеозої-
мезозої-кайнозої. 

 
Змістовий модуль 2. Регіональна гідрогеологія України та світу. 



ТЕМА 9. Гідрогеологія  Українського масиву тріщинних вод  (6 год.) 
Будова дорифейських складчастих областей (СО). Етапність формування 

кори вивітрювання та фактори формування складу підземних вод кори 
вивітрювання кристалічних порід. Характеристика режиму, хімічного складу 
підземних вод Українського масиву тріщинних вод. Гідрогеологічні 
закономірності. Особливості регіональної гідродинаміки та живлення річок. 
Особливості регіональної гідрогеотермії. Народно-господарське значення 
підземних вод. 
 
ТЕМА 10. Гідрогеологія основних артезіанських  басейнів України  (24 год.) 

Характеристика гідрогеологічних умов. Основні водоносні комплекси. 
Гідрогеологічні закономірності. Артезіанські басейни платформенних областей. 
Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн. Причорноморський 
артезіанський басейн. Волино-Подільський артезіанський басейн. Іх 
розташування та границі. Особливості живлення підземних вод і підземного 
живлення річок. Народно-господарське значення підземних вод. 
 
ТЕМА 11. Гідрогеологія стародавніх складчастих областей (Донецька 
складчаста область) (6 год.) 

Характеристика основних гідрогеологічних масивів (ГМ). Будова ГМ. 
Райони розповсюдження ГМ. Обводненість порід, режим підземних вод, 
хімічний склад підземних вод. Характеристика артезіанських басейнів. 
Гідрогеологічні закономірності. Особливості регіональної гідродинаміки та 
живлення річок. Особливості регіональної гідрогеохімії. Газова зональність. 
Особливості регіональної гідрогеотермії. Народно-господарське значення 
підземних вод. 
 
ТЕМА 12. Гідрогеологія омолоджених стародавніх та молодих складчастих 

областей України (Крим, Карпати) (10 год.) 
 
Характеристика гідрогеологічних умов. Характеристика гідрогеологічних 

масивів омолоджених стародавніх СО та молодих СО. Будова, режим, хімічний 
склад підземних вод, водоносність порід. Артезіанські басейни молодих СО. 
Вулканогенні басейни. Гідрогеологічні закономірності. Особливості 
регіональної гідродинаміки. Особливості регіональної гідрогеотермії. Народно-
господарське значення підземних вод. 
 
ТЕМА 13. Гідрогеологія зарубіжних країн (Європа, Азія, Африка, Америка, 
Австралія)  (24 год.) 

 



Схеми гідрогеологічного районування. Основні платформенні та гірсько-
складчасті області. Райони розповсюдження основних артезіанських басейнів та 
гідрогеологічних масивів. Характеристика гідрогеологічних умов. Основні 
водоносні комплекси. Гідрогеологічні закономірності. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми 
Назва теми 

лекції практ. 
роботи 

самост. 
робота 

 Змістовий модуль І  
Теоретичні основи регіональної гідрогеології, класифікації підземних 

вод, принципи районування і типізації гідрогеологічних структур 
1 Тема 1. Предмет, задачі і методи регіональної 

гідрогеології 
2  2 

2 Тема 2. Регіональні закономірності накопичення та 
розповсюдження основних типів і класів підземних  вод 

4 2 4 

3 Тема 3. Типізації гідрогеологічних ємностей та 
басейнів підземних вод 

2  4 

4 Тема 4. Фактори та принципи гідрогеологічного 
районування 

2 2 4 

5 Тема 5. Гідрогеологічні структури континентів 10 2 10 
6 Тема 6. Гідрогеологічні структури дна морів та 

світового океану 
4  4 

7 Тема 7. Основні системи гідрогеологічних структур. 4  4 
8 Тема 8. Історія розвитку гідрогеологічних структур 2 2 4 

Модульна контрольна робота 1  2**  
 Змістовий модуль 2  

Регіональна гідрогеологія України та світу 
9 Тема 9. Гідрогеологія Українського масиву тріщинних 

вод 
2  4 

10 Тема 10. Гідрогеологія основних артезіанських  
басейнів України 

10 2 12 

11 Тема 11. Гідрогеологія стародавніх складчастих 
областей (Донецька складчаста область). 

2 2 2 

12 Тема 12. Гідрогеологія омолоджених стародавніх та 
молодих складчастих областей (Крим, Карпати). 

4  6 

13 Тема 13. Гідрогеологія зарубіжних країн (Європа, Азія, 
Африка, Америка, Австралія) 

8 2 14 

Модульна контрольна робота 2  2**  
Всього 56 14 74 

 
Загальний обсяг 144  год., у тому числі :  
Лекцій – 56 год.,  
Практичних занять – 14 год., 
Самостійної роботи студентів – 74 год. 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Теоретичні основи регіональної гідрогеології, класифікації підземних вод, 

принципи районування і типізації гідрогеологічних структур 
 

ТЕМА 1.    ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГІДРОГЕОЛОГІЇ 
– (2 год.) 

Лекція 1. Предмет, задачі та методи регіональної гідрогеології. Історія 
розвитку регіональної гідрогеології – 2 години. 
План лекції:  

 Предмет і задачі регіональної гідрогеології.  
 Основні поняття. Поняття гідрогеологічної структури.  
 Методи регіональної гідрогеології. 
 Стадії вивчення об’єктів регіональної гідрогеології. 
 Основні риси сучасної методології наукових досліджень в 

регіональній гідрогеології. 
 Історія розвитку регіональної гідрогеології. 

 
Регіональна гідрогеологія - один з розділів науки про підземні води, 

предметом вивчення якої є підземні води і гідрогеологічні умови окремих 
гідрогеологічних природно-історичних районів, континентів та Землі в цілому. 

Регіональні гідрогеологічні дослідження є базою для всіх галузей 
гідрогеології. 

Під елементарним гідрогеологічним районом розуміємо територію 
поширення басейнів підземних вод. Басейни узгоджуються з гідрогеологічними 
структурами. Під г/г структурою розуміємо геологічну структуру, її частину або 
сукупність кількох геологічних структур, в межах яких має місце подібність 
умов формування, залягання, накопичення, руху і розвантаження підземних вод 
в процесі розвитку земної кори. Гідрогеологічна структура є своєрідним 
резервуаром підземних вод, гідродинамічно більш менш відокремленим від 
прилеглих структур.  

Геологічні та фізико-географічні фактори є вирішальними факторами 
розміщення підземних вод: геологічні визначають розміщення та будову 
(багатоповерховість) гідрогеологічних структур, а фізико-географічні – 
особливості життя підземних вод кожної гідрогеологічної структури окремо. 

Емпіричною основою регіональної гідрогеології є дослідження 
гідрогеологічних умов природно-історичних районів.  

Головними задачами РГГ є :  
1) вивчення гідрогеологічних особливостей як окремих структур суходолу і 

моря, так і земного шару в цілому; 
2) виявлення регіональних закономірностей розповсюдження і умов 

залягання підземних вод, зміни їх властивостей (зональності), особливостей 
динаміки, балансу, режиму, ресурсів, віку та генезису підземних вод для 



визначення законів розвитку підземної гідросфери і кріосфери та їх 
взаємозв'язку з іншими оболонками Землі в процесі їх загального розвитку;  

3) розробка принципів і методів регіонального вивчення закономірностей 
розповсюдження і умов формування підземних вод – гідрогеологічного 
картографування і районування, методів регіональної оцінки масопереносу і 
прогнозу змін складу і режиму підземних вод, а також їх ресурсів;  

4) застосування виявлених регіональних закономірностей для вирішення 
різноманітних практичних завдань у зв'язку із використанням підземних вод для 
водопостачання, в бальнеологічних цілях, в якості промислової сировини, а 
також для отримання тепла та енергії. Вивчення цих закономірностей необхідно 
для управління режимом підземних вод, охорони їх від забруднення та 
виснаження, а також для планування крупного будівництва, меліорації, 
осушення гірничих виробок, пошуку корисних копалин за гідрогеологічними 
показниками. 

В основу РГГ вкладено ідею про взаємозв'язок та взаємообумовленість всіх 
гідрогеологічних процесів та явищ. Розподіл, формування та зональність 
підземних вод вивчається в їх природному розвитку, як відображення 
геологічного розвитку Землі та її оболонок в цілому.  

Основні методи РГГ: 
Природно-історичний (геологічний), геологічної подібності, 

розрахунковий. 
Використовуючи природно-історичний метод вивчають просторово-

структурні відношення частин систем, що намічаються та їх загальну геометрію 
(геолого-структурні умови, форми, розміри, визначальні закономірності 
розповсюдження підземних вод). При цьому використовують статистичний і 
історичний аналізи, метод актуалізму, а також будують карти і розрізи. 

За допомогою методу геологічної подібності проводять систематизацію і 
порівняльний аналіз об'єктів, виявляють системні зв'язки різних об'єктів або 
різних частин одного об'єкту в просторі і в часі, взаємозв'язки систем. 

Розрахунковий метод і моделювання застосовують для отримання 
кількісних характеристик об'єктів та вивчення природних і техногенних 
процесів формування підземних вод. 

Основними напрямками РГГ є гідрогеологічна стратифікація, структурно-
гідрогеологічне районування, регіональна гідрогеодинаміка, регіональна 
гідрогеохімія, регіональна гідрогеотермія, палеогідрогеологія і еволюція 
розвитку структур, прогноз регіональних гідрогеологічних процесів, 
гідрогеологія дна Світового океану.  

Стадії  вивчення  об'єктів  регіональної  гідрогеології :  
1) збір фактичного матеріалу і районування – визначення порядку 

природних гідрогеологічних систем (таксонів) і їх загальної підпорядкованості, 
зв'язків, розміщення в геологічному просторі;  

2) класифікація і типізація накопичень підземних вод за їх морфологією, 
розмірами, структурною організацією; 

3) вивчення генезису підземних вод та історії їх формування; 



4) виявлення регіональних закономірностей розповсюдження підземних 
вод та змін їх властивостей; 

5) кількісна оцінка придатності підземних вод з тієї чи іншою метою. 
Гідрогеологічна структура – це частина земної кори, в межах якої підземні 

води пов’язані в єдину зональну систему і характеризуються загальними 
умовами формування та розміщення.  

В основі програм і проектів досліджень щодо вивчення водообміну повинні 
бути закладені модельні уявлення про умови його формування, що несуть в собі 
певну міру схематизації надзвичайно різноманітних умов та великої кількості 
факторів. На кожному з етапів досліджень потрібно аналізувати відносну роль 
окремих факторів у формуванні водообміну і відбирати найбільш впливові з 
них. 

Основні етапи розвитку гідрогеологічних досліджень України та інших 
країн пов’язані з найважливішими теоретичними відкриттями та технічними 
винаходами (буріння свердловин, гама-каротаж та інші геофізичні 
дослідження), а також з роботами видатних вчених . 

Коротко характеризуються 4 основних етапи розвитку регіональної 
гідрогеології, більш детально – сучасний етап  

Основними рисами сучасної методології наукових досліджень в 
регіональній гідрогеології є: 

- комплексність досліджень, що включають безпосередню верифікацію 
результатів гідрогеологічних спостережень та відносну їх верифікацію, тобто 
перевірку отриманих даних контрольними дослідженнями; 

- генералізація набору факторів, що впливають на формування 
водообміну; 

- моделювання гідрогеологічних умов та процесів водообміну, що 
обумовлює певний ступінь схематизації ; 

- побудова та обґрунтування евристичної моделі (робочої гіпотези) умов 
формування водообміну на базі всієї інформації про геолого-гідрогеологічні та 
фізико-географічні особливості об’єкту, з врахуванням антропогенних факторів; 

- врахування можливості перебудови моделі при надходженні нових 
даних. 

Висвітлюється практичне та наукове значення регіональних 
гідрогеологічних досліджень.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.):  

1) Ознайомитись з історією вітчизняної регіональної гідрогеології, 
головним чином – за останні 40 років. Охарактеризувати сучасний етап її 
розвитку. 

Література:  
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – 

К.: Фірма Інкос, 2009. – Вступ. С. 10-24. 



2. Шестопалов В.М., Сухоребрый А.А. и др. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. 
К.: Наукова думка, 1989 – С. 7-14. 

3. Шестопалов В.М., Ситников А.Б., Лялько В.И. и др. Водообмен в 
гидрогеологических структурах Украины. Методы изучения водообмена. К.: 
Наукова думка, 1988 – С. 26-46. 
 
Контрольні запитання до теми: 
 

 
ТЕМА 2. РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ТА 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ПІДЗЕМНИХ  ВОД (4 год.) 
 
Лекції 2-3. Типи та класи підземних вод. Принципи виділення 

гідрогеологічних структур. – 4 години. 
План лекції:  

 Поняття класифікації. Класифікація підземних вод І.К. Зайцева. 
Області розповсюдження різних класів підземних вод.  

 Тип пластових вод і п’ять класів пластових вод 
 Тип тріщинно-жильних вод та чотири класи цих вод 
 Тип лавових вод та три їх класи. 
 Фактори, що обумовлюють відмінності між класами та генетичний 

зв‘язок різних класів підземних вод. 
 

В РГГ широко використовуються класифікації підземних вод за різними 
ознаками : геологічними, фізичними, хімічними, генетичними та ін. 
Класифікацію можна вважати прийнятною та обґрунтованою, якщо вона 
проведена за однаковою мірою співставлення або подібності різних 
гідрогеологічних об’єктів, що дозволяє достовірно аналізувати гідрогеологічну 
обстановку, типізувати різні показники, зберігати межі схематизації при 
переході від одного масштабу досліджень до іншого. 

Класифікація за характером накопичення підземних вод розроблена 
Зайцевим І.К. в 1961 р. і пізніше уточнена ним же та Толстіхіним і Кірюхіним 
(1971). За цією класифікацією виділяється три типи вод : пластові, тріщинно-
жильні та лавові. 

Закономірності розподілу різних типів і класів підземних вод у 
геологічному розрізі визначаються процесами діагенезу, мета- і катагенезу, 
тобто літифікації та делітифікації, що несуть певні зміни властивостей та складу 
піщаних, глинистих, торф’яно-вугленосних та карбонатних відкладів. 

Пластові води поділяються на п’ять класів, виділення яких обумовлене 
процесами літифікації осадових порід і поступовою заміною з глибиною 
порової пустотності на тріщинну. Тобто закономірності змін щільності, 
скважності, текстури і складу осадочних порід, встановлені для різних геолого-



структурних умов можуть бути використані для визначення границь 
розповсюдження різних типів і класів підземних вод. 

Тріщинно-жильні води поділяються на чотири класи. В зоні вивітрювання 
метаморфічних та інтрузивних порід, де поширені регіонально-тріщинні води 
кір вивітрювання (Т6), на частку первинної літогенетичної тріщинуватості 
припадає 35-50% загальної пустотності (залишок припадає на долю 
тріщинуватості вивітрювання) існує генетичний та гідравлічний зв’язок між 
водами класів Т6 і Т7. Крім того, зона вивітрювання часто накладається на 
тектонічні розломи, що обумовлює зв’язок між водами класів Т6 і Т9. 
Потужність зони вивітрювання коливається від кількох до 200 м, рідше й 
більше. Водонасиченість зони вивітрювання багато в чому залежить від типу 
порід. Ряд порід за ступенем водонасичення в порядку зменшення : карбонатні – 
кайнотипові ефузивні (базальти) - інтрузивні – теригенні – метаморфічні. 
Найбільш стійкі до вивітрювання кварц та мусковіт, в значно меншій мірі – 
біотит. В скельних породах виділяють монолітну, глибову, дрібноуламкову і 
тонкоподрібнену зони вивітрювання (Коломенський, 1952).  

Регіонально-тріщинні води зон тектонічної і літогенетичної тріщинуватості 
Т7 генетично пов'язані з водами класу П4, але розвинені в породах з масивною 
текстурою. 

Карстово-жильні води (Т8) залягають у карбонатних і теригенно-
карбонатних перекристалізованих і сильно дислокованих породах, які іноді 
вміщують шари сульфатних і в рідких випадках галогенних утворень. Води 
класу Т8 розповсюджені в областях, які зазнали складкоутворення, і характерні 
для Криму, Кавказу, Тянь-Шаню, Саян та інших гірських систем. 
Водонасиченість порід, що містять води класів П5 і Т8  звичайно дуже значна, 
особливо в зонах інтенсивного розвитку карста. Q свердл. = 100…700 л/с. 

Клас локально-тріщинних вод зон тектонічних порушень Т9 поділяється 
І.К. Зайцевим на три підкласи: 1) води тектонічних розломів; 2) води 
інтрузивних контактів; 3) води жильних утворень. Води цього класу дуже 
поширені у гірсько-складчастих областях. 

Гідрогеологічні особливості розломів у значному ступені обумовлені 
морфологією, структурно-літологічними умовами, віком і ступенем розкриття 
цих зон. Зони порушень, які поновлювалися у кайнозої, мають максимальну 
відкритість, значні розміри й глибину. До них приурочені лінії 
термомінеральних джерел, спостерігаються потужні виходи підземних вод і 
значна водонасиченість порід. Зони розломів, які утворилися і поновлювалися в 
докайнозойські часи, втратили більшу частину з перерахованих вище ознак: 
тріщини у цих зонах заповнюються вторинними продуктами, закриваються і їх 
проникність у тому або іншому ступені зменшується. 

Специфіка формування лавових вод Л10-12 пов’язана з особливостями 
утворення ефузивних тіл. У верхній частині ефузивного тіла формуються 
контракційні тріщини, на ділянках перегину ложа підстилаючих порід – 
тріщини розтріскування, а при виливі ефузивів, багатих леткими компонентами, 
–  комірки і пори. Останнє явище звичайно спостерігається на ділянках 
шлакових конусів і кратерних воронок. З верхньою частиною ефузивних товщ 



пов’язане утворення своєрідних вод, які не мають аналогів в осадових, 
метаморфічних і інтрузивних породах і за положенням у лавовій товщі 
отримали назву верхньолавових Л10. 

Під зоною розвитку верхньолавових вод в ефузивній товщі, складеній 
лавовими тілами багатократних вивержень і перешарованими з ними осодово-
туфогеними відкладами, поширені міжлавові Л11 і внутрішньолавові Л12 води. 
Внутрішньолавові води приурочені до ефузивних тіл. Характер водоносності 
цих тіл неоднорідний; в середній їх частині спостерігаються тектонічна і 
літогенетична тріщинуватості і слабка водопроникність, а у верхній і нижній 
частинах їх розрізу проникність помітно збільшується внаслідок розвитку 
контракційної тріщинуватості і тріщин древнього вивітрювання. Слід відмітити, 
що при накладенні на лавові тіла більш молодих відкладів (лав, туфів, осадових 
порід) верхньолавові води Л10 перетворюються на внутрішньолавові Л11. 

Міжлавові води знаходять у туфогених і осадових відкладах, які залягають 
між лавовими тілами. Туфогенно-осадові утворення мають складний, переважно 
пластовий характер розподілення тріщин і пор і, звичайно більш високу 
водонасиченість, ніж лавові тіла. 
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 Сингенетична та епігенетична пустотність. Чотири основних типи 
водопроникності порід.  

 Геологічні тіла. Типізація геологічних тіл за проникністю. 
 Гідрогеологічні ємності. 
 Типізація басейнів підземних вод. 

 
Регіонально обводнена гідрогеологічна ємність є басейном підземних вод. 

Відображенням, тобто проекцією на поверхні землі басейнів різного рангу 
можна вважати гідрогеологічні провінції, області, підокруга, райони і т.ін. 

Гірські породи мають різні водоємнісні властивості, причому відмінності 
спостерігаються як у вертикальному розрізі, так і в регіональному плані, 
узгоджуючись із структурно-геологічною будовою земної кори. Під 
водоємнісними або ємнісними властивостями порід розуміють їх здатність 
вміщувати, приймати і віддавати вільні підземні води. Природні ємнісні 
властивості порід забезпечуються пористістю і тріщинуватістю, що в сумі 
визначає їх шпаруватість, або сукупність об’ємів усіх пустот син- і 
епігенетичного походження. Сингенетичними пустотами є власне пори – 
міжзернові пустоти в осадових породах і каверни – пустоти, що утворюються 
при застиганні лави, насиченої газовими компонентами. 

Епігенетичні або вторинні пустоти – це тріщини різного генезису: 
мікротріщини, що утворюються в процесі літогенезу осадових порід, 
макротріщини ендогенного й екзогенного походження та мікротріщини 
застигання ефузивних порід; вторинними є також пустоти різного розміру і 
форми, пов’язані з розчиненням карбонатних і галогенних осадових порід 
(карстові порожнини, канали, печери, каверни, тріщини). 

Таким чином, водопроникність порід обумовлена генезисом, складом порід 
і ступенем їх екзогенних та ендогенних перетворень. Залежно від характеру 
пустот виділяється чотири основних типи водопроникності: поровий, 
карстовий, каверновий і тріщинний (табл. 1). 

Таблиця 1. - Типізація геологічних тіл за проникністю* 

Генезис і форма пустотності Перева-
жаючий 

тип 
проник-

ності 

Син-
генетичний Епігенетичний 

Процеси 
епігенетичного 

формування 
пустот 

Геологічні формації 

1 2 3 4 5 
Поровий 

 
 
 
 

Карсто-
вий 

 
 
 

Пори 
 
 
 
 

Пори або 
відсут-
ність 

пустот 
 

Пори + мікро-
тріщини (розмір < 

1 мм). 
 
 

Тріщини (розмір 
>1мм) + каверни + 

печери. 
 
 

Ендогенні, 
діагенез, ранній 

катагенез. 
 
 

Екзогенно-ендо-
генні. Розчинення, 

вилуговування, 
розшарування. 

 

Осадових нелітифіко-
ваних, слабо- і 

середньолітифікованих 
(теригенних, частково 
органогенних порід). 

Осадових різного 
ступеню літифікації 
(карбонатних і суль-
фатно-галогенних) 

порід.  



Генезис і форма пустотності Перева-
жаючий 

тип 
проник-

ності 

Син-
генетичний Епігенетичний 

Процеси 
епігенетичного 

формування 
пустот 

Геологічні формації 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каверно-
вий 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каверни, 
пори, трі-

щини (пер-
винні) 

Пори + тріщини 
або відсутність 

пустот. 
Тріщини + 
каверни + 

мікротріщини або 
відсутність 

пустот. 
Перехід каверн у 

тріщини. 
 
 

Ендогенні, 
діагенез, ранній 

катагенез. 
Катагенез у 

поєднанні з тек-
тонічними про-

цесами  
 

Катагенез. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Молодих 
вулканогенних порід. 

 

Тріщин-
ний 

Тріщини 
(первинні 

пори) 

Тріщини + 
мікротріщини. 

Екзогенні, ендо-
генні – катагенез в 

поєднанні з 
тектонічними 

процесами (роз-
сланцювання, 

розшарування), 
прогресивний і 
регіональний 
метаморфізм. 

Осадових і осадово-
вулканогенних 

сильнолітифікованих; 
метаморфічних, 

магматичних порід. 

*  Можуть бути однотипні й різнотипні. 

Фільтраційні властивості порід визначаються швидкістю фільтрації 
підземних вод і є основною гідродинамічною характеристикою геологічних тіл, 
які складають гідрогеологічні структури. Під геологічним тілом розуміють 
деякий об’єм генетично однорідних порід, в якому зберігається неперервність 
тих параметрів на основі яких виділені межі цього тіла. Фільтраційні 
властивості змінюються залежно від складу порід і властивого їм типу 
водопроникності як у розрізі, так і за площею структури. 

Можна сказати, що геологічне тіло виділяється безвідносно до того містить 
воно підземні води чи ні, а гідрогеологічна ємність являє собою геологічне тіло, 
що має водопроникність достатню для накопичення запасів підземних вод.  

Гідрогеологічні ємності можуть складатися як власне із пластових, так і 
блокових тіл. При цьому блоки можуть бути складені слабо-, середньо- та 
сильнолітифікованими породами, що позначається на величині їх 
водопроникності. Окремі гідрогеологічні ємності являють собою кори 
екзогенного руйнування та покриви молодих ефузивів. Таким чином, різні 
гідрогеологічні ємності можуть складати геологічні тіла, які відрізняються одне 
від одного генезисом, морфологією, типами і величиною водопроникності. За 
поєднанням цих ознак виділяють сім типів гідрогеологічних ємностей. 

Регіонально обводнена гідрогеологічна структура з переважанням того чи 
іншого типу водовміщуючих геологічних тіл або гідрогеологічних ємностей, 



оконтурена за гідродинамічною ознакою (по підземному вододілу), являє собою 
басейн підземних вод. Типи гідрогеологічних ємностей є основою типізації 
басейнів підземних вод, наведеної нижче (табл.. 2). 

Проникність гірських порід слід розглядати як складну функцію, яка 
залежить від таких чинників, як генезис порід, еволюція осадових порід у різних 
стадіях прогресивного літогенезу, регіональна метаморфізація порід у процесі 
складчастості й орогенезу, локальна метаморфізація при проявах вулканізму та 
тектонічних порушеннях, наступна дезінтеграція порід у зоні гіпергенезу й 
зонах розломів. 

Таблиця 2. – Типізація басейнів підземних вод за характером 
гідрогеологічних ємностей.  

Типи басейнів підземних вод Типи гідрогеологічних ємностей 
(типи та класи вод за накопиченням) 

Басейн пластових вод (артезіанський 
басейн або водонапірний басейн) 

Пластова (порові, тріщинно-порові, 
тріщинні, тріщинно-карстові класи 
пластових вод) 

Басейн блоково-пластових вод (верхній 
поверх адартезіанського басейну або нижня 
частина артезіанського басейну) 

Блоково-пластова (порово-тріщинні, 
тріщинні, тріщинно-карстові пластові води і 
локально-тріщинні та  карстово-жильні води) 

Басейн пластово-блокових вод 
(адартезіанський басейн або гідрогеологічні 
адмасиви та інтермасиви) 

Пластово-блокова (тріщинні води пластового 
та тріщинно-жильного типів) 

Басейн корово-блокових вод 
(гідрогеологічні масиви щитів, кряжів) Блокова, жильна і корова (переважно 

регіонально-тріщинні води зони 
вивітрювання та локально-тріщинні води) 

Басейн жильно-блокових вод 
(гідрогеологічні масиви складчастих 
областей, фундаментів платформ) 

Жильна і блокова (класи тріщинно-
жильних вод крім вод зони вивітрювання)  

Басейн покровопотокових вод 
(вулканогенний басейн) 

Покровопотокова (лавові і тріщинно-
жильні) 

 
Первинні ємнісні властивості порід залежать від їх генезису. Проникність 

залежить від геометрії пористого або тріщинного середовища.  
Уявлення про пористість порід осадового генезису, яка змінюється в досить 

широкому діапазоні від одиниць до 50 – 70 %, диктується процесами їх 
природної постгенетичної еволюції. У вертикальному розрізі синклінальних 
гідрогеологічних структур, складених нормальними осадовими породами, як 
правило, спостерігається закономірне зменшення водопроникності зверху вниз. 
Проте прямий хід еволюційного зменшення водопроникності може 
порушуватись і давати інверсію: у деяких випадках у басейнах платформ на 
глибинах більше 2 000 м при проходженні породою середнього й пізнього 
етапів катагенезу може через різні причини відбутися формування вторинної 
пористості.  



Таким чином, основою для виявлення та пояснення регіональних 
закономірностей поширення і формування підземних вод, різних видів 
гідрогеологічних ємностей, структур і басейнів підземних вод є теорія еволюції 
осадових порід (для вод осадового чохла) та сучасні теорії геотектоніки з 
комплексом мобілістських концепцій, а також результати буріння надглибоких 
свердловин (для глибинних вод фундаменту). 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  

1. Повторити теорію еволюції осадових порід в процесі пост 
генетичного розвитку (М.Б. Вассоєвич, М.М.Страхов та ін.). Як вона пов’язана 
із трактуванням епігенетичної та сингенетичної пустотності та 
формуванням типу водопроникності порід. 

2. На чому базується типізація геологічних тіл та ємностей? 
 

Література  
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – 

К.: Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2.  С.96-105. 
 
 
ТЕМА 4. ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО 

РАЙОНУВАННЯ.  (2 год). 
Лекція 5. Гідрогеологічне районування. - 2 години. 

План лекції:  
 Задачі гідрогеологічного районування  
 Основні фактори гідрогеологічного районування. 
  Два основних напрямки гідрогеологічного районування 

(аналітичне, синтетичне). Принципи двох напрямків 
гідрогеологічного районування.  
 Види гідрогеологічного районування. 

 
Головне призначення гідрогеологічного районування полягає у 

відображенні на моделі об’ємної структури верхньої частини гідросфери, яке 
дозволяє визначити в кожному районі його тектонічні умови, тип 
гідрогеологічної ємності, тип басейну, вертикальну гідрогеодинамічну 
зональність на платформах, висотну поясність та поверхи дренування в 
орогенах, генеральні напрямки руху підземних вод по гідродинамічних зонах 
від областей живлення до областей розвантаження. Така модель дає чіткі межі 
районів і можливі їх зв’язки між собою з точністю, яка задовольняє потребам 
практики. 

Історично склалось два основних напрямки регіонального 
гідрогеологічного районування. Перший передбачає роздільне районування 
артезіанських і грунтових вод і за визначенням В.А. Кирюхіна і Н.І. Толстіхіна 
називається аналітичним, оскільки супроводжується аналізом і розчленуванням 



гідрогеологічного розрізу на верхню (грунтові води) та нижню (напірно-
тріщинні та артезіанські води) частини. Другий напрямок представляє собою 
комплексне структурно-гідрогеологічне районування, що об’єднує всі води 
району – поверхневі, грунтові, артезіанські пластові та тріщинно-жильні в єдину 
гідродинамічну або водообмінну багатоповерхову систему. Таке районування 
ще можна назвати синтетичним. Воно виконується з врахуванням всього 
комплексу природно-історичних факторів – фізико-географічних, гідрологічних, 
геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних. Але геологічні фактори при 
цьому є головними. Вони визначають розміщення та будову гідрогеологічних 
структур або поверхів та ярусів однієї структури, в той час як фізико-
географічні фактори – особливості циркуляції, живлення та розвантаження 
підземних вод. 

При районуванні грунтових вод за першим напрямком здебільшого 
використовують три підходи. Перший оснований на тому, що вирішальним 
чинником формування грунтових вод є фізико-географічні умови або 
ландшафтно-кліматична зональність (В.С. Ільїн, П.Л. Лічков, О.К. Ланге, та ін.). 
Прихильники другого напрямку вважають, що вирішальним є геологічний 
чинник (О.М. Семихатов, К.І. Маков, О.М. Овчинніков та ін.); третього – 
геоморфологічний, точніше географічний, при цьому в описання районів 
грунтових вод вноситься додаткова характеристика артезіанських (У.М. 
Ахмедсафін).  

Оскільки одним з головних завдань регіональної гідрогеології є регіональна 
оцінка експлуатаційних ресурсів підземних вод, то вивчаючи гідрогеологію 
України слід спиратися на комплексне структурно-гідрогеологічне 
районування, побудоване за принципами закономірного формування і 
взаємозв’язку грунтових та артезіанських вод, а також басейнів стоку 
поверхневих, грунтових та артезіанських вод. Комплексне районування дає 
найбільш повну уяву про формування ресурсів підземних вод, джерела їх 
живлення та шляхи розвантаження.  

Основні принципи комплексного районування зводяться до таких положень: 
- підземна частина гідросфери єдина і тісно пов’язана з її поверхневою 

частиною; 
- кліматична зональність позначається на особливостях не тільки 

грунтових, але й артезіанських вод; 
- геоморфологія та рельєф визначають розміщення не тільки грунтових 

але й артезіанських вод, відображаючи головне в геологічній будові, структурі 
та неотектоніці; 

- тектоніка обумовлює не тільки будову глибоких водоносних 
горизонтів і комплексів, але й розміщення грунтових вод; 

- грунтові води живляться регіонально за рахунок надходження 
атмосферних опадів, лінійно – за рахунок річкових вод, локально – за рахунок 
джерел розвантаження артезіанських і напірних тріщинно-жильних вод; 
живлення та розвантаження артезіанських вод, як правило, відбувається через 
грунтові води; 



- басейни стоку поверхневих, грунтових і артезіанських вод тісно 
взаємопов’язані, хоча площі їх розповсюдження можуть не співпадати. 

Гідрогеологічне районування відображує сучасні погляди дослідників на 
природно-історичні закономірності поширення і формування підземних вод у 
регіональному плані, тому підходи до нього та принципи досить часто 
змінюються та вдосконалюються. 

В основу гідрогеологічного районування завжди закладається той чи інший 
принцип та класифікована ознака, або поєднання кількох ознак. Їх вибір 
диктується метою та задачами районування. Розподіл підземних вод на 
території України обумовлений геологічною будовою та історією природного 
розвитку різних її частин, які являють собою відокремлені гідрогеологічні 
регіони, що відрізняються один від одного за віком, складом і умовами 
залягання утворень, що їх складають, за сукупністю основних природних 
чинників, які визначають закономірності формування, розподіл, склад і умови 
експлуатації підземних вод.  

Практична робота №2 (2 год) 
Тема 

Гідрогеологічні розрізи, їх побудова та аналіз 
План 

1. Постановка та умова задачі 1.1 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  

1) Розглянути принципи і таксономічні одиниці функціонального 
районування за В.М. Шестопаловим; 

2) Ознайомитись із принципами районування за Л.А. Островським. 
 
Література: 
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: 

Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2. С. 79-96; 109-119. 
2.  Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник для 

ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 11-18. 
3. Шестопалов В.М., Сухоребрый А.А. и др. Водообмен в гидрогеологических 

структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. К.: Наукова 
думка, 1989 – С. 9-22. 

 
 
ТЕМА 5. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ КОНТИНЕНТІВ (10 год). 

Лекція 6. Гідрогеологічні масиви. - 2 години. 
План лекції:  

 Поняття про гідрогеологічний масив та їх класифікації; 



 Четвертинні відклади на поверхні масивів; 
 Внутрішньоструктурні карстові басейни; 
 Класифікації від’ємних та позитивних структурно-морфологічних 

елементів поверхні фундаменту; 
 Особливості гідрогеологічних масивів; 
 Висотні пояси; 
 Гідрогеологічні масиви в зоні вічної мерзлоти; 
 Зони в розрізі гідрогеологічних масивів; 
 Вік гідрогеологічних масивів; 
 Адартезіанські  басейни. 

 
На початку ознайомлення з цією темою вказується, що здебільшого 

виділяють декілька основних типів гідрогеологічних структур першого порядку: 
гідрогеологічний масив (ГМ), артезіанський басейн (АБ), вулканогенний басейн 
(ВБ).  

Структури, в яких фундамент виходить на поверхню, або знаходиться під 
покривом четвертинних відкладів, називаються гідрогеологічними масивами. 
При цьому потрібно мати уяву про гідрогеологічний адмасив (ГАМ), 
гідрогеологічний інтермасив (ГІМ) і адартезіанський басейн (ААБ), про їх 
гідрогеологічні особливості, гідродинамічну, гідрохімічну і температурну 
зональність.  

Фундамент, або складчато–глибова основа, рівнинних та гірських областей 
складається з одного або кількох водоносних комплексів, що представлені 
виверженими інтрузивними, метаморфічними і в різному ступені 
метаморфізованими, ущільненими, зім’ятими в складки осадочними породами. 
Породи фундаменту розчленовані тектонічними розломами.  

Переважне розповсюдження мають тріщинно-жильні води (Т6, Т7 і Т9), 
рідше карстово-жильні та тріщинно-карстові (Т8 і П5). У верхніх структурних 
ярусах спорадично зустрічаються тріщинні пластові води (П4). 

За структурно-геологічними умовами розрізняють типи гідрогеологічних 
масивів, які складені : 

а) інтрузивними породами (граніти, діорити та ін.) з індексом ГМі (один 
ярус); 

б) метаморфічними породами (гнейсами, граніто-гнейсами, 
метаморфічними сланцями з індексом ГМм (один ярус -нижній); 

в) сильно літифікованими осадочними породами (терігенними, 
карбонатними), що утворюють разом з породами фундаменту (вулканогенними, 
метаморфічними) антиклінальні складки, які виражені позитивними формами 
рельєфу. Це гідрогеологічні адмасиви   ГАМ (мають двохярусну структуру); 

г) сильно літифікованими осадочними породами (терігенними, 
карбонатними), що зім’яті у сінклінальні складки, але в рельєфі виражені 
позитивними формами. Носять назву гідрогеологічних інтермасивів – ГІМ 
(мають двохярусну структуру); 



д) шаруватими середньолітифікованими осадочними відкладами, зім’ятими 
у сінклінальні складки, що утворюють від’ємні форми рельєфу на породах 
фундаменту (двохярусна схема при комбінації нижній – верхній яруси),  

е) шаруватими середньолітифікованими (верхній ярус) та 
сильнолітифікованими (середній ярус) осадочними відкладами, зім’ятими у 
сінклінальні складки, що утворюють від’ємні форми рельєфу на породах 
фундаменту (нижній ярус). 

Структури д і е називаються адартезіанськими басейнами (двох, або 
трьохярусна схема при комбінації нижній – верхній, нижній-середній верхній) – 
ААБ. 

Всі типи ГМ пов’язані взаємними переходами і утворюють з 
артезіанськими басейнами єдиний ряд гідрогеологічних структур АБ- ААБ – 
ГІМ – ГАМ – ГМм – ГМі. 

Перехід від одного типу структур до іншого в значній мірі обумовлений 
процесами літифікації і метаморфізму водовміщуючих порід. 

Складні поєднання різних типів гідрогеологічних масивів з накладеними на 
них артезіанськими басейнами складають гідрогеологічні складчасті області і 
райони. 

Між структурними ярусами фундаменту спостерігаються неузгодження, а 
також послідовне зменшення ступеню метаморфізму і щільності порід 
структурних ярусів, що залягають вище і у зв’язку з цим зміни водних 
властивостей порід.  

Поверхня ГМ вкрита четвертинними відкладами. 
В межах ГМ іноді відмічається наявність закарстованих карбонатних порід, 

до яких можуть бути приурочені карстові води. Вони утворюють 
внутрішньоструктурні карстові басейни. Особливо виділяються накладені 
карстові басейни, які представляють собою товщі закарстованих вапняків, що 
лежать на поверхні ГМ  

В карстових басейнах розрізняють зону аерації, зону сезонного 
водонасичення карстових пустот, системи постійних водотоків і водойм і 
найбільш глибоко залягаючу зону глибоких карстових вод. Всі ці води пов’язані 
між собою. 

Поверхня фундаменту звичайно нерівна, з від’ємними та позитивними 
структурно-морфологічними елементами. Від’ємні елементи розрізняються за 
розмірами та глибиною.  

Позитивні форми рельєфу фундаменту також розрізняються за рядом ознак. 
За висотою виділяють: високогірні (Тянь-Шань, Памір), середньогірні 
(Забайкалля), низькогірні та горбисті (дрібносопочник Казахстану) форми, а 
також пагорби на рівнині. Виділяють також ізометричні (Анабарське підняття) і 
лінійні (Урал) форми. 

Особливості гідрогеологічних масивів: 
В більшості ГМ відмічається центробіжний характер стоку і лише в ААБ і 

на окремих ділянках ГІМ  - доцентровий. 
Підземні води звичайно мають інфільтраційне походження і їх ресурси у 

верхній частині розрізу (до 300 м) швидко поновлюються.  



Величезний вплив на умови живлення, руху та розвантаження підземних 
вод надає рельєф, кліматичні і мерзлотні умови, тектонічні процеси. Кількість і 
характер атмосферних опадів разом з іншими факторами регулюють величину 
ресурсів підземних вод, обумовлюють взаємозв’язок поверхневих та підземних 
вод, а також впливають на склад останніх. Найбільші ресурси підземних вод 
відносяться до долин річок. 

Виділяють висотні пояси, які розрізняються розподілом атмосферних 
опадів, поверхневих та підземних вод: 

А – пояс акумуляції і область живлення і створення сезонного напору, де 
відсутні поверхневі водотоки; 

Б – пояс інфільтрації і інфлюації тимчасових поверхневих потоків; 
В – пояс транзиту і акумуляції, де розповсюджені сезонні джерела і 

поверхневі водотоки;  
Г – пояс розвантаження підземних вод, де розповсюджені постійно діючі 

джерела. водотоки, ручаї і малі річки; 
Д – пояс вторинного поглинання і розвантаження. 
Тектонічні процеси сприяють перерозподілу підземних вод, особливо в 

глибинних частинах структур. Сейсмічні явища сприяють створенню глибоких 
зон тріщинуватості, в яких формуються тріщинно-жильні води.  

Виникнення і розвиток зони багаторічної мерзлоти приводить до значного 
погіршення умов живлення підземних вод, утворення у верхній частині 
гідрогеологічного розрізу преривчастої або суцільної водотривкої мерзлої зони і 
до перетворення ГМ при найбільш глибокому промерзанні в кріогеологічний 
ГМ. 

В розрізі ГМ виділяються зони: аерації і низхідного сезонного руху 
підземних вод, сезонних коливань рівня грунтових вод, тріщинно-грунтових 
вод, тріщинно-напірних вод, зона стуляння тріщин. 

Гідрохімічна зональність ГМ виявляється у зміні (звичайно збільшенні) 
мінералізації і складу вод від вододілів вниз по схилах і в глибину. Найбільш 
глибоке проникнення прісних вод (до кількох кілометрів) спостерігається в 
Прибайкаллі. Катіонна частина складу вод досить мінлива. 

Температурна зональність ГМ переважно визначається характером 
рельєфу, кліматом і геологічною будовою. Відмічається підвищення 
температури води від вершин гірських споруд до їх підошви. Величина цього 
підвищення залежить від висоти гір та кліматичної обстановки.  

Вік ГМ визначається часом завершення складчатості, в результаті якої 
закінчився головний етап формування геолого-структурної обстановки і почався 
його розвиток як г/г структури того типу, який спостерігається в сучасну епоху. 
За віком ГМ розрізняють найдревніші допалеозойські, ті що складені переважно 
метаморфічними і виверженими породами, палеозойські, утворені сильно 
метаморфізованими осадочними, вулканогенними породами, а також 
інтрузивами; мезо-кайнозойські, в яких переважний розвиток отримали слабо 
метаморфізовані відклади, широко проявляється молодий та сучасний вулканізм 
(Карпатські, Альпійські, Кавказькі та ін.). ГМ, що виникли в домезозойські часи, 
але зазнали в кайнозої тектонічної активізації, виділяють в окрему групу.  



Адартезіанські басейни. Це – басейни пластово-тріщиних і тріщино-
пластових вод синклінальних структур або грабенів, які виражені у негативних 
елементах, тобто приурочені до западин, депресій і улоговин. Інтенсивна 
тріщинуватість обумовлює поєднання усіх водоносних горизонтів і зон в єдину 
систему тріщинних вод. Відмічається помітне затухання водонасиченості порід 
з глибиною, виявляються своєрідні гідрохімічна і газова зональності. 
Прикладами ААБ є Криворізький ААБ, мульди Донецького басейну. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.):  
1) Розглянути і вибрати приклади різних варіантів гідрохімічної і 
температурної зональності в розрізі масивів України і світу. 
 
Література:  

1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник для 
ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 21-33. 

 
 

Лекції  7,8,9. Артезіанські басейни. – 6 годин. 
План лекцій:  

 Поняття про артезіанський басейн та його складові частини; 
 Фундамент артезіанських басейнів; 
 Чохол артезіанського басейну; 
 Взаємозв’язок вод фундаменту та чохла; 
 Рельєф поверхні артезіанських басейнів; 
 Стік в артезіанських басейнах;  
 Гідрографічна мережа; 
 Границі артезіанського басейну;  
 Умови живлення і розвантаження підземних вод;  
 Поняття природних ресурсів підземних вод; 
 Походження і динаміка артезіанських вод. Гідрогеологічні поверхи;  
 Три типи артезіанських басейнів в залежності від умов їх 

промерзання.  
 Роль палеогідрогеологічних умов у формуванні підземних вод. 

Циклічність розвитку басейнів. 
 Гідрогеологічна зональність артезіанських басейнів. Гідродинамічна 

зональність; 
 Особливості фільтрації на великих глибинах; 
 Гідрогеохімічна зональність артезіанських басейнів. Зональний 

розподіл вод різного складу в межах артезіанських басейнів. Типи 
вертикального гідрохімічного розрізу басейнів;  

 Газова зональність; 
 Мікробіологічна зональність; 
 Температурна зональність; 



 Класифікація артезіанських басейнів; 
 Вік артезіанських басейнів. 
 

Артезіанські басейни (АБ) складаються з фундаменту і водоносного чохла, 
що його перекриває. В чохлі АБ розповсюджені пластові артезіанські і ґрунтові 
води, а також тріщинно-жильні води в розломах.  

До фундаменту входять різні типи тріщинно-жильних вод (Т6-9). На відміну 
від ГМ, де у зоні вивітрювання звичайно зустрічаються ненапірні води, в 
фундаментах АБ практично завжди знаходять напірні. По розломах, що часто 
проникають з фундаменту в чохол АБ, здійснюється гідравлічний зв’язок вод 
фундаменту і чохла. Живлення підземних вод фундаменту відбувається в 
основному за рахунок переливу вод з суміжних структур (ГМ) і перетікання з 
водоносних порід чохла АБ. 

Поверхня фундаменту називається ложем АБ. Склад відкладів у западинах 
відрізняється значним вмістом  глини. 

Виступи фундаменту, що не виходять на поверхню землі, називають 
схованими, а ті що виходять на денну поверхню – відкритими. Відкриті виступи 
не входять до АБ (а є ГМ)  і відділяють один АБ від іншого, іноді ділять один 
АБ на кілька частин. Сховані виступи відносяться до ложа АБ, або, якщо вони 
мають значну довжину - визначають границю між окремими АБ. 

У зв’язку з нерівностями ложа розрізняють крайову і внутрішню частини 
АБ. Крайова частина (крило) характеризується початком заглиблення ложа і 
нарощуванням потужності чохла до центральної частини з найбільш глибоким 
заляганням фундаменту. 

Чохол АБ, який розташований на фундаменті, складений різними за 
складом і генезисом породами. Осадові відклади чохла платформенного типу 
відрізняються складом, а також меншою потужністю і дислокованістю, ніж 
товщі геосинклінального типу. Поряд з осадовими відкладами в будові чохла 
приймають участь різні вивержені породи, які  вносять у гідрогеологію АБ свою 
специфіку.  

Шаруваті осадочні відклади чохла АБ залягають на ложі, що їх підстилає, 
або слабо дислоковані (купола, антиклінальні чи синклінальні складки, вали, 
флексури, скиди). Ці порушення є гідрогеологічними вікнами (Оконські 
джерела на Волині). 

В чохлі АБ виділяють водоносні горизонти, що складаються з одного 
(прості) або кількох (складні) водоносних пластів. Складні горизонти – 
складаються з кількох пластів, різних за літологічним складом, або пластів 
одного складу, але різних за віком, або і те й інше, або представляють 
нашарування водоносних та водотривких пластів одного віку. Водоносні 
горизонти поєднуються в комплекси (враховуються також водотривкі породи, 
що обмежують водоносні горизонти). Комплекси в свою чергу об’єднуються в 
структурні яруси (або серії) – найбільші підрозділи чохла, подібні до ярусів 
фундаменту. В основу виділення ярусів покладено геологічні особливості 
розрізу чохла, такі як розриви, неузгодження, потужні водотривкі товщі та ін.  

Взаємозв’язок вод фундаменту та чохла: 



- об’єднання водоносних зон фундаменту та нижнього водоносного 
горизонту чохла (складний водоносний горизонт) в єдиний горизонт із спільним  
напором; 

- водоносні зони чохла та фундаменту розділяються  витриманим 
водотривом у вигляді закольматованої зони тріщин вивітрювання або 
глинистими породами чохла; 

- зв’язок через вікна та розломи; 
- живлення крайових частин чохла АБ через карбонатні закарстовані 

породи фундаменту. 
Рельєф поверхні АБ різний – це низовини, рівнини, підвищені рівнини, 

плоскогір’я, міжгірські западини, гірські схили і припідняті плато, але в цілому 
не виходить за межі похилих та негативних форм.  

Опади, випаровування і стік розподіляються на території АБ досить 
нерівномірно, підпорядковуючись кліматичній широтній зональності і 
орографічній висотній поясності. 

Поверхневий стік на території АБ направлений від його периферії до 
внутрішніх частин, малі річки зливаються у великі, які в свою чергу виносять 
усю масу води за межі АБ або у внутрішні басейни (оз. Балхаш, Аральське море 
і т.д.). Тобто домінує тенденція до доцентрового напрямку стоку, а серед АБ і їх 
частин розрізняють стічні і безстічні басейни.  

Визначальним для проведення границь АБ є напрямок ліній току, що 
близький до доцентрового, тобто в простих випадках  границі проводяться по 
вододілу. Між сусідніми басейнами, може існувати виступ фундаменту. 
Виступи фундаменту виходять на поверхню (відкриті виступи) – границя АБ 
йде по лінії контакту осадочних порід чохла з породами фундаменту. При 
скритих виступах границю проводять по найбільш припіднятій поверхні 
виступу. Границі басейнів другого порядку проводяться по вододілах. 

Згідно уявлень про формування, шляхи руху і розвантаження напірних вод 
артезіанських басейнів, в артезіанських басейнах виділяють основні області 
живлення, області транзиту та розвантаження напірних підземних вод. 
Підземний стік переважно направлений в сторону заглиблених частин прогинів, 
западин, мульд. Області живлення приурочені не тільки до ділянок виходів 
водовміщуючих порід на відносно припідняту земну поверхню, але й поширені 
по всій площі напірного водоносного горизонту, на якій напір підземних вод 
менший, ніж в розташованих вище, або нижче горизонтах. 

Областями розвантаження є території, в яких напір підземних вод даного 
горизонту більший, ніж в суміжних горизонтах. 

Розрізняють зовнішні та внутрішні області живлення а також джерела 
живлення. Зовнішні знаходяться в межах структур, що прилягають до АБ.  

Окрім кліматичних факторів, інфільтраційне живлення визначає звичайно 
рельєф та склад порід. 

У внутрішній області живлення виділяють зону поглинання – ту частину 
АБ, в межах якої відбувається інфільтрація або інфлюація поверхневих вод та 
атмосферних опадів безпосередньо у водоносний горизонт. Це виходи 
водоносних пластів на поверхню землі. 



Зона поглинання є одночасно областю створення напору інфільтраційного 
походження. Тут п’єзометрична поверхня має найвищі абсолютні позначки. 

Живлення переливом з одної гідрогеологічної структури в іншу - через г/г 
вікна, де відбувається перелив з одного горизонту в інший. Розрізняють крайові 
та внутрішні області переливу. Крайові області – на границі АБ і ГМ 
характеризуються переливом з ГМ. Внутрішні області – області переливу з 
одного АБ в інший в межах однієї артезіанської області або суміжних АБ. 

Сумарне відновлюване живлення підземних вод в природних умовах, що 
забезпечує в середньобагаторічному розрізі їх сумарне розвантаження, 
відповідає поняттю природних ресурсів підземних вод. Сумарні природні 
ресурси системи водоносних горизонтів визначаються не сумою живлення або 
розвантаження водоносних горизонтів, що складають систему, а сумою 
живлення або розвантаження на зовнішніх границях системи і за рахунок 
внутрішніх джерел і стоків (елізійне живлення, дегідратація і гідратація 
мінералів і т. ін.). 

В АБ виділяють 2 г/г поверхи, що розрізняються умовами формування 
підземних вод: верхній, в якому поширені переважно інфільтраційні води (або 
інфільтрогенні) і нижній до якого приурочені суто седиментаційні і літогенні 
(елізійні і відроджені) води.  

Верхній поверх – на глибинах до 1 км. Нижня його межа – регіональний 
водотрив. Рух підземних вод у верхньому поверсі підпорядковується законам 
гідростатики і направлений від областей поглинання до областей 
розвантаження. В межах основних вододілів переважає низхідний рух 
підземних вод; в долинах річок та інших понижень, що сприяють 
розвантаженню, їх рух має переважно висхідний напрямок. Режим у верхньому 
поверсі називається інфільтраційним. 

Гідродинамічний режим в нижньому поверсі пов’язаний з процесами 
літифікації, віджиманням зв’язаних вод і переходом їх у вільний стан (елізійні 
процеси), дегідратацією монтморилонітових глин. гіпсів та ін. (утворення 
відроджених вод). В нижньому поверсі області утворення напору 
розташовуються в центральних, найбільш увігнутих частинах западин, що 
характеризуються найбільшими потужностями глинистих товщ, а падіння 
напору і рух вод, на відміну від верхнього поверху, направлене від центру до 
периферії АБ. Гідродинамічний режим в нижньому поверсі називається 
літогенним. 

Напрямок руху артезіанських вод визначається співвідношенням напорів. В 
процесі розвитку АБ відбувається безперервний перерозподіл напорів, 
пов’язаний з процесами ущільнення та зміни порід при літогенезі, тектонічними 
рухам, сейсмічними явищами, розвитком багаторічної мерзлоти та ін. 
причинами. 

Три типи АБ в залежності від умов їх промерзання. 
1) потужність мерзлої зони менше потужності поясу прісних вод та чохла 

осадочних порід; 



2) потужність мерзлої зони перевищує потужність поясу прісних вод, але 
менша потужності осадочних порід чохла АБ. Нижче мерзлої зони поширені 
тільки солоні води, або розсоли; 

3) повністю промерзлий чохол і не містить підземних вод у рідкій фазі. 
Умови характерні для невеликих міжгірських АБ, що не мають достатньо 
потужного чохла (кріогеологічні басейни). 

Циклічність розвитку басейнів. 
1. На першому етапі, коли басейн знаходиться під рівнем моря, 

відбувається накопичення осадків і зародження водоносних горизонтів і 
водотривів. В колекторах на дні моря і лагун поховуються седиментаційні 
морські і лагуні води, а в мулистих відкладах збирається велика кількість 
мулових вод, які в процесі накопичення й ущільнення осадків віджимаються в 
колектори – водоносні горизонти. Осередками розвантаження седиментаційних 
вод являються тріщини розломів, які перетинають дно моря і виходять на 
поверхню суші. 

2. Другий етап гідрогеологічного циклу характеризується субаеральним 
розвитком АБ. На протязі цього етапу відбувається перерозподіл тисків у 
зв’язку з виходом басейну на денну поверхню. У водоносні горизонти 
починають проникати атмосферні опади, які поступово витісняють і заміщують 
води седиментаційного генезису. З розвитком гідрографічної мережі 
формується область розвантаження підземних вод і інфільтраційні води 
поступово поширюються на всю систему. Відбувається поступова перебудова 
гідродинаміки водоносних горизонтів: літогенний (елізійний) режим руху 
змінюється інфільтраційним. 

Гідрогеологічна зональність АБ. В артезіанських басейнах розрізняють 
гідродинамічну, гідрохімічну, газову, мікробіологічну й температурну 
зональність. 

Гідродинамічна зональність АБ визначається умовами водообміну. У 
вертикальному розрізі виділяються наступні гідродинамічні зони: 1) верхня – 
вільного водообміну; 2) середня – уповільненого водообміну; 3) – дуже 
уповільненого водообміну. Для зони вільного водообміну характерний 
відкритий гідравлічний зв’язок водоносних горизонтів з сучасною поверхнею 
АБ. Зі збільшенням глибини залягання водоносних горизонтів і потужності 
перекриваючих водотривів умови водообміну погіршуються. На цій основі в 
середній і нижній частинах чохла АБ можуть бути виділені гідродинамічні зони 
уповільненого і дуже уповільненого водообміну. 

Інфільтраційний режим може спостерігатися у всіх виділених зонах, 
літогенний-характерний для зон уповільненого і дуже уповільненого 
водообміну, а термопружний може зустрічатися тільки в зоні дуже 
уповільненого водообміну. 

Вертикальна фільтрація підземних вод являється одним із найбільш 
важливих  факторів, які визначають формування ресурсів і хімічний склад 
підземних вод зон інтенсивного і утрудненого водообміну.  

Природна фільтраційна система на деякій глибині має пояс із 
максимальними фільтраційними характеристиками. Фільтраційні властивості 



глин із підвищенням температури від 20˚ до 100˚С в залежності від їх 
мінерального складу можуть покращуватися на один-два порядки. Глинисті 
товщі в залежності від навантаження, визначеного геологічними умовами 
(осадонакопичення – денудація), можуть ущільнюватися або розпушуватися, 
виділяючи або поглинаючи воду з глибоких горизонтів. Таким чином можуть 
формуватися внутрішні області розвантаження або живлення. Рух підземних 
вод у цих частинах направлений від зон стискання до зон розтягування як 
латерально, так і вертикально.  

Гідрогеохімічна зональність АБ. У вертикальному гідрохімічному розрізі 
артезіанських басейнів звичайно розрізняють три гідрохімічні зони, типові для 
районів з вологим кліматом: 1) верхню (А) прісних вод з мінералізацією менше 
1 г/л; 2) середню – солонуватих та солоних вод з мінералізацією 1 – 35 г/л; 3) 
нижню – де переважають розсоли з мінералізацією вище 35 г/л. Кожна 
гідрохімічна зона може бути поділена на підзони. Для верхньої гідрохімічної 
зони характерна залежність складу води від кліматичних умов, від складу 
водовміщуючих порід і їх фільтраційних властивостей.  

В кліматичній зоні надмірного зволоження зона прісних вод охоплює 
ґрунтові і верхні артезіанські водоносні горизонти місцями до глибини 2000 м. 
Максимальна потужність зони спостерігається в прісноводних за походженням 
осадових товщах з інтенсивним водообміном. 

Розсоли у вигляді важких низхідних струменів повільно, але безперервно 
занурюються в товщу більш прісного і менш щільного водоносного горизонту, 
підвищуючи в ньому концентрацію солей. При цьому відбувається 
видавлювання опріснених розчинів знизу вверх. Прагнення до вирівнювання 
концентрації відбувається не стільки за рахунок дифузії, скільки в результаті 
гравітаційного занурювання розсолів. 

Підземні води середньої гідрохімічної зони відрізняються більш високою 
мінералізацією. Розрізняють слабо солонуваті (із мінералізацією 1 – 3 г/л), 
сильно солонуваті (3 – 10 г/л) і солоні (10 – 35 г/л) води.  З цією зоною пов’язані 
найбільш цінні сірководневі води. 

Зона солоних вод дуже широко розповсюджена в артезіанських басейнах 
СНД. Найбільшої потужності вона досягає в Західно-Сибірській АО. Такі води 
звичайно формуються в розрізі, складеному нормальними морськими 
відкладами.  

Розсоли нижньої гідрохімічної зони скупчуються переважно у внутрішніх,. 
найбільш глибоких частинах артезіанських басейнів, де є соленосні формації. 

Зональний розподіл вод різного складу в межах АБ. В крайовій частині 
басейну, починаючи безпосередньо від області поглинання, розташовуються 
зони слабомінералізованих вод, звичайно гідрокарбонатних кальцієвих. Далі 
розташовується зона прісних або солонуватих гідрокарбонатних натрієвих або 
гідрокарбонатних сульфатних натрієво-кальцієвих вод. За нею іде перехідна 
зона змішаних хлоридно-гідрокарбонатних натрієвих або сульфатно-хлоридних 
вод і, наприкінці, зона хлоридних вод, яка представляє собою область глибоких 
древніх сильномінералізованих вод басейну. 



Виділяють типи вертикального гідрохімічного розрізу басейнів (за 
наявністю та співвідношенням різних гідрохімічних зон): 

1 тип - присутність лише прісних вод; 
2 тип – присутність  прісних (зона А) та солоних вод (зона Б); 
3 тип – прісні, солоні води та розсоли (зона В). 
В зв’язку з цими типами розрізу, розміщення яких в плані АБ, мають 

вигляд концентричних кілець, виділяють пояси, що відповідають одному з типів 
розрізу: 

1 – однозональний; 
ІІ – двозональний; 
ІІІ – тризональний. 
Газова зональність: пов’язана з процесами катагенезу порід, змінами їх 

мінерального складу, дегідратацією, перетворенням органічних речовин, фазами 
нафто- та газонакопичення, стадіями вуглефікації порід. У водоносних 
горизонтах присутні гази як розчинені  так  і вигляді скупчень. Є два основних 
напрямки за якими протікає зміна газового складу з глибиною:  

1) О2 + N2 → CO2 + N2  →  N2 
2) О2 + N2 → N2 + CH4 →  CH4 (метан) + важкі вуглеводні. 
Мікробіологічна зональність. В розрізі земної кори достатньо чітко 

виділяються три мікробіологічні сфери, які відрізняються за складом, 
чисельністю і специфікою життєдіяльності мікробіологічного населення. В 
межах кожної сфери існують зони і мікрозони. Верхня сфера, яка охоплює 
ґрунтові відклади, найбільш багата за кількістю і розмаїттям бактерій. Глибина 
її розповсюдження змінюється від 0,5 до 3 м. Нижче залягає середня сфера, в 
якій активно розвиваються процеси вивітрювання й аерації. Бактеріальне 
населення її достатньо велике і різне. Поряд з аеробним тут існують і анаеробні 
бактерії. Потужність сфери вимірюється одиницями, десятками, а іноді і 
сотнями метрів. 

Температура підземних вод АБ дуже різна. В приповерхневих частинах АБ 
Арктики і деяких басейнах бореального поясу широко розвинені 
негативнотемпературні підземні води (до – 14˚С). 

Класифікація артезіанських басейнів за умовами гідрогеологічної будови: 
АБ платформенного типу, крайових прогинів і гірських складчастих областей. 

Вік АБ визначається початком утворення його чохла, тобто закладення 
самого нижнього водоносного комплексу, або горизонту. Найбільш древніми є 
басейни, в основі осадочного чохла яких знаходяться неметаморфізовані 
відклади протерозою – нижнього кембрію. Це басейни Руської та Сибірської 
платформ. 

Практична робота №3 (2 год) 
Тема 

Гідрогеологічні розрізи, їх побудова та аналіз 
План 

1. Постановка та умова задачі 1.2 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  



Завдання для самостійної роботи (5 год.):  
1. Ознайомитись із специфікою водообміну на великих глибинах; 
2. Вивчити гідродинамічний та балансовий методи розрахунку запасів 

підземних вод в артезіанських басейнах. 
 
Література:  

1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник 
для ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 33-56. 

 
 

Лекція 10. Вулканогенні басейни – 2 години. 
План лекції:  

 Вулканогенні басейни та їх класифікації; 
 Особливості обводнення ВБ; 
 Вікові групи басейнів; 
 Особливості живлення та розвантаження підземних вод; 
 Гідрохімічні особливості; 
 Етапи розвитку. 

 

До вулканогенних басейнів відносяться басейни стоку верхньо-, 
внутрішньо- та міжлавових вод, що відносяться до різних вулканічних утворень 
– конусів вулканів, покровів, потоків застиглих лав та ін. 

Вулканогенні утворення залягають на поверхні ерозійно-тектонічного 
рельєфу ГМ і АБ.  

Підошва нерівна – з великими пониженнями та підняттями (схили та 
вододіли залиті лавами). Пониження приурочені до похованих долин, озерних 
котловин та інших форм рельєфу. Рельєф крівлі ВБ також нерівний і 
різноманітний. В основному це платоподібні підняття та гори. В Закарпатті це 
Вигорлат-Гутинська вулканічна гряда і пагорби. 

Стік по різному орієнтований і залежить від геологічної будови ВБ. За 
геологічною будовою виділяють:  

- нагірні платобазальти (Вірменія, Камчатка); 
- вулканічні підняття (Кавказ, Камчатка і Курили); 
- вулканічні схили (Карпати); 
- вулканічні депресії і грабени (Приамур’я і південь Камчатки); 
- кальдери або конуси вулканів в районах сучасного вулканізму.  
Класифікація ВБ: 
ВБ суші, морів і океанів та перехідного типу. Вулканогенні басейни суші 

розподіляються на долинні і котловинні, вершинні та вододільні, складні. 
Складні ВБ відрізняються тим, що вулканічні утворення які їх складають, 

перекривають як від’ємні так і позитивні форми рельєфу. Мають дуже складну 
будову. Рух підземних вод нижніх поверхів лав нерідко підпорядкований 



рельєфу підніжжя і звичайно узгоджується з похованими долинами, які нерідко 
є головними дренами підніжжя і нижніх горизонтів.  

В зонах вічної мерзлоти виділяють три типи ВБ в залежності від ступеню 
промерзання: 

1) з малопотужною зоною промерзання і прісними підмерзлотними 
лавовими і тріщинно-жильними водами, що залягають нижче; 

2) зона промерзання перевищує зону поширення прісних вод, 
підмерзлотні води солонуваті або солоні; 

3) басейни повністю проморожені, підмерзлотні води відсутні. 
Перехідні ВБ – острівні дуги Тихого океану мають 2 гідрохімічні зони – 

прісних і солоних вод. 
Оскільки тип та інтенсивність вивержень, а також склад вулканічних 

продуктів в часі змінюються, а виливи магми чергуються з накопиченням 
вулканітів і теригенних, або інших відкладів, товщі вулканогенних утворень 
мають складну і неоднорідну будову, що приводить до утворення 5-10 
водоносних горизонтів. Верхні з них звичайно мають вільний рівень, а нижні – 
напірні. 

З глибиною ступінь обводненості вміщуючих порід звичайно зменшується.  
Найбільш часто зустрічаються такі форми залягання неоген-четвертинних 

ефузивів, як лавові потоки. Їх довжина сягає 85 км. Пористість і тріщинуватість 
ефузивів вниз за потоком зменшується. Туфи і туфобрекчії мають меншу 
скважність, ніж ефузиви. Найвищою пустотністю характеризуються шлакові 
різновиди базальтів, кислі і середні різновиди ефузивів з пемзовою текстурою. 
Незважаючи на те, що пористість складає більше 50% загальної скважності, 
водопроникність пліоцен-четвертинних ефузивів визначається в основному 
тріщинуватістю. В порах містяться запаси води, по тріщинах відбувається їх 
рух. Виключенням є окремі шлакові та пемзові ефузиви. 

Процеси вивітрювання з плином часу ведуть до зниження пустотності 
ефузивних порід і заповнення тріщин та пор продуктами вивітрювання. Тому із 
збільшенням віку ефузивів фільтраційні властивості їх погіршуються, вони 
втрачають зональний характер накопичення вод, наближаються за своїми 
гідрогеологічними особливостями до метаморфогенних та інтрузивних порід. В 
ефузивних породах за характером насичення водою слід виділяти наступні 
вікові групи басейнів:  

1) неоген-четвертинного віку, що відрізняються найбільшим вмістом 
води та переважно лавових (Л10-Л12) і тріщинно-жильних (Т 6,7, Т9) вод; 

2) палеогенового віку представлені у однаковому співвідношенні 
лавовими та тріщинно-жильними водами; 

3) верхньокрейдяного віку – переважають тріщинно-жильні (Т 6,7, Т9) 
води; 

4) нижньокрейдяного містять головним чином тріщинно-жильні води при 
спорадичному поширенні лавових вод. 

Динаміка підпорядкована поверхні рельєфу. Для вулканів характерне 
радіальне розтікання підземних вод від вершини. 



Між верхнім вулканічним поверхом і підстилаючими породами 
спостерігається тісний зв’язок по розломах.  

Живлення забезпечується в основному атмосферними опадами. 
Розвантаження відбувається на периферії по долинах річок, нерідко у 

вигляді джерел з великими дебітами. 
Поверхневий стік на лавових відкладах відсутній у  зв’язку з добрими 

фільтраційними властивостями та пустотністю лав. 
Гідрогеохімія ВБ:  води переважно прісні з мінералізацією 0,2-0,4 г/л. В 

районах сучасного вулканізму температура вод сягає 200-350 о С 
(парогідротерми азотно – вуглекислого  та вуглекислого газового складу). В 
районах острівних дуг, рифтових зонах та районах розвитку соленосних 
відкладів води мають підвищену мінералізацію (1-7 г/л) та переважно 
хлоридний натрійовий склад. 

В історії розвитку ВБ відмічають етапи вулканічної діяльності що активно 
розвивається та відмирає. Для першого етапу характерна наявність 
парогідротерм. 

Другий етап характеризується відсутністю термальних вод.  
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.):  

1. Вивчити існуючі класифікації вулканогенних басейнів; 
2. Ознайомитись із закономірностями зміни водопроникності в 

ефузивних породах. 
 
Література:  
1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник 

для ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 33-56. 
 

 
 
ТЕМА 6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ ДНА МОРІВ ТА 

СВІТОВОГО ОКЕАНУ (4 год). 
Лекції 11-12. Субмаринні гідрогеологічні структури. Субокеанічні 
гідрогеологічні структури – 4 години. 
План лекції:  

 Види субаквальних гідрогеологічних структур; 
 Субмаринні гідрогеологічні структури; 
 Окраїнні структури. Прибережно-шельфові структури; 
 Семимаринні  та субмаринні структури внутрішніх морів; 
 Особливості субмаринних гідрогеологічних структур; 
 Субмаринні басейни котловин; 
 Області острівних дуг; 
 Субокеанічні гідрогеологічні структури та їх складові частини 

(шари); 
 Мули першого шару та їх літифікація; 



 Особливості утворення океанічної кори; 
 Зональність осадонакопичення в океанах; 
 Типи субокеанічних структур. 
 

По відношенню до водної та повітряної оболонок Землі гідрогеологічні 
структури розділяються на субаеральні, субмаринні (дно морів) та субокеанічні. 
Крім того до них належать і структури дна великих озер – субаквальні, 
підозерні.  

Розрізняють гідрогеологічні структури зовнішніх (окраїнних) морів та 
внутрішніх морів. Серед перших і других виділяють структури, що повністю 
знаходяться під рівнем моря і такі, що охоплюють берегову зону континенту та 
частково лежать під рівнем моря. Крайові структури континенту та окраїнного 
моря, або океану називаються прибережно-шельфовими, а аналогічні структури, 
що охоплюють частину узбережжя та занурюються у внутрішні моря – 
семимаринними структурами. 

Окраїнні  структури. Перехід континентів в океан відбувається через 
проміжну окраїнну зону – підводну окраїну материка, до складу якої належать 
шельф, материковий схил та материкове підніжжя. Границя між дном океану і 
підводною окраїною материка проходить по осі субокеанічних басейнів жолобів 
та прогинів, які розглядаються як окремі субокеанічні структури. 

До підводної окраїни материка слід віднести субмаринні гідрогеологічні 
структури окраїнних морів, що повністю вкриті морем, а також кайнозойські 
складчасті гідрогеологічні області острівних дуг та островів. 

Прибережно-шельфові гідрогеологічні структури (АБ, ГМ, ВБ) частково 
знаходяться на суші, а частково поховані під шаром морської води. Водоносні 
горизонти або водоносні зони йдуть від берега під рівень моря. Води 
субмаринної та субаеральної частин взаємопов’язані. Всі прибережно-шельфові 
структури починаються з суші, переходять у шельф та закінчуються на 
материковому схилі. Ці структури більш складні, ніж аналогічні субаеральні. В 
області шельфу розрізняють дві частини: берегову зону до глибини 10-15 метрів 
і зону стабільних течій до бровки континентального (материкового) схилу.  

Аналогом прибережно-шельфових структур у внутрішніх морях є так звані 
семимаринні структури, які частково знаходяться на суші. Внутрішня частина 
семимаринних АБ знаходиться на субмаринному етапі розвитку (під морем) і 
характеризується літогенним режимом, зовнішня – субаеральна.  

Серед гідрогеологічних структур дна внутрішніх морів також виділяють 
структури повністю вкриті морем. Субмаринні ГМ у внутрішніх морях мають 
підлегле значення. 

Відмінними особливостями субмаринних гідрогеологічних структур є: 
1) відсутність зони аерації; 
2) наявність покрову рихлих осадочних  відкладів з муловими водами; 
3) тісний взаємозв’язок мулових вод з водами підстилаючих або корінних 

порід; 



4) елізійне розвантаження мулових вод та лінійне по розломах глибинних 
вод; 

5) переважно морський тип вод за мінералізацією та складом. 
Поряд із широко поширеними гідрогеологічними структурами 

материкового типу в підводній окраїні материка зустрічаються субмаринні 
басейни котловин, які близькі за гідрогеологічними особливостями до 
субокеанічних басейнів вод осадочного чохла (СОБ). В них осадочний чохол 
сполучається з фундаментом океанічного типу.  

Окремо виділяються складчасті області острівних дуг з розвинутими в їх 
межах вулканогенними басейнами. Крім останніх, в межах таких дуг 
(Курильські, Японські острови та ін.) знаходяться системи артезіанських і 
адартезіанських басейнів. 

Часто зустрічаються субмаринні вулканогенні басейни. 
Сучасну земну кору, як відомо, прийнято поділяти на два основних типи – 

континентальну та океанічну. Але при цьому зустрічаються ділянки 
континентів із океанічною корою, а також ділянки кори під океанами з ознаками 
кор континентального типу (в Атлантичному, Індійському, Тихому океанах), що 
дозволяє припускати існування прадавніх континентів під сучасними океанами. 

Субокеанічні гідрогеологічні структури складаються з чотирьох шарів : 
Перший (верхній) шар: пухкі або слабоущільнені глинисті, кременисті, 

карбонатні мулисті морські відклади. Має потужність до 1 км та більше. 
Поширені мулові води. 

Другий шар: надбазальтовий – прошарки базальтових лав та консолідовані, 
переважно глинисті, кременисті або карбонатні, рідше піщані відклади (1 км). 
Поширений переважно в межах океанічних платформ. Водоносні горизонти 
пластового типу. 

Третій – базальтовий (основні та ультраосновні породи), утворений в 
результаті підводних вивержень магми; потужність кілька кілометрів. Поширені 
тріщинні і тріщинно-жильні води. 

Четвертий шар, що підстилає базальти складений, як і на континентах, 
кислими магматичними і метаморфічними породами – гранітогнейсами. 

Будова найбільш потужного четвертого шару океанічної кори за складом 
порід нагадує фундамент древньої платформи. Але якщо на континентах кора 
має потужність 35-45 км, то океанічна  кора завтовшки лише 5-12 км. 
Глибоководні ділянки океанів виникли на тих місцях, де раніше були 
мілководні умови і навіть суша.  

На гранітогнейсовий фундамент, а частіше на мілководні або навіть 
субаеральні відклади, виливаються базальти, що іноді перешаровуються 
осадочними відкладами. Після цього відбувається швидке і величезне за 
амплітудою занурення кори і утворення глибоководної западини. Після 
океанізації, на місці новоутвореної океанічної западини від усієї колишньої 
потужної платформенної кори залишився лише верхній її шар, складений 
гранітізованими гранулітами, які перекриті шаром базальтів і глибоководних 
осадів.  



Зональність осадонакопичення визначають наступні фактори: тектонічні, 
кліматичні, океанічні течії, глибина океану. Потужність осадів зростає в 
океанічних жолобах і прогинах. 

Виділяють області: 1) рухливі – серединно-океанічних хребтів і піднять 
(РГО); 2) стабільні, океанічних платформ  (СГО). В межах тих та інших 
розрізняють гідрогеологічні структури:  

- субокеанічні масиви тріщинних вод (СОМ);  
- субокеанічні басейни осадового чохла (СОБ);  
- вулканогенні басейни океанів (ВБО). 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  

1. Вивчити особливості поширення та формування підземних вод в межах 
окремих типів гідрогеологічних структур океанів; 

2. Замалювати карту поширення субокеанічних структур у світовому 
океані. 

3. Вивчити умови підземного стоку в моря на різних континентах Земної 
кулі. 

 
Література: 

1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник 
для ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 78-94. 

2. Зекцер И.С. Подземные воды как компонент окружающей среды. - М.: 
Научный мир. 2001.- С. 100-177. 
 
ТЕМА 7. ОСНОВНІ СИСТЕМИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР (4 год.). 

 
Лекція 13,14. Системи континентальних і субокеанічних гідрогеологічних 
структур. – 4 години. 
План лекції:  

 Системи континентальних гідрогеологічних структур; 
 Області гідрогеологічних масивів; 
 Групи артезіанських басейнів; 
 Області вулканогенних басейнів; 
 Гідрогеологічні складчасті області (ГСО); 
 Розподіл ГСО за віком; 
 Системи субокеанічних та субмаринних гідрогеологічних структур; 
 Взаємодія підземних вод суші та моря або океану; 
 Широтна поясність розміщення гідрогеологічних структур на Землі; 
 Довготна секториальність гідрогеологічних структур; 
 Дисиметрія поверхневої та підземної складових частин гідросфери та 

антиподальність положення Тихого океану.  
 

Гідрогеологічні масиви об’єднуються в групи ГМ, а зайняті ними території 
називаються областями гідрогеологічних масивів (ОГМ). Така, наприклад, 



Феноскандинавська складна система гідрогеологічних масивів. 
Феноскандинавсько ОГМ являється однією з крупніших на Землі областей 
розвитку тріщинних вод. 

Групи артезіанських басейнів займають артезіанські області (АО). 
Всередині АО можуть знаходитися гідрогеологічні масиви і вулканогенні 
басейни. Наприклад, в межах Східно-Сибірської АО знаходиться Анабарський 
гідрогеологічний масив. Найбільш крупні АО характерні для платформ і їх 
крайових прогинів. (Східно-Європейська, Північно-Американська). Невеликі 
АО зустрічаються на зануренні гірських областей. 

Вулканогенні басейни об’єднуються у групи, а зайняті ними території 
називаються областями вулканогенних басейнів (ОВБ), наприклад, 
вулканогенна область Малого Кавказу, яка займає Вірменію й Грузію. 

Поєднання артезіанських басейнів, гідрогеологічних масивів і 
вулканогенних басейнів утворює складні гідрогеологічні структури, приурочені 
до геосинклінальних областей, які називаються гідрогеологічними 
складчастими областями (ГСО). Вони представляють собою виходи на 
поверхню фундаменту, складеного докембрійськими, палеозойськими 
(каледоніди, герценіди), мезозойськими й кайнозойськими складчастими 
спорудами. На відміну від артезіанських областей, для яких типові рівнини, 
ГСО приурочені до височин на рівнинах, а також до низько -, середньо - і 
високогірним спорудам. Прикладами ГСО можуть бути Альпійська, 
Піренейська і Карпатська в Європі, Кавказька і Гімалайська в Азії, 
Кордільєрська й Андійська в Америці, Східно-Австралійська в Австралії. 

Рельєф поверхні ГСО у порівнянні з рельєфом артезіанських басейнів і 
областей розчленований сильніше, іноді дуже зрізаний, і характеризується 
загальним пониженням поверхні суші від внутрішніх частин цих 
гідрогеологічних структур до їх периферії.  Але бувають випадки, коли 
найбільш високі частини складчастих областей зміщені до їх околиць. У 
багатьох ГСО спостерігається значне переважання довжини над шириною 
(наприклад, Урал). Іншою особливістю рельєфу ГСО є наявність міжгірських 
котловин. До котловин нерідко приурочені найбільш крупні ресурси підземних і 
поверхневих вод.  

Модулі стоку в гірських областях досягають 50 л/с/км2 і більше. До певних 
меж з висотою зростають і коефіцієнти підземного стоку. В Карпатах вони 
зростають від 5 до 10-15%, на Уралі – від 10 до 20-40, на Алтаї – від 5-10 до 15-
20%.  

В межах крупних гірських споруд чітко прослідковується вертикальна 
кліматична поясність (зональність). Від центру складчастих областей стік 
спрямований до периферії, і на окраїнах відбувається перелив підземних та 
поверхневих вод в прилеглі артезіанські басейни і моря. 

Територія ГСО й області живлення її підземних вод більшою частиною 
співпадають. Зовнішні області живлення звичайно відсутні, лише в дуже рідких 
випадках відбувається міграція вод із боку інших ГСО. 

У будові ГСО приймають участь різні за генезисом, складом і віком 
породи. В цілому для ГСО характерний геосинклінальний тип відкладів (фліш). 



Найбільш молоді з них звичайно приурочені до периферії складчастих областей 
або до міжгірських западин, тоді як внутрішні частини структур складені 
древніми породами. В зв'язку з таким характером будови ГСО на периферії їх 
нерідко спостерігається широке розповсюдження пластових вод, а у внутрішніх 
частинах переважають тріщинно-жильні води зони вивітрювання, регіональної 
тектонічної тріщинуватості і зон тектонічних розломів. 

За віком розрізняють ГСО: 1) найдревніші, докембрійські (Алданська, 
Анабарська, Балтійська, Українська); 2) древні, палеозойські (Уральська, 
Центрально-Казахстанська, Донецька і т.д.); 3) молоді, мезозойські (Верхояно-
Калимська); 4) наймолодші, кайнозойські (Кавказька, Копетдагська, 
Камчатська, Курильська та ін.); 5) омолоджені древні, які зазнали в мезозої і 
кайнозої етап тектоно-магматичної активізації (Тянь-Шанська, Саяно-Алтайська 
та ін.). Омолоджені древні ГСО займають особливе положення. В мезо-
кайнозойський час вони зазнали значного впливу тектонічних рухів і 
вулканічних процесів, а їх рельєф став середньо - і високогірним. 

Серед систем субокеанічних гідрогеологічних структур виділяються два 
типи: рухливі гідрогеологічні області (РГО) і стабільні гідрогеологічні області 
(СГО). РГО характеризуються високою сейсмічністю, аномально високим 
значенням теплового потоку, приуроченістю до них вулканогенних басейнів і 
гідротермальних проявлень, молодістю розломів і гідрогеологічних структур. 
Вони складаються з систем субокеанічних масивів тріщинних вод (СОМ), 
субокеанічних рифтових басейнів (СОБр) і вулканогенних басейнів (ВБО), в 
основному субокеанічних і рідше острівних.  

Стабільні гідрогеологічні області представляють собою системи 
субокеанічних басейнів улоговин (СОБу). На відміну від РГО, платформені 
області асейсмічні або слабо сейсмічні і тепловий потік у них слабше. Ці області 
витягнуті в меридіональному або в широтному напрямку.  

До лінійних систем великої довжини (багато тисяч кілометрів) відносяться 
субокеанічні басейни жолобів (СОБж), які оточують периферію Тихого океану 
вузьким і глибоким кільцем. Ця система добре виражена на сході, півночі і 
заході океану. Таку ж лінійно-витягнуту систему представляють собою 
субокеанічні басейни прогинів (СОБп). 

Системи гідрогеологічних структур дна окраїнних морів у більшості 
випадків являють собою субмаринні складні артезіанські басейни. Їх основу 
складають субмаринні і прибережно-шельфові артезіанські басейни з 
гідрогеологічним розрізом континентального типу. 

Розглядаючи проблему взаємозв’язку підземних вод суші і морського дна, 
слід виділяти дві її  сторони : 

- взаємопроникнення  підземних вод суші та моря або океану; 
- особливості розвитку прибережно-шельфових і семимаринних 

гідрогеологічних структур. 
Підземний водообмін в окраїнних зонах континентів та в семимаринних 

структурах включає два протилежних і не еквівалентних процеси: підземний 
стік в море та інтрузію морських вод у береги. Підземний стік в моря 
формується в обводненій товщі порід берегової зони в результаті їх дренування 



морем. Виходи прісних вод відомі в багатьох морях: в Чорному – на берегах 
Кавказу і Криму, Середземному, а також в Атлантичному океані на берегах 
Флориди й у багатьох інших місцях. Субаквальні джерела віддалені від берегів 
на десятки і сотні метрів, іноді на кілька кілометрів, а глибина їх виходу досягає 
декількох сотень метрів. У субмаринних басейнах водоносні горизонти з 
прісними і слабосолонуватими водами нерідко залягають під верхніми 
водоносними горизонтами із солоними водами.  

Інтрузія морських вод в берегових зонах в природних умовах відбувається 
на обмежених територіях. Але за сприятливих гідрогеологічних умов морські 
води можуть проникнути в глиб суші на значну відстань.  

Особливості  прибережно-шельфових гідрогеологічних структур полягають 
у тому, що вони являють собою відомі на суші гідрогеологічні структури ГМ, 
АБ, і ВБ, які у результаті коливальних рухів абрадовані або перекриті 
прибережно-морськими відкладами. Води таких структур від прісних до 
солоних, а основний рух їх спрямований убік моря (океану). 

Широтна зональність гідрогеологічних структур проявляється в тому, що 
гідрогеологічні структури групуються в області, пояси, зони, витягнуті в 
широтному напрямку. Віссю симетрії цієї зональності є Середземноморський 
геосинклінальний пояс, що займає найбільш високе гіпсометричне положення. З 
півночі на південь виділяються наступні широтні пояси структур - Арктичний, 
Бореальный, Середземноморський, Пустельний, Тропічний, Приантарктичний і 
Антарктичний. 

Вивчення широтних поясів  гідрогеологічних структур має важливе 
значення для розуміння сучасних умов формування підземних вод. Кожний з 
виділених поясів знаходиться в специфічній ландшафтно-кліматичній 
обстановці, що відображається на багатьох гідрогеологічних особливостях 
регіонів – живленні, розвантаженні, динаміці, хімічному складі, температурі 
підземних вод верхніх, а іноді і глибокозалягаючих водоносних горизонтів.  

Секторіальність розподілу г/геологічних структур по довготі пов’язана 
перед усе з утворенням Тихоокеанського геосинклінального поясу і системи 
рифтових структур, що витягнуті в меридіональному напрямку. (На заході 
Америки вздовж побережжя Тихого океану простягаються гірські системи 
Кордільєр і Анд, з примикаючими АБ передгірських прогинів. Рухливі ГГО 
Тихого, Індійського та Атлантичного океанів мають меридіональну 
орієнтировку). Не повязані з Тихоокеанським геосинклінальним поясом – гребні 
меридіональних геоволн першого порядку, що починаються від гірських систем 
на півдні і простягаються до Північного льодовитого океану  - Урал, 
Єнисейський кряж. Інші приклади – Східно-Африканська рифтова зона і 
Апалачська гірська система. 

Меридіональні ряди структур перетинають кілька широтних поясів, 
розділяючи їх на окремі ланки і часто виконуючи роль вододілів та зовнішніх 
областей живлення підземних вод структур широтних поясів.  

Ці ряди, на відміну від широтних поясів, знаходяться в межах кількох 
ландшафтно-кліматичних областей, і головним фактором, що регулює розподіл 
підземних вод в цих структурах, часто являється висотна поясність. 



Поєднання широтних та меридіональних простирань гідрогеологічних 
структур створює складну мозаїку їх розподілу на суші, дні морів і океанів. 

Серед інших глобальних закономірностей розподілу природних вод на 
планеті – дисиметрія поверхневої та підземної складових частин гідросфери а 
також антиподальність положення Тихого океану. 

Дисиметрія поверхневої та підземної складових частин гідросфери – в 
північній півкулі – більша частина суші, в південній частині – більша частина 
Океану. В північній півкулі – основні АО Землі, головні солерідні басейни, 
основні запаси розсолів та прісних вод. В південній півкулі поширені структури 
океанічного дна – субокеанічні басейни котловин і рухливі г/геологічні області.  

Антиподальність материків і водного простору чітко помітна на глобусі: в 
95% випадків суші на іншій стороні планети відповідає океан. Водна поверхня 
займає 71% Землі. Помітно також, що Північна півкуля планети суттєво більш 
континентальніша (39,4 % суші) ніж Південна (19% суші).  
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  

1. Ознайомитись з умовами розвантаження субмаринних джерел в світі та 
на Україні; 

2. Вивчити широтні пояси та умови формування підземних вод в 
гідрогеологічних структурах в межах поясів. 
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ТЕМА 8. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР (2 
год). 
Лекція 15. Історія розвитку гідрогеологічних структур. – 2 години. 
План лекції:  

 Етапи вивчення палеогідрогеологічних умов; 
 Розвиток гідрогеологічних структур в археї; 
 Розвиток гідрогеологічних структур в протерозої; 
 Розвиток гідрогеологічних структур в палеозої; 
 Розвиток гідрогеологічних структур в мезозої і кайнозої. 

 
Вихідними матеріалами для палеогідрогеологічної характеристики регіону 

є геологічні, тектонічні,  географічні,  кліматичні  реконструкції, знання про 
склад порід і його зміни при літифікації та гіпергенезі, дані про сучасні 
гідрогеологічні умови різних районів, що вже досконало вивчені, виявлені 
гідрогеологічні закономірності. 

Рекомендують наступні етапи відновлення гідрогеологічної обстановки:  



1) структурно-палеогідрогеологічний – реконструкція основних типів г/г 
структур, водоносних комплексів та ін.; 

2) палеогідрогеодинамічний – реконструкція ступеню водонасиченості 
порід, умов водообміну, тобто живлення, руху та розвантаження підземних вод; 

3) палеогідрогеохімічний – відновлення ступеню мінералізації і складу 
підземних вод, гідрохімічної зональності та ін.; 

4) палеогідрогеотермічний - реконструкція температур вод, температурної 
зональності та ін. 

Кожен етап уособлює певний метод, або їх поєднання і в разі досягнення 
достатнього для певного рівня достовірності результату, може бути кінцевим.  

Маса підземної частини гідросфери в процесі розвитку Землі  поступово 
збільшувалась за рахунок дегазації мантії. 

Етап еволюційного розвитку  г/г структури визначається: її розміщенням в 
земній корі по відношенню до континентальної або океанічної частини, 
тектонічним режимом і фізико-географічною обстановкою. 

Гідрогеологічна історія Землі починається з часів утворення первинної 
кори, які відносяться до початку архея (4600+ 200 млн. років). Але об’єктом 
гідрогеологічного  вивчення звичайно можуть бути лише структури та породи 
кори, що виникли близько 3,8 млрд. років тому, тобто в геологічну стадію 
історії Землі. Найбільшою водонасиченістю відрізнялись рифтові зони, через які 
йшов вихід летючих речовин в атмосферу. Гідрохімічний розріз був порівняно 
однорідний – визначався поширенням слабкомінералізованих  парагідротерм  
гідрокарбонатного магнієво-кальцієвого складу.  

3,7-3,5 млрд. років тому знижена поверхня Землі вкривається океаном, 
виникають субокеанічні масиви тріщинних вод.  

3,5 млрд. років тому почала утворюватись наземна гідросфера, тобто 
поверхневі прісні води, зароджувалось життя. В цей час, з початком 
формування континентальної кори, гідрогеологічна обстановка розподіляється 
на два основних типи – субаквальну та субаеральну. 

Суша займала невеликі виступи, складені ефузивами та гранітоїдами. 
Незважаючи на зростання обсягу води в океані, відбувалось збільшення площі 
суші і диференціація її рельєфу. Основні типи структур - ГМ. В зонах 
вивітрювання масивів циркулювали вуглекислі води гідрокарбонатного та 
гідрокарбонатно-хлоридного складу із складним букетом катіонів. У 
прибрежній області накопичувались продукти переробки берегів та обломочні 
породи, які склали чохол перших АБ субаквального типу. Осадонакопичення 
супроводжувалось похованням океанських вод. Переважну частину дна океанів 
займали океанічні платформи, утворені породами базальтового шару. 

До початку протерозою (2,6 млрд. років) завершилось формування 
континентальної кори. Впродовж протерозою і океанічна кора придбала 
сучасного вигляду. Утворення кори супроводжувалось дегазацією мантії та 
виділенням великих мас води.  

В нижньому протерозої відбувалась денудація і опускання окремих блоків, 
накопичення вулканогенно-осадочних порід та їх метаморфізація в результаті  
тривалого впливу висхідних мантійних потоків. Тобто в протерозойську еру на 



суші домінували гідрогеологічні масиви, складені інтрузивними і 
метаморфічними породами. Виникали і ВБ. В кінці протерозою глибока 
переробка розрізу магматичними інтрузіями призвела до утворення ГМ з 
високим ступенем метаморфізації порід. Відбулись різкі зміни клімату, 
диференціація його в різних географічних областях; утворення солонуватих  і 
солоних вод складного хімічного складу. Взаємодія екзогенних та ендогенних 
процесів привела до утворення контрастної вертикальної гідрогеохімічної 
зональності – зміни в розрізі прісних вод солоними. Сформувалась висотна 
гідрогеохімічна поясність і широтна (географічна) гідрогеохімічна зональність. 

В протерозої рівень океану піднявся вище серединно-океанічних хребтів. 
На дні морів та океанів формувались структури артезіанського та 
вулканогенного типів, переважають як і в археї ГМ. Підземні води мали 
морський генезис. 

Наприкінці протерозою, на орогенних етапах розвитку ряд субаквальних 
структур перетворився в субаеральні з водами метаморфогенного походження. 

В рифеї – венді були закладені найбільші платформенні області. Всі вони 
були прообразами сучасних артезіанських областей, нарощування чохла яких 
продовжувалось протягом всього фанерозою.   

В палеозої нарощування чохла артезіанських областей відбувалось 
найбільш інтенсивно. АБ стали провідними г/г структурами на континентах. 
Наприкінці пермського періоду більшість АБ вийшла з під рівня моря. 

Закінчилась байкальська, проявилася каледонська і герцинська 
складчатості, під час яких артезіанські структури відповідних геосинкліналей 
були перетворені у ГМ. Збільшились розміри стійких областей земної кори.   

На цьому етапі еволюції геосфери повний розвиток отримали всі чотири 
типи літогенезу – вулканогенно-осадочний, гумідний, арідний  і льодовий. В 
процесі галогенезу великі маси солей консервувались, тобто виводились з 
подальшого кругооберту, в результаті чого води океанів і морів дещо 
опріснились. Типом екзогенного літогенезу визначалась гідрогеохімічна 
зональність у верхній частині розрізу субаеральних структур. 

Складні типи вод з високим вмістом породоутворюючих елементів в 
районах тропічного клімату. В помірно-вологому кліматі – води однорідного 
складу – гідрокарбонатні натрієво-кальцієві. Відбулось підвищення 
концентрації органічної речовини, особливо в карбоні. 

Арідний тип літогенезу (кембрій, пізній ордовик, ранній девон і пізня перм) 
охоплював території Європейської, Східно-Сибірської та ін. артезіанських 
областей. Найбільше поширення мали води солонуваті та солоні різноманітного 
складу. 

На характер гідрохімічної зональності АБ глибше зони гіпергенезу 
вирішальний вплив мала наявність і розміщення в розрізі галогенних утворень. 
Тут і зараз поширені розсоли.  

В палеозої вперше склались умови для формування гідрогеохімічної 
зональності  субаеральних структур, яка близька до сучасної. 

На початку мезозою площа платформ в межах сучасних материків складала 
близько 80%. В регіонах, де після денудації герцинських геосинкліналей 



відбувалось формування молодих плит (Західно-Сибірська, Туранська, 
Скифська, Західно-Європейська) протікало і формування нових великих 
артезіанських областей.  Характерна їх особливість – обмежений прояв 
галогенезу.  

В умовах широкого кількоразового прояву морських трансгресій склалась 
обстановка, сприятлива для утворення потужної (більше 3 км) зони солоних 
вод. 

На окраїнах  АБ поблизу гірських споруд, що руйнувались, формувалась 
потужна (до 2 км) зона прісних вод (південний схід Западного Сибіру та ін.). 
Хімічний склад підземних вод у верхній частині розрізу визначався типом 
кліматичного літогенезу. 

Льодовикова епоха почалась в міоцені з Антарктиди і досягла апогею в 
плейстоцені. 

В мезо-кайнозої продовжувалась еволюція артезіанських басейнів древніх 
плит. У верхній частині розрізу вона залежала від ступеню і характеру прояву 
кліматичного літогенезу. Склад вод глибше зони гіпергенезу не зазнав 
особливих змін порівняно з епохою їх формування – палеозоєм. 

Траповий магматизм, що проявився в різних структурах в пермі – триасі, 
або в юрі та пізній крейді-палеоцені і навіть міоцені суттєво порушив фізико-
хімічну рівновагу у водоносних, особливо розсолоносних горизонтах.  

В областях мезозойської та кайнозойської складчатості вище місцевих 
базисів дренованості поширились прісні води гідрокарбонатного складу. 
Глибше мінералізація зростала до 10 г/л, а склад вод змінювався на 
гідрокарбонатно-хлоридний і хлоридний натрієвий.  

Тектоно-магматична діяльність, що супроводжувала орогенез, обумовила 
утворення різноманітних типів мінеральних і термальних вод. Близькі процеси 
відбулись і в деяких древніх складчастих областях.  

В мезозої континентальні платформи почали розпадатися, відбувалось 
пересування літосферних плит, що призвело до тектонічної перебудови дна 
океанів. В межах океанічних платформ, починаючи з юри, накопичуються 
осадочно-вулканогенні відклади, що склали чохол океанічних структур – 
талассо-басейнів. Виникли середній та верхній шари субокеанічних структур. 
Але гідрохімічний розріз мало змінився. 

Більш складні процеси протікали в рухливих океанічних поясах. Взаємодія 
океанічних вод і порід активізувалось в зонах великих розломів рифтових 
структур, де води проникали на глибину кількох кілометрів. 

 
Практична робота №4 (2 год) 

Тема 
Побудова гідрогеохімічних розрізів 

План 
4. Постановка та умова задачі 
5. Розв’язок  та контроль результатів 
6. Усне опитування та оцінювання.  



Завдання для самостійної роботи (4 год.):  
1) Повторити історію виникнення та становлення континентів земного 

шару; формування геологічних структур. 
 
Література:  
1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник для 

ВУЗов -М.: Недра, 1987 – С. 114-121. 
2. Шестопалов В.М., Сухоребрый А.А. и др. Водообмен в гидрогеологических 

структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. К.: Наукова 
думка, 1989 – С. 43-60. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 1 

Варіант 3. 
 
1 Що вивчає регіональна гідрогеологія? 
2 Що таке гідрогеологічна ємність і чим вона відрізняється від геологічного 

тіла? 
3 Охарактеризуйте клас тріщинно-карстових вод (П5). 
4 Двохярусні г/г масиви (намалювати і пояснити). 
5 Що таке зона поглинання для артезіанського басейну? Які бувають області 

живлення? 
Контрольні запитання до змістового модуля I 

1 Що таке подвійна пустотність (тріщинуватість)? 
2 Поняття гідрогеологічної структури 
3 Карстово-жильні води (Т8) 
4 Типи гідрогеологічних масивів (намалювати й перерахувати 
5 Два гідрогеологічні поверхи АБ за умовами формування підземних вод. 
6 Що представляє собою аналітичне районування? 
7 Методи регіональної гідрогеології 
8 Клас локально-тріщинних вод зон тектонічних порушень (Т9) і його 3 

відділи. 
9 Одноярусні г/г масиви (намалювати і пояснити). 
10 Види границь артезіанського басейну. Принцип виділення границь. 
11 

Що вивчає регіональна гідрогеологія? 
12 Що таке гідрогеологічна ємність і чим вона відрізняється від геологічного 

тіла? 
13 Охарактеризуйте клас тріщинно-карстових вод (П5). 
14 Двохярусні г/г масиви (намалювати і пояснити). 
15 Що таке зона поглинання для артезіанського басейну? Які бувають області 

живлення? 
16 Основні методи регіональної гідрогеології? 
17 Чим обумовлена водопроникність порід? Назвіть чотири основних типи 

водопроникності порід. 



18 Клас пластових порових вод (П1). 
19 Гідродинамічний режим нижнього поверху АБ. 
20 Адартезіанські басейни (намалюйте й охарактеризуйте основні класи вод). 
21 Емпірична основа регіональної гідрогеології. 
22 Принципи комплексного (синтетичного) районування. 
23 Класифікація підземних вод за накопиченням (за Зайцевим). 
24 Зональний розподіл вод різного складу в межах АБ. 
25 Що таке ГІМ і ГАМ (намалювати і пояснити)? 
26 Стадії вивчення об’єктів регіональної гідрогеології. 
27 Яка інформація закладається в карти гідрогеологічного районування? 
28 Охарактеризуйте класи лавових вод. 
29 Зовнішні і внутрішні області живлення підземних вод АБ. 
30 Вертикальна зональність підземних вод в межах гідрогеологічних масивів. 
31 Що представляють собою сингенетичні та епігенетичні пустоти в породах 
32 Вертикальна поясність гідрогеологічних масивів (А,Б,В,Г,Д). 
33 Класи тріщинно-жильних вод (за класифікацією Зайцева). 
34 Нижня гідрохімічна зона підземних вод АБ. 
35 Гідродинамічна зональність АБ. 
36 Природно-історичний метод в регіональній гідрогеології 

37 Наукові надбання ІV (сучасного) історичного етапу розвитку регіональної 
г/г 

38 Міжлавові та верхньолавові води 

39 Що таке прості та складні водоносні горизонти ? 

40 Поняття гідрогеологічної структури, г/г району та басейну; їх 
взаємозв’язок. 

41 Основні риси вертикального водообміну в нижньому поверсі АБ (зона 
утрудненого водообміну). Зміни властивостей глин при збільшенні 
глибини і температури. 

42 Як змінюється ступінь щільності, тріщинуватості та водонасичення порід із 
глибиною. Що таке зони поглинання ? Для яких структур вони характерні? 

43 Газова зональність АБ. 
44 Прибережно-шельфові г/г структури, їх межі поширення. 
45 Розподіл артезіанських басейнів за віком. Наведіть приклади. 
46 Відмінні особливості субмаринних  г/г структур 
47 Що входить до складу підводної окраїни материка ? 
48 Групи вулканогенних басейнів за віком та характером насичення водою. 
49 Основні шари субокеанічних структур. 
50
. 

Еволюція гідрогеологічних структур та особливості формування хімічного 
складу підземних вод в мезозої. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. РЕГІОНАЛЬНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ ТА 
СВІТУ 



 
ТЕМА 9. ГІДРОГЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО МАСИВУ ТРІЩИННИХ ВОД. 
(2 год). 
 
Лекція 16. – Гідрогеологічні умови Українського масиву тріщинних вод. - 2 
години. 
План лекції:  

 Загальні геологічні та гідрогеологічні особливості найстародавніших 
складчастих областей світу; 

 Геологічна будова Українського щита;  
 Формування первинної і вторинної тріщинуватості; 
 Водообмін у межах Українського масиву тріщин них вод; 
 Особливості регіональної гідрогеохімії. 

 
До найстародавніших дорифейських складчастих областей відносяться: 

Балтійська, Українська, Анабарська. Дорифейські товщі утворюють два поверхи 
- архейський та нижньопротерозойський. Складчасті споруди архею звичайно 
складені гранітоїдами, мігматизованими гнейсами та кристалічними сланцями; 
нижнього протерозою - вулканогенними породами, конгломератами, 
пісчаниками, глинистими та вуглистими сланцями. 

У районах складчастих областей, складених дорифейськими утвореннями, 
широкий розвиток отримали гідрогеологічні масиви першого і другого типів 
(ГМІ та ГМІІ), а також адмасиви (ГАМ) та інтермасиви (ГІМ). В ряді районів, 
крім того, виділяються артезіанські басейни (АБ) та адартезіанські басейни 
(ААБ). 

Розповсюдження тріщинних вод у розрізі гідрогеологічних масивів 
визначається положенням зон тріщинуватості різного походження. Розривні 
порушення розбивають гідрогеологічні масиви на блоки різноманітної 
конфігурації. Ці блоки регулюють надходження підземних вод у зони 
тектонічних порушень. З глибиною притоки підземних вод із тектонічних зон 
значно зменшуються. Хімічні особливості тріщинних вод зони вивітрювання в 
значній мірі визначаються кліматичними умовами.  

В плані вивчення теми розглядаются особливості регіональної 
гідродинаміки дорифейських складчастих областей, особливості регіональної 
гідрогеохімії та гідрогеотермії. Основними факторами, які визначають 
гідрогеологічні закономірності дорифейських складчастих областей, є 
кліматичні умови, характер рельєфу, наявність мерзлоти. 

Водообмін у межах Українського масиву тріщинних вод. 
В геоструктурному відношенні  УЩ складається з пологих піднять і 

депресій з відносними перевищення 100 – 150 м. Виключення складають окремі 
западини (Консько-Ялинська, Болтишська та ін.), де амплітуда вертикального 
зміщення кристалічних порід досягає 400 – 1200 м. Поверхня фундаменту 
полого-східчато занурюється в бік Прип’ятського прогину, Дніпрово-
Донецького авлакогену, Причорноморської і Львівської западин. Для УЩ 



характерна блокова будова. При цьому розрізняють гідрогеологічні структури 
геосинклінального (докембрійського) і платформеного етапів формування. У 
відповідності з існуючими уявленнями докембрійський геоструктурний тип 
щита включає три геоблоки: Волино-Подільський (Західний), Центрально-
Український (Центральний) і Приазовський (Східний). Усередині геоблоків 
виділяються блоки І і ІІ порядків, які розділенні міжблоковими зонами або 
крупними розломами. Волино-Подільський і Приазовський геоблоки 
виступають у якості найдревніших структур регіону. 

Докембрійський геоструктурний план щита був істотно порушений і 
змінений на платформеному етапі геологічного розвитку. Розломна тектоніка 
платформеного етапу обумовила розчленування щита на блоки різних рангів. В 
результаті диференційованих блокових тектонічних рухів поверхня УЩ у 
середній і пізній юрі  розпалася на різновікові ділянки і була розчленована 
глибокими річковими долинами. Мезо-кайнозойський геоструктурний план 
являється основою для формування зони активної тріщинуватості в 
докембрійському фундаменті. 

На основній території порові і порово-тріщині води приурочені до 
порівняно слабопотужних осадочних порід мезо-кайнозою, які плащеподібно 
залягають на складно еродованій поверхні кристалічного фундаменту. Ці води 
переважно безнапірні і слабонапірні. В межах окремих тектонічних западин, 
таких, як Конксько-Ялинська, Болтишська, Чернігівська, Ротмістровська та ін., а 
також на деяких ділянках крайових частин регіону з осадочними товщами 
пов’язано утворення своєрідних артезіанських гідрогеологічних структур, 
виповнених крейдовими та кайнозойськими відкладами.  

У склад докембрійських утворень входять різноманітні магматичні і 
метаморфічні породи архею і протерозою, переважно гнейси, граніти і 
мігматити. Повсюдно розповсюджена дресв’яно-глиниста кора вивітрювання, 
яка чохлом укриває кристалічні породи докембрію. Її потужність змінюється від 
декількох  до декількох десятків метрів, іноді збільшується до 80 –100 м. 
Аномальна потужність спостерігається у зонах розломів. Будова, склад і 
потужність кори вивітрювання мають велике значення у формуванні процесів 
водообміну в тріщинуватій зоні кристалічних порід. 

Формування хімічного складу підземних вод верхньої гідродинамічної 
зони, відбувається під впливом процесів, які протікають у зоні вивітрювання 
гірських порід, дія яких розповсюджується на глибину в декілька сотень метрів. 
Найважливіше значення мають процеси, які супроводжують формування кори 
вивітрювання гірських порід. Ці процеси підпорядковуються гіпергенезу – 
поверхневим змінам порід і мінералів в корі вивітрювання.  

За літолого-стратифіграфічною ознакою виділяють водоносні горизонти і 
комплекси в четвертинних, кіммерійських і куяльницьких, понтичних, 
сарматських, полтавських, харківських, верхньоеоцен-олігоценових, київських, 
бучацьких і крейдових відкладах, а також у тріщинуватій зоні кристалічних 
порід докембрія і продуктах їх вивітрювання. 



Слабопроникні шари утворюють: червоно-бурі глини неоген-четвертинного 
віку, строкаті глини міоцен-пліоцену, глини сарматського ярусу, мергелі і глини 
київської світи, глиниста кора вивітрювання кристалічних порід. 

Для виділених водоносних горизонтів та комплексів, а також 
слабопроникних шарів характерні невитриманість поширення і потужності, а 
також суттєва в плані та розрізі фільтраційна неоднорідність. Тому тріщинні 
води фундаменту, порово-тріщинні води кори вивітрювання та порові води 
осадочних відкладів утворюють тісно пов’язану гідравлічну систему. 

Водоносні горизонти і комплекси в осадочних відкладах відіграють 
основну роль у формуванні гідрогеологічної обстановки на північно-східному 
(придніпровському) і південно-західному схилах щита, на значні території 
центральної частини, на півдні Приазов’я, а також в Конксько-Ялинській, 
Волчанській, Чернігівській та ін. западинах. Серед неогенових відкладів 
найбільшим поширенням і відносно високою водонасиченістю відрізняється 
сарматський водоносний горизонт.  

Водоносний комплекс в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію і 
продуктах їх вивітрювання в межах УЩ поширений суцільно. Водоносність 
кристалічних порід повязана з тріщинами, які утворюють у верхній частині 
докембрійського фундаменту нерівномірної потужності зону активної 
тріщинуватості. Загальна потужність цієї зони змінюється від кількох до 100 м і 
більше. Найбільша потужність активної тріщинуватості в зонах тектонічних 
розломів. Водонасиченість комплексу вкрай неоднорідна.  

Особливості регіональної гідродинаміки. 
Основні фактори, що визначають ці особливості – кліматичні умови, 

характер рельєфу. 
Український щит знаходиться в умовах континентального клімату, де 

зростає роль  процесів випаровування.  
При районуванні УКМ першочергову увагу слід звертати на генеральні 

напрямки стоку підземних вод, які обумовлені існуванням вододілів підземного 
стоку.  

Найбільш сприятливі умови для інтенсивного водообміну у верхньому 
гідрогеологічному поверсі спостерігаються в районах з розчленованим 
рельєфом і гумідним кліматом (північна і північно-східна частини лісостепової 
зони). Активній циркуляції підземних вод сприяє висока густота річкової 
мережі (до 0,6 км/км2), наявність кількох висотних ступенів дренування 
гідрогеологічних масивів та піщаний склад четвертинних воднольодовикових 
відкладів.  

Нижче регіонального базису дренування розташований нижній 
гідрогеологічний поверх з поширенням тріщинно-напірних вод. Головними 
каналами руху підземних вод (переважно висхідного) є зони тектонічних 
порушень. 

За особливостями водообміну виділяють три групи водоносних горизонтів і 
комплексів, приурочених до різних стратиграфічних горизонтів: 

1) четвертинних, неогенових і палеогенових відкладів міжрічкових площ; 



2) палеогенових, крейдяних і юрських відкладів депресій в кристалічному 
фундаменті; 

3) тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію і продуктів їх 
вивітрювання.  

Водоносні горизонти першої групи на більшій частині площі безнапірні.  
Живлення харківських, київських, бучацьких і крейдових відкладів в межах 

депресій  відбувається як за рахунок перетікання води з горизонтів, що лежать 
вище, так і за  рахунок перетікання вод тріщинної зони кристалічних порід 
докембрію з ділянок, що прилягають до депресій.  

Поповнення запасів тріщинних вод (водоносні комплекси третьої групи) 
відбувається в основному за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. 
Найбільш сприятливі умови для накопичення підземних вод у північній частині 
щита, де кількість атмосферних опадів досягає 500 – 600 мм/рік при незначному 
випаровуванні, кристалічні породи перекриті товщею піщаних четвертинних 
відкладів незначної потужності й рельєф характеризується спокійними 
формами. 

В межах правобережної (відносно р. Дніпро) частини щита основний 
гідрогеологічний вододіл має протяжність від його західної межі на південний 
схід. На лівобережній частині щита основний гідрогеологічний вододіл 
розташовується на території Приазовського масиву і має протяжність із заходу 
на схід.  

Підземні потоки, які направляються від основних вододілів, 
розчленовуються річками північного узбережжя Чорного й Азовського морів, а 
також притоками р. Дніпро на ряд басейнів з самостійними областями живлення 
й розвантаження. 

В межах депресій в кристалічному фундаменті, а також на схилах щита, 
води у тріщинуватих породах мало підвержені дренуючому впливу річкової 
мережі і підпорядковуються загальному напрямку потоку. 

Особливості регіональної гідрогеохімії. Загалом, території щитів 
характеризуються найменшими значеннями модуля підземного хімічного стоку 
: середнє значення для них – 0,418 г/с км2. Основна маса розчинених речовин, 
що приймають участь у підземному хімічному стоці, переходить в підземні води 
в результаті їх взаємодії з породами в зонах гіпергенезу (розвитку хімічного 
вивітрювання в зоні населеній мікроорганізмами, руйнування первинних 
мінералів, синтез вторинних новоутворень) і початкового катагенезу. 

Підземні води верхнього гідрогеодинамічного поверху є переважно 
прісними гідрокарбонатного складу. Серед катіонів звичайно переважає 
кальцій. На Українському щиті чітко проявляється вплив географічної 
зональності. Тріщинні води Приазовського масиву і ґрунтові води в Консько-
Ялинському АБ мають сульфатно-хлоридний склад і мінералізацію до 13 г/л. С 
глибиною мінералізація підземних вод зростає, особливо різко в синклінальних 
зонах. Підошва прісних вод звичайно розташована на глибині біля 2-3 км, в 
синкліноріях не глибше 600 м. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  



1) Відповісти на питання: 
а) Які СО відносяться до найстародавніших? 
б) повторити процеси формування первинної і вторинної тріщинуватості 

Які гідрогеологічні структури отримали розвиток в  дорифейських СО? 
в) назвіть особливості регіональної гідродинаміки найстародавніших СО. 

2) Вивчити умови живлення та дренування підземних вод УМ тріщин них 
вод. 
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ТЕМА 10. ГІДРОГЕОЛОГІЯ ОСНОВНИХ АРТЕЗІАНСЬКИХ БАСЕЙНІВ 
УКРАЇНИ (10 год.) 
 
Лекція 17,18. Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн.– 4 години. 
План лекції:  

 Райони  (басейни) другого порядку; 
 Межі басейнів другого порядку; 
 Орогідрографічна особливість Дніпровського артезіанського басейну;  
 Геологічні особливості; 
 Гідрогеологічна характеристика; 
 Особливості регіональної гідродинаміки; 
 Народногосподарське значення підземних вод. 

 
Дніпрово-Донецький артезіанський басейн є найбільшим в Україні і 

знаходиться у її північно-східній частині. У геоструктурному відношенні він 
займає територію Дніпрово-Донецької западини.  

Дніпровський артезіанський басейн складається Лівобережним 
водообмінним басейном (1) із південно-західним напрямком тренду – в бік р. 
Дніпро і меншим Правобережним басейном із північно-східним напрямком 
тренду – також у бік р. Дніпро. 

Орогідрографічна особливість Дніпровського артезіанського басейну – 
загальний нахил поверхні рельєфу і нахил п'єзометричних поверхонь більшості 
водоносних горизонтів у південно-західному напрямку від центральних частин 
Середньоруського підняття до русла р. Дніпро.  

Гідродинамічна межа між Прип’ятським і Дніпровським басейнами в 
першому наближенні може бути проведена по межиріччю Тетерів – Уж до гирла 
р. Прип’ять на північ за р. Дніпро. Потім орографічна межа Дніпровського 
річкового басейну йде на територію північної Білорусі – на схили Білоруської 
антеклізи і головного девонського поля. Південно-західна межа являється 



структурно-геологічною. В межах басейну виділяють п’ять районів (за В.М. 
Шестопаловим): Курсько-Сумський; Полтавсько-Роменський, 
Придніпровський, Чернігівський район, Правобережний район. 

Дніпрово-Донецький артезіанський басейн включає цілу систему 
водоносносних горизонтів, приурочених до палеозойських, мезозойських та 
кайнозойських відкладів, загальна потужність яких сягає кількох кілометрів. 
Для водопостачання в ньому широко використовуаються добрі за якістю 
підземні води палеогенових, крейдяних та юрських відкладів.  

В Дніпровському та Прип’ятському АБ серед палеогенових горизонтів 
поширені два основних водоносних горизонти – палеоцен-еоценовий 
(каневсько-бучацький) і олігоценовий (харківський). Водоносність піщаних 
відкладів, які складають ці горизонти значна Води звичайно прісні, за 
виключенням центральної та західної частин АБ. Неогеновий ВК поширений на 
вододілах. 

Природні ресурси підземних вод Дніпровського артезіанського басейну 
формуються в основному у водоносному комплексі олігоцен-четвертинних 
відкладів і водоносних горизонтах еоценових, турон-сенонських і сеноман-
нижньокрейдових. 

Водоносний комплекс олігоцен-четвертинних відкладів розповсюджений 
майже усюди. Він приурочений до піщано-глинистих порід олігоцену 
(харківська світа), які розповсюджені в центральних частинах западини. 

Водоносний горизонт еоценових відкладів за виключенням північно-східної 
частини басейну (у межах України) розповсюджений практично повсюдно. 

Водоносний горизонт зони інтенсивної тріщинуватості мергельно-
крейдяних порід турон-сенону розповсюджений у північно-східній частині 
басейну. 

Водоносний горизонт сеноман-нижньокрейдових відкладів 
розповсюджений майже повсюдно, окрім південно-західної частини 
Дніпровського басейну. Глибини його залягання змінюються в напрямку до 
центральної частини западини від 20 – 40 до 900 м. 

В центральній частині западини, де потужність слабопроникних мергельно-
крейдяних утворень досягає кількох сотен метрів, покращання вертикального 
водообміну відбувається в зонах інтенсивного прояву соляно-купольної 
тектоніки. 

Водотриви: 
1) Озерні, озерно-алювіальні суглинки і глини в поєднанні з мореною, що 

перекрита лесовою серією, які створюють напори від 1,5 до 52 м (звичайно 20-
40 м) для водоносного комплексу в алювіальних і озерно-алювіальних відкладах 
нижнього і середнього відділів та флювіогляціальних відкладів нижнього 
відділу четвертинного періоду – поширені переважно в межах 4 –ї тераси 
Дніпра та його основних приток; 

2) Моренні суглинки і глини в товщі ВК флювіогляціальних озерно-
гляціальних і міжморенних відкладів; 

3) Глини і мергелі київської світи еоцену – в підошві харківських пісків та 
в крівлі бучаксько-канівських відкладів (еоцен- палеоцену); 



4) нижня частина мергельно-крейдяних відкладів верхньої крейди (сенон-
турона) – в підошві бучаксько-каневських піщано-глинистих відкладів; 

5) темно-сірі глини альбського ярусу – перекривають тріщинуваті вапняки 
верхньої юри; 

6) строкаті глини тріасу – лежать в підошві байоського ярусу юри. 
Ресурси підземних вод з глибиною помітно зменшуються. В Дніпровському 

та Прип’ятському АБ ресурси грунтових вод оцінюються в 1,4 л/с км2, а 
артезіанських вод 0,6 л/с км2.   

Особливості регіональної гідродинаміки  
У верхньому гідрогеологічному поверсі спостерігається інфільтраційний 

режим. Шляхи потоків нижнього поверху, відокремленого від верхнього 
регіональним водотривом, в сотні разів більші (200-600 км і більше) за 
продовженість шляху підземних вод першого поверху від областей живлення до 
місць розвантаження (10-60 км). При цьому стік верхнього поверху 
направлений від вододілів до долин річок. В нижньому рух латеральний і 
вертикальний, причому роль останнього зростає з глибиною. 

На інтенсивність розвантаження  впливають сучасні тектонічні рухи, 
амплітуда яких на Руській платформі досягає 600 м. Ці коливання сприяють 
поглибленню дренованості водоносних комплексів і утворенню нових зон 
розвантаження підземних вод.  

Формування витрат горизонтів підземних вод в бортових частинах басейну 
на 88-100% забезпечується вертикальним водообміном. В центральній частині 
басейну приток по горизонту із суміжного північно-східного борту западини 
складає лише 10-32% від загального балансу по горизонтам. 

Площі вододілів є областями живлення і переважаючого низхідного руху 
підземних вод для більшості горизонтів.  

Зменшення швидкості латеральної фільтрації відмічається із збільшенням 
глибин залягання горизонтів від бортів до центральної частини западини. Однак 
в долинах річок спостерігається помітне збільшення її по більшості горизонтів у 
бортових і центральних частинах долин. Швидкість висхідної фільтрації в 
слабопроникних відкладах під долинами річок звичайно вища за швидкість 
низхідної фільтрації в межах вододілів. 

Тобто, в умовах Дніпровського АБ “основні області живлення і 
розвантаження” більшості напірних горизонтів, що розташовані на західному і 
східному схилах басейну, є областями основного водообміну цих горизонтів із 
тими що лежать вище. Область транзиту представляє собою область 
послабленого вертикального водообміну. В областях живлення, транзиту і 
розвантаження окремих водоносних горизонтів або комплексів відбувається 
формування природних ресурсів головним чином в результаті вертикального 
водообміну. Останній багато в чому визначає  і  хімічний склад підземних вод. 

Особливості регіональної гідрохімії 
В гідрохімічному розрізі Дніпровсько-Донецького АБ як і всієї Східно-

Європейської АО виділяється три зони: прісних вод, солоних вод і розсолів (35-
350 г/л). Найбільша потужність зони прісних вод (до 500 м) спостерігається на 



заході Дніпровсько-Донецького і Прип’ятського АБ. Найбільшої потужності 
зона солоних вод  (500 м) досягає в центральних частинах АБ.  

Потужність зони розсолів в межах осадочного чохла зростає із збільшенням 
глибини залягання фундаменту і досягає максимальних значень в 
Дніпровському та Прип’ятському АБ – 6 км. Розсоли мають переважно 
хлоридно-натрієвий склад, в окремих районах – хлоридний кальцієвий. Із 
зростанням мінералізації та глибини залягання росте вміст брому в підземних 
водах. 

Газоносність зростає з глибиною і досягає максимуму на ділянках 
нафтогазоносності 1-4 л/л і більше. На фонових ділянках – 0,3 – 0,5 л/л. 

Нижче регіонального водотриву (звичайно глини та солі пермського віку і 
девону), азотний склад газів змінюється метановим із значним вмістом важких 
вуглеводнів, сірководню та вуглекислоти. 

Особливості регіональної гідротермії 
В розподілі температур підземних вод спостерігається широтна і 

вертикальна зональності. З глибиною зростання температури відбувається 
досить повільно.  

Народногосподарське значення підземних вод 
В межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну знаходяться 

найбільші водозабори підземних вод в Україні. Деякі мають сумарні дебіти  
більше 1000 л/с. До них відносяться водозабори Київа, Харкова, Чернігова, 
водозабори в долині р.Сіверський Донець та ін. Великі підземні водозабори в 
містах Суми, Полтава, Шостка та ін. 

Харківські відклади найбільш насичені в західній та північно-західній 
частинах басейну в придолинних ділянках Дніпра, Десни, Сейма, де водоносні 
піски світи перекриваються насиченими піщано-гравелистими алювіальними і 
флювіогляціальними відкладами. Частково використовується цей горизонт в 
Чернігові та Прилуках.  

Бучаксько-канівський водоносний горизонт у зв’язку із витриманістю та 
значною водонасиченістю є одним із основних в Дніпровсько-донецькій 
западині і виключно широко використовується для водопостачання. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони (100-120 м) мергельно-крейдяної 
товщі турон-сенону (К2) використовується для господарсько-питног. Води 
напірні – використовуються в північно-східній частині Чернігівської та 
Сумської областей а також в районі Харкова (основне джерело водопостачання). 

 
Практична робота №5 (2 год) 

Тема 
Гідрогеологічні карти, їх побудова та аналіз 

План 
1. Постановка та умова задачі 3.1 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

Завдання для самостійної роботи (5 год.):  



1. Вивчити характеристику водоносних горизонтів Дніпровсько-Донецького 
артезіанського басейну; 
2. Замалювати характерні гідрогеологічні розрізи та колонки. 
Література:  
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: 

Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2. С. 167-224. 
2. Шестопалов В.М., Сухоребрый А.А. и др. Водообмен в гидрогеологических 

структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. К.: Наукова 
думка, 1989 – С. 134- 163. 

 
 
Лекція 19. Волино-Подільський артезіанський басейн – 2 години. 
План лекції:  

 Границі виділення басейну; 
 Геологічна будова; 
 Райони (басейни) другого порядку; 
 Межі басейнів першого і другого порядків; 
 Особливості регіональної гідродинаміки;  
 Особливості регіональної гідрохімії; 
 Народногосподарське значення водоносних горизонтів. 

 
Волино-Подільський артезіанський басейн (ВПАБ) розташований у 

північно-західній частині України. Природними межами його служать на заході 
– Городокський розлом і контур розвитку сарматських відкладів, на сході – 
Український басейн тріщинних вод, на півночі – Поліський вал, на південному 
заході – Зовнішня зона Передкарпатського прогину, яка відноситься до 
складчастої області Карпат.  

У межах басейну чітко виділяються два гідрогеологічні райони другого 
порядку: Львівська палеозойська западина разом з Передкарпатським прогином, 
що охоплюють центральну та західну частини басейну і Волино-Подільська 
плита, яка займає східну і північно-східну частини. Перший район 
характеризується глибоким заляганням фундаменту (5000 м) і потужною зоною 
солоних вод та розсолів, що відносить її до басейнів елізійного типу. Львівська 
западина є найбільш зануреною частиною фундаменту, яка характеризується 
різким збільшенням потужностей крейдових і кам'яновугільних відкладів. На 
зрізі крейдових відкладів вона переходить у Львівську верхньокрейдову мульду.  

Волино-Подільська плита відноситься до області похилого занурення 
кристалічного фундаменту та характеризується сприятливими умовами 
формування ресурсів прісних підземних вод, зона яких на окремих ділянках 
досягає 1000 м.  

Північна половина ВПАБ відрізняється різкою невідповідністю між його 
структурними границями і границями водообмінних басейнів морів і великих 
річок. Саме у його межах розташовані два регіони (басейни стоку в моря) – 
Балтійський і Чорноморський і п’ять провінцій (водообмінних басейнів стоку 



великих річок) – Вісленська, Дніпровська, Дністровська, Дунайська, 
Південнобузька.  

Основна особливість морфоструктури Волино-Подільського басейну 
полягає у наявності складного субширотного північного уступу Подільського 
підняття, який в якості вододілу поділив територію на два басейни стоку 
поверхневих вод – північний та південний.  

У Волино-Подільському артезіанському басейні поширені переважно 
тріщинні води, приурочені до теригенно-вулканогенного комплексу порід 
широкого стратиграфічного діапазону: у відкладах верхнього протерозою, 
кембрію, ордовику та силуру, девону, карбону, юри та верхньої крейди, і в 
меншій мірі – пластові та порові води у відкладах сеноману, сармату, бадену та 
четвертинного періоду. 

Згідно з прийнятою схемою гідрогеологічного районування території 
України [17] у межах ВПАБ за приуроченістю до геологічних структурних 
одиниць, з врахуванням гідрогеолого-стратиграфічного розрізу, виділяють 4 
гідрогеологічні райони III порядку: 

Галицький та Передкарпатський у межах Західно-Європейської 
платформи;  

Передкарпатський гідрогеологічний район – частина зовнішньої зони 
Передкарпатського прогину, що входить у межі ВПАБ на ділянці насуву 
неогенових відкладів на Західноєвропейську платформу;  

Галицько-Волинський та Полісько-Подільський – у межах Східно-
Європейської платформи.  
Завдання для самостійної роботи (3 год.):  
1. Вивчити характеристику водоносних горизонтів Волино-Подільського 

артезіанського басейну; 
2. Замалювати характерні гідрогеологічні розрізи та колонки. 
 
Література  
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: 

Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2. С. 225-264. 
 
 
Лекція 20,21. Причорноморський артезіанський басейн – 4 години. 
План лекції:  

 Райони (басейни) другого порядку; 
 Межі басейнів першого і другого порядків; 
 Геологічна будова; 
 Особливості регіональної гідродинаміки;  
 Особливості регіональної гідрохімії; 
 Народногосподарське значення водоносних горизонтів. 

 
Причорноморський артезіанський басейн займає південну частину України, 

включаючи степову частину Кримського півострова.  



В Причорноморському артезіанському басейні чітко виділяються два 
водообмінних басейни І порядку – Чорноморсько-Азовський (1) з трендовим 
напрямком стоку на південь – в бік Чорного й Азовського морів і Північно-
Кримський з основним трендом північного і західного напрямків.  

В межах басейну виділяють наступні райони: Бессарабський (Молдавський) 
(1), Одеський (2), Інгулецький (3), Дніпро-Молочненський (4), Приазовський 
(5), Північно-Кримський (рівнинного Криму) (6) і Керченський 97). 

Літологічний склад осадових порід, які заповнюють Причорноморський 
артезіанський басейн, досить різноманітний і мінливий. Тому гідрогеологічні 
умови його складні, незважаючи на порівняно просту будову. Через 
невитриманість відкладів у розрізі водовмісних та водотривких порід тут 
утворилася велика кількість окремих водоносних горизонтів.  

Водоносні горизонти приурочені до відкладів крейди, палеогену, неогену і 
антропогену. Прісні та слабкосолонуваті води басейну широко 
використовуються, головна роль в цьому відношенні належить основному 
водоносному горизонту неогенових відкладів. 

Водоносні горизонти та комплекси зони активного водообміну Рівнинного 
Криму, перспективні для водоспоживання, приурочені до четвертинних, 
середньо-верхньопліоценових, понт-меотіс-сарматських, середньоміоценових 
відкладів.  

Водонасиченість горизонтів четвертинних відкладів невелика. Комплекс 
середньо-верхньопліоценових відкладів поширений в північно-східній і 
південно-західній частинах даної території; є напірним в місцях розвитку 
верхньопліоценових і четвертинних глин, що відділяють його від водоносних 
горизонтів четвертинних відкладів. Підстилається глинами середнього 
пліоцену. В межах міжрічкової площі Дунай-Дніпро водоносні горизонти 
четвертинних відкладів приурочені до алювіальних, алювіально-делювіальних, 
морських, лиманних та еолово-делювіальних пісків, супісків, суглинків. 

Водоносний комплекс понт-меотіс-сарматських відкладів в наш час є 
основним джерелом водопостачання. Водовміщуючі породи  - пористі 
тріщинуваті і закарстовані вапняки, піщаники і піски, що перешаровуються 
глинами. З опусканням порід на північ, схід та південь території насичуються 
також відклади меотісу, понту і комплекс поступово приймає напір. 

В залежності від поширення глинистих прошарків в складі комплексу 
виділяються водоносні горизонти понтичних, меотичних, понт-меотичних, 
середньо-верхньосарматських відкладів. Глинисті прошарки відсутні тільки на 
північному заході території, де поширений водоносний горизонт понт-меотіс-
сарматських відкладів. 

Регіональний водотрив на площі Рівнинниго Криму утворюють пліоценові 
породи, представлені переважно глинами та глинистим мергелем. Крізь них 
відбувається водообмін поверхневих вод та атмосферних опадів з підземними 
водами понта та меотіса, а також часткове розвантаження напірних водоносних 
горизонтів.   

Особливості регіональної гідродинаміки  



Інфільтраційний режим спостерігається у верхній частині розрізу до 
глибини 0,5-1 км, рідше більше – в рівнинному Криму і до 100-300 м – в 
західній частині басейну, в міжріччі Дунай-Дніпро. Нижньою межею його 
поширення звичайно виступає регіональний водотрив майкопських глин. 
Літогенний режим у Північно-Чорноморському прогині охоплює розріз від 
міоцену до нижньої крейди. На глибинах 5-6 км і більше можливий 
термопружний режим. 

Найбільш сприятливі умови для інфільтраційного живлення створюються в 
передгіррі Криму, де воно досягає 50 мм/рік і більше. З переходом на рівнину 
живлення зменшується до 10 мм/рік.  

Розвантаження підземних вод в прибрежній смузі Азовського та Чорного 
морів фіксується у вигляді субаквальних виходів. В районі Каховського 
водосховища утворився  фільтраційний потік завширшки 40-50 км. Під 
каналами формуються куполи розтікання. 

Особливості регіональної гідрохімії. 
Виділяються зони прісних і солоних вод, а також розсолів. Прісні води 

відсутні в районах розвитку процесів континентального засолення  - на 
Присивашській рівнині, Керченському п-ві, у бестічних западинах. 

Хімічний склад порових розчинів пліоценових глин відображає умови 
інфільтраційного водообміну. Іонно-сольовий комплекс пліоценових глин 
еволюціонує при цьому від нормального морського (хлоридні магнієві з 
мінералізацією >2 г/л) до інфільтрогенно-континентального (сульфатно-натрієві 
з М < 2 г/л). Причому нижня частина глинистої товщі містить прісні розчини, 
які сформувались вірогідно в результаті інтенсивної висхідної фільтрації 
понтичних напірних вод в недалекому геологічному минулому.  

Найбільша глибина залягання підошви прісних вод (до 800 м) 
спостерігається в АБ передгірського прогину Криму. В інших районах вона не 
перевищує 200 м. В середньоміоценових і вищезалягаючих комплексах 
мінералізація підземних вод зростає з віддаленням від гір швидше, ніж у 
комплексах що лежать нижче, бо нижче майкопських глин мінералізація вод 
мало залежить від відстані до гір. 

Швидкість пересування фронту сольоних вод під впливом водовідбору з 
неоген-четвертинних відкладів в Північно-Сивашському АБ складає 200-440 
м/рік. 

Зона солоних вод розповсюджена найбільш широко, потужність її досягає 
кількох кілометрів. Склад вод гідрокарбонатно-хлоридний натрієвий. В юрсько-
крейдяних ВК південного крила часто спостерігаються гідрохімічні інверсії, 
пов’язані з втручанням прісних інфільтраційних вод, яке відбулось у попередні 
епохи.  

Розсоли звичайно зустрічаються на глибинах більше 2 км переважно в 
юрських, рідше в нижньокрейдяних відкладах. Мінералізація розсолів в 
основному коливається в межах 60-100 г/л. Склад розсолів -–хлоридний 
натрієвий і натрієво-кальцієвий. 

На особливості газового складу значно впливає нафтогазоносність, що 
широко проявилась в мезозойських, палеогенових, іноді неогенових відкладах 



Криму, Північного Чорноморря. Води глибоких горизонтів часто збагачені 
вуглекислотою, яка надходить по розломах з кристалічного фундаменту. 

Народногосподарське значення підземних вод. Одним з основних джерел господарсько-
питного водопостачання є води неогенових відкладів, що поширені на всій території 
басейну. 

В західній частині басейну найбільш водонасиченими є верхньо- і 
середньопліоценові відклади в нижній частині р.Дністер, в районі м.Білгород-
Дністровський.  

Водоносний горизонт у верхньосарматських відкладах – єдиний на півдні 
міжріччя Дунай-Дністер. 

Напірний водоносний горизонт у середньосарматських відкладах (вапняки, 
рідше мергелі, піщаники та піски між товщами глини) середньою потужністю 
20м, достатньо водонасичений – дебіт свердловин змінюється від 2-5 до 1000-
1500 м3/добу. Найбільша водопровідність – на міжріччі Дунай- Дністер, а також 
поблизу долин великих річок.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  
1. Вивчити характеристику водоносних горизонтів Причорноморського АБ; 
2. Замалювати характерні гідрогеологічні розрізи. 
 
Література 
1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: 

Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2. С. 267-329. 
 
 
 
ТЕМА 11. ГІДРОГЕОЛОГІЯ СТАРОДАВНІХ СКЛАДЧАСТИХ ОБЛАСТЕЙ 
(ДОНЕЦЬКА СКЛАДЧАСТА ОБЛАСТЬ) – (2 год). 
 
Лекція 22. Донецька складчаста область – 2 години 
План лекції:  

 Геологічна будова 
 Райони (басейни) другого порядку; 
 Основні водоносні горизонти і водотриви;  
 Особливості регіональної гідродинаміки; 
 Особливості регіональної гідрохімії 
 Народногосподарське значення підземних вод 

 
Донецька СО в структурному відношенні це великий, складно 

побудований синклінорій, що сформувався в епоху герцинського тектогенезу і 
розташований між Воронезькою антеклізою і Українським щитом. Він 
відноситься до древніх (неомолоджених) структур і має трьохповерхову будову. 
В будові верхнього структурного поверху Донецької СО приймають участь 
теригенні, карбонатні та вугленосні відклади девону, карбону та пермі 
загальною потужністю 10-12 км. Вони утворюють серію складок захід-північно-



західного простягання, ускладнених тектонічними розломами. Обводненість 
цих порід носить пластовий характер. Водоносність порід залежить від ступеня 
їх ущільнення. Середній та нижній структурно-гідрогеологічні поверхи майже 
не вивчені, оскільки потужність верхньопалеозойських відкладів верхнього 
поверху сягає 12 км. На півночі та заході Донецької СО поширені пермські 
відклади: пісковики, вапняки, доломіти, гіпси, кам‘яна сіль. Глибше - соленосні 
відклади девону, з якими пов‘язане утворення солянокупольних структур. 

За геоструктурною ознакою в межах української частини Донецької 
складчастої області виділяють два великих гідрогеологічних райони – 
Бахмутсько-Торецький і Центральний. Перший відносять до перехідної зони 
між складчастим Донбасом і Дніпровсько-Донецькою западиною. До нього 
входить система басейнів пластових тріщинних і порово-тріщинних вод 
північно-західної частини Донецької СО, які об’єднуються в Кальміус-
Торецький та Бахмутський артезіанські басейни. Центральний район вміщує 
припідняту, переважно відкриту частину Донецької СО. 

Згідно районування за умовами формування грунтових вод в межах 
Донецького басейну пластово-блокових вод виділяють Орільсько-Самарський, 
Західнодонецький і Східнодонецький гідрогеологічні райони. Західнодонецький 
в свою чергу поділяється на Кальміус-Торецький і Бахмутський підрайони. 

Загалом водоносні горизонти та комплекси пов’язані з усіма 
стратиграфічними горизонтами і товщами. У розрізі виділяється кілька десятків 
ВГ (від 11 до 44), що приурочені до пісковиків і вапняків. Найбільш насичені 
закарстовані вапняки. Вугленосні поклади карбону найбільш насичені до 
глибини 200м.  

В області заглиблення складчастих товщ Донбасу, переважно на його 
північно-західній окраїні, спостерігається ряд малих артезіанських мульд. Малі 
артезіанські басейни Донбасу є відгалуженнями Дніпровсько-Прип’ятського 
артезіанського басейну і виповнені мезозойськими та кайнозойськими відкладами.  

За особливостями водообміну виділяються райони відкритого, завдяки 
денудації, виходу кам’яновугільних відкладів на поверхню (відкритий Донбас – 
південна та центральна частини), а також напівзакритого і закритого типу 
(периферійні частини басейну), де породи карбону перекриті пермськими, 
тріасовими, юрськими, верхньокрейдовими, палеоген-неогеновими і 
четвертинними відкладами загальною потужністю до 400-500 м і більше.  

Для відкритого Донбасу характерний розвиток тріщинних вод, 
приурочених до системи басейнів нижчих порядків, у яких породи промиті до 
значних глибин. Найбільшою водозбагаченістю відрізняються тріщинуваті 
крейда й мергелі турон-маастрихтського віку, а також вапняки нижнього 
карбону. На експлуатації цих вод засноване водопостачання багатьох населених 
пунктів і промислових підприємств Донбасу. 

Серед водовміщуючих порід палеозою можна виділити п’ять 
гідрогеологічних серій:  

- в хемогенній товщі нижньої пермі (води приурочені до зони 
вилуговування галогенних і карбонатних порід);  



- в теригенній (карбонатно-піщано-глинистій) товщі нижньопермських 
відкладів; 

- у вугленосній товщі кам’яновугільних відкладів від гжельського до 
піздньовізейського ярусу; 

- у вапняковій товщі нижнього карбону; 
- у піщанистій товщі верхнього та середнього девону, розчленованій 

ефузивами.  
Особливості регіональної гідродинаміки: Приуроченість до аридної зони 

обумовлює перевагу інфільтраційного живлення лише у весняний період. 
Північно-західна частина території відноситься до підтипу з помірним 
живленням підземних вод, тут воно складає 30-40 мм/рік; південно-східна – до 
підтипу із малим живленням – 5-10 мм/рік. В долинах річок річне живлення 
досягає 200-300 мм, а в долині р.Сів.Донець – і більше. Розвантаження 
відбувається сховано - річками і транспірацією рослин. Основні ділянки 
розвантаження - долини річок. 

За особливостями водообміну виділяють райони відкритого виходу 
кам’яновугільних відкладів на поверхню (відкритий Донбас), а також 
напівзакритого і закритого типу (периферійні частини басейну), де породи 
карбону перекриті пермськими, мезозойськими та кайнозойськими відкладами 
загальною потужністю до 400-500 м і більше. Така будова верхнього 
структурного поверху Донбасу обумовлює виділення трьох областей за 
умовами дренування водоносних товщ: 1) сильно дренована центральна; 2) 
дренована північна і південно-західна; 3) слабко дренована – західна, південна і 
східна. 

Особливості регіональної гідрохімії пов’язані з хемогенними засоленими 
пермськими породами. Підземні води в осадових відкладах дуже різноманітні як 
за кількістю, так і за якістю. Верхня частина геологічного розрізу (приблизно до 
глибини 900 м) характеризується, в основному, розвитком прісних і 
слабосолонуватих вод. У засолених пермських відкладах поширені розсоли.  

Народногосподарське значення підземних вод 
В питному водопостачанні головну роль відіграють водоносні комплекси 

кам’яновугільних та мезо-кайнозойських відкладів. 
 

Практична робота №6 (2 год) 
Тема 

Гідрогеологічні карти, їх побудова та аналіз 
План 

1. Постановка та умова задачі 3.2 
2. Розв’язок  та контроль результатів 
3. Усне опитування та оцінювання.  

Завдання для самостійної роботи (2 год.):  
1) Ознайомитись з характеристикою водоносних горизонтів Донецької 

складчастої області. Вивчити основні водоносні горизонти, що забезпечують 
централізоване водопостачання. 



 
Література  

1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: 
Фірма Інкос, 2009. – Розділ 2. С. 330-398. 

 
 
ТЕМА 12. ГІДРОГЕОЛОГІЯ ОМОЛОДЖЕНИХ СТАРОДАВНІХ ТА 

МОЛОДИХ СКЛАДЧАСТИХ ОБЛАСТЕЙ (КРИМ, КАРПАТИ) (4 год). 
 

Лекція 23,24. Карпатська складчаста гідрогеологічна область та 
Гідрогеологічна складчаста область Гірського Криму – 4 години. 
План лекції:  

 Загальні риси геологічної будови Карпат 
 Гідрогеологічні райони в межах Карпатської складчастої 

гідрогеологічної області. Передкарпатський артезіанський басейн. 
 Гідрогеологічний район Гірськоскладчастих Карпат; 
 Закарпатський міжгірський артезіанський басейн; 
 Гідрогеологічні, в т.ч. гідрохімічні умови в межах районів; 
 Народногосподарське значення водоносних горизонтів; 
 Загальні риси геологічної будови Кримської складчастої споруди; 
 Гідрогеологічні райони; 
 Гідрогеологічні умови; 
 Народногосподарське значення водоносних горизонтів. 
 

До складу Карпатської складчастої області входять: гідрогеологічний 
масив, представлений гідрогеологічною областю Гірськоскладчастих Карпат; 
Передкарпатський та Закарпатський артезіанські басейни, а також 
вулканогенний басейн у вигляді Вигорлат-Гутинської гряди та комплексу 
одиночних вулканів на південь від неї. Гідрогеологічний масив тріщинних і 
тріщинно-жильних вод має переважно двохповерхову будову, що відносить 
його до так званих гідрогеологічних інтер- та адмасивів. Нижній 
протерозойсько-палеозойський поверх виходить на поверхню лише на півдні-
південному сході Карпат – в крайовій частині Мармароського кристалічного 
масиву. На крайньому сході цього масиву відслонюються найбільш древні 
кристалічні породи, що відносяться до рифею. На північний захід вони 
занурюються під флішові утворення крейди та палеогену, а також під ефузиви 
неогену. Середній поверх займає провідне положення. Він складений 
слабометаморфізованими теригенними і флішовими відкладами крейди, 
палеогену і неогену, які містять воду. Ці породи сильнодислоковані, утворюють 
лінійні, ускладнені розломами і насувами, складки, що обумовило відсутність 
тут витриманих водоносних горизонтів. За літолого-фаціальними та 
тектонічними ознаками у флішових Карпатах виділяють окремі зони, більшість 
яких трансформувалась у покриви. З північного сходу на південний захід 
виділяються такі зони: 1) Скибова, 2) Кросненська, 3) Дуклянська, 4) 



Чорногорська, 5) Поркулецька, 6) Магурська, 7) Рахівська. Водоносність 
флішових відкладів загалом низька, що пояснюється їх поганими 
колекторськими властивостями.  

За геоструктурною ознакою з урахуванням фаціально-літологічних 
особливостей порід і фізико-географічних умов території, тобто факторів, які 
визначають умови формування підземних вод, поповнення їх запасів, 
циркуляції та їх хімічний склад, в Українських Карпатах виділяється три 
згадувані вище гідрогеологічні райони другого порядку: У межах цих районів за 
гідрогеологічними особливостями й перспективами використання підземних вод 
для водопостачання виділяється 8 районів третього й 9 районів четвертого 
порядку. 

Передкарпатський артезіанський басейн. Він розташований у межах 
Передкарпатського передового прогину, межою якого на південному заході є 
контур поширення порід Берегової скиби Карпат, а на північному сході – 
південно-західна окраїна Волино-Подільської плити. В цілому район бідний на 
підземні води придатні для питного й технічного використання. Найбільш 
надійним джерелом водопостачання можуть служити води алювіальних 
відкладів, розвинені в долинах чисельних річок Передкарпаття. Перспективи 
використання вод нижчезалягаючих водоносних горизонтів різні для різних 
частин басейну, тому тут виділяється два райони третього порядку: Відкрита 
частина Передкарпатського артезіанського басейну та Закрита частина басейну. 
Межа між ними проходить по лінії насуву Скибових Карпат на 
Передкарпатський прогин.  

Відмінна особливість Передкарпатського артезіанського басейну полягає 
у високій мінералізації підземних вод, які формуються не тільки на великих 
глибинах, у зоні утрудненого водообміну, але й поблизу поверхні, що пов’язано 
з вилуговуванням солей і водовміщуючих порід. Для басейну характерне 
наростання потужності кайнозойських відкладів до тисяч метрів у бік гірської 
споруди. Водоносні горизонти Передкарпатського басейну представлені 
відкладами моласового комплексу, а також, в перехідній зоні від прогину до 
складчастої області – флішовими відкладами. 

На глибинах від 450 до 2700 м розкриваються підземні води спорадичного 
поширення, пов’язані з пластами і лінзами пісковиків, алевролітів і вапняків, що 
залягають в товщах водотривких юрських аргілітів. Обводнені також прошарки 
і лінзи пісковиків і алевролітів в товщі відкладів палеозою та стрийської світи. 
Значно обводнені флішеві відклади палеогену – ямненська, менілітова, 
поляницька світи; найбільше насичені відклади верхньо-кросненської світи. В 
Передкарпатському басейні за геологічною будовою, характером водообміну та 
гідрохімічними особливостями чітко виділяються Внутрішня (закрита) і 
Зовнішня (відкрита) зони, Границя між ними проходить по лінії надвигу 
Скибових Карпат на Передкарпатський прогин. 

У Внутрішній зоні море зберігалося в нижньому та середньому міоцені, в 
той час як Гірськоскладчаста область Карпат вийшла з-під рівня моря ще на 
початку міоцену. Континентальний режим встановився в закритій надвигом 
частині басейну наприкінці нижнього сармату. Внутрішня зона є продовженням 



насувів Скибової зони, містить в основі флішові товщі крейди і палеогену, які 
складають верхній поверх Гірськоскладчастих Карпат. З поверхні, в товщі 
нижньоміоценових засолених і загіпсованих глин поширені малопотужні 
водоносні горизонти в прошарках і лінзах пісків і пісковиків. У Зовнішній зоні 
прогину, складеній глинистими відкладами баденського ярусу і нижнього 
сармату, слабоводозбагачені водоносні горизонти також пов’язані з прошарками 
і лінзами пісків і пісковиків. Більш значною водозбагаченістю 
характеризуються тут алювіальні пліоцен-четвертинні відклади. 

Гідрогеологічний район Гірськоскладчастих Карпат. Складчасті Карпати 
бідні на підземні води. Основним джерелом водопостачання тут є води 
поверхневих водотоків. За умовами залягання і поповнення підземних вод у 
четвертинних відкладах, а також у верхній зоні корінних порід, вся територія 
Карпатських гірських споруд в цілому однотипна. Гідрогеологічні умови 
окремих ділянок відрізняються за характером глибинних вод, що визначається 
різними структурно-фаціальними особливостями. У Складчастій області Карпат 
виділяється три райони третього порядку, які співпадають з трьома геолого-
тектонічними зонами: зовнішньою антиклінальною, центральною 
синклінальною і внутрішньою антиклінальною. 

Закарпатський міжгірський артезіанський басейн. За структурно-
фаціальними особливостями водовміщуючих відкладів у Закарпатському 
внутрішньому прогині (басейні) виділяється три гідрогеологічні райони 
третього порядку: Чоп-Мукачівський артезіанський басейн, гідрогеологічний 
район Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма та Солотвинський 
артезіанський басейн. 

Чоп-Мукачівський артезіанський басейн займає південно-західну частину 
Закарпатського прогину, складену потужною товщею пліоцен-четвертинних 
алювіальних відкладів, в яких формуються основні запаси прісних підземних 
вод.  

Гідрогеологічний район Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, яке є 
областю живлення водоносних горизонтів Чоп-Мукачівського басейну, 
представляє собою систему хребтів, витягнутих від м. Ужгорода до с. Вишкове 
вздовж гірських ланцюгів Карпат у північно-східній частині Закарпатського 
внутрішнього прогину. Основним джерелом водопостачання населених пунктів 
тут є водоносний горизонт у відкладах гутинської та бужорської світ. 

Солотвинський артезіанський басейн займає південно-східну частину 
Закарпатського внутрішнього прогину. Це район переважного використання вод 
алювіальних відкладів, оскільки в неогенових (сарматсько-баденських) 
відкладах на невеликих глибинах від поверхні розвинені високомінералізовані 
води. 

Гідрогеологічна структура гірського Криму займає південну частину 
Кримського півострова, включаючи Головне пасмо Кримських гір і Південний 
берег Криму. Два інших пасма Криму, по суті, представляють собою крайові 
частини південного крила Причорноморського артезіанського басейну. В той же 
час їх можна розглядати як накладений на північний схил Складчастої споруди 
артезіанський басейн. Південне узбережжя Криму представляє собою окремий 



геоморфологічний рівень (всього їх чотири). Для нього характерний 
низькогірний, ерозійний, зсувний і вулканогенний рельєф. Третій рівень складає 
куестове передгір’я Кримських гір, представлене двома пасмами куест, які на 
думку багатьох дослідників Криму виникли внаслідок річкової ерозії в умовах 
полого-моноклінального залягання крейдових і палеогеново-неогенових верств. 
Четвертий рівень – це південно-західна частина Керченського півострова, де 
розвинений хвилясто-горбистий рельєф, майже повністю складений 
майкопськими глинами, перекритими лесовидними суглинками і продуктами 
розмиву складчастих форм. 

У Гірському Криму басейни тріщинно-карстових і тріщинних вод 
приурочені до тектонічних структур і носять пластово-блоковий характер. Ця 
частина Криму є молодим гідрогеологічним масивом, що сформувався під час 
альпійського орогенезу. Він має складну будову, в якій на різних ділянках 
нараховується від двох- до чотирьох поверхів, розділених крупними 
неузгодженнями. Нижній поверх, представлений метаморфічними 
палеозойськими утвореннями (нижній і середній відділи кам’яновугільної 
системи).  

Другий поверх (осадовулканогенний) складає основні структури 
внутрішньої частини Гірсько-Кримської споруди. Він представлений флішовою 
товщею таврійської серії та середньої юри. Чорні та темно-сірі сланці 
таврійської серії разом з глинистими сланцями середньої юри утворюють 
цоколь Кримських гір. Ці породи зім'яті в складки і розчленовані численними 
тріщинами. Здебільшого вони водотривкі, практично безводні. Дещо підвищена 
їх водозбагаченість та водопроникність у зонах інтенсивної тектонічної 
тріщинуватості та у виходах на північних схилах Передгірського пасма (район 
с.Трудолюбівка).  

Границя між середнім та верхнім поверхами гідрогеологічного масиву 
проходить над середньоюрськими відкладами. Верхній поверх масиву 
(осадовий середньолітифікований) представлений карбонатними і теригенно-
глинистими відкладами верхньої юри і нижньої крейди. Синклінальні 
структури, до яких приурочені верхньоюрські вапняки, – основний колектор 
прісних підземних вод Гірського Криму, – представляють собою чаші-басейни 
тріщинно-карстових вод, видовжені в широтному напрямку. Південне їх крило 
підняте на 800-1200 м над рівнем моря, а північне – глибоко занурене. Така 
асиметрія будови обумовлює відповідне розміщення областей живлення та 
розвантаження і динаміку підземних вод: південне крило представляє 
внутрішню область живлення, а північне – основну область розвантаження. 
Цьому сприяє значна закарстованість та тектонічна порушеність 
верхньоюрських відкладів.  

На північному крилі Гірськоскладчастої Кримської споруди, від північно-
західних схилів Передгірського пасма, виділяється накладений артезіанський 
басейн з чітко вираженим моноклінально-пластовим або похило-
горизонтальним заляганням водоносних та водотривких шарів, представлених 
вапняково-мергельними відкладами верхньої крейди, палеогену і неогену 
(четвертий поверх). Вони поширюються далі на північ – на територію 



Рівнинного Криму. Неогенові відклади здебільшого виповнюють міжгірські та 
передгірські артезіанські басейни, крила яких підняті у вигляді куестових гряд.  

Особливими умовами водообміну та формування хімічного складу 
підземних вод характеризуються прибережні зони Кримського півострова, які за 
особливостями гідродинаміки та впливу сучасного морського літогенезу можна 
виділити в окрему прибрежно-шельфову або семимаринну гідрогеологічну 
структуру. Специфіка таких структур полягає в тому, що частина їх лежить на 
суші а частина занурюється під рівень внутрішнього моря. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.):  
1. Вивчити характеристику водоносних горизонтів Карпатської складчастої 

області і замалювати характерні гідрогеологічні розрізи; 
2. Вивчити характеристику водоносних горизонтів Гірського Криму. 
3. Відповісти на питання: 

а) Назвіть сновні водоносні горизонти гідрогеологічної складчастої 
області Українських Карпат. 

б) Які умови живлення та дренування підземних вод в Карпатській 
складчастій області? 

в) Охарактеризуйте хімічний склад і умови формування підземних вод 
Гірськоскладчастої області Карпат. 

г) Охарактеризуйте гідрогеологічні райони Карпат: Передкарпатський 
артезіанський басейн; складчасті Карпати; Закарпатський міжгірський 
артезіанський басейн. 

д) Назвіть основні водоносні горизонти та водотривкі товщі Гірського 
Криму. 

е) Назвіть основні шляхи розвантаження тріщинно-карстових вод 
верхньоюрських відкладів Гірського Криму. 

ж) Пригадайте три гідрогеологічні області Гірського Криму. 
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ТЕМА 13. ГІДРОГЕОЛОГІЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (ЄВРОПА, АЗІЯ, 

АФРИКА, АМЕРИКА, АВСТРАЛІЯ) (8 год). 
 

Лекція 25,26. Головні особливості поширення гідрогеологічних структур в 
Європі та Азії. – 2 години. 

План лекції: 
 Загальні риси геологічної будови Західної Європи; 
 Гідрогеологічні структури Західної Європи та їх коротка 

характеристика; 



 Загальні риси геологічної будови та гідрогеологічні структури 
азіатської частини Росії; 

 Гідрогеологічні структури південної частини Азії та їх коротка 
характеристика 

 
Західна Європа. На півночі Європи розташована дорифейська 

Феноскандинавська та неомолоджена палеозойська Норвезька СО. Палеозойські 
СО складають центральну та західну частини Західної Європи, а на її півдні 
знаходиться область альпінід (Карпатська, Альпійська та Піренейська СО). 

У Феноскандинавській та Норвежській СО розвинуті прісні тріщинні води 
зони вивітрювання та тріщинно-жильні води тектонічних розломів.  

На південний схід від Феноскандинавської СО знаходиться Прибалтійський 
АБ, на південь простягнулась Західно-Європейська АО, вона в свою чергу 
ділиться на ряд крупних АБ: Північноморський, Датський і Германо-Польський. 

Каледонські та герцинські складчасті структури утворюють розрізнені 
блоки значних розмірів та складної будови. Найбільш великими ГМ є Уельс-
Ірландський, Корнуел- Армориканський, Центрально-Французький, 
Арденський, Месета-Кантабрійський. Всі вони розділені АБ, чохол яких 
складений епігерцинськими відкладами. 

Артезіанські басейни займають у палеозойських СО значні площі. Їх чохол 
складений мезозойськими та кайнозойськими відкладами. Найбільший - Англо-
Паризький. Ряд АБ закладено на границі герцинських та альпійських структур 
(Аквітанський АБ).  

Азія. На території Західно-Сибірської АО виділяють наступні артезіанські 
басейни: Тобольський, Приуральський, Іртишський, Кулундіно-Барнаульський, 
Чулимо-Єнісейський, Тазо-Єнісейський, Середньообський і Надим-Обський. 
Під акваторією Карського моря розташований Прикарський АБ. Межі цих 
басейнів переважно співпадають з підземними вододілами. Гідрогеологічні 
особливості: 1) значна площа (майже 3 млн. км2); 2) поєднання субаеральних 
умов на більшій частині території із субмаринними на півночі (1/6 території – 
під рівнем Карського моря); 3) значні зміни модуля річкового стоку – від 2 на 
півдні до 9 л/с/км2 на півночі і північному заході  АО; 4) неглибокий вріз 
річкових долин, широкий розвиток боліт на півночі і в центрі, а на півдні – 
солоних озер; 5) зміною ландшафтно-географічних зон; 6) порівняно невеликою 
кількістю опадів (250-400 мм на рік); 7) переважно піщано-глинистим розрізом 
осадового чохла потужністю 7 км; 8) широким розвитком регіональних 
водотривів; глибоке (більше 1 км) залягання докайнозойських водоносних 
комплексів; 9) важливою роллю неотектонічних порушень у зміні режимів 
водоносних комплексів нижньої частини чохла. 

У відповідності із структурно-гідрогеологічними особливостями в межах 
Східно-Сибірської АО виділяють артезіанські басейни: Ангаро-Ленський, 
Тунгуський, Якутський, Оленьокський, Котуйський і Хатангський. 

На гідрогеологічні умови Східно-Сибірської АО впливають наступні 
фактори: 1) різко континентальний клімат з невеликою кількістю атмосферних 
опадів (до 350 мм на рік) і від’ємною середньою температурою повітря; 2) 



широкий розвиток багаторічно-мерзлих порід потужністю до 1000 м; 3) 
похилогорбистий рельєф з глибоким ерозійним врізом долин річок (до 500 м); 4) 
наявність великих повноводних річок і значні величини модуля поверхневого 
стоку (до 10 л/с/км2); 5) значні товщі карбонатних і соленосних порід, прояви 
карсту в Ангаро-Ленському АБ і солянокупольної тектоніки в окремих районах 
півдня Якутського АБ; 6) траповий магматизм у венді, девоні і особливо – в 
пізній пермі та триасі; 7) широкий прояв розривної тектоніки і пов’язаних з 
розломами виходів на поверхню солоних вод і розсолів; 8) активний 
неотектонічний режим – підняття до 500 м на околицях АО і в Тунгуському АБ 
і опускання до 1000 м на сході Якутського АБ. 

В межах Азії розташовані найстародавніші платформи: Африкано-
Аравійська (на заході), Індостанська (на півдні) і Китайська (на сході). На 
півночі знаходиться пояс герцинід -Центрально-Азіатські і Монголо-Амурські 
СО. Крізь центральну частину зарубіжної Азії проходить Альпійсько-
Гімалайський гірсько-складчастий пояс, який відділяє гондванські 
субконтиненти Індостанського і Аравійського півостровів від різновікових 
платформ Азії і Східної Європи. Малайський архіпелаг, японські та інші 
острови Тихого океану знаходяться в межах Тихоокеанського тектонічного 
пояса. Структури узбережжя продовжуються на шельфі. 

Гідрогеологічні структури Азії розташовані широтно орієнтованими 
поясами. Намічається декілька широтних гірських поясів і розташованих між 
ними западин - артезіанських басейнів. Слід відмітити, що крайній схід Азії 
характеризується довготним розташуванням АБ - Сунляоський, Ляохейський, 
Північно-Китайський, Уханський та ін. 

На території найстародавнішіх платформ значне місце займають АБ, чохол 
яких утворений відкладами фанерозою. Найбільш крупною структурою є 
Аравійсько-Месопотамська АО. 

Індський і Гангський АБ розташовані відповідно на північно-західній і 
північно-східній границях Індостанського кристалічного щита.  

За ступенем тектонічної активності докембрійська Китайська платформа 
ділиться на північну і південну частини. Північна частина, де знаходиться 
Північно-Китайський і Ордосський АБ, побудована досить просто. Південна 
частина, де розташований Янцзийський АБ з потужним осадовим чохлом, 
відрізняється інтенсивним проявленням складчастості і магматізму в мезозої. 

Тарімський АБ розташований між високогірними системами Тянь-Шаня і 
Кунь-Луня. Центральна частина АБ знаходиться на місці давнього срединного 
масиву, вона приподнята і має потужність чохла до 2 км. 

Палеозойські складчасті структури знаходятья в основному на північному 
сході Азії. Тут утворився ряд АБ з мезо-кайнозойським (Сунляоський, 
Далайнорський і ін.) і кайнозойським (Барунхурайський і ін.) чохлом. Розріз 
першого типу АБ схожий на розріз Нижньо-Зейського АБ, який знаходиться в 
межах Росії. 

Від західної границі Малої Азії до Індокитайського півострова і далі на 
південь простягається пояс гірських споруд альпійської складчастості. Він може 



бути поділений на декілька крупних систем хребтів і западин - Малоазіатську, 
Іранську, Белуджистано-Афганську, Гімалайську і Індокитайську. 

Притибетський АБ знаходиться високо в горах і стиснений зверху 
панцирем багатолітньомерзлих порід. В Анатолійських АБ найбільш 
обводненими є закарстовані породи неогену, палеогену, крейди, юри, палеозою, 
кайнозойських ефузивів. В бірманському АБ карст спостерігається  в основному 
в карбонатних породах фундаменту. 

Індонезійсько-Філіпінський регіон представляє собою поєднання структур 
континентальних окраїн Південно-Східної Азії і Австралії, а також вулканічних 
островних дуг Філіпін. У ньому проявилась мезо-кайнозойська складчастість. В 
прогинах і западинах знаходяться АБ, утворені карбонатними і теригенними 
відкладами кайнозою потужністю до 15 км. 

Японська островна дуга представляє собою систему відносно невеликих АБ 
і ВБ, закладених на мезозойсько-палеозойській основі. Потужність чохла АБ, 
утвореного теригенними і туфогенними відкладами кайнозою, сягає 10 км.  
Завдання для самостійної роботи (6 год.):  
1. Охарактеризувати основні водоносні горизонти структур Європи, прилеглих 

до гідрогеологічних структур України; чи впливають вони на живлення та 
розвантаження основних водоносних горизонтів структур України? 

2. Відповісти на питання: 
а) які особливості регіональної гідродинаміки Феноскандинавської та 
Норвезької СО? 
б) які природні фактори впливають на гідрогеологічні особливості 
Притибетського АБ? 
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Лекція 27,28. Головні особливості поширення гідрогеологічних структур в 
Африці, Америці, Австралії. – 4 години. 

План лекції: 
 Гідрогеологічні структури Африки; 
 Гідрогеологічні структури Північної Америки; 
 Гідрогеологічні структури Південної Америки; 
 Гідрогеологічні структури Австралії. 

 
Африка. Внутрішню частину африканського материка займають величезні 

безстічні котловини, що являють собою АБ. Майже вся Африка знаходиться в 
межах дорифейської платформи, лише на крайньому півдні розташовані 
герцинські споруди (Капська СО), а на півночі - альпійські структури (Рифська і 



Тельська СО). На сході материка знаходиться Африкано-Аравійський рифтовий 
пояс. 

Гідрогеологічні масиви на африканському континенті розташовані у 
вигляді рядів, витягнутих у субширотному напрямку, а на сході континенту, 
згідно з рифтовим поясом, - в субмеридіональному. Такі ж закономірності 
відмічаються і в розміщенні АБ. 

Найбільш крупні АБ мають фанерозойський чохол - Північно- і Південно-
Сахарський ряди і Конголезсько-Калахарський ряд. В їх будові, на відміну від 
таких же АБ Східної Європи, провідна роль належить мезозойським і 
кайнозойським ВК. 

У північних АБ найбільший інтерес представляє  середньопалеозойський 
ВК, який в АБ Мурзук відрізняється високою водомісткістю: дебіт однієї з 
свердловин поблизу м. Брак дорівнював 105 л/с. Інші ВК палеозойськіх 
відкладів АБ Північної Африки не мають таких добрих фільтраційних 
параметрів: дебіти свердловин з них  не перевищують декількох літрів в 
секунду. 

В Конголезько-Калахарському ряді і інших АБ Південної Африки серед 
палеозойських відкладів краще всого обводнені піщаники системи Карру, в яких 
продуктивність свердловин досягає 30-40 л/с. 

Мезозойські і кайнозойські відклади Сахарських рядів АБ обводнені значно 
краще. ніж на півдні Африки. Найважливішим є нижньокрейдяний ВК, 
представлений серією нубійських піщаників. 

З інших ВК Сахарського ряду АБ слід відмітити верхньокрейдовий, 
еоценовий, неогеновий і четвертинний. 

Потужність і обводненість мезозойських і кайнозойських відкладів АБ 
Конголезько-Калахарського ряду значно менша, ніж в Сахарській групі АБ. 
Виключення - АБ о. Мадагаскар, де виділяються чотири ВК: верхньотріасовий-
нижньоюрський; верхньоюрський-нижньокрейдяний, верхньокрейдяний і 
еоценовий. 

Крім АБ з фанерозойським чохлом на Африканському материку значне 
місце займають АБ з мезо-кайнозойським чохлом. Ці АБ розташовані 
переважно на окраїнах континента і відносяться до прибережно-шельфових, 
оскільки звичайно частина структури, іноді більша, знаходиться нижче рівня 
океану. Прісні води в цих АБ мають обмежене розповсюдження. 

До складу Північної Америки входять Центральна Америка, Канадський 
Арктичний архіпелаг та острова Вест-Індія. Зі сходу та заходу Північна 
Америка відокремлена від океанів гірськими спорудами. На сході  це Аппалачі, 
а на заході - Кордільєри. Між ними знаходяться низини та рівнини.  

Головним тектонічним елементом території являється стародавня Північно-
Американська платформа, оточена більш молодими складчастими спорудами 
каледонського, герцинського та альпійського віку, приуроченими до узбережь 
Північного Льодовитого, Атлантичного та Тихого океанів. 

Гідрогеологічні масиви розташовані по краям материка - найстародавніші 
та стародавні на сході, молоді на заході. Більшість артезіанських структур 
знаходиться у центральній частині Північної Америки і тяжіє до полоси 



субмеридіального простягання, витягнутої з північ- північного заходу на 
південь- південний схід. 

В межах даної території виділяються Гренландсько-Канадська та 
Аппалачська СО, Кордільєрський складчастий пояс та Північно-Американська 
АО, а також складний Мексиканський прибережно-шельфовий АБ, система 
прибережно-шельфових АБ узбережжя Атлантичного океану, приарктичної 
області материка та островів Канадського Арктичного архіпелагу.  

Гренландсько-Канадська СО займає північно-східну частину Північної 
Америки. СО являється зовнішньою областю живлення АБ, які прилягають до 
неї з заходу, півдня та південного сходу. У межах СО в пониженнях поверхні 
кристалічних порід знаходяться артезіанські басейни, утворені палеозойськими 
відкладами; серед них найбільш великими є Баффіно-Лабрадорський та 
Гудзонів АБ, а також АБ Мелвіл-Вікторії та Джон-Ланкастер. 

Бідьша північна частина Гренландсько-Канадської СО знаходиться у зоні 
підземної кріосфери.  

Аппалачська СО знаходиться на сході Північної Америки і простягається 
на 3000 км від о.Ньюфаундленд на півночі до р.Алабама на півдні. Ширина СО 
досягає 600 км. Підземні води фундаменту залягають у тріщинах зони 
вивітрювання. 

Поверхневі та підземні води Аппалачської СО переливаються на сході у 
сусідній Приатлантичний АБ і в розташовані на захід від Аппалачей структури 
Канадського щита та Передаппалачський АБ. 

Кордільєрський складчатий пояс охоплює західний гірський район 
Північної та Цетральної Америки. Він розповсюджується майже на 1/3 площі 
США та всю Центральну Америку, крім п-ова Юкатан та узбережжя 
Карибського моря. Аляска є крайнім північно-західним регіоном 
Кордільєрського поясу. В її межах знаходяться усі три зони підземної 
кріосфери: безперервна, преривна та острівна. 

Північно-Американська артезіанська область розташована між Канадою та 
Аппалачською СО на сході і Кордільєрським складчастим поясом на заході. 
Область розділяється на ряд артезіанських басейнів: Західно-Канадський АБ, 
Міссісіпська група АБ, Уіллістонський АБ, Пермський АБ, Передаппалачський 
та Передуошитський передгірські АБ, Приантлантичний АБ, АБ Мексиканської 
затоки. 

У більшості АБ потужність зони прісних вод не перевищує 150 м 
(Уіллістонський, Пермський, Колорадський та ін.). Потужність зони прісних вод 
більше 500 м спостерігається у Міссурійському,  Приатлантичному та АБ 
Мексиканської затоки. 

Південна Америка. На заході Південної Америки знаходиться молода 
система гірських споруд Анд. Схід материка зайнятий стародавніми 
згладженими нагір‘ями з висотами до 3 км, які складені переважно 
кристалічними породами. Центр Південної Америки представлений низинами 
та рівнинами, до яких приурочені головні басейни стоку річок Оріноко (на 
півночі), Амазонки (у приекваторіальній частині) і Парани (на півдні). 



Геологічна будова характеризується наявністю Бразильської стародавньої 
платформи, яка на сході займає більшу частину континенту. Основними 
структурними елементами її являються Гвіанський, Західно-Бразильський і 
Східно-Бразильській щити, синеклізи Амазонська, Паранаіба і Парани, а також 
прогин Чако-Пампа. На півдні знаходиться Патагонська платформа з 
каледонською складчастою основою. На заході простягається пояс альпійської 
складчатості Анд. 

Найбільш крупні гідрогеологічні структури представлені стародавніми ГМ 
на сході, фанерозойськими та мезо-кайнозойськими АБ у центральній частині та 
молодими ГМ на заході. Материк оточений прибережно-шельфовими АБ. 

Основні артезіанські басейни Бразильської платформи: Амазонський, 
Парнаіба, Парани, Чако-Пампа. Самий великий з них - Амазонський АБ - має 
площу більше 1,5 млн. км2 . Він розділяється на басейни другого порядку: 
Верхньо-, Середньо- і Нижньо-Амазонські. Прісні води розповсюджені до 
глибини 500 м і пов‘язані переважно з кайнозойськими водоносними 
горгзонтами. 

АБ Паранаіба має площу майже 700 тис. км2. В ньому виділяється п‘ять 
основних комплексів - сілур-девонський, середньодевонський, 
кам‘яновугільний, тріасово-юрський та юрсько-крейдяний. Прісні води 
розкриваються до глибини 150 м. 

АБ Парани складається з двух частин - північної, де фундамент занурений 
на глибину більше 5 км, та південну, де він знаходиться на глибинах більше 2 
км. Основні водоносні комплекси пов‘язані з піщаниками бауру (крейда), 
базальтовими потоками (юра), піщаниками ботукату (тріас). Прісні води 
зустрічаються до глибини 200 м.  

Основні водоносні горизонти прісних вод АБ Чако-Пампа знаходяться у 
неоген-четвертинних відкладах. 

Патагонський АБ розділений виступами фундаменту на кілька АБ другого 
порядку і занурююється під рівень океану. Ці АБ відносяться до прибережно-
шельфових. У межах суші і особливо з глибиною, по мірі занурення шарів в 
океан, переважають солоні води, походження яких пов‘язане з процесами 
континентального або морського засолення. 

На границі Андійського поясу з Бразильською платформою простежується 
низка передових прогинів, з якими пов‘язано ряд АБ - Оринокський, 
Центрально- та Південно-Передандійський, а також частково АБ Чако-Пампи.  

Перешарування піщаних, глинистих, карбонатних відкладів у 
Оринокському АБ обумовлює утворення великої кількості водоносних 
горизонтів. До глибини 2 км розповсюджені прісні та слабкосолонуваті води. 

Глибоке (до нижньокрейдяних товщ) проникнення прісних вод з боку Анд 
відмічається і в Центрально-Передандійському АБ. 

Вздовж приатлантичних та притихоокеанських країв материка 
простежуються пасма прибережно-шельфових АБ. Основним джерелом 
водопостачання звичайно є води алювіальних та пролювіальних відкладів. 

Міжгірські АБ розташовані переважно у Північних Андах, де вони 
спускаються з гір в Атлантичний океан. В Центральних Андах найбільш 



крупним  є АБ Альтіплано, а в Північних - АБ Продольної долини. У верхній 
частині розрізу АБ до глибини 500 м , рідше більше, розповсюджені прісні води.  

Значні площі в АБ Альтіплано займають солончакові басейни (салари). 
Найбільше практичне значення для водопостачання мають водоносні товщі 

алювіальних та пролювіальних відкладів з інтенсивним промивним режимом, 
який забезпечується притоком вод з боку гірсько-складчастого оточення.  

Австралія представляє собою дорифейську платформу, обрамлену на сході 
Тасманським поясом палеозойської складчастості, який складений з декількох 
крупних блоків - Нова Англія на півночі, Лакланська система на Півдні. 

Найстародавніші складчасті області - Західно-Австралійська і Північно-
Австралійська складені гранітами, пара- і орто-гнейсами, тріщинуватими 
піщано-глинистими, основними магматичними, кислими, основними 
ефузивними породами, метаморфічними сланцями і карбонатними породами. 

Гідрогеологічний масив Макдоннел-Масгрейв складений архейськими і 
протерозойськими утвореннями, зім‘ятими в складки широтного простягання. 
Внаслідок арідності клімату умови живлення підземних вод тут вкрай 
несприятливі. 

В більш сприятливих умовах знаходиться Південно-Австралійська 
(Аделаїдська) СО, складена докембрійськими і протерозойськими піщаниками і 
кварцитами, кембрійськими вапняками, доломітами, піщаниками і сланцями. 

Східно-Австралійська СО розташована в межах Великого Вододільного 
хребта. В її будові приймають участь палеозойські відклади різного складу. 

На територіі Австралії виділяється 33 АБ, загальна площа яких складає 
приблизно 62 % території. Особливе місце серед них займає Великий 
Артезіанський басейн. Він приурочений до обширної мульди 
субмеридіонального простирання. Східне, приподняте крило АБ зливається з 
АБ Боуен-Сурат, який примикає до Великого Водороздільного хребта (Східно-
Австралійська СО), а західне, опущене крило басейна примикає до Західного 
Австралійського пустельного плато (ГМ Макдоннел-Масгрейв і Аранта). Площа 
АБ більше 1700 тис. км2.   

Головні водоносні горизонти пов‘язані з юрськими піщаниками, які в 
центрі АБ залягають на глибинах 400-1200 м. 

На схід від Великого Артезіанського басейна розташований передгірський 
латеральний АБ Боуен-Сурат, приурочений до глибокого передового прогину  
фундамента, витягнутому в меридіональному напрямку на 800 км вздовж 
Східно-Австралійської СО. 

З півдня до Великого Артезіанського Басейну примикає АБ Муррей. В 
будові його чохла приймають участь переважно континентальні піщано-
глинисті відклади юри, крейди і кайнозою. 

На півнденно-східній границі Австралії розташовані прибережно-шельфові 
АБ Отуей, Гипсленд, Бас і на півдні - Юкла. Вони мають схожу будову з АБ 
Муррей. 

Фанерозойський чохол Західного ряда АБ (Перт, Карнарвон, Кеннінг, 
Броуз) складений з трьох поверхів - палеозойського, мезозойського і 
кайнозойського. 



Північний ряд артезіанського пояса Австралії складений з АБ 
Арафурського і Карпентарія-Папуа. Ці басейни є субмаринними прибережно-
шельфовими. 

Східний ряд Артезіанського поясу Австралії складений з двох складних 
прибережно-шельфових АБ Коралового і Тасманого, головні водоносні 
горизонти яких приурочені до крейдяних і кайнозойських відкладів і з двох 
невеликих АБ - Кларенс-Морон-Еск і Сідней, чохол яких представлений 
відкладами фанерозою. 

В межах східно-Австралійської СО чисельні ВБ виникли в палеогені і 
міоцені. Вони простежуються від Квінсленда на півночі до району Мельбурна 
на півдні. 

Практична робота №7 (2 год) 
Тема 

Побудова гідрогеохімічних карт 
План 

7. Постановка та умова задачі 
8. Розв’язок  та контроль результатів 
9. Усне опитування та оцінювання.  

Завдання для самостійної роботи (8 год.):  
1. Коротко охарактеризувати основні гідрогеологічні структури азіатської 

частини Росії та Казахстану;  
2. Охарактеризуйте основні гідрогеологічні особливості Амазонського АБ. 
3. Відповісти на питання: 
а) які з північноафриканських АБ представляють найбільший практичний 
інтерес? 
б) яка кількість артезіанських басейнів на території Австралії? 
 
Література  

1. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник 
для ВУЗов -М.: Недра, 1987 – 296-374 с. 
 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 

Варіант 1 
1. Основні водоносні горизонти та комплекси Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 
2. Особливості живлення і розвантаження підземних вод Донецької складчастої 

області. 
3. Особливості регіональної гідрохімії Причорноморського АБ. 

 
Контрольні запитання до змістовного модуля II 

 



1. Основні водоносні горизонти та комплекси Дніпровсько-Донецького 
артезіанського басейну. 

2. Особливості живлення і розвантаження підземних вод Донецької складчастої 
області. 

3. Особливості регіональної гідрохімії Причорноморського АБ. 
4. Основні водоносні горизонти та комплекси Волино-Подільського 

артезіанського басейну. 
5. Народно-господарське значення підземних вод Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 
6. Геологічна будова Донецької складчастої області. 
7. Основні водоносні горизонти та комплекси Причорноморського 

артезіанського басейну. 
8. Народно-господарське значення підземних вод Волино-Подільського 

артезіанського басейну. 
9. Особливості регіональної гідрохімії складчастої області Карпат. 
10. Особливості гідрогеологічних умов (основні водоносні горизонти та 

комплекси) Донецької складчастої області. 
11. Народно-господарське значення підземних вод Причорноморського 

артезіанського басейну. 
12. Особливості регіональної гідрохімії Волино-Подільського артезіанського 

басейну. 
13. Геологічні та гідрогеологічні умови складчатої області Карпат. 
14. Основний водоносний горизонт Волино-Подільського артезіанського 

басейну, що слугує для нього водотривом, особливості його 
водопровідності. 

15. Особливості регіональної гідрохімії Дніпровсько-Донецького артезіанського 
басейну. 

16. Основні водоносні комплекси Гірського Криму. 
17. Використання підземних вод в складчатій області Карпат. 
18. Особливості регіональної гідродинаміки Донецької складчатої області. 
19. Характерні особливості змін режиму підземних вод з глибиною в 

Рівнинному Криму. 
20. Особливості регіональної гідродинаміки Волино-Подільського 

артезіанського басейну. 
21. Особливості регіональної гідрохімії складчатої області Карпат. 
22.  Артезіанські басейни складчатої області Карпат. 
23. Використання підземних вод в Дніпровсько-Донецькому артезіанському 

басейні. 
24. Основна особливість морфоструктури Волино-Подільського артезіанського 

басейну та водообмінні басейни, що тут виділяються.  
 

Перелік запитань на іспит.  
1. Основні риси сучасної методології наукових досліджень в регіональній 

гідрогеології. 



2. Зміст і задачі регіональної гідрогеології. 
3. Класифікація підземних вод І.К. Зайцева. Чим обумовлені зміни класів 

підземних вод в межах одного типу ? 
4. Сингенетична та епігенетична пустотність. Типи водопроникності в 

залежності від генезису та складу порід. Типізація гідрогеологічних 
ємностей та басейнів підземних вод. 

5. Види та основні елементи гідрогеологічного районування. 
6. Фактори гідрогеологічного районування. 
7. Основні задачі гідрогеологічного районування. 
8. Синтетичне  гідрогеологічне районування. 
9. Типи гідрогеологічних масивів (Гмі, Гмм, ГАМ, ГІМ). 
10. Співвідношення висотної поясності та вертикальної  зональності в ГМ. 
11. Особливості стоку, походження, живлення, розвантаження підземних вод 

гідрогеологічних масивів. Вплив рельєфу, клімату і тектоніки. 
12. Типи басейнів підземних вод (артезіанський, вулканогенний). 
13. Особливості формування підземних вод артезіанських басейнів у межах 

континентальної земної кори. 
14.  Внутрішні і зовнішні джерела живлення та розвантаження підземних вод. 
15. Умови живлення підземних вод АБ. Зовнішні та внутрішні області. 
16. Гідрогеологічні поверхи і типи режиму підземних вод в АБ. 
17.  Етапи формування АБ. 
18. Циклічність розвитку АБ. 
19. Гідродинамічна зональність. Поняття водообміну. 
20. Газова та температурна зональність вод в АБ. 
21. Гідрохімічна та мікробіологічна зональність в АБ. 
22.  Класифікація артезіанських басейнів за розміщенням та за віком. 
23. Характер водонасичення ефузивів ВБ. Групи ВБ за характером  насичення. 
24. Вулканогенні басейни суші, перехідні ВБ, особливості їх гідрохімії. Етапи 

їх розвитку. 
25. Субмаринні гідрогеологічні структури 
26. Характеристика субаквальних басейнів. 
27.  Прибережно-шельфові та семимаринні структури. 
28. Субокеанічні гідрогеологічні структури. 
29. Особливості формування підземних вод районів з океанічною корою. 
30. Характеристика шарів дна Світового океану та гідрогеологічні  області. 
31. Системи континентальних гідрогеологічних структур. 
32. Особливості формування підземних вод гідрогеологічних СО. 
33. Системи субокеанічних і субмаринних гідрогеологічних структур. 
34. Взаємозв’язок підземних вод суші та моря. 
35. Широтні пояси та меридіональні ряди гідрогеологічних структур. 
36. Закономірності формування підземних вод, як наукова основа 

гідрогеологічного прогнозування.  
37. Еволюція гідрогеологічних структур в археї. 
38. Еволюція гідрогеологічних структур та особливості формування хімічного 

складу підземних вод в мезозої. 



39. Розвиток гідрогеологічних структур в протерозої. 
40. Особливості формування гідрогеологічних структур в палеозої. 
41. Природні і антропогенні фактори формування підземних вод. 
42.  Стадії формування кори вивітрювання та їх вплив на склад підземних вод. 
43. Особливості регіональної гідрогеохімії гідрогеологічних масивів 

дорифейського віку (на прикладі Українського кристалічного  масиву). 
44. Особливості гідрогеології Українського масиву тріщинних вод. 
45. Особливості регіональної гідродинаміки Українського щита. 
46. Народногосподарське значення водоносних горизонтів Українського ГМ. 
47. Загальні риси гідрогеологічних умов Дніпровсько-Донецького  АБ. 
48. Особливості гідродинаміки Дніпровсько-Донецького АБ. Гідродинамічна 

зональність. 
49.  Характеристика основних водоносних комплексів Дніпровсько-Донецького 

АБ. 
50. Регіональні особливості гідрохімії Дніпровсько-Донецького АБ. 
51. Народно-господарське значення підземних вод Дніпровсько-Донецького 

АБ. 
52. Гідрогеологічні умови Причорноморського АБ. 
53. Особливості регіональної гідрохімії Причорноморського АБ. 
54. Народно-господарське значення підземних вод Причорноморського АБ. 
55. Характеристика основних водоносних комплексів Волино-Подільського АБ. 
56. Характеристика хімічного складу підземних вод Волино-Подільського АБ. 
57. Особливості регіональної гідродинаміки Волино-Подільського  АБ. 
58. Гідрогеологічні умови Донецької складчастої області. 
59. Регіональні особливості гідрогеодинаміки Донбасу. 
60. Народно-господарське значення підземних вод стародавніх 

(неомолоджених) складчастих областей (на прикладі Донбасу). 
61. Особливості фізико-географічних умов розподілу і формування підземних 

вод складчастих областей, складених  альпійськими структурами (Крим, 
Карпати). 

62. Гідрогеологічні особливості складчастих областей, складених альпійськими 
структурами (Крим, Карпати). 

63. Особливості формування хімічного складу підземних вод 
гірськоскладчастих областей (Крим, Карпати). 

64. Характеристика артезіанських басейнів молодих складчастих областей 
України. 

65. Гідрогеологічні особливості складчастих областей (Крим, Карпати). 
66. Особливості регіональної гідрогеотермії та гідрохімії омолоджених  

стародавніх та  молодих СО (Крим, Карпати).  
67. Основні платформенні області Європи. 
68. Основні складчасті та артезіанські області Західної Європи. 
69.  Основні платформенні області Азії. 
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