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ВСТУП 
 
Дисципліна “Спеціальні гідрогеологічні розрахунки” є спеціальною дисципліною, орієнтованою на 

підготовку магістрів геології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології. Дисципліна 
викладається на ІІ курсі магістратури у ІІІ-му семестрі в обсязі 144 годин (4 кредити), з них 
лекцій 34 годин, лабораторні роботи – 34 годин, самостійна робота – 76 години. Форма 
підсумкового контролю – іспит у ІІІ-ому семестрі. 

Метою викладання дисципліни “Спеціальні гідрогеологічні розрахунки” є  ознайомлення 
студентів, що навчаються за ОКР магістр геології за спеціальністю «гідрогеологія», з  
основними особливостями та можливостями математичного моделювання, його переваги та 
недоліки при оцінці запасів підземних вод, принципами і особливостями типізації родовищ 
підземних вод, принципами формування родовищ за складністю гідрогеологічних умов, 
особливостями оцінки ЕЗПВ у специфічних умовах їх відбору та використання, що базуються 
на фундаментальних розробках циклу природничих наук: географії, хімії, біології, 
гідрогеології, основ  гідрології, динаміки підземних вод та ін.  

До завдань навчальної дисципліни належить розгляд теоретичних передумов формування 
родовищ за складністю гідрогеологічних умов, особливостями оцінки ЕЗПВ у специфічних 
умовах їх відбору та використання, основних можливостей зміни навколишнього середовища 
під впливом відбору підземних вод. 

 
Предметом вивчення є різні методики розвідки та видобутку підземних вод в специфічних 

умовах знаходження та використання. 
 
Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни „Спеціальні 

гідрогеологічні розрахунки” студенти  повинні:   
знати:  
- особливості формування та оцінки ЕЗПВ у типових гідрогеологічних умовах; 
- особливості формування та оцінки ЕЗПВ у специфічних умовах їх відбору та 

використання; 
- вплив експлуатації підземних вод на оточуєче середовище; 
- особливості розвідки родовищ підземних вод; 
вміти:   
- в залежності від типових умов визначити шляхи оцінки ЕЗПВ; 
оцінити ЕЗПВ у специфічних умовах їх відбору; 
- провести розвідку родовищ підземних вод. 
 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.   
Спеціальна навчальна дисципліна „Спеціальні гідрогеологічні розрахунки” є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістрів 
геології за спеціальністю «гідрогеологія».  

 
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Спеціальні 

гідрогеологічні розрахунки” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається 
з 2 модулів.  

Результати  навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
 
Форми поточного контролю:  
- модульні контрольні роботи (на семестр 2 контрольні роботи по 30 балів) -  60 балів; 
 
Підсумковий контроль: іспит – 40 балів. 
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 

розраховується за наступною формулою. 
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 Змістовий 
модуль 1 

(ЗМ1) 

Змістовий 
модуль 2 

(ЗМ2) 

Комплексний 
підсумковий 

модуль  
(КПМ) - іспит 

Підсумкова  
оцінка  
(ПО) 

Вагові 
коефіцієн

ти (%) 

 
30% 

k1=0,3 

 
30% 

k2=0,3 

 
40% 

kісп.=0,4 

 
100% 

Максима
ль-на 

кількість 
балів 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

Оцінка(б
али) 

30 30 40 100 
(60 + 40) 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34  - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 - «задовільно» («достатньо); 
65-74 - «задовільно»; 
75-84 - «добре»; 
85-89 -  «добре» («дуже  добре»); 
90-100 -  «відмінно». 
 
Шкала відповідності 

 За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

75 – 84 
4 добре 

65 – 74 

60 – 64 
3 задовільно 

35 – 59 

1 – 34 
2 незадовільно 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 
арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 
підсумкових балів), то  студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав 
всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Спеціальні 
гідрогеологічні розрахунки”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
лекції практичні самост. 

робота 
Змістовий модуль І  

"ОЦІНКА ЕЗПВ У ТИПОВИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ” 
1 Оцінка запасів підземних вод методом 

математичного моделювання. 
4  8 

2 Родовища підземних вод. Їх типізація і групування. 2 4 8 
3 Особливості формування та оцінка 

експлуатаційних запасів підземних вод. 
4 4 8 

4 Родовища підземних вод в річкових долинах; 
артезіанських басейнах. 

4 4 6 

5 Родовища підземних вод в конусах виносу; 
басейнах та потоках ґрунтових вод. 

2   

6 Родовища підземних вод в тріщинуватих і 
закарстованих породах. 

2 4 6 

Модульна контрольна робота 1 (2-ша декада жовтня) 2   
Разом 20 16 36 

Змістовий модуль ІІ  
„ОЦІНКА ЕЗПВ У СПЕЦИФІЧНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЗПВ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ” 
8 Особливості оцінки експлуатаційних запасів 

підземних вод в специфічних умовах: для 
зрошення; в умовах штучного поповнення. 

2 4 8 

9 Оцінка впливу експлуатації підземних вод на 
оточуюче середовище. 

2 6 10 

10 Регіональна оцінка прогнозних ресурсів підземних 
вод. 

4 4 8 

11 Особливості оцінки експлуатаційних запасів 
мінеральних, термальних та промислових вод. 

2  6 

12 Особливості розвідки родовищ підземних вод. 2 4 8 
Модульна контрольна робота 2 (3-тя декада грудня) 2   

Разом 16 20 36 
Всього 34 34 76 

 
 

 
Загальний обсяг 144 год, у тому числі –  
Лекції – 34 год, 
Лабораторні роботи – 34 год, 
Самостійна робота – 76 год. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. «ОЦІНКА ЕЗПВ У ТИПОВИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
УМОВАХ» 

 
Тема 1 Оцінка запасів підземних вод методом математичного моделювання (4 год.). 
 
Лекція 1. Оцінка запасів підземних вод методом математичного моделювання. – 2 години. 
План лекції:  

 Основні можливості і особливості методу.  
 Принципи побудови розрахункових моделей області фільтрації.  
 Особливості розв`язання прогнозних задач. 

 
Родовища підземних вод звичайно характеризуються складною багатопластовою 

будовою, суттєвою неоднорідністю фільтраційних властивостей водоносних і слабопроникних 
пластів, які їх розділяють, складним взаємозв`язком їх між собою і з поверхневими водотоками, 
складними різноманітними і динамічними граничними умовами. 

Математичне моделювання із застосуванням комп`ютерних технологій дозволяє (в 
порівнянні з аналітичними методами) при розрахунках з оцінки експлуатаційних запасів 
підземних вод із достатньою повнотою врахувати реальну складність гідрогеологічних умов, їх 
можливі зміни в часі, взаємодію між собою водоносних горизонтів і водозабірних споруд в 
умовах неоднорідних багатопластових водоносних систем, складність і різноманітність 
граничних умов, нерівномірність водовідбору тощо. 

Основною перевагою математичного моделювання, яке виконується звичайно на основі 
консервативних кінцево-різницевих схем, є можливість отримання не лише полів напорів в 
просторі і часі в будь-якому з водоносних горизонтів, які моделюються, але й збалансованої 
картини живлення і розвантаження вод як для області, яка вивчається, в цілому, так і для будь-
якої її частини. Аналіз мінливості полів напорів і окремих складових водного балансу системи в 
просторі і часі і співставлення модельних даних із натурною просторово-часовою структурою 
потоків, величинами живлення і розвантаження, які встановлені незалежними методами 
(балансовими, гідрометричними тощо), по сутті є принциповим доказом адекватності моделі 
реальним природним умовам. 

Тому математичне моделювання дозволяє шляхом розв`язання обернених і інверсних 
задач істотно уточнити основні фактори формування експлуатаційних запасів підземних вод у 
межах області фільтрації (гідрогеологічні параметри водоносних горизонтів і слабопроникних 
пластів, умови і параметри взаємозв`язку підземних і поверхневих вод, величини живлення і 
розвантаження, інші граничні умови області фільтрації), тобто уточнити геофільтраційну 
модель родовища, яка обгрунтована результатами розвідувальних робіт. 

Застосування методів математичного моделювання дозволяє уникнути занадто грубої 
схематизації, яка призводить, як правило, до заниження величини експлуатаційних запасів, 
завищення розрахункових знижень, викривленню характеру зниження рівнів у взаємодіючих 
водоносних горизонтах, і тим самим дати більш реальну їх кількісну оцінку і більш 
обгрунтований прогноз режиму експлуатації і його впливу на оточуюче середовище.  

З`ясуємо це на найпростішому прикладі. Так, використання відомої формули Тейса 
передбачає безмежність пласта, однорідність його фільтраційних і ємнісних властивостей, 
постійність у часі дебіту відкачування, відсутність джерел живлення тощо. У реальних 
природних умовах зазначені передумови практично не виконуються. Тому результати 
розрахунків за формулою Тейса здебільшого є наближеними. При цьому ступінь цього 
наближення  в багатьох випадках оцінити дуже важко. Застосування математичного 
моделювання не потребує введення більшості обмежень, необхідних при аналітичних 
розрахунках. 

Початок впровадження математичного моделювання у практику оцінки експлуатаційних 
запасів підземних вод припадає на початок 60-х років минулого століття. Спочатку 
найбільшого поширення набуло моделювання на аналогових електричних моделях (R - R   i  R - 
C  сітках). 
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Переважне використання аналогового моделювання було пов`язане перш за все з певною 
простотою реалізації геофільтраційних моделей, швидкодією, можливістю оперативного 
перебору варіантів при розв`язанні обернених та інверсних задач в умовах діалогового режиму, 
можливістю безпосереднього контролю результатів розв`язання. 

У міру швидкого розвитку засобів обчислювальної техніки, підвищення можливостей і 
швидкодії ЕОМ, об`єму їх оперативної пам`яті, впроваждення діалогового режиму робіт із 
використанням дисплеїв, розробки і розширення програмного забезпечення для розв`язання 
задач з оцінки ЕЗПВ у різних гідрогеологічних умовах цифрові обчислювальні машини 
поступово витіснили аналогові. 

У наш час більша частина задач з оцінки ЕЗПВ розв`язується із застосуванням 
комп`ютерних технологій. Існуючі комп`ютерні програми дозволяють реалізувати на ЕОМ 
багатопластові водоносні системи (до 20 шарів і більше) в області фільтрації, яка може бути 
розбита на декілька тисяч блоків із великою кількістю граничних умов, причому обмеження в 
цьому відношенні дедалі зменшуються у міру з`явлення щораз більш потужних засобів 
обчислювальної техніки. 

Автоматизація процесу розв`язання задач, видачі результатів розв`язання, у тому числі 
поточного балансу підземних вод для всієї області фільтрації, окремих горизонтів, заданих 
блоків детального аналізу, автоматизоване графічне відображення результатів розв`язання і 
можливість візуального їх контролю визначають незаперечні переваги електронних 
обчислюваних моделей перед аналоговими, що й знайщло відображення на практиці. 

Методика і технологія математичного моделювання розглядається в спеціальних 
навчальних дисциплінах. 

Тому в даній главі коротко розглянуті лише основні особливості оцінки експлуатаційних 
запасів підземних вод методами математичного моделювання. 

При оцінці експлуатаційних запасів багатопластової водоносної системи на 
математичних моделях звичайно розглядається тривимірна фільтрація, яка відповідає схемі 
Мятієва-Гіринського, згідно з якою в добре проникних пластах враховується лише 
горизонтальна складова (двовимірний плановий потік), а в слабопроникних - вертикальна 
(одновимірний потік). 

Інфільтраційне живлення (розвантаження), яке надходить на перший від поверхні 
водоносний горизонт, приймається у вигляді результуючої балансової величини, усередненої за 
певний розрахунковий інтервал часу. 

При дотриманні вказаних передумов фільтрація у взаємодіючих поверхово 
розташованих основних горизонтах описується наступною системою рівнянь:    
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Фільтраційний процес, який описується наведеною системою рівнянь, визначається 
параметрами і граничними умовами області фільтрації. 

При розв`язанні задач стаціонарної фільтрації права частина рівняння системи 
дорівнюватиме нулю. 

Перше рівняння в системі є нелінійним. Однак при розгляді задач оцінки запасів до 
розрахунку, як правило, приймаються середні значення провідності за певний інтервал часу, 
внаслідок чого це рівняння стає лінійним.  

Аналогічним чином може бути реалізована напірно-безнапірна фільтрація при 
частковому осушенні водоносних горизонтів - як живлячих, так і експлуатованих. 

У наш час при використанні для оцінки експлуатаційних запасів підземних вод 
математичного моделювання розв`язання наведеної системи рівнянь при заданих граничних 
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умовах і параметрах геофільтраційної моделі здійснюється із застосуванням комп`ютерних 
технологій. 

При необхідності може бути врахована горизонтальна фільтрація і ємність у 
слабопроникних шарах, які розділяють водоносні горизонти, шляхом представлення їх у 
вигляді системи взаємопов`язаних між собою горизонтальних шарів, тобто збільшенням числа 
рівнянь у системі. 

При цьому в разі необхідності горизонтальна провідність може бути прийнята нульовою, 
тоді в роздільних слабопроникних шарах реалізується пружний режим за схемою вертикальної 
фільтрації. 

Може бути також врахована зміна гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів і 
слабопроникних шарів (водопровідності, вертикальної гідропровідності, ємності) шляхом 
задавання їх усереднених значень за певний інтервал часу у відповідності до заданого закону їх 
зміни. 

Взаємозв`язок підземних вод із поверхневими реалізується граничними умовами 
першого або третього роду, водовідбір та інші антропогенні джерела збурення (водовідливи, 
дренажі тощо) реалізуються як джерела і стоки умовами другого роду, а при заданому 
(постійному або змінному) напорі - першого.  

Таким чином, у результаті розв`язання системи рівнянь (8.1) можуть бути не лише 
визначені зниження рівня у водозабірних спорудах або інших точках експлуатованого 
водоносного горизонту, які характеризують депресійну поверхню і взаємодію водозабірних 
споруд, але й охарактеризована просторово-часова структура фільтраційних потоків у всіх 
шарах, які моделюються, і баланс забезпеченості водовідбору різними джерелами формування. 

Математичне моделювання дозволяє по суті одночасно виконувати розв`язання трьох 
завдань оцінки експлуатаційних запасів, перерахованих у гл.4 (оцінка забезпеченості або 
балансу водовідбору, розрахунок продуктивності водозабірної споруди, розрахунок взаємодії з 
іншими водозабірними спорудами). Крім того, моделювання дозволяє дати оцінку змін у часі 
величини і співвідношення балансових складових водовідбору, а також отримати вихідні дані 
для прогнозу зміни якості підземних вод і впливу експлуатації підземних вод на оточуюче 
середовище. 

У наш час використовується два способи розв`язання задач з оцінки експлуатаційних 
запасів на математичних моделях: 1) з побутовими початковими умовами розподілу напорів, 
живлення і розвантаження підземних вод (розв`язок у напорах); 2) з нульовими початковими 
умовами (розв`язок у зниженнях рівня). 
 
Література [1, 2, 3, 4] 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Якими основними перевагами характеризується метод математичного моделювання 
перед аналітичними методами?  

2. Чим відрізняються регіональні і локальні математичні моделі і як вони пов`язуються 
між собою? 

3. Які зміни можуть вноситися до моделі, отриманої в результаті розв`язання 
обернених задач при прогнозних розрахунках? 

Література [1, 2, 3] 
 
ТЕМА 2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ 
ПІДЗЕМНИХ ВОД У ТИПОВИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ. 
 
Лекція 1. Родовища підземних вод. Їх типізація і групування. – 2 година. 
План лекції:  

 Принципи і особливості типізації родовищ підземних вод.  
 Принципи формування родовищ за складністю гідрогеологічних умов.  
 Характеристика родовищ різних груп складності. 
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Незважаючи на багатофакторність і складність, формування ЕЗПВ має детермінований 
характер. Між основними факторами, які обумовлюють формування ЕЗПВ і режим 
експлуатації, є чітко виражені причинно-наслідкові зв`язки, що знаходять відображення в 
основних закономірностях формування ЕЗПВ. Це дозволяє виконувати типізацію родовищ 
підземних вод на основі сукупності факторів, які визначають принципові особливості 
формування ЕЗПВ та їх основні закономірності в різних гідрогеологічних умовах. 

Багатофакторність умов формування експлуатаційних запасів підземних вод зумовила 
численні класифікації і типізації родовищ підземних вод, які враховують різні аспекти 
формування запасів. Неоднозначність трактування поняття про родовища підземних вод і 
принципів їх обмеження визначила і різні підходи до такої типізації (Г.М.Каменський, 
М.І.Плотніков, Л.С.Язвін, Б.В.Боревський, С.Ш.Мірзаєв, М.І.Дробноход, О.В.Сухопольський і 
багато інших). 

Дійсно, в основу типізації можуть бути покладені найрізноманітніші ознаки. Можна 
типізувати родовища за джерелами формування, будовою геологічного розрізу, неоднорідністю 
фільтраційних властивостей, гідрохімічними умовами, ступенем антропогенного впливу тощо. 
Встановивши ієрархію ознак, можна далі виділити серед родовищ типи, підтипи, види тощо. 
При такому підході, як правило, втрачається сукупна уява про комплекс ознак, які визначають 
синергетичну спільність умов формування ЕЗПВ родовищ того чи іншого типу. 

 
        Основні типи родовищ питних і технічних підземних вод 
 

Індекс 
типу 

Тип родовища Індекс 
підтипу 

        Підтип родовища 

І        У річкових долинах (на      1-А        Рівнинних річкових долин 
          прибережних ділянках)      1-Б        Гірських річкових долин 
 
ІІ       В артезіанських басейнах   П-А       Платформених областей 
                                                        П-Б       Міжгірних западин і передгірних прогинів 
                         
ІІІ      У конусах виносу               Ш-А      Передгірних шлейфів 
          (субаеральні дельти)          Ш-Б      Внутрігірних западин 
 
ІУ      В обмежених за площею   ІУ-А      У тріщинно-карстових і тріщинних колекторах 
          структурах                                         
                                                       ІУ-Б      У рихлоуламкових колекторах: 
                                                       ІУ-Б1     у накладених молодих депресіях 
                                                       ІУ-Б2     у похованих річкових долинах 
 
V       У басейнах і потоках          У-А       Тріщинно-карстових масивів 
         ґрунтових вод                       У-Б       Зон екзогенної тріщинуватості 
                                                        У-В       Піщаних масивів: 
                                                        У-В1      пустель і напівпустель 
                                                        У-В2          зандрових рівнин 
                                                        У-В3     алювіальних і алювіально-проалювіальних рівнин 
                                                                    (широких річкових терас) 
 
                                                        УІ    у басейнах субнапірних вод міжморенних відкладів 
          
                                                        УП       у потоках тріщинно-жильних вод 
         
                                                 УШ   у таліках області поширення багаторічномерзлих порід 
                                                                                    
Головним принципом запропонованої типізації є сукупне відображення в назві загальної 

специфіки родовищ кожного типу і підтипу. При цьому загальною основою для виділення 
кожного типу і підтипу є не формальна ієрархічна структура обліку і розміщення за відносною 
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“питомою вагою” основних факторів, які визначають закономірності та умови формування 
ЕЗПВ, а їх сукупність, яка характеризує головні відмінні риси родовищ. 

Не всі типи та підтипи родовищ мають однакове значення та поширення. В умовах 
України деякі з посеред них взагалі відсутні (наприклад, родовища в таліках багаторічної 
мерзлоти) або територіально поєднуються (наприклад, родовища в тріщинно-карстових і  
тріщинних колекторах, тріщинно-карстових масивів, зон екзогенної тріщинуватості та в 
потоках тріщинно-жильних вод). 

Оцінка складності гідрогеологічних умов має визначальне значення щодо завдань із 
необхідної вивченості того чи іншого родовища (ділянки). 

Складність родовищ різних типів визначається характером залягання і будови 
водоносних горизонтів, особливостями джерел формування експлуатаційних запасів підземних 
вод, гідрохімічної та геологоекологічної обстановки, мінливістю потужності і фільтраційних 
властивостей водовмісних порід, а також геолого-технічними умовами експлуатації. 

Однорідні пласти звичайно складені піщаними, гравійно-піщаними і рівномірно 
тріщинуватими породами із спокійними умовами залягання; неоднорідні - нерівномірно 
тріщинуватими і закарстованими породами, а також у ряді випадків валунно-гравійно-
галечниковими відкладами з різнозернистим за складом заповнювачем; дуже неоднорідні - 
надто нерівномірно тріщинуватими і закарстованими породами. Останні поширені в складчатих 
областях і в межах древніх кристалічних щитів. 

Продуктивні водоносні горизонти і комплекси родовищ із простими гідрогеологічними 
умовами характеризуються однорідними фільтраційними властивостями, із складними - 
неоднорідними, з дуже складними - дуже неоднорідними. 

Складність екологічної обстановки визначає можливість прогнозування її зміни під 
впливом водовідбору. 

Складність геологічної будови та гідрогеологічних умов родовищ (ділянок) підземних 
вод визначається такими критеріями: характером залягання і будови водоносних горизонтів, 
особливостями формування експлуатаційних запасів підземних вод і гідрохімічної обстановки, 
мінливістю потужності і фільтраційних властивостей водовмісних порід, а також геолого-
технічними умовами експлуатації родовища, водогосподарськими і еколого-геологічними 
умовами. 

З урахуванням цього, родовища (ділянки) питних і технічних підземних вод, які 
передбачаються для розробки окремими водозаборами, поділяються на три групи: 

Перша група. Родовища (ділянки) з простими гідрогеологічними, водогосподарськими, 
еколого-геологічними і гірничо-геологічними умовами, які характеризуються спокійним 
заляганням водоносних горизонтів, витриманою потужністю та однорідними фільтраційними 
властивостями водовмісних порід, простими гідрохімічними умовами. Основні джерела 
формування запасів підземних вод та їх зміни при експлуатації можуть бути кількісно визначені 
в процесі розвідувальних робіт. Можливе проведення обґрунтованого прогнозу впливу 
водовідбору, що планується, на довкілля. Розвідувальні роботи та освоєння запасів можливі без 
застосування спеціальних технологій, що потребують великих витрат, або недостатньо 
опрацьованих технологій. 

Друга група. Родовища (ділянки) зі складними гідрогеологічними, водогосподарськими, 
еколого-геологічними і гірничо-геологічними умовами, які характеризуються складністю 
геологічної будови, значною мінливістю потужностей і неоднорідністю фільтраційних 
властивостей водовмісних порід, складними гідрохімічними умовами, за яких можливі зміни 
якості води можуть бути встановлені наближено розрахунковим шляхом. Частина джерел 
формування експлуатаційних запасів підземних вод та їх зміни під час експлуатації 
визначається надійно, а частина може бути встановлена наближено. Можлива оцінка змін 
деяких умов навколишнього природного середовища. Застосування спеціальних технологій під 
час розвідки запасів необхідне в обмежених обсягах. 
           Третя група. Родовища (ділянки) з дуже складними гідрогеологічними, 
водогосподарськими, еколого-геологічними і гірничо-геологічними умовами, які 
характеризуються дуже складною геологічною будовою, обмеженим (осередковим) 
поширенням водоносних горизонтів, великою мінливістю потужностей і фільтраційних 
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властивостей водовмісних порід, дуже складними гідрохімічними умовами, за яких можливі 
зміни якості води та впливу водозабору на довкілля можуть бути передбачені тільки на підставі 
аналізу загальної гідрогеологічної і водогосподарської обстановки або за аналогією з подібними 
родовищами, що експлуатуються. Джерела формування запасів підземних вод можуть бути 
оцінені лише наближено. Проведення розвідувальних робіт можливе лише за умови 
застосування спеціальних технологій, що потребують великих витрат(довготривалі 
відкачування, глибокі свердловини складної конструкції, унікальне обладнання, 
променеподібні водозабори). До цієї самої групи належать родовища, які потребують штучного 
поповнення запасів підземних вод. 

Література [1, 2, 3, 4] 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

4. Як Ви уявляєте собі “образ родовища” будь-якого типу?  
5. Для яких типів родовищ використовується методика оцінки ЕЗПВ, розроблена для 

родовищ у річкових долинах? 
Література [1, 2, 3] 

 
Лабораторна робота № 1  (4 год.) 

Тема 
Розрахунок водозабору в умовах пласта-полоси. 

План 
1. Загальні відомості про пласт-полосу; 
2. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в умовах пласта-полоси; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
 

Лекція 2. Особливості формування та оцінка експлуатаційних запасів підземних вод. – 2 
години. 
 
План лекції:  

 Загальні принципи розрахунку. 
Розрахунки водозабірних споруд для оцінки експлуатаційних запасів підземних вод 

полягають або у визначенні продуктивності (витрати) цих споруд при заданій величині 
зниження рівня води, або у визначенні рівня при прийнятому значенні продуктивності (витрати) 
водозабірних споруд.   

У практичних розрахунках використовуються обидві модифікації. Для встановлення 
можливості забезпечення заданої потреби у воді, що випливає із замовлення споживача, 
розраховується величина зниження рівня. При визначенні величини відбору води в розрахунках 
має бути задане зниження рівня.  

Якщо розрахунки виконуються при відомому значенні витрати, то остання приймається 
або постійною, або такою, що змінюється за певним законом. При заданому зниженні його 
величина переважно приймається постійною і такою, що дорівнює допустимому зниженню на 
кінцевий термін експлуатації водозабору. Постійність заданого зниження визначається 
режимом або способом експлуатації (самовилив свердловин, використання відцентрових 
насосів з обмеженою величиною підйому води тощо). Іноді розрахунки можуть виконуватися і 
за умови заданої зміни в часі зниження рівня. 

Зазначені умови розрахунку водозабірних споруд можуть бути представлені в такому 
вигляді: 

1) Q = f(t), часто Q = const; 
2) ІІS = f(t),  часто S = const. 
Водозабірні споруди переважно являють собою системи свердловин, у зв`язку з чим у 

даному розділі розглядаються розрахунки саме таких водозаборів. У залежності від конкретних 
умов ці розрахунки можуть бути виконані, враховуючи роботу кожної конкретної свердловини, 
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або шляхом заміни реальної системи розташування свердловин узагальненою системою 
(“великим колодязем”). 

Для розрахунку водозабірних споруд при заданому постійному їх дебіті з урахуванням дії 
кожної конкретної свердловини  основною є узагальнена формула: 

                                S Q
km

Rp
ñóì

i i
i

n



4 1

 ,                                       

де Sp  - розрахункове зниження рівня;  Qсум  - сумарний дебіт водозабірних споруд;   km  - 

водопровідність пласта (k - коефіцієнт фільтрації,  m - потужність);    i
i

ñóì

Q
Q

  (Qi  - дебіт і-тої 

свердловини водозабору (і=1,2,3,...,п) (рис.26); Ri  - фільтраційний (гідравлічний) опір при 
роботі і-тої свердловини, який залежить від геометрії меж пласта, умов на межах, 
гідрогеологічних параметрів, відстані між свердловинами та інших факторів. Величина  Sp  
принципово має бути розрахована в кожній водозабірній свердловині. 

Формула справедлива для напірних водоносних горизонтів, але може використовуватися 
і при розрахунках водозаборів у безнапірних і напірно-безнапірних горизонтах, якщо 
розрахункове зниження рівня не перевищує 20% потужності водоносного горизонту. У цьому 
випадку водопровідність безнапірних пластів приймається як kh0 (h0  - початкова потужність 
безнапірного горизонту). В інших випадках для розрахунків застосовуються формули для 
безнапірної і напірно-безнапірної фільтрації, які випливають із відповідних формул для 
напірної фільтрації шляхом таких замін: 

для безнапірних горизонтів 
                                                        2mSp = ho

2 - h2 = (2h0 - Sp )Sp ;                                       
 для напірно-безнапірних горизонтів 

                                                  2mSp = m (2Ho - m) - h2,   
                                               З урахуванням формул (7.2) і (7.3) розрахункові залежності 

для зниження рівня, що випливають із (7.1), матимуть вигляд: 
а) для безнапірного горизонту 
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б) для напірно-безнапірного горизонту 
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Формули для розрахунку взаємодіючих свердловин отримані на основі відомого з курсу 
динаміки підземних вод принципу суперпозиції. Як видно з цих формул, при врахуванні 
взаємодії свердловин гідравлічні опори (Ri ) додаються. У практичних розрахунках принцип 
суперпозиції звичайно використовується в іншій модифікації, коли зниження рівня підземних 
вод в умовах взаємодії розраховується як сума знижень від дії кожної свердловини при її роботі 
без урахування взаємодії. У цьому випадку: 

                                          S Sp i
i

n



 ,

1

                                                           

   де  Si  - зниження рівня в розрахунковій свердловині від і-тої (і=1,2,3,...,п) взаємодіючої 
свердловини водозабору. 

Величина  Si , що входить до, у цих випадках розраховується за формулами, які за умов 
одиночної свердловини набувають відповідно вигляду: 
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    де  Qi  - дебіт і-тої (і=1,2,3,...,п) свердловини, від роботи якої розраховується зниження рівня у 
свердловині, що розглядається. 
Література [1, 2, 3, 4] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. В яких умовах, складних чи простих, більш повно проявляються характерні риси 
родовищ кожного типу?   

2. Які особливості формування ЕЗПВ характерні для окремих типів родовищ і 
впливають на методику їх оцінки? 

Література [1, 2, 3] 
 

Лабораторна робота № 2  (4 год.) 
Тема 

Розрахунок водозабору в умовах пласта-кола. 
План 

1. Загальні відомості про пласт-коло; 
2. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в умовах пласта-кола; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Лекція 3. Родовища підземних вод в річкових долинах; артезіанських басейнах. – 2 години. 
План лекції:  

 Родовища підземних вод у річкових долинах. 
 Родовища підземних вод в артезіанських басейнах 

Родовища підземних вод в річкових долинах є одним з основних типів родовищ, які 
використовуються для водопостачання. Продуктивність водозабірних споруд тут може досягати 
сотень тисяч м3/доб. У цих умовах часто постає питання про доцільність відбору підземних вод 
замість поверхневих, що визначається в багатьох випадках високою каламутністю поверхневих 
вод порівнянно з підземними і трудомісткістю їх очистки, відсутністю умов для будівництва 
водосховищ при необхідності річного і багаторічного регулювання поверхневого стоку, 
значним уповільненням надходження забруднень до водоносних горизонтів навіть в умовах 
тісного гідравлічного зв`язку підземних і поверхневих вод. 

Особливості умов формування ЕЗПВ визначаються: а) геолого-гідрогеологічними 
умовами; б) геоморфологією долини; в) гідрологічним режимом водотоків і водоймищ, які 
обумовлюють забезпеченість відбору підземних вод. 

Для   п і д т и п у   1 - А   характерні широкі долини, відносно витримані умови залягання 
пластів та їх фільтраційні властивості в межах окремих геоморфологічних елементів, відносно 
сталий зв`язок підземних і поверхневих вод, сповільнена руслоутворююча діяльність до 
експлуатації, розвантаження підземних вод у річку на всьому протязі родовища. 

Для   п і д т и п у  1 - Б   характерні вузькі долини чотковидної форми; неоднорідність і 
просторова анізотропія фільтраційних властивостей водовмісних порід; чергування ділянок 
розвантаження підземного стоку з ділянками поглинання річкового стоку; значна мінливість 
параметрів взаємозв`язку підземних і поверхневих вод у часі і вздовж річки; активна 
руслоутворююча діяльність; висока динамічність поверхневого стоку за короткі проміжки часу; 
великі повздовжні нахили долин; водозабірні споруди впродовж року працюють в режимі 
спрацювання - поповнення ємнісних запасів; залежність параметрів, які визначають пропускну 
спроможність русла, від величини стоку та їх помітне погіршення при зменшенні останнього; 
відрив рівня підземних вод від річки в меженний період. 

У долинах рівнинних річок робота водозабірних споруд у режимі спрацювання-
поповнення запасів відбувається, як правило, у зв`язку з пересиханням або перемерзанням 
русел. 

Перераховані особливості мають враховуватися при побудові природних 
гідрогеологічних моделей родовищ, їх перетворенні в геофільтраційні. 
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Важливе значення для схематизації гідрогеологічних умов родовищ у річкових долинах і 
методики оцінки ЕЗПВ має будова розрізу під руслом річки, а у водоносних горизонтах великої 
потужності - інтервал встановлення фільтра. 

Можна виділити такі характерні типи будови розрізу, які визначають можливості 
залучення поверхневого стоку при експлуатації водозабірних споруд і умови поповнення 
запасів: 

1) однопластовий - продуктивний водоносний горизонт є приуроченим до алювіальних 
(іноді корінних) утворень, що безпосередньо прорізані руслом річки; 

2) двопластовий - продуктивний водоносний горизонт відокремлений від русла річки 
слабопроникним шаром; 

3) двопластовий - продуктивний горизонт, як правило, у корінних породах є відділеним 
від русла річки алювіальними відкладами; 

4) трипластовий - водоносні горизонти в алювіальних і корінних утвореннях розділені 
слабопроникними відкладами. 

Більш складні (багатопластові) схеми будови розрізу при геофільтраційній схематизації 
можуть бути зведені до одного з перерахованих. 

В однопластових розрізах необхідно враховувати співвідношення потужності 
водоносного горизонту і відстані водозабірної споруди від русла річки. За цією ознакою можна 
виділити водоносні горизонти: а) з відносно невеликою потужністю, коли вертикальною 
складовою потоку в пласті можна знехтувати; б) з відносно великою потужністю водовмісних 
порід і різко недосконалим врізом русла, коли втрати напору при вертикальній фільтрації в 
пласті вимагають спеціального врахування; до цього типу можуть бути віднесені і 
складношаруваті розрізи. 

Для долин рівнинних річок характерні однопластові розрізи невеликої потужності, дво- 
або трипластові розрізи, для гірських - однопластові великої потужності і складношаруваті 
(багатопластові). 

Серед родовищ у річкових долинах за співвідношенням величин водовідбору і 
поверхневого стоку, який забезпечує цей відбір, виділяють два види: 

а) експлуатаційні запаси повністю забезпечені поверхневим стоком на протязі всього 
періоду експлуатації; 

б) у меженний період або на протязі циклу маловодних років поверхневий стік у річці 
відсутній або не забезпечує належну витрату водозабірної споруди внаслідок недостатньої 
величини витрати річки чи обмеженої пропускної спроможності русла; на протязі цього періоду 
експлуатаційні запаси повністю або частково формуються за рахунок осушення алювіальних 
відкладів, а потім у період повеней відбувається поповнення спрацьованих ємнісних запасів. 

Родовища підземних вод в артезіанських басейнах, як і типу 1, широко розповсюджені та 
інтенсивно експлуатуються діючими водозабірними спорудами. Їх продуктивність досягає 
десятків і сотень тисяч м3/доб. 

Головною відмінною рисою цих родовищ є провідна роль процесів перетікання у 
формуванні ЕЗПВ. 

Особливості умов формування ЕЗПВ визначаються: а) шаруватою будовою розрізу, б) 
наявністю декількох продуктивних водоносних горизонтів і ярусної системи їх експлуатації,  в) 
гідравлічним взаємозв`язком водоносних горизонтів між собою через слабопроникні пласти, 
який визначає участь грунтових і поверхневих вод у формуванні експлуатаційних запасів,  г) 
значними площами поширення продуктивних водоносних горизонтів,  д) великими розмірами і 
глибиною депресійних воронок. 

Внаслідок великих розмірів депресійних воронок у багатьох випадках має місце досить 
активна взаємодія водозабірних споруд, що вимагає при оцінці ЕЗПВ окремих розвіданих і 
експлуатованих родовищ (ділянок) враховувати і регіональний водовідбір. Тому, як правило,  
оцінка або переоцінка ЕЗПВ на конкретних родовищах має виконуватися на тлі регіональної 
оцінки, поєднуючи системи дрібномасштабних (регіональних) і крупномасштабних (локальних) 
моделей. 

У зв`язку з великими розмірами областей впливу водозабірних споруд при побудові 
гідрогеологічних моделей родовищ підземних вод велике значення мають виявлення і 
врахування закономірностей мінливості основних факторів формування запасів (потужності і 
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гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів і слабопроникних пластів, модулів  
інфільтраційного живлення тощо). 

За сукупністю основних факторів формування ЕЗПВ родовища в артезіанських басейнах 
поділяються на два підтипи: 

а) родовища в артезіанських басейнах платформеного типу (підтип П-А), 
б) родовища в артезіанських басейнах міжгірних западин і передгірних прогинів (підтип 

П-Б). 
Родовища цих підтипів, хоча і характеризуються принципово загальними умовами 

формування ЕЗПВ, відрізняються перш за все закономірностями мінливості ряду основних 
факторів їх формування, які мають знаходити відображення в гідрогеологічних моделях, що 
використовуються для оцінки запасів. 

Для родовищ підтипу П-А характерні відносна витриманість розповсюдження основних 
водоносних горизонтів  і слабопроникних пластів (багатопластові водоносні системи), невеликі 
нахили природного потоку і незначна роль так званих регіональних областей живлення в 
краєвих частинах басейну у формуванні ЕЗПВ їх центральних частин; у цілому невисокі 
фільтраційні властивості слабопроникних пластів, що визначають утруднений зв`язок напірних 
вод продуктивних горизонтів між собою, з грунтовими і поверхневими водами; схематизація 
розрізу обумовлена чергуванням водоносних і слабопроникних пластів. 

Для родовищ підтипу П-Б характерна складношарувата будова розрізу, де має місце 
незакономірне чергування водоносних і слабопроникних пластів, їх досить часте 
виклинювання. Це забезпечує кращі умови взаємозв`язку напірних водоносних горизонтів між 
собою, з ґрунтовими і поверхневими водами; досить великі нахили природного потоку свідчать 
про значні динамічні ресурси, які формуються в місцях виходу пластів на поверхню в крайових 
частинах басейнів внаслідок поглинання поверхневого стоку. 

Для родовищ П типу характерне погіршення умов живлення, зміна хімічного складу і 
мінералізації підземних вод у міру занурення водоносних горизонтів, що обумовлює тут 
природну гідрохімічну зональність. 

 
Література [1, 2, 3, 4, 10] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Для яких типів родовищ використовується методика оцінки ЕЗПВ, розроблена для родовищ у 
річкових долинах?   

2. Специфічні особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод родовищ в річкових 
долинах; методи оцінки? 

Література [1, 2, 3] 
 

Лабораторна робота № 3  (4 год.) 
Тема 

Розрахунок водозабору в умовах пласта-кута. 
План 

1. Загальні відомості про пласт-кут; 
2. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в умовах пласта-кута; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Лекція 4. Родовища підземних вод в конусах виносу; басейнах та потоках ґрунтових вод. – 
1 година. 
План лекції:  

 Родовища підземних вод в конусах виносу. 
 Родовища підземних вод в басейнах та потоках ґрунтових вод. 

Конуси виносу, які часто називають також субаеральними або наземними дельтами 
річок, формуються в результаті накопичення алювіально-пролювіальних осадів, які виносяться 
гірськими річками на передгірні рівнини, у міжгірні та внутрігірні западини. На передгірних 
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рівнинах і в крупних міжгірних западинах конуси виносу окремих річок, внаслідок злиття, 
утворюють передгірні шлейфи. 

У рельєфі конуси виносу являють собою нахилені рівнини, поверхня яких знижується в 
напрямку від гір до рівнини і від центральних частин конусів до периферичних, утворюючи так 
звані міжконусні зниження в передгірних шлейфах. У цих же напрямках відбувається досить 
швидке і закономірне погіршення фільтраційних властивостей водовмісних порід (від тисяч до 
сотень м2/доб) за рахунок зміни більш грубоуламкових валунно-галькових відкладів піщано-
гравійно-гальковими і піщано-суглинистими з одночасним збільшенням піщаних і глинистих 
фракцій заповнювача. Такі закономірності мінливості фільтраційних властивостей призводять 
до природної обмеженості родовищ площею з високими фільтраційними властивостями 
водовмісних порід, з одного боку, і до гідрохімічної в плані зональності, з другого боку. У 
конусах виносу, як правило, виділяються зона поглинання поверхневого стоку, зона транзиту і 
зона виклинювання підземних вод, а також зона внутрішнього занурення поверхневого стоку. У 
зоні поглинання, яка приурочена до головної частини конуса виносу, алювіально-пролювіальні 
відклади представлені потужними (до декількох сотень метрів) гравійно-гальковими 
відкладами. Це - основна область живлення підземних вод за рахунок поглинання річкового 
стоку і значно меншою мірою інфільтрації атмосферних опадів та припливу з корінних порід 
гірського обрамлення. При віддаленні від гір відбувається різке зменшення живлення підземних 
вод і заміщення гравійно-галькових відкладів пісками, суглинками та глинами і розчленування 
єдиного водоносного горизонту на декілька поверхово розташованих горизонтів. 

У другому підтипі формуються так звані підрізані конуси виносу, в яких периферійна 
частина відсутня або практично не виражена, внаслідок чого тут відсутні площі водовмісних 
порід із низькими фільтраційними властивостями. Западини з усіх сторін обмежені скельними 
слабопроникними і глинистими породами гірського обрамлення. Зони розвантаження 
локалізовані і приурочені до нижнього за напрямком нахилу рельєфу і потоку підземних вод 
замиканню западин. Ширина зони виклинювання підземних вод на родовищах підтипу Ш-А 
може досягати декількох кілометрів. Внаслідок цього частка розвантаження випаруванням на 
родовищах підтипу Ш-Б практично відсутня. 

Таким чином, родовища підтипу Ш-Б, зберігаючи всі особливості будови водомісних 
товщ і формування динамічних запасів підземних вод, що є властивим для конусів виносу, за 
особливостями планових меж продуктивних водоносних горизонтів подібні до родовищ в 
обмежених за площею структурах. 

Гідрохімічні умови цих родовищ звичайно сприятливі, однак захищеність від 
забруднення слабка. Експлуатація підземних вод конусів виносу призводить до зникнення 
джерел, зменшення випарування. 

Основними джерелами формування ЕЗПВ на родовищах у конусах виносу є природні 
динамічні запаси. У багатьох випадках за своєю ємністю конуси виносу являють собою 
величезні підземні водосховища, при інтенсивній експлуатації яких у меженний період можна 
значно збільшити водовідбір. 

Основою оцінки ЕЗПВ родовищ цього типу є вивчення всіх прибуткових і витратних 
статей водного балансу та відображення їх у природній гідрогеологічній і геофільтраційній 
моделях родовищ. Оцінка ЕЗПВ звичайно здійснюється гідродинамічними методами. Найбільш 
ефективно і повно всі особливості формування запасів можуть бути враховані на математичних 
моделях, які мають враховувати природну обмеженість продуктивних водоносних товщ, 
характер зони виклинювання, закономірності мінливості фільтраційних властивостей 
водовмісних порід. 

Якщо потреба у воді не перевищує розвантаження в зоні виклинювання, оцінка 
продуктивності водозабірних споруд може бути виконана аналітичними розрахунками. У цьому 
випадку використовується розрахункова схема напівобмеженого пласта з контуром постійного 
напору в зоні виклинювання. 

При наближенні водозабірної споруди до гірського обрамлення, межа останнього 
враховується як межа з постійною витратою. 

У цих випадках розрахунок провадиться за схемою “пласт-смуга” з різнорідними 
межами. При цьому вплив зони  виклинювання може виявитися неістотним. Міжконусні 
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зниження можна розглядати в більшості випадків як непроникні межі, що дозволяє здійснювати 
оцінку запасів кожного конуса виносу в межах передгірного шлейфа автономно.  

При розташуванні водозабірних споруд у головних частинах конусів виносу чи в зоні 
транзиту, де формуються потужні безнапірні потоки підземних вод із великими повздовжніми 
нахилами, на режим роботи водозабірних споруд значно впливає характер потоку. У цих 
умовах для аналітичних розрахунків доцільне використання схеми безнапірного потоку на 
похилому водотриві. Оскільки положення підошви горизонту звичайно виражене нечітко або 
слабовивчене, часто має складний характер, розрахункове положення “похилого водотриву” 
рекомендується приймати паралельним поверхні рівня підземних вод. 

За складністю умов родовища Ш типу здебільшого відносяться до 1 чи П груп. 
Родовища підземних вод в басейнах та потоках ґрунтових вод мають широке 

розповсюдження, у т. ч. і в Україні. Вони характеризуються відносно невеликою величиною 
ЕЗПВ, яка найчастіше буває в межах від декількох тисяч до перших десятків тисяч  м3/доб. 

Головною особливістю цих родовищ є безнапірний характер продуктивних водоносних 
горизонтів, який визначає обмежене поширення депресійних воронок. Тому в більшості 
випадків пласт може розглядатися як необмежений. 

Основними джерелами формування ЕЗПВ родовищ У типу є ємнісні і динамічні запаси, 
які сформувалися як за рахунок інфільтраційного живлення на площі розвитку депресії, так і 
бокового припливу (транзитного підземного стоку). Динамічні запаси в балансі ЕЗПВ можуть 
мати істотне значення при близькому заляганні рівня грунтових вод та інверсії в період 
експлуатації їх природного розвантаження, яке відбувається шляхом випарування і 
транспірації, або розвантаження джерелами у вигляді мочажин і заболоченостей. 

Найбільш характерними для цього типу є родовища, приурочені до піщаних масивів. 
Вони поділяються на три види: 1) у піщаних масивах пустель і напівпустель, у межах яких 
поширені лінзи прісних вод;  2) у відкладах зандрових рівнин; 3) у відкладах широких річкових 
терас. Для всіх указаних видів родовищ загальним є піщаний склад водовмісних порід, їх 
порівняно однорідні фільтраційні властивості і невелика (перші десятки метрів) потужність. 
Експлуатаційні запаси підземних вод цих родовищ здебільшого невеликі (десятки і перші сотні 
л/с). Основною специфічною рисою родовищ 1 виду є складність гідрохімічних умов у плані та 
розрізі і незначна величина динамічних ресурсів, 2 - як правило, добрі умови живлення 
підземних вод, 3 - особливості морфології долини, які визначають умови залягання і 
розповсюдження продуктивного горизонту. В останньому випадку важливою особливістю (на 
відміну від родовищ річкових долин) є віддаленість русла річки від водозабірної споруди. Тому 
поверхневий стік у формуванні ЕЗПВ участі не бере. 

До родовищ цього типу відносяться родовища, що пов`язані з лінзами прісних вод. 
Оцінка ЕЗПВ може виконуватися, як правило, гідродинамічними аналітичними 

методами або методом математичного моделювання. 
Велику увагу тут слід приділяти можливому впливу зниження рівня грунтових вод на 

природні ландшафтні комплекси. 
За складністю гідрогеологічних умов родовища  в піщаних масивах в основному 

відносяться до першої чи другої груп складності. 
 

Література [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. За якими ознаками, не врахованими в розглянутій типізації, можна виконати 
додаткову типізацію, яка дозволяє уніфікувати методику оцінки впливу експлуатації 
на оточуюче середовище?   

Література [1, 2, 3] 
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Лекція 4. Родовища підземних вод в тріщинуватих і закарстованих породах. – 4 година. 
 
План лекції:  

 Родовища підземних вод в тріщинуватих і закарстованих породах. 
Родовища підземних вод цього типу широко розповсюджені в гірських районах та в 

межах древніх кристалічних щитів. Зокрема, велику роль вони відіграють у вирішенні завдань 
водопостачання на території Українського щита. Експлуатаційні запаси цих родовищ 
здебільшого невеликі і складають від декількох тисяч до декількох десятків тисяч метрів 
кубічних на добу. Найбільших значень вони досягають в умовах тріщинно-карстових масивів, 
досягаючи тут ста і більше кубічних метрів за секунду. 

Особливості формування та методики оцінки експлуатаційних запасів підземних вод 
родовищ у першу чергу визначаються характером тріщинної або тріщинно-карстової 
пустотності водовмісних порід, яка практично повсюдно в плані і розрізі має значну 
неоднорідність. Непоодинокі випадки, коли свердловини, що пробурені поруч, розкривають 
породи з істотно відмінною водопроникністю. В ряді районів, де інтенсивно розвиваються 
карстові процеси, підземні води циркулюють по окремих невзаємопов`язаних пустотах. 

Харакетрним є швидке затухання тріщинуватості і закарстованості з глибиною, хоча в 
окремих випадках зони підвищеної тріщинуватості та закарстованості можна зустріти на 
глибині 100...200 м і більше. Ефективна потужність водовмісної зони невелика. 

Важливою особливістю родовищ цього типу є зв`язок більш водозбагачених ділянок, як 
правило, з долинами річок та зонами тектонічних порушень. Інколи такі ділянки локалізуються 
по окремих тріщинах і зонах дроблення, що мають призводити до розриву суцільності потоку. 
В останньому випадку йдеться про родовища тріщинно-жильних вод. 

Підземні води родовищ в тріщинуватих і закарстованих породах здебільшого безнапірні 
або слабонапірні, що потрібно враховувати в розрахунках водозабірних споруд. 

Головну роль у формуванні експлуатаційних запасів відіграють динамічні, рідше 
залучені запаси із поверхневих водотоків. 

Основні труднощі та особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод цих 
родовищ пов`язані зі значною неоднорідністю водовмісних порід. У зв`язку з цим для 
обґрунтування запасів високих категорій виконується оцінка запасів із широким застосуванням 
гідравлічних методів у поєднанні з гідродинамічними, балансовими та методами 
гідрогеологічних аналогів. 

У цих умовах гідравлічні методи застосовуються на базі виявлених у процесі розвідки 
точок для закладання водозабірних свердловин. Для цього часто виконуються не лише дослідні 
а й тривалі дослідно-експлуатаційні відкачування. 

Оцінка забезпеченості ЕЗПВ звичайно ґрунтується на передумові про незмінність умов 
формування запасів при експлуатації порівняно з дослідними даними, що підтверджується 
балансовими розрахунками. Найбільш ефективно забезпеченість ЕЗПВ може бути оцінена 
методом гідрогеологічних аналогів, виходячи з досвіду експлуатації діючих водозаборів. 

Однак тут необхідно відмітити, що в складних умовах родовищ типу, що розглядаються, 
сам доказ аналогічності ділянок, які зіставляються, часто являє собою важке завдання. 

Застосування гідродинамічних методів, передусім методу математичного моделювання, 
ґрунтується на тому, що незважаючи на значну неоднорідність фільтраційних властивостей 
тріщинуватих порід, у тріщинуватій зоні утворюється єдина гідравлічна система і в розрахунках 
їх водопровідність і рівнепровідність (п`єзопровідність) може розглядатися як ефективна, а 
неоднорідний пласт зводиться до еквівалентного однорідного. Фактична планова 
неоднорідність враховується перш за все при розташуванні точок закладання експлуатаційних 
свердловин. Реальний характер неоднорідності тріщинуватих та закарстованих порід, що існує 
в природі, нам невідомий. За даними загальногеологічних і геофізичних досліджень можна 
отримати лише орієнтовне уявлення про окремі елементи структури неоднорідності (зони 
розломів, долини річок, вододільні області тощо). 

Представницьке вирішення завдань геофільтраційної схематизації тріщинуватого 
середовища можливе на основі цілеспрямованого проведення та інтерпретації дослідно-
фільтраційних робіт з урахуванням результатів геологічних та геофізичних досліджень. 
Найважливішим питанням при цьому є виділення розрахункових елементів структурної 
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неоднорідності, кожний з яких має бути охарактеризованим ефективними (узагальненими) 
розрахунковими гідрогеологічними параметрами. 

Якщо ЕЗПВ забезпечується транзитним стоком річок, водозабірні споруди носять 
інфільтраційний характер, однак їх продуктивність визначається наявністю достатньої кількості 
свердловин, які розкривають зони з підвищеною водозбагаченістю. Розрахунки цих свердловин 
виконуються гідравлічним методом для умов усталеного режиму фільтрації. 

На ряді родовищ відмічаються зосереджені виходи джерел, які можуть експлуатуватися 
як прямими каптажами, так і свердловинними водозабірними спорудами, які забезпечують 
інверсію джерелам. У цих випадках забезпеченість ЕЗПВ оцінюється за джерельним стоком. 

За складністю гідрогеологічних умов родовища цього типу відносяться , як правило, до 
II-Ш груп. 

З урахуванням конкретних умов залягання тріщинуватих і закарстованих порід та 
особливостей поширення зон тріщинуватості і закарстованості, цей тип родовищ може 
набувати ознак інших типів (родовищ в артезіанських басейнах, річкових долинах, обмежених 
структурах тощо). 

Література [1, 2, 3, 4, 6] 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
1. Родовища в басейнах субнапірних вод між моренних відкладів? 
2. Родовища в області поширення багаторічної мерзлоти?   

Література [1, 2, 3] 
 

Лабораторна робота № 4  (4 год.) 
Тема 

Розрахунок водозабору методом узагальненої системи свердловин. 
План 

1. Загальні відомості про метод; 
2. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів методом узагальненої системи 

свердловин; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Лекція 5. Модульна контрольна робота. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

1. Якими основними перевагами характеризується метод математичного моделювання перед 
аналітичними методами?   

2. З допомогою яких принципів може виконуватися типізація родовищ підземних вод?  
3. Виділити загальні риси та особливості формування запасів різних типів родовищ. 

 
Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. Якими основними перевагами характеризується метод математичного моделювання перед 
аналітичними методами?   

2. У чому полягають основні способи оцінки ЕЗПВ на математичних моделях?   
3.  Як обгрунтовується вибір розмірів області фільтрації, яка моделюється?   
4. Чим відрізняються регіональні і локальні математичні моделі і як вони пов`язуються між 

собою?   
5. Охарактеризуйте основне призначення розв`язання обернених задач методом моделювання.   
6. Чим відрізняються принципи розв`язання основних типів обернених задач?   
7. З якою метою оцінюється чутливість моделі до змін різних елементів геофільтраційної 

схеми?   
8. Які зміни можуть вноситися до моделі, отриманої в результаті розв`язання обернених задач 

при прогнозних розрахунках?  
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9.   З допомогою яких принципів може виконуватися типізація родовищ підземних вод?  
10. Для чого потрібна типізація родовищ?  
11. Як Ви уявляєте собі “образ родовища” будь-якого типу? 
12. Що таке складність гідрогеологічних умов родовищ підземних вод?   
13. В яких умовах, складних чи простих, більш повно проявляються характерні риси родовищ 

кожного типу?  
14. Виділити загальні риси та особливості формування запасів різних типів родовищ.  
15. Які особливості формування ЕЗПВ характерні для окремих типів родовищ і впливають на 

методику їх оцінки?  
16. Для яких типів родовищ використовується методика оцінки ЕЗПВ, розроблена для родовищ 

у річкових долинах?  
17. За якими ознаками, не врахованими в розглянутій типізації, можна виконати додаткову 

типізацію, яка дозволяє уніфікувати методику оцінки впливу експлуатації на оточуюче 
середовище? 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. «ОЦІНКА ЕЗПВ У СПЕЦИФІЧНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЗПВ НА ОТОЧУЮЧЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ» 

 
ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД У СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ ЇХ ВІДБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
 
Лекція 6. Особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод в специфічних умовах: 
для зрошення; в умовах штучного поповнення, в районах діючих водозаборів –2 год. 
План лекції:  

 Особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для зрошення. 
 Особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод в умовах штучного 
   поповнення 
 Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод у районах діючих водозабірних споруд 

Основні особливості оцінки ЕЗПВ для зрошення пов`язанні зі специфікою режиму цього 
виду водовикористання. Якщо для водопостачання підземні води експлуатуються безперервно з 
більше чи менше постійною витратою, то для зрошення водозабірні споруди працюють лише у 
вегетаційний період, причому і в цей час їх витрата не залишається постійною. На цьому 
рисунку відображена ситуація, коли водозабірна споруда для зрошення експлуатується 7,5 
місяців, з максимальною витратою - 4 місяці. Решта року водозабір відсутній, відбувається 
повне або часткове поповнення запасів. 

Необхідність врахування переривчастого режиму роботи водозабірних споруд і є 
основною специфічною особливістю їх розрахунку під час оцінки ЕЗПВ для зрошення. При 
роботі водозабірних споруд у необмежених пластах і пластах, обмежених непроникними 
контурами, де основним джерелом формування експлуатаційних запасів є ємнісні запаси, це 
можна здійснити, схематизуючи реальні зміни водовідбору на протязі всього розрахункового 
періоду експлуатації таким чином: приймається, що всі роки, крім останнього, водозабірна 
споруда працює безперервно з однаковою середньорічною витратою, а в останній 
розрахунковий рік враховується фактичний запроектований графік водовідбору. При цьому 
кінець розрахункового періоду співпадає з кінцем часу максимального водовідбору. 

Якщо у формуванні ЕЗПВ істотну роль можуть відігравати динамічні ресурси (природні 
і антропогенні), то в залежності від розмірів родовища підземних вод і схеми розташування 
водозабірних споруд, оцінку експлуатаційних запасів в умовах переривчастого режиму 
водовідбору доцільно виконувати з урахуванням наступних рекомендацій: 

1. Для родовищ дуже великих розмірів, коли водозабірні споруди розташовані на 
значних відстанях від контурів розвантаження і коли при експлуатації не виникає додаткового 
живлення (наприклад, за рахунок інфільтрації зрошувальних вод), врахування переривчастого 
режиму виконується так само, як і для необмежених пластів, тобто без врахування 
поповнювання ресурсів. 



 21 

2. Для відносно невеликих родовищ при розташуванні водозабірних споруд поблизу зони 
розвантаження підземних вод і при проектному середньорічному дебіті водовідбору, що не 
перевищує поповнюваних ресурсів, розрахунок водозабірної споруди можна проводити за 
схемою напівобмеженого пласта з межею постійного напору за формулою, з використанням у 
складних гідрогеологічних умовах методів математичного моделювання. У тих випадках, коли 
водозабірні свердловини розташовуються у вигляді лінійного ряду вздовж смуги розвантаження 
у вигляді джерельного стоку або випаруванням і остання схематизується як контур постійного 
напору, їх розрахунок можна виконати за відповідними формулами для умов стаціонарного 
режиму. 

3. При розташуванні водозабірних споруд поблизу місць розвантаження і при 
середньорічних дебітах, що перевищують поповнювані ресурси підземних вод, незалежно від 
розміру родовища, оцінку експлуатаційних запасів рекомендується виконувати переважно 
методом математичного моделювання. Наближено розрахунок водозабірної споруди може бути 
виконаний поетапно: а) для тієї частини водовідбору, яка забезпечена середньорічною 
величиною поповнюваних ресурсів, розрахунок виконується за схемою напівобмеженого 
пласта з контуром постійного напору; б) для частини водовідбору, яка перевищує поповнювані 
ресурси, розрахунок виконується так само, як і для умов спрацювання ємнісних запасів у 
необмежених і обмежених пластах. 

Окрім того, для врахування динамічних ресурсів може використовуватися схема 
взаємодіючих водозабірних і нагнітальних свердловин, приймаючи витрату останніх 
рівнозначною величині інверсії в пласт динамічних ресурсів підземних вод, що 
розвантажуються в межах  депресійних вирв. 

Штучне підживлення (поповнення) підземних вод (ШППВ) є одним з основних методів 
охорони підземних вод від забруднення та виснаження.  

Під штучним підживленням слід розуміти спеціальні інженерно-технічні 
міроприємства для здійснення додаткового живлення підземних вод. Деякі дослідники до 
штучного підживлення відносять і випадки роботи берегових (інфільтраційних) водозабірних 
споруд, оскільки в процесі експлуатації відбувається підсилення живлення підземних вод за 
рахунок поверхневих. Це є неправомірним, оскільки в цих умовах ніякі спеціальні роботи для 
підсилення живлення не виконуються. 

Штучне підживлення підземних вод істотно збільшує витрату водозабірних споруд і 
забезпечує при цьому можливість тривалої безперебійної їх експлуатації. 

Штучне підживлення підземних вод може використовуватися для: 
1) збільшення експлуатаційних запасів водоносного горизонту, якщо його динамічні, 

ємнісні та залучені запаси недостатні для задоволення заданої потреби у воді; 
2)  збільшення продуктивності діючих водозабірних споруд; 
3) покращення якості поверхневих вод, що використовуються, і доведення до необхідних 

норм окремих показників якості підземних вод шляхом змішування з поверхневими водами, що 
надходять до водоносного горизонту з установок ШППВ. Такими показниками можуть бути 
загальна мінералізація води, її жорсткість, вміст у воді заліза тощо; 

4) отримання  впродовж усього року води з відносно низькою постійною температурою; 
5) накопичення у водоносному горизонті, що експлуатується, значної кількості води в 

пори року зі значним поверхневим стоком і з наступним її використанням у посушливі періоди 
(або в періоди перемерзання річок). У цих випадках водоносні горизонти використовуються як 
свого роду підземні водосховища, які регулюють поверхневий стік у підземних ємностях; 

6) захисту водоносних горизонтів від забруднення і засолення; 
7) підтримання рівня підземних вод на глибині, яка необхідна для збереження потрібних 

екологічних умов; 
8) скорочення площі відчуження земель для розташування водозабірних споруд та 

організації зони санітарної охорони тощо. 
Штучне підживлення підземних вод може здійснюватися за наявності: 1) потреби в 

штучному підживленні для вирішення перерахованих вище завдань; 2) джерела води для 
штучного підживлення; 3) сприятливих гідрогеологічних умов для інтенсивної фільтрації води 
від споруд ШППВ до водозаборів і (або) накопичення води в пласті-колекторі; 4) сприятливих 
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умов для будівництва та експлуатації споруд ШППВ (зокрема площ для їх розташування, 
подачі води тощо). 

Джерелами штучного підживлення підземних вод в основному є поверхневі води (води 
річок, водосховищ, озер, каналів). При дотриманні необхідних вимог до якості води як джерела 
підживлення можуть бути використані також дренажні води та очищені стічні води. У деяких 
випадках джерелом штучного підживлення служать підземні води інших водоносних 
горизонтів. Води, які використовуються для ШППВ, можуть не відповідати за якістю вимогам 
до води господарсько-питного призначення. У цьому випадку можливість застосування цих вод 
для штучного підживлення пов`язана з тим, що в процесі фільтрації відбувається звільнення їх 
від завислих, а також деяких розчинених речовин, знижується температура і в цілому 
досягається покращення якості води без застосування спеціального дорогого її очищення. 

Найбільш сприятливі умови для штучного підживлення підземних вод створюються в 
районах з теплим і помірним кліматом при експлуатації безнапірного водоносного горизонту, 
складеного добре проникними грунтами, при малих потужностях покривних слабопроникних 
відкладів і відсутності в розрізі витриманих слабопроникних верств, які утруднюють 
фільтрацію води від установок штучного поповнення до водозабірних споруд. 

У практиці гідрогеологічних досліджень часто трапляються випадки, коли розвідка і 
оцінка ЕЗПВ мають проводитися в районах, де є діючі водозабірні споруди. В одних випадках 
це визначається зростанням потреби у воді, в інших - непідтвердженням раніше підрахованих 
запасів підземних вод, що викликає необхідність їх переоцінки, у третіх - необхідністю оцінки 
запасів, якщо водозабірні споруди працюють на незатверджених запасах. 

Оцінка (переоцінка) ЕЗПВ у районах діючих водозабірних споруд має деякі специфічні 
особливості, головною з яких є використання даних про режим їх експлуатації. Аналіз 
порушеного режиму підземних вод у районах водозабірних споруд дозволяє отримати значно 
більшу інформацію про умови формування ЕЗПВ порівняно з результатами розвідувальних 
робіт, оскільки за цих умов утворюються значно потужніші збурення (концентрований відбір 
підземних вод), які продовжуються впродовж багатьох років. 

Інтерпретація даних про режим підземних вод у районах водозаборів дозволяє більш 
обгрунтовано виявити і кількісно оцінити ті джерела формування експлуатаційних запасів, які 
практично не можуть бути встановлені в процесі розвідувальних робіт, і за отриманими даними 
коригувати розрахункову схему і власне переоцінку ЕЗПВ. Використання даних експлуатації 
дозволяє також уточнити гідрогеологічні параметри водовмісних і слабопроникних відкладів. 

У зв`язку з цим спостереження за режимом підземних вод у районах водозабірних 
споруд є одним із найважливіших завдань гідрогеологічних досліджень. 

Ці дослідження являють собою основний зміст експлуатаційної розвідки. 
Аналіз порушеного впливом експлуатації режиму підземних вод дозволяє: 
1. Виконати оцінку (переоцінку) експлуатаційних запасів підземних вод на ділянці 

(ділянках) діючих водозабірних споруд та дати прогноз можливого збільшення водовідбору, 
його збереження чи скорочення. Дані про зміни відбору підземних вод водозабірними 
спорудами, режим рівнів підземних вод, зміни вмісту у воді окремих компонентів хімічного 
складу використовуються шляхом розв`язання обернених задач із застосуванням у складних 
гідрогеологічних умовах методів математичного моделювання для обгрунтування вірогідної 
геофільтраційної та розрахункової моделі родовища. Найважливішим результатом розв`язання 
обернених задач є кількісна оцінка джерел формування експлуатаційних запасів та їх змін у 
часі, а в деяких випадках - в уточненні таких гідрогеологічних параметрів як коефіцієнт 
перетікання, параметрів, що характеризують умови взаємозв`язку підземних і поверхневих вод, 
а також міграційних параметрів.  

У простих гідрогеологічних умовах переоцінку експлуатаційних запасів доцільно 
виконувати гідродинамічними методами; у складних - гідравлічними. 

Дані про режим експлуатації діючих водозабірних споруд дозволяють не лише 
визначити величину можливого водовідбору, але й вирішувати інші завдання, що входять до 
оцінки ЕЗПВ, зокрема, оцінити забезпеченість запасів джерелами формування; дати прогноз 
можливих змін якості підземних вод і рекомендації з організації зони санітарної охорони; 
оцінити вплив прогнозного водовідбору на інші водозабірні споруди. Вельми важливими є дані 
по вивченню впливу експлуатації підземних вод на природне середовище (осідання денної 
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поверхні, зниження рівня першого від поверхні водоносного горизонту, активізація карстово-
суфозійних процесів, зміна поверхневого стоку тощо). 

2. Встановити закономірності формування режиму підземних вод в умовах їх 
експлуатації та отримати найбільш вірогідні дані для оцінки ЕЗПВ родовищ (ділянок), які 
знаходяться в аналогічних умовах. 

 
Література [1, 2, 3, 4, 6] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. У чому основна різниця між оцінкою водоприпливів у гірські виробки та їх оцінкою як 
ЕЗПВ? 

2. Які необхідні додаткові дані для розрахунку водозабірних споруд із ШППВ? 
3. Від чого залежить достовірність оцінки ЕЗПВ у районах діючих водозаборів? Якими 

засобами вона може бути підвищена?   
Література [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Лабораторна робота № 5  (4 год.) 

Тема 
Розрахунок водозабору в умовах неоднорідно шаруватих систем. 

План 
1. Загальні відомості про метод; 
2. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в умовах неоднорідно 

шаруватих систем; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 

ТЕМА 4. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ОТОЧУЮЧЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ  

 
Лекція 6. Оцінка впливу експлуатації підземних вод на оточуюче середовище. – 1 година. 
План лекції:  

 Оцінка впливу експлуатації підземних вод на оточуюче середовище. 
 
Оточуюче середовище є одним із факторів, які визначають умови формування ЕЗПВ. У 

свою чергу, воно може зазнавати істотних змін під впливом експлуатації. Прогнозування цих 
змін є одним із завдань оцінки ЕЗПВ. 

Під впливом водовідбору і зниження рівнів в експлуатованих водоносних горизонтах 
може відбуватися зміна гідрогеологічних умов і пов`язаних з ними різних компонентів 
оточуючого середовища в таких основних напрямках: 

1. Зниження рівня грунтових вод, яке може викликати: 
а) пригнічення рослинності, осушення боліт, зміну режиму вологообміну в грунтах; 
б) покращання меліоративного стану грунтів; 
в) осушення колодязів і зменшення стоку джерел; 
г) посилення живлення грунтових вод за рахунок скорочення випарування з їх поверхні і 

транспірації. 
2. Осідання денної поверхні. 
3. Інтенсифікація карстово-суфозійних процесів. 
4. Зміна поверхневого стоку. 
Необхідність прогнозування зазначених явищ вимагає розширення складу вихідної 

інформації, яка отримується в процесі розвідки, а також урахування специфіки цих процесів 
при обгрунтуванні природних гідрогеологічних і геофільтраційних моделей родовищ підземних 
вод. 
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Слід мати на увазі, що вимоги до точності і достовірності прогнозів щодо впливу 
водовідбору на оточуюче середовище можуть бути вищими (наприклад, до зниження рівнів 
грунтових вод під час оцінки меліоративного ефекту під впливом експлуатації), ніж до 
розрахунку експлуатаційних знижень у продуктивному горизонті. 

У наш час методика оцінки змін гідрогеологічних умов і пов`язаних з ними відповідних 
змін різних елементів оточуючого середовища за даними розвідувальних робіт розроблена 
недостатньо. 

Найбільш достовірні прогнозні оцінки можуть бути виконані за даними експлуатації 
діючих водозаборів із наступним широким використанням методу аналогії стосовно до 
родовищ, які розвідуються. 

Перспективним напрямком слід вважати створення опорних полігонів у типових 
гідрогеологічних умовах, на яких у результаті багаторічних стаціонарних спостережень і 
спеціальних цілеспрямованих досліджень можуть бути отримані достовірні фактичні дані для 
прогнозування впливу експлуатації на різні компоненти оточуючого середовища. Тому наведені 
нижче рекомендації слід розглядати як попередні, які вимагають подальшої розробки як у плані 
методики проведення гідрогеологічних досліджень, так і прогнозів, що обгрунтовуються за їх 
даними. 

Найбільш відпрацьовані питання прогнозування змін поверхневого стоку і зниження 
рівня грунтових вод. 

При проектуванні спеціальних досліджень, пов`язаних з прогнозуванням впливу 
експлуатації на зміну гідрогеологічних умов, попередньо треба оцінити можливі масштаби 
процесів, що вивчаються, та ймовірність їх прояву в процесі розвідувальних робіт і під впливом 
експлуатації. 

Принципово прогнозні розрахунки зниження рівня грунтових вод виконуються на дво- 
або багатошарових геофільтраційних моделях при експлуатації одного або декількох 
продуктивних водоносних горизонтів. 

Для прогнозування можуть використовуватися як розрахункові схеми, які приймаються 
для розрахунку водозаборів, так і окремі геофільтраційні схеми, виконані з урахуванням 
особливостей завдання, що вирішується. 

Розрахунки можуть виконуватися: 
а) аналітичними методами в найпростіших умовах однорідних за проникністю, дво- або 

тришарових пластів; 
б) методами моделювання з використанням комп`ютерних технологій; 
в) гідравлічними методами за даними експлуатації чи потужних групових або кущових 

відкачувань з водовідбором, що дорівнює проектному або близьким до нього при досить 
великій кількості спостережних свердловин на верхній горизонт; 

г) методом гідрогеологічних аналогів. 
Аналітичні розрахунки можуть використовуватися лише для орієнтовних оцінок. 

Найточніші результати можуть бути отримані методом математичного моделювання. 

Література [1, 2, 3, 4, 6] 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. В яких гідрогеологічних умовах найбільше можуть проявлятися негативні наслідки 
експлуатації підземних вод? 

2. Які методи прогнозування величини просідання земної поверхні під впливом водовідбору 
найбільш ефективні і чому? 

3. Як впливає в різних умовах внутрішньорічна мінливість річкового стоку на величину його 
скорочення під впливом експлуатації?   

Література [1, 2, 3, 4, 5] 
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Лабораторна робота № 6  (4 год.) 
Тема:  Розрахунок водозабору в умовах річкових долин. 

План 
4. Загальні відомості про річкові долини І та ІІ роду; 
5. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в умовах річкових долин; 
6. Проведення практичних розрахунків. 

 
ТЕМА 5.  РЕГІОНАЛЬНА ОЦІНКА ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД  

 
Лекція 7. Регіональна оцінка прогнозних ресурсів підземних вод. – 4 години. 
План лекції:  

 Особливості методики регіональної оцінки в типових гідрогеологічних умовах. 
 Основні розрахункові моделі та особливості іх інформаційного забезпечення. 
 Картографування прогнозних ресурсів. 

Загальні принципи і методика регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів підземних 
вод вперше були розроблені М.М.Біндеманом і Ф.М.Бочевером у зв`язку зі складанням 
генеральної схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів колишнього СРСР. 
У подальшому при проведенні регіональних оцінок по окремих регіонах принципи і методика 
оцінки удосконалювалися з урахуванням специфічних особливостей формування 
експлуатаційних ресурсів підземних вод у різних природних умовах. 

Методика регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів підземних вод залежить від 
типу поширених на території, яка досліджується, виявлених і потенціальних родовищ 
підземних вод. Для родовищ підземних вод, що мають чіткі геологічні межі та автономні 
джерела формування ЕЗПВ, застосовується методика, принциповою особливістю якої є 
можливість ізольованого (без урахування взаємодії) розгляду кожного ймовірного родовища. У 
тих випадках, коли оцінюються водоносні горизонти родовищ, межі яких проводяться умовно 
(з урахуванням можливості використання земельних ділянок по межах зони санітарної охорони 
або зон поширення вод некондиційного складу тощо), застосовується методика оцінки, яка 
передбачає можливість врахування взаємодії окремих родовищ один з одним. 

Перша група являє собою родовища, що приурочені до невеликих за площею структур, 
обмежених у плані масивів тріщинних і тріщинно-карстових порід, невеликих конусів виносу, 
розділених міжконусними зниженнями, невеликих міжгірних і внутрігірних западин, басейнів 
грунтових вод невеликих піщаних масивів тощо. Сюди ж можуть бути віднесені гірські райони, 
де експлуатація підземних вод здійснюється шляхом каптажу окремих джерел. 

До другої групи звичайно відносяться артезіанські басейни платформ, крупні конуси 
виносу, річкові долини тощо. 

Родовища першої групи виділяються за аналізом геолого-гідрогеологічних умов, 
кліматичних і водогосподарських факторів. При регіональній оцінці ресурсів підземних вод тут 
необхідно за наявними даними та з урахуванням розвіданих родовищ і досвіду експлуатації 
діючих водозабірних споруд встановити, які типи і підтипи родовищ можуть формуватися в 
тому чи іншому районі, і подальший аналіз проводити з метою можливого їх виявлення. 

Для цього виконується комплексний аналіз геолого-гідрогеологічних та фізико-
географічних умов, антропогенної обстановки території, що оцінюється, з використанням 
дешифрування космоаерознімків, даних про морфоструктурну обстановку, гідрографія, 
палеогеографічні умови осадконакопичення, геологічний розвиток, структурно-тектонічні та 
неотектонічні особливості, літолого-фаціальної мінливості водовмісних порід. На базі такого 
аналізу виявляються основні критерії та ознаки, які обумовлюють розташування ділянок 
підвищеної водопровідності, найбільш сприятливих умов живлення підземних вод у природній 
і порушеній експлуатацією обстановці. 

Після виділення можливих родовищ і орієнтовного визначення площ цих родовищ обсяг 
їх експлуатаційних ресурсів наближено може бути визначений за загальним балансом 
підземних вод. Для цього використовуються модулі підземного стоку (модулі динамічних 
запасів підземних вод), а в тих випадках, коли експлуатаційні ресурси можуть формуватися і за 
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рахунок ємнісних запасів, орієнтовні значення коефіцієнта водовіддачі. Балансовим 
розрахунком встановлюються потенціальні експлуатаційні ресурси. 

Основним методом оцінки перспективних експлуатаційних ресурсів виявлених родовищ 
цієї групи є метод гідрогеологічної аналогії. Для використання цього методу для кожного 
виявленого родовища встановлюються родовища-аналоги з подібною геологічною будовою, 
умовами і джерелами формування експлуатаційних ресурсів. У тих випадках, коли ці умови і 
фактори подібні між собою, оцінка перспективних експлуатаційних ресурсів може бути 
виконана за величиною площинного або лінійного модуля експлуатаційних ресурсів (гл.9). 
Якщо в кількісному відношенні будь-які фактори можуть істотно змінюватися (потужність 
водовмісних порід, гранулометричний склад, можливе зниження рівня), до розрахункової 
величини модуля експлуатаційних ресурсів необхідно внести відповідні корективи на підставі 
критеріїв подібності (наприклад, співвідношення  km, S  тощо). При відсутності родовища-
аналога оцінка прогнозних експлуатаційних ресурсів може бути виконана гідродинамічним 
методом, при використанні якого розрахункова схема і гідрогеологічні параметри приймаються 
наближено з аналізу загальної геолого-гідрогеологічної обстановки. 

Загальні перспективні ресурси підземних вод усього гідрогеологічного регіону в умовах, 
коли виявлені передбачувані родовища не взаємодіють між собою, визначаються 
підсумовуванням підрахованих прогнозних ресурсів окремих родовищ. 

Аналітичні розрахунки при оцінці перспективних ресурсів доцільно виконувати у 
відносно простих гідрогеологічних умовах для водоносних горизонтів з витриманими 
фільтраційними властивостями і простими граничними умовами. У складних гідрогеологічних 
умовах, особливо при наявності досить потужного водовідбору і сформованих крупних 
депресійних вирв, доцільно застосовувати методи математичного моделювання. 

Аналіз геолого-гідрогеологічної вивченості і наявність досвіду експлуатації зумовлює 
можливість і необхідність виділення в межах території, яка оцінюється, родовищ підземних 
вод, що характеризуються різним ступенем вивченості. У цих випадках у межах регіону можуть 
бути виділені: а) родовища з розвіданими запасами, де вивченість експлуатаційних запасів 
відповідає категоріям А, В і С1  і де також можуть  бути попередньо розвідані запаси категорії 
С2 ; б) родовища з попередньо розвіданими запасами категорії С2 ; в) ймовірні родовища з 
прогнозними експлуатаційними ресурсами категорії Р. 

Методика регіональної оцінки прогнозних експлуатаційних ресурсів підземних вод 
крупних гідрогеологічних регіонів має свою специфіку в залежності від особливостей  різних 
типів крупних гідрогеологічних структур. 

В артезіанських басейнах платформеного типу регіональна оцінка експлуатаційних 
запасів, як правило, має виконуватися методом математичного моделювання у зв`язку з 
багатошаровою будовою геологічного розрізу. 

Для крупних артезіанських басейнів, де є досвід експлуатації, на початку на 
крупномасштабній моделі розв`язується обернена задача для однієї або декількох обмежених 
площ, для яких шляхом аналізу досвіду експлуатації діючих водозабірних споруд визначаються 
умови формування експлуатаційних ресурсів і уточнюються розрахункові параметри 
водовмісних і слабопроникних відкладів. У подальшому отримані закономірності 
поширюються на всю територію, яка оцінюється, з аналогічними умовами і виконується 
моделювання всього басейну. 

В артезіанських басейнах платформ з досить простими умовами формування ресурсів 
регіональна оцінка може виконуватися аналітичо відповідно до прийнятої схеми розміщення 
родовищ різного ступеня вивченості. З метою розрахунку вся площа, яка оцінюється, 
розбивається на блоки, кількість яких відповідає числу експлуатованих, розвіданих та 
ймовірних родовищ і окремих водозабірних ділянок, тобто площа поширення водоносного 
горизонту покривається рівномірною або нерівномірною мережею водозабірних споруд. 

При виборі відстані між водозаборами в мережі слід виходити з: 1) густоти наявних і 
майбутніх водоспоживачів, міських і сільських населених пунктів; 2) природної обстановки, яка 
визначає умови і можливість розташування майбутніх об`єктів водопостачання (характер 
рельєфу місцевості, заболоченість, наявність родовищ корисних копалин, забудованість тощо); 
3) цільового призначення майбутнього водоспоживача (водопостачання або зрошення). 
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У залежності від перлічених умов ця відстань найчастіше може бути прийнята від 5 до 
25...30 км. У ряді районів можуть бути використані нерівномірні мережі розташування 
водозаборів. 

Дебіт водозабірної споруди, яка працює всередині блоку, буде формуватися за рахунок 
виявлених запасів підземних вод блоку та динамічних і залучених запасів, які припадають на 
його площу. 

Особливості регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів для районів з іншими типами 
родовищ підземних вод: 

У межах конусів виносу водозабірні споруди найчастіше являють собою лінійні ряди, 
розташовані паралельно контуру виклинювання підземних вод в областях з досить високими 
фільтраційними властивостями водовмісних порід. Однак це не виключає, що водозабірні 
споруди можуть бути розташовані по площі у вигляді сітки, крок якої визначається 
гідрогеологічними умовами і схемою розташування існуючих і потенціальних водоспоживачів. 
Тоді розрахунки виконуються так само, як в артезіанських басейнах. При оцінці прогнозних 
ресурсів у цих умовах необхідно враховувати зміни водогосподарської обстановки, що 
плануються. 

Регіональна оцінка прогнозних ресурсів підземних вод родовищ річкових долин має ряд 
особливостей, що пов`язані з розмірами цих долин, умовами взаємозв`язку підземних і 
поверхневих вод. У вузьких річкових долинах при активному зв`язку підземних і поверхневих 
вод, коли впродовж всього періоду експлуатації основним джерелом формування 
експлуатаційних запасів є поверхневий стік, оцінка експлуатаційних ресурсів проводиться 
відповідно до водозабірної споруди, яка являє собою лінійний ряд вздовж річки. У межах 
долини виділяються окремі родовища, межі яких встановлюються з урахуванням забудованості 
території, можливості організації зони санітарної охорони, зміни водопровідності водовмісних 
порід тощо. По кожному родовищу визначаються лінійні модулі прогнозних експлуатаційних 
ресурсів. Їх величина визначається гідродинамічним методом за формулами Маскета-
Лейбензона або Форхгеймера, а також за даними експлуатації. За величиною модуля 
визначаються перспективні експлуатаційні ресурси виділених родовищ підземних вод. 

Якщо гідрогеологічні умови, які визначають інтенсивність залучення поверхневого стоку 
на ділянці діючої водозабірної споруди і родовища, що оцінюється, різні (потужності, склад і 
коефіцієнт фільтрації водовмісних порід, руслових відкладів, досягнуте і можливе зниження 
рівня), то величину лінійного модуля слід корегувати. Визначена величина прогнозних 
експлуатаційних ресурсів має бути співставлена з пропускною здатністю русла річки та 
загальною величиною поверхневого стоку.  

При оцінці прогнозних експлуатаційних ресурсів річкових долин з періодичним або 
обмеженим у меженний період поверхневим стоком у випадку наявності регулюючої ємності 
слід враховувати можливість використання ємнісних запасів у маловодний період за умови їх 
поповнення під час повені. 

Роботи з регулярної оцінки виконуються здебільшого камеральним шляхом; їх найбільш 
відповідальним етапом є підготовка вихідних даних. 

Підготовку вихідних даних і проведення регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів 
підземних вод доцільно проводити в такій послідовності: 

1. Проводиться збір необхідних гідрометеорологічних, геологічних, гідрогеологічних і 
геофізичних матеріалів по території, яка оцінюється. Це - різні геологічні і гідрогеологічні 
карти та розрізи, результати геофізичних робіт, дані розвідки підземних вод і експлуатації 
водозабірних споруд, буріння і випробування свердловин, дані про мінералізацію і хімічний 
склад підземних вод, результати спостережень за режимом підземних вод, джерельним стоком, 
багаторічним режимом річкового стоку тощо. 

2. На підставі аналізу і узагальнення фактичного матеріалу виділяються водоносні 
горизонти, що придатні для водопостачання. Для кожного горизонту будуються карти рівневої 
поверхні, величини напорів над покрівлею, потужності і літології водовмісних і 
слабопроникних роздільних пластів, глибин заляганя горизонтів і статичних рівнів, а також 
гідрохімічні карти. 

3. Збираються дані про гідрогеологічні параметри. При необхідності проводиться 
переінтерпретація цих даних згідно з рекомендаціями, наведеними в гл.5. 
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4. Виконуються гідрогеологічне районування і типізація виділених районів за умовами 
поширення продуктивних водоносних горизонтів і особливостями формування їх 
експлуатаційних ресурсів. При цьому враховується інформація про геологічну будову, зміну 
водопровідності порід у плані і розрізі, ємнісні властивості порід, особливості взаємозв`язку 
водоносних горизонтів між собою, а також з поверхневими водоймищами і водотоками. 

Першоосновою районування є схематизація геолого-гідрогеологічного розрізу території, 
що оцінюється. Це дає можливість виділити райони з різними продуктивними горизонтами і 
різною їх кількістю. Подальша деталізація районування виконується на основі схематизації 
розрізу для виділення водоносних горизонтів (комплексів), що оцінюються. 

На рис.68 наведений приклад такої схематизації розрізу, виконаний для регіональної 
оцінки експлуатаційних ресурсів межиріччя Дністер-Прут, який є західним крилом 
Причорноморського артезіанського басейну. Як бачимо, кожний виделений район (Північна, 
Південна і Центральна частини межиріччя) характеризуються різною будовою розрізу і різною 
кількістю та різним взаємозв`язком горизонтів. Така схематизація визначає всі подальші 
побудови моделі, в тому числі кількість карт водопровідності, напорів тощо і площі 
відповідного картування. 

5. При необхідності виконуються спеціальні гідрогеологічні, бурові, дослідні, геофізичні, 
лабораторні та інші роботи на опорних ділянках, спрямовані на виявлення основних 
принципових особливостей формування експлуатаційних ресурсів у типових районах. 

6. Проводиться оцінка динамічних запасів підземних вод. Для цього можна 
використовувати такі методи: генетичного розчленування гідрографів річок; розрахунку 
витрати потоку за формулами динаміки підземних вод; визначення підземного стоку зі зміною 
меженної витрати річки між двома гідрометричними створами; визначення величини живлення 
за даними спостережень за режимом підземних вод у природних умовах, за величиною 
інфільтрації, джерельного стоку тощо. 

7. Проводиться вибір доцільного методу оцінки прогнозних експлуатаційних ресурсів 
підземних вод і обгрунтування природної гідрогеологічної моделі регіону, що оцінюється. 

8. Для виділення розрахункових районів виконується обгрунтування необхідних 
розрахункових гідрогеологічних паметрів(водопровідності,водовіддачі,п`єзопровідності, 
рівнепровідності, динамічних і залучених запасів, потужності водоносного горизонту, величини 
допустимого зниження рівня води, розрахункового терміну експлуатації водозабірних споруд). 

9. Приймається розрахункова схема розташування водозабірних споруд на площі 
поширення водоносного горизонту. 

10. Виконується підрахунок прогнозних ресурсів підземних вод по ділянках, водоносних 
горизонтах, регіону в цілому. 

11. Оцінюється можлива зміна річкового стоку при експлуатації підземних вод. 
12. Проводиться виділення розвіданих, попередньо оцінених експлуатаційних запасів 

категорій А, В, С1  і С2  та прогнозних ресурсів категорії Р. 

 
Література [1, 2, 3, 4, 6] 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Чим регіональні оцінки експлуатаційних ресурсів відрізняються від локальних оцінок ЕЗПВ? 
2. Що можуть дати додаткові польові дослідження для цілей регіональної оцінки 

експлуатаційних ресурсів? 
Література [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Лабораторна робота № 7  (4 год.) 

Тема 
Розрахунок водозабору в умовах штучного підживлення підземних вод. 

План 
7. Загальні відомості про водозабори зі штучним підживленням підземних вод; 
8. Математичний апарат щодо розрахунку водозаборів в цих умовах; 
9. Проведення практичних розрахунків. 
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ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ МІНЕРАЛЬНИХ, 

ТЕРМАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ВОД  
 

Лекція 8. Особливості оцінки експлуатаційних запасів мінеральних, термальних та 
промислових вод. – 2 година. 
План лекції:  

 Основні поняття з формування та оцінки експлуатаційних запасів. 
 Специфічні особливості оцінки експлуатаційних запасів мінеральних, термальних і 

промислових вод. 
У наш час мінеральні, термальні і промислові води широко використовуються для 

задоволення потреб соціально-економічного розвитку суспільства. 
До мінеральних вод відносяться природні води, які можуть справляти на організм 

людини лікувальну дію, обумовлену підвищеним вмістом окремих терапевтично активних 
компонентів, їх іонно-сольовим чи газовим складом або загальним іонно-сольовим складом 
води. Вимоги до мінеральних вод для внутрішнього (лікувально-питного) застосування 
встановлені ДСТУ 878-93. У відповідності з цим ДСТУ в залежності від мінералізації, наявності 
специфічних (біологічно-активних) компонентів та використання мінеральні питні води 
поділяються на: 1) природні столові; 2) лікувально-столові; 3) лікувально-столові змішаного 
складу. 

Термальні (теплоенергетичні) води - підземні води, придатні для використання як 
джерела тепла та (або) електроенергії. Вони поділяються на власне термальні води і 
парогідротерми (пароводяні суміші, сухий пар). Основним показником для віднесення 
підземних вод до термальних є їх температура. Як правило, до термальних вод відносять 
підземні води з температурою 350С і більше. 

До промислових вод відносяться підземні води, які містять окремі корисні хімічні 
елементи або їх сполуки в кількостях, при яких їх видобування і використання є економічно 
доцільним. До таких корисних елементів та їх сполук відносяться бор, бром, йод, літій, 
германій, цезій, стронцій, рубідій, калійні, натрієві і кальцієві солі тощо. Поряд з поняттям 
“промислові води” використовується поняття “гідротермальна сировина”, яке поєднує всі 
природні води, що можуть служити джерелом для видобування корисних компонентів. У 
подальшому викладені ми будемо користуватися терміном “промислові води”. 

Оцінка експлуатаційних запасів мінеральних, термальних і промислових вод порівнянно 
з прісними водами має ряд специфічних особливостей. 

1. Як правило, водоносні горизонти, які вміщують промислові і термальні води (в 
окремих випадках мінеральні), залягають на великих глибинах і характеризуються високими 
температурами та наявністю розчиненого у воді газу. При їх експлуатації газовий і 
температурний фактори виступають як додаткове джерело енергії, яке сприяє підняттю їх на 
поверхню. Опір, який виникає у водопідйомних трубах при русі води від вибою до устя 
свердловини має протилежний вплив, у результаті чого відбувається втрата гідродинамічного 
напору. 

Вплив  газового  фактору . Під газовим фактором треба розуміти відношення витрати 
газу при атмосферному тиску до відповідної витрати води. У більшості випадків мінеральні, 
термальні і промислові підземні води містять той або інший газ у розчиненому стані.  

При підйомі води по трубах до поверхні землі на певній глибині, яка відповідає тиску 
насичення, газ переходить із розчину у вільний стан. У результаті цього у верхній частині 
свердловин утворюється полегшена газоводяна суміш із меншою густиною, ніж густина 
негазованої води. Завдяки цьому рівень води у свердловинах самочинно підвищується. Це 
підвищення буває настільки значним, що іноді із свердловини має місце самовилив (явище 
газліфту). 

Вплив  температурного  фактору. У багатьох глибоких водоносних горизонтах 
температура води в пластових умовах досягає 1000С і більше. Однак у непрацюючих 
свердловинах, які розкривають такий водоносний горизонт, вода охолоджується до 
температури, що відповідає термічним умовам місцевості. При пуску свердловини температура 
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в ній підвищується, що, в свою чергу, викличе зменшення густини води. За рахунок цього 
зросте стовп води у свердловині порівняно з тим, коли свердловина не працювала. У результаті 
свердловина після включення в роботу починає іноді фонтанувати (явище термоліфту). 
Внаслідок впливу цього явища зниження рівня води у свердловині, виміряне на усті, буде 
меншим, ніж зниження в умовах пластового тиску.  

Вплив  опору  при  русі  води  у  водопідйомних  трубах. При русі води від вибою до устя 
свердловини частина напору втрачається на подолання сил опору, які виникають у результаті 
тертя, пульсації тощо. Внаслідок цього зниження, виміряне на усті, буде більшим порівняно з 
вибійним на величину цих втрат  Sí .  

Врахування впливу газового та температурного фактору, а також втрат напору у 
водопідйомних трубах має особливе значення при визначенні фільтраційних параметрів 
пластів. 

2. Важливою особливістю оцінки експлуатаційних запасів мінеральних, термальних і 
промислових вод є необхідність обґрунтування сталості (або допустимих змін) якості води в 
процесі експлуатації. 

Для родовищ пластового типу, приурочених до артезіанських басейнів, такий прогноз 
можна виконати гідродинамічним методом за залежностями, наведеними в гл.10. При цьому 
слід визначити, що в подібних умовах істотні зміни якості води в тому числі і температури, при 
русі вод некондиційного складу до водозабірної споруди може відбуватися через досить 
тривалий час навіть при близькому розташуванні водозабірної споруди від зони некондиційних 
вод. 

Незрівнянно більше значення мають доведення сталості складу і температури підземних 
вод при оцінці експлуатаційних запасів мінеральних і термальних вод тріщинно-жильних 
структур. У цих умовах поставлене завдання вирішується шляхом проведення тривалих 
дослідно-експлуатаційних відкачувань (випусків), у процесі яких ведуться спостереження за 
іонно-сольовим, газовим складом і температурою води. Оскільки для таких родовищ у багатьох 
випадках має місце залежність режиму підземних вод від гідрометеорологічних факторів, 
дослідно-експлуатаційні відкачування (випуски) мають проводитися в терміни, що охоплюють 
періоди найбільшої і найменшої інтенсивності живлення водоносного горизонту і взагалі 
складати не менше одного року. Тривалі дослідно-експлуатаційні відкачування (випуски) на 
родовищах мінеральних і термальних вод в тріщинно-жильних структурах проводяться не лише 
для оцінки сталості якості води, але й для визначення власне величини експлуатаційних запасів 
гідравлічними методами. Ці родовища, як правило, характеризуються дуже складними 
гідрогеологічними умовами, де гідродинамічні методи неприйнятні. 

При оцінці експлуатаційних запасів термальних вод глибоких водоносних горизонтів у 
ряді випадків необхідно проводити прогноз зменшення температури води при її русі від вибою 
до устя свердловини. У цьому випадку втрати тепла визначаються різними факторами: 
коефіцієнтом тепловіддачі, теплоємністю і густиною термальних вод, діаметром і глибиною 
свердловини, її дебітом. При невеликому дебіті свердловин зміна температури води може бути 
досить істотною. 

3. Родовища промислових і термальних вод звичайно приурочені до глибокозалягаючих 
водоносних горизонтів (до 2...3 км і більше), які вміщують високомінералізовані води або 
розсоли. У зв`язку з цим при експлуатації таких родовищ необхідно вживати ефективних 
заходів щодо утилізації використаних вод. Окрім того, експлуатація проводиться при великих 
зниженнях рівня, які можуть досягати декількох сотень метрів. 

Все це зумовлює необхідність при оцінці експлуатаційних запасів термальних і 
промислових вод проведення техніко-економічного обґрунтування рентабельності експлуатації. 

Кондиції являють собою сукупність економічно обґрунтованих вимог до якості і 
кількості води, технічних умов експлуатації родовища при раціональному використанні надр і 
дотриманні правил охорони оточуючого середовища. При розробці кондицій мають 
враховуватися вимоги Інструкції про зміст і порядок подання на затвердження в ДКЗ техніко-
економічних обгрунтувань кондицій для підрахунку запасів корисних копалин. 

До кондицій для підрахунку запасів термальних і промислових вод обґрунтовуються такі 
показники: середні і мінімальні температури термальної води (пароводяної суміші) або середній 
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і мінімальний вміст основних і супутних корисних компонентів, допустимий вміст шкідливих 
домішків, глибина і конструкція свердловин, максимально допустимі зниження рівнів у них, 
середні розрахункові і мінімально допустимі дебіти свердловин, способи і засоби водопідйому, 
система транспортування води до водоспоживача, узгоджений із замовником розрахунковий 
термін експлуатації водозабірної споруди і режим відбору води в межах цього терміну, способи 
відведення використаних вод. 

4. Під час оцінки експлуатаційних запасів промислових і термальних вод, окрім самого 
підрахунку запасів води, необхідно визначати: а) для промислових вод - їх загальну кількість (у 
кубічних метрах) і кількість наявних у них корисних компонентів (у тоннах), яка буде отримана 
на родовищі за розрахунковий термін експлуатації; б) для термальних вод - теплоенергетичну 
потужність родовища (в Гкал/л, МВт, тоннах умовного палива - у залежності від цільового 
використання води). 

 

Література [1, 2, 3, 4, 6] 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
1. Сформулюйте поняття про родовища мінеральних, теплоенергетичних та промислових вод і 

принципи їх обмеження? 
2. Які додаткові завдання необхідно вирішувати при оцінці експлуатаційних запасів 

мінеральних, теплоенергетичних та промислових вод порівняно з прісними водами? 
Література [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 
ТЕМА 7.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВІДКИ РОДОВИЩ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
 
Лекція 8. Особливості розвідки родовищ підземних вод. – 2 година. 
План лекції:  

 Структура і загальні принципи розвідки. 
 Стадійність геологорозвідувальних робіт. 

 
Розвідка РПВ (як і інших корисних копалин) являє собою сукупність польових і 

камеральних геологорозвідувальних робіт та досліджень, що виконуються для виявлення, 
всебічного вивчення, геолого-економічної оцінки родовищ, обґрунтування їх підготовленості до 
промислового освоєння. Розвідка РПВ має на меті відтворення за дискретною інформацією 
цілісної картини формування ЕЗПВ. 

Розвідка розпочинається з визначення можливостей вирішення поставленого завдання на 
основі аналізу існуючої інформації і закінчується оцінкою підготовленості родовища до 
промислового освоєння. 

Однак, оцінкою ступеня підготовленості родовища до промислового освоєння розвідка 
як процес дослідження не завершується. У подальшому вона безперервно продовжується в 
процесі експлуатації родовища, на основі чого  здійснюється коректування режиму експлуатації 
і дорозвідка, переведення запасів до більш високих категорій та нарощування величини запасів. 
У необхідних випадках ставляться спеціальні розвідувальні роботи для довивчення родовища 
по площі або з глибиною, а також джерел формування ЕЗПВ. Окрім того, сам поділ запасів за 
ступенем вивченості на різні категорії, а також нестабільність у часі основних факторів 
формування запасів також обумовлюють необхідність безперервності процесу розвідки і 
постійного нарощування інформації в процесі експлуатації водозабірних споруд. 

У загальному вигляді основними елементами структури розвідки підземних вод  є: 
1. Створення  робочої  розвідувальної  моделі  (вибір робочої гіпотези) природних 

гідрогеологічних умов (умов формування ЕЗПВ) родовищ на базі аналізу накопиченої раніше 
геолого-гідрогеологічної інформації та оцінка  цієї  моделі  з точки зору:  
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а) можливостей вирішення поставленого цільового завдання з урахуванням вимог до 
кількості і якості підземних вод, режиму та умов експлуатації, а також обмежень щодо умов 
освоєння родовища (відстань до водоспоживача, умови землевідведення, природоохоронні 
вимоги тощо); 

б) інформаційної забезпеченості робочої моделі за складом і змістом матеріалів з 
урахуванням вимог до детальності вивченості родовища і достовірності запасів для 
забезпечення підготовленості родовища до промислового освоєння, з одного боку, і вивченості 
всіх окремих компонентів моделі, які визначають умови формування запасів (геолого-
гідрогеологічні умови, розподіл параметрів у просторі, джерела формування запасів, умови 
освоєння), з іншого.  

Цей елемент розвідки є одним із найбільш відповідальних і принципово важливих, 
оскільки весь подальший розвідувальний процес зводиться до насичення цієї моделі новою 
інформацією, яка необхідна для вирішення поставленого завдання. Ця інформація може 
призводити не лише до деталізації окремих компонентів моделі (факторів формування запасів), 
але й інколи і до її зміни, а той до корінної структурної перебудови у зв`язку з невідповідністю 
вихідної робочої гіпотези реальній ситуації. 

2. Вибір  комплексу  методів  досліджень, видів робіт, обґрунтування їх складу й обсягів, 
технічних засобів і технології  виконання, розташування по площі і розподілу в часі за етапами 
розвідки. Особливості вирішення цього завдання  визначаються типом родовища, сукупністю 
факторів формування запасів, цільовим призначенням робіт, вимогами до складу і детальності 
необхідної інформації, а також можливостями її отримання із заданою достовірністю. При 
цьому має враховуватися допустима нерівномірність детальності (щільності інформації) як із 
характеристики в просторі і часі всієї моделі, так і її окремих компонентів (факторів 
формування запасів). 

3. Проведення  досліджень  - поетапне накопичення інформації, її інтерпретація та оцінка 
з точки зору достатності за складом і детальністю для вирішення поставленого завдання. При 
цьому йдеться не про накопичення інформації взагалі, а лише такої, яка необхідна і достатня 
для обґрунтування моделі умов формування і забезпечення потрібної детальності і 
достовірності вивченості ЕЗПВ. 

4. Обґрунтування  емпіричної  природної  гідрогеологічної  моделі  родовища та її оцінка 
з точки зору достатності за складом, детальністю і достовірністю отриманої інформації про 
основні фактори, які визначають умови формування ЕЗПВ. 

5. Створення  на  основі  природної  гідрогеологічної  геофільтраційної  моделі та її 
представлення у вигляді системи розрахункових математичних моделей і схем, на базі яких 
виконується оцінка ЕЗПВ. 

6. Оцінка  підготовленості  родовища  (ділянки)  до  промислового  освоєння. На 
кожному етапі досліджень у міру накопичення інформації необхідно давати поточну оцінку 
можливого кінцевого результату і вносити відповідні корективи в дослідження, що 
проводяться.  

Таким чином, розвідувальна природна гідрогеологічна модель родовища і система 
геофільтраційних та математичних моделей є одночасно вихідною базою, робочим 
інструментом і основою інженерних рішень, які приймаються за результатами розвідки. 

С т а д і й н і с т ь   є практичним відображенням одного з основних принципів розвідки 
родовищ корисних копалин - принципу послідовного наближення. Основна суть цього 
принципу - поступове нарощування знань про родовище, яке розвідується. Тому для 
планомірного виявлення ресурсів підземних вод і для уникнення невиправданих витрат на 
проведення пошуково-розвідувальних робіт із надмірною детальністю, що не відповідає 
цільовому завданню, всі геологорозвідувальні роботи на родовищах підземних вод мають 
проводитися в декілька стадій, які відрізняються одна від одної цільовим призначенням, 
змістом, обсягами і результатами робіт. Відповідно вивченість ЕЗПВ на кожній стадії 
відрізняється різною детальністю і можливою достовірністю гідрогеологічних прогнозів. 

Стадійність регламентується відповідними інструктивними документами, які визначають 
порядок планування і фінансування геологорозвідувальних робіт. 

Всім організаціям і підприємствам, які проводять геологорозвідувальні роботи на 
підземні води на території України, треба дотримуватися “Положення про стадії 
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геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи)”, яке затверджене 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.07.2001 р. за № 260 і 
зареєстроване в Мін`юсті України 30.07.2001 р. за № 648/5839 згідно з якими 
геологорозвідувальні роботи на підземні води проводяться за такими стадіями: а) пошук та 
пошукова оцінка родовищ підземних вод; б) розвідка родовищ підземних вод.  

Аналіз інформації про умови формування ЕЗПВ родовища дозволяє зробити висновок 
про доцільність проведення робіт і вирішення цільового завдання розвідки з дотриманням усіх 
стадій, іноді при сполученні або вилученні деяких із них. При достатній вивченості умов 
формування ЕЗПВ стає можливим вирішення поставленого завдання без проведення повного 
комплексу спеціальних польових робіт. Наприклад, у тих випадках, коли вирішуються питання 
децентралізованого водопостачання окремих об`єктів при невеликій по відношенню до 
загальних ресурсів потребі у воді і достатній вивченості району, гідрогеологічні дослідження 
зводяться до буріння і опробування пошуково-розвідувальних або розвідувально-
експлуатаційних свердловин. 

Роботи на кожній стадії виконуються за проектом, затвердженим відповідними 
організаціями. Вони можуть починатися з будь-якої стадії (підстадії), ящо стан 
гідрогеологічного вивчення об`єкта робіт достатній для їхнього гідрогеологічного та техніко-
економічного обгрунтування. Результати робіт кожної попередньої стадії мають бути основою 
для складання проекту робіт наступної. 

Межі між стадіями (підстадіями) геологорозвідувальних робіт на підземні води 
визначаються вимогами до їхніх кінцевих результатів. 

З метою прискорення та підвищення економічної ефективності геологорозвідувального 
процесу, скорочення термінів підготовки родовищ підземних вод до промислового освоєння 
належить обгрунтовано та раціонально поєднувати геологорозвідувальні роботи суміжних 
стадій (підстадій). Зокрема це стосується пошуку та розвідки невеликих родовищ підземних вод 
1-ї та 2-ї груп за складністю геологічної будови, гідрогеологічних та інших умов формування 
експлуатаційних запасів. 

Розвідку родовищ підземних вод 3-ї групи за складністю геологічної будови, 
гідрогеологічних та інших умов формування експлуатаційних запасів слід поєднувати з 
дослідно-промисловою розробкою ділянок першочергового освоєння. 

На всіх стадіях (підстадіях) геологорозвідувальних робіт на підземні води належить 
широко застосовувати сучасні комп`ютерні технології накопичення та обробки інформації, 
включаючи ГІС-технології та імітаційне моделювання. 

У відповідності до діючого Положення геологорозвідувальні роботи на підземні води 
проводяться за такими стадіями: 

Стадія I. Регіональне гідрогеологічне вивчення території України. Ця стадія включає 
підстадії: підстадія I-1 - регіональні гідрогеологічні роботи масштабу 1:1000000 - 1:500000; 
підстадія I-2 - регіональні гідрогеологічні роботи масштабу 1:200000 - 1:100000; підстадія I-3 - 
спеціальні гідрогеологічні роботи масштабу 1:50000 - 1:25000. 

Стадія II. Пошук і пошукова оцінка родовищ підземних вод. Ця стадія включає дві 
підстадії: підстадія II-1 - пошукові роботи; підстадія II-2 - пошуково-оцінювальні роботи. 

Стадія III. Розвідка родовищ підземних вод. 
Геологорозвідувальні роботи, цільовим призначенням яких є обгрунтування будівництва 

та експлуатації конкретних водозабірних споруд, фактично виконуються, дотримуючись вимог 
другої та третьої стадій. Роботи першої стадії носять регіональний характер і мають на меті 
створення або оновлення гідрогеологічних основ території України чи окремих її регіонів, що в 
кінцевому підсумку завершується складанням комплексу різноманітних геолого-
гідрогеологічних карт відповідного масштабу. 

 
Література [1, 2, 3, 4, 6] 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

1. Розгляньте будь-яку схему, в якій зміни робочої гіпотези про умови формування ЕЗПВ 
потребують зміни стратегії розвідки? 
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2. Чи може бути отриманий кінцевий геологічний результат всієї розвідки на ранніх стадіях і в 
яких випадках? 

3. У чому різниця науково-методичного і техніко-економічного змісту розвідки?  
Література [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Лабораторна робота № 8  (4 год.) 

Тема 
Розрахунок зон санітарної охорони водозаборів. 

План 
10. Загальні відомості про зони санітарної охорони водозабору; 
11. Математичний апарат щодо розрахунку зон санітарної охорони водозаборів; 
12. Проведення практичних розрахунків. 

 
Лекція 9. Модульна контрольна робота. 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №2 
1. У чому полягають принципові відмінності оцінки ЕЗПВ родовищ твердих корисних 

копалин, що розробляються і розвідуються? 
2. Чому найбільш ефективні і достовірні прогнози впливу експлуатації на різні елементи 

оточуючого середовища можуть бути виконані методом гідрогеологічних аналогів?  
3. Як впливають основні принципи розвідки на її оптимізацію? 

 
Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. Охарактеризуйте основні специфічні особливості відбору та використання підземних вод, які мають 
враховуватися при оцінці їх експлуатаційних запасів.  

2. Як враховується періодичність і нерівномірність відбору підземних вод для зрошення при різних 
джерелах формування ЕЗПВ?  

3. Яка роль повернених іригаційних вод у формуванні ЕЗПВ і як вони можуть бути враховані при 
розрахунках водозабірних споруд?  

4. У чому основна різниця між оцінкою водоприпливів у гірські виробки та їх оцінкою як ЕЗПВ?  
5. У чому полягають принципові відмінності оцінки ЕЗПВ родовищ твердих корисних копалин, що 

розробляються і розвідуються?  
6. Які умови повинні виконуватися для забезпечення можливості застосування методів ШППВ?  
7. У чому принципові відмінності закритих і відкритих систем ШППВ? Їх основні переваги?  
8. Від чого залежить ефективність систем ШППВ і як вона може бути підвищена?       
9. Які необхідні додаткові дані для розрахунку водозабірних споруд із ШППВ?  
10. Які труднощі виникають при оцінці ЕЗПВ у районах діючих водозаборів?  
11. Від чого залежить достовірність оцінки ЕЗПВ у районах діючих водозаборів? Якими засобами вона 

може бути підвищена? 
12. З якими особливостями підземних вод як корисної копалини пов`язана необхідність оцінки впливу 

експлуатації на оточуюче середовище?  
13. В яких гідрогеологічних умовах найбільше можуть проявлятися негативні наслідки експлуатації 

підземних вод?    
14. Чому найбільш ефективні і достовірні прогнози впливу експлуатації на різні елементи оточуючого 

середовища можуть бути виконані методом гідрогеологічних аналогів?  
15. У чому проявляються особливості схематизації геолого-гідрогеологічного розрізу для прогнозування 

зниження рівня ґрунтових вод під впливом експлуатації?  
16. У чому полягає меліоративний ефект від експлуатації підземних вод і в яких умовах він 

спостерігається?  
17. Від яких факторів залежить величина просідання земної поверхні під впливом експлуатації?  
18. Які методи прогнозування величини просідання земної поверхні під впливом водовідбору найбільш 

ефективні і чому?  
19. З якими особливостями гідрогеологічних умов пов`язана можливість інтенсифікації карстово-

суфозійних процесів при експлуатації підземних вод?  
20. Як можна використати показник інтенсивності карстового процесу, що визначений за вивченням 

ізотопного складу карбонатної системи підземних вод, у гідрогеологічних прогнозах?  
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21. Якими гідрогеологічними і водогосподарськими факторами визначається величина скорочення 
річкового стоку під впливом експлуатації?  

22. В яких умовах скорочення річкового стоку буде близьким до величини водовідбору?     
23. Як впливає в різних умовах внутрішньорічна мінливість річкового стоку на величину його 

скорочення під впливом експлуатації? 
24. З якою метою проводиться оцінка прогнозних експлуатаційних ресурсів?  
25. Яка відмінність між перспективними і потенціальними експлуатаційними ресурсами?   
26. Чим регіональні оцінки експлуатаційних ресурсів відрізняються від локальних оцінок ЕЗПВ?    
27. Які принципи покладені в основу регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів?  
28. В яких гідрогеологічних умовах найбільш повно проявляються специфічні особливості регіональної 

оцінки?  
29. Що можуть дати додаткові польові дослідження для цілей регіональної оцінки експлуатаційних 

ресурсів?  
30. Чим відрізняється методика регіональної оцінки при локальному і широкому площинному розвитку 

оцінюваних водоносних горизонтів?  
31. Яка інформаційна характеристика необхідна при проведенні робіт із регіональної оцінки 

ресурсів у різних умовах? 
32. Які підземні води відносяться до мінеральних, теплоенергетичних, промислових?  
33. Сформулюйте поняття про родовища мінеральних, теплоенергетичних та промислових вод і 

принципи їх обмеження?  
34. Порівняйте типи родовищ питних і технічних підземних вод та родовищ мінеральних, 

теплоенергетичних, промислових вод; охарактеризуйте джерела формування їх експлуатаційних 
запасів.  

35. Як при підрахунку водозабірних споруд враховуються методичні особливості мінеральних, 
теплоенергетичних та промислових вод?  

36. Які додаткові завдання необхідно вирішувати при оцінці експлуатаційних запасів мінеральних, 
теплоенергетичних та промислових вод порівняно з прісними водами? 

37. Який елемент розвідки РПВ займає центральне місце в її загальній структурі і чому?  
38. Розглянемо два крайніх варіанти структури розвідки в найбільш повному і найбільш скороченому 

варіантах. Які елементи розвідки ЕЗПВ і чому можуть бути в останньому виключені?  
39. Розгляньте будь-яку схему, в якій зміни робочої гіпотези про умови формування ЕЗПВ потребують 

зміни стратегії розвідки.  
40. У чому полягають переваги евристичних методів при проектуванні розвідки?  
41. Яка роль типізації умов формування ЕЗПВ на родовищах різних типів в оптимізації розвідки?  
42. Як впливає на оптимізацію обсягів і складу розвідувальних робіт індивідуальність гідрогеологічних 

умов родовища?  
43. У чому полягає  розв`язувальна здатність розвідки?  
44. Як впливають основні принципи розвідки на її оптимізацію?  
45. На чому ґрунтується розподіл геологорозвідувальних робіт на воду на стадії?  
46. У чому полягає зміст ув`язки стадійності розвідки з класифікацією ЕЗПВ за категоріями вивченості?  
47. Чи може бути отриманий кінцевий геологічний результат всієї розвідки на ранніх стадіях і в яких 

випадках?  
48. У чому різниця науково-методичного і техніко-економічного змісту розвідки? 

 
Перелік запитань на іспит.  

1. Якими основними перевагами характеризується метод математичного моделювання перед 
аналітичними методами?   

2. У чому полягають основні способи оцінки ЕЗПВ на математичних моделях?   
3.  Як обгрунтовується вибір розмірів області фільтрації, яка моделюється?   
4. Чим відрізняються регіональні і локальні математичні моделі і як вони пов`язуються між 

собою?   
5. Охарактеризуйте основне призначення розв`язання обернених задач методом моделювання.   
6. Чим відрізняються принципи розв`язання основних типів обернених задач?   
7. З якою метою оцінюється чутливість моделі до змін різних елементів геофільтраційної 

схеми?   
8. Які зміни можуть вноситися до моделі, отриманої в результаті розв`язання обернених задач 

при прогнозних розрахунках?  
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9. З допомогою яких принципів може виконуватися типізація родовищ підземних вод?  
10. Для чого потрібна типізація родовищ?  
11. Як Ви уявляєте собі “образ родовища” будь-якого типу? 
12. Що таке складність гідрогеологічних умов родовищ підземних вод?   
13. В яких умовах, складних чи простих, більш повно проявляються характерні риси родовищ 

кожного типу?  
14. Виділити загальні риси та особливості формування запасів різних типів родовищ.  
15. Які особливості формування ЕЗПВ характерні для окремих типів родовищ і впливають на 

методику їх оцінки?  
16. Для яких типів родовищ використовується методика оцінки ЕЗПВ, розроблена для родовищ 

у річкових долинах?  
17. За якими ознаками, не врахованими в розглянутій типізації, можна виконати додаткову 

типізацію, яка дозволяє уніфікувати методику оцінки впливу експлуатації на оточуюче 
середовище? 

18. Охарактеризуйте основні специфічні особливості відбору та використання підземних вод, які мають 
враховуватися при оцінці їх експлуатаційних запасів.  

19. Як враховується періодичність і нерівномірність відбору підземних вод для зрошення при різних 
джерелах формування ЕЗПВ?  

20. У чому основна різниця між оцінкою водоприпливів у гірські виробки та їх оцінкою як ЕЗПВ?  
21. Які умови повинні виконуватися для забезпечення можливості застосування методів ШППВ?  
22. У чому принципові відмінності закритих і відкритих систем ШППВ? Їх основні переваги?  
23. Які необхідні додаткові дані для розрахунку водозабірних споруд із ШППВ?  
24. Які труднощі виникають при оцінці ЕЗПВ у районах діючих водозаборів?  
25. Від чого залежить достовірність оцінки ЕЗПВ у районах діючих водозаборів? Якими засобами вона 

може бути підвищена? 
26. З якими особливостями підземних вод як корисної копалини пов`язана необхідність оцінки впливу 

експлуатації на оточуюче середовище?  
27. Чому найбільш ефективні і достовірні прогнози впливу експлуатації на різні елементи оточуючого 

середовища можуть бути виконані методом гідрогеологічних аналогів?  
28. У чому проявляються особливості схематизації геолого-гідрогеологічного розрізу для прогнозування 

зниження рівня ґрунтових вод під впливом експлуатації?  
29. У чому полягає меліоративний ефект від експлуатації підземних вод і в яких умовах він 

спостерігається?  
30. Від яких факторів залежить величина просідання земної поверхні під впливом експлуатації?  
31. Як можна використати показник інтенсивності карстового процесу, що визначений за вивченням 

ізотопного складу карбонатної системи підземних вод, у гідрогеологічних прогнозах?  
32. Якими гідрогеологічними і водогосподарськими факторами визначається величина скорочення 

річкового стоку під впливом експлуатації?  
33. В яких умовах скорочення річкового стоку буде близьким до величини водовідбору?     
34. З якою метою проводиться оцінка прогнозних експлуатаційних ресурсів?  
35. Яка відмінність між перспективними і потенціальними експлуатаційними ресурсами?   
36. Чим регіональні оцінки експлуатаційних ресурсів відрізняються від локальних оцінок ЕЗПВ?    
37. Які принципи покладені в основу регіональної оцінки експлуатаційних ресурсів?  
38. В яких гідрогеологічних умовах найбільш повно проявляються специфічні особливості регіональної 

оцінки?  
39. Що можуть дати додаткові польові дослідження для цілей регіональної оцінки експлуатаційних 

ресурсів?  
40. Чим відрізняється методика регіональної оцінки при локальному і широкому площинному розвитку 

оцінюваних водоносних горизонтів?  
41. Сформулюйте поняття про родовища мінеральних, теплоенергетичних та промислових вод і 

принципи їх обмеження?  
42. Як при підрахунку водозабірних споруд враховуються методичні особливості мінеральних, 

теплоенергетичних та промислових вод?  
43. Які додаткові завдання необхідно вирішувати при оцінці експлуатаційних запасів мінеральних, 

теплоенергетичних та промислових вод порівняно з прісними водами? 
44. Який елемент розвідки РПВ займає центральне місце в її загальній структурі і чому?  
45. Яка роль типізації умов формування ЕЗПВ на родовищах різних типів в оптимізації розвідки?  
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46. Як впливає на оптимізацію обсягів і складу розвідувальних робіт індивідуальність гідрогеологічних 
умов родовища?  

47. У чому полягає  розв`язувальна здатність розвідки?  
48. Як впливають основні принципи розвідки на її оптимізацію?  
49. На чому ґрунтується розподіл геологорозвідувальних робіт на воду на стадії?  
50. У чому полягає зміст ув`язки стадійності розвідки з класифікацією ЕЗПВ за категоріями вивченості?  
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