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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна  «Методика гідрогеологічних досліджень» є 
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки»  
з напряму підготовки 040103 «Геологія». 

Дана дисципліна за вибором студента блоку «гідрогеологія та 
інженерна геологія». 

Викладається у VІ-VІІ семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год.  
 (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 10 год., практичні 4 год., самостійна 
робота – 58 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 контрольні 
модульні роботи. Завершується дисципліна письмово-усним іспитом. 

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних і 
практичних знань щодо основних сучасних методів, видів і прийомів 
вивчення гідрогеологічних умов, наукових основ і принципів обґрунтування 
раціонального комплексу гідрогеологічних досліджень та методики їх 
виконання. 

Завдання – систематичне викладення основ методики досліджень, 
розгляд загальних принципів вивчення родовищ підземних вод, 
характеристика основних видів гідрогеологічних досліджень та висвітлення 
особливостей і методики проведення гідрогеологічних досліджень при 
вирішенні різноманітних виробничих і наукових завдань. 

Структура навчальної дисципліни – навчальна дисципліна 
«Методика гідрогеологічних досліджень» складеться зі вступу та 10 тем. 
Передбачається три змістовних модулі - у змістовий модуль 1 входять вступ та 
теми № 1-5, у змістовий модуль 2 – теми № 6-8, а у змістовий модуль 3 – теми № 
9-10. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 основні методи, види, прийоми і структуру гідрогеологічних 

досліджень; 
 загальні принципи проведення, планування і стадійність 

гідрогеологічних досліджень; 
 види, завдання та зміст гідрогеологічної зйомки; 
 принципи складання і зміст гідрогеологічних карт; 
 завдання і зміст розвідувальних робіт при проведенні 

гідрогеологічних досліджень; 
 способи буріння гідрогеологічних свердловин; 
 методику проведення гідрогеологічних спостережень при 

бурінні та випробуванні свердловин; 
 головні види, мету і завдання дослідно-фільтраційних робіт; 
 види відкачок, їх призначення та методику організації й 

проведення; 
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 методику проведення спостережень за режимом підземних 
вод; 

 методи вивчення балансу підземних вод; 
 особливості гідрогеологічних досліджень з метою 

водопостачання; 
 особливості гідрогеологічних досліджень з метою меліорації 

земель; 
 особливості гідрогеологічних досліджень при пошуках і 

розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод; 
 особливості гідрогеологічних досліджень при пошуково-

розвідувальних роботах та експлуатації нафтових і газових родовищ; 
 особливості гідрогеологічних досліджень при пошуках, 

розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин; 
 особливості гідрогеологічних досліджень для різних видів 

будівництва; 
 особливості гідрогеологічних досліджень з метою охорони й 

поповнення запасів підземних вод; 
вміти: 
 складати проект гідрогеологічних робіт; 
 здійснювати розміщення свердловин і виробок на місцевості; 
 проводити гідрогеологічні спостереження при бурінні 

гідрогеологічних свердловин; 
 проводити дослідно-фільтраційні роботи; 
 проводити лабораторні та польові гідрогеологічні 

дослідження; 
 проводити спостереження за елементами режиму підземних 

вод; 
 надати характеристику фізико-географічних умов, геологічної 

будови та гідрогеологічних умов території досліджень; 
 складати гідрогеологічні карти, розрізи та графіки; 
 складати звіт про проведення гідрогеологічних робіт. 
Місце дисципліни - «Методика гідрогеологічних досліджень» займає 

базове місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр з геології», оскільки є дисципліною, що 
використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, 
зокрема: фізики, математики, хімії, біології, гідрогеології, геології, геохімії, 
геофізики, гідравліки, гідрології, гідрохімії, метеорології, кліматології, 
ґрунтознавства та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною діяльністю 
людини. Навчальна дисципліна «Методика гідрогеологічних досліджень» має 
прикладний професійно-орієнтований характер. 

Зв’язок з іншими дисциплінами - при вивченні дисципліни 
«Методика гідрогеологічних досліджень» студентам необхідні знання з таких 
навчальних дисциплін як «Фізика», «Вища математика», «Хімія», «Основи 
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топографії», «Загальна геологія», «Основи геофізики», 
«Геологорозвідувальна справа», «Загальна гідрогеологія», «Організація 
господарчо-питного водопостачання», «Основи гідрології» та «Основи 
гідрохімії». Дисципліна «Методика гідрогеологічних досліджень» є базою і 
підґрунтям для вивчення таких навчальних дисциплін як «Динаміка 
підземних вод», «Меліоративна гідрогеологія», «Регіональна гідрогеологія та 
гідрогеологія України», «Оцінка запасів підземних вод», «Гідрогеохімія», 
«Дослідно-фільтраційні випробування», «Мінеральні води України» та 
«Гідрогеологія родовищ корисних копалин». 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль № 1 (ЗМ1) входять вступ та теми № 1-5, у змістовий 

модуль № 2 (ЗМ2) – теми № 6-8, а у змістовий модуль № 3 (ЗМ3) – теми № 9-10. 
Обов’язковим для іспиту є виконання й захист практичних робіт та мінімум 
залікових балів при яких студент допускається до іспиту має становити 20 
балів.  

Оцінювання за формами контролю 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3  

Min. – 
8 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Min. 
– 6 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Min. – 6 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Усне експрес 
опитування під 
час лекцій 

1 2 1 2 1 2 

Виконання й 
захист практичних 
робіт 

2 8 1 8 1 8 

Модульна 
контрольна 
робота №1 

5 10 --------
- 

--------
- 

-------- --------- 

Модульна 
контрольна 
робота №2 

-------- --------
- 

4 10 -------- --------- 

Модульна 
контрольна 
робота №3 

-------- --------
- 

-------- --------
- 

4 10 

 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються деканатом. 
Для допуску до складання іспиту обов’язково повторне виконання однієї з трьох 
модульних контрольних (за вибором студента). 

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

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 8 6 6 15 35 
Максимум 20 20 20 40 100 
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При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного 

складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);  
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності (за умови іспиту) 
За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не 
задовільно 

1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
««ММЕЕТТООДДИИККАА  ГГІІДДРРООГГЕЕООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ»»  

  

Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ВИДИ Й МЕТОДИ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
ВСТУП та Тема 1. ОСНОВНІ ВИДИ, СТРУКТУРА, СТАДІЙНІСТЬ І 
ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
(6 годин) 

Гідрогеологічні дослідження - учення про методи і прийоми вивчення 
гідрогеологічних умов. Зміст, мета та завдання курсу. 

Історія розвитку і сучасний стан методики гідрогеологічних досліджень. 
Основні етапи розвитку. Дореволюційний, радянський і сучасний період. 
Значення гідрогеологічних досліджень для вирішення завдань економічного 
розвитку країни. 

Основні види та структура гідрогеологічних досліджень. 
Загальні принципи проведення, стадійність та планування 

гідрогеологічних досліджень. Принцип повноти досліджень, послідовних 
наближень, рівномірності вивчення родовищ, найменших матеріальних і 
трудових витрат, найменших витрат часу, раціонального й комплексного 
використання  природних ресурсів. Єдина система планування 
гідрогеологічних досліджень. Стадії (підстадії) геологорозвідувальних робіт. 
Регіональне гідрогеологічне вивчення території України, пошук та пошукова 
оцінка родовищ підземних вод, розвідка родовищ підземних вод. Геологічні 
завдання, поетапні плани та проектно-кошторисна документація.  

 

Тема 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА Й КАРТУВАННЯ (8 годин) 
Види, завдання та зміст гідрогеологічної зйомки. Дрібномасштабні,  

середньомасштабні та великомасштабні гідрогеологічні зйомки. 
Основні види й методи досліджень, які використовуються при проведенні 

гідрогеологічної зйомки. Аерометоди та дешифрування аеро- і 
космофотознимків. Наземні маршрутні спостереження (геоморфологічні, 
геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, геоботанічні та інженерно-
геологічні). Буріння та гірничопрохідницькі роботи. Картувальне та 
зондувальне буріння. Дослідно-фільтраційні  роботи. Спостереження за 
режимом підземних вод. Геофізичні, гідрохімічні й радіогідрогеологічні 
дослідження. Лабораторні та  камеральні роботи. 

Порядок планування й проведення гідрогеологічної зйомки. Підготовчий, 
польовий та камеральний період. 

Гідрогеологічне картування, принципи складання й зміст гідрогеологічних  
карт. 

Складання гідрогеологічних звітів. 
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Тема 3. РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (8 годин) 

Завдання й зміст розвідувальних робіт при проведенні  гідрогеологічних  
досліджень. Головні завдання розвідувальних робіт. 

Категорії, конструкція й обладнання гідрогеологічних свердловин. 
Пошукові, розвідувальні, розвідувально-експлуатаційні, спостережні та 
експлуатаційні свердловини. Головні елементи й параметри конструкції 
гідрогеологічних свердловин. 

Способи буріння гідрогеологічних свердловин. Обертальний спосіб із 
прямою промивкою, обертальний спосіб із зворотною промивкою, 
обертальний спосіб із продувкою, ударно-канатний, комбінований, 
реактивно-турбінний та колонковий спосіб. 

Гідрогеологічні спостереження при бурінні й випробуванні  свердловин. 
 

Тема 4. ДОСЛІДНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (8 годин) 

Головні види, мета й завдання дослідно-фільтраційних робіт. 
Види відкачок, їх призначення та методика організації й проведення. 

Пробні, одиночні дослідні, дослідні кущові, дослідні групові та дослідно-
експлуатаційні  відкачки. Методика проведення й проектування відкачок. 
Вибір виду відкачок. Вибір місцеположення й схеми дослідного куща. 
Характер і ступінь збурення. Конструктивні особливості збурюючих і 
спостережних свердловин. Документація дослідних відкачок. 

Дослідні нагнітання й наливи у свердловини. Наливи й нагнітання у 
водоносні породи. Наливи й нагнітання в необводненні породи. Нагнітання 
повітря. 

Метод наливів у шурфи. Способи А.К. Болдирева, Г.М. Каменського, М.С. 
Нестерова, М.К. Гіринського, М.М. Біндемана. 

Експрес-методи проведення дослідно-фільтраційних робіт. Випереджаюче 
випробування водоносних горизонтів. Експрес-відкачки та експрес-наливи. 

Спеціальні види дослідно-фільтраційних робіт. Витратометрія та 
резистивіметрія свердловин. 

Дослідно-міграційні роботи. Індикаторні, лізиметрічні та гідрофізичні 
методи. Польові гідрофізичні дослідження. Тензіометри ґрунтові і глибинні. 

Визначення напрямку й швидкості руху підземних вод. Геофізичні, 
індикаторні і радіоіндикаторні методи. Хімічний, електролітичний і 
колориметричний способи встановлення появи індикатора в спостережних 
свердловинах. 

 

Тема 5. ВИВЧЕННЯ РЕЖИМУ Й БАЛАНСУ ПІДЗЕМНИХ ВОД  
(7 годин) 

Мета та завдання вивчення режиму й балансу підземних вод. 
Методика проведення спостережень за режимом підземних вод. Вивчення 

природного режиму підземних вод. Особливості вивчення порушеного 
режиму підземних вод на ділянках водозаборів, в районах промислових 
об’єктів, на території міст, в районах зрошення або осушення та в районах 
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розробки родовищ твердих корисних копалин. Принципи розміщення й 
термін робіт спостережної мережі свердловин. 

Методи вивчення балансу підземних вод. Метод гідродинамічного аналізу 
режиму підземних вод. Експериментальні методи. Водно-балансовий і 
лізиметричний метод. 
 
Змістовий модуль 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ, МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ПРИ ПОШУКУ І 
РОЗВІДЦІ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ, ТЕРМАЛЬНИХ І 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
 

Тема 6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ (7 годин) 

Зміст, стадії та завдання гідрогеологічних досліджень джерел 
водопостачання. 

Водозабори підземних вод, їх призначення та системи. Вертикальні й 
горизонтальні водозабори. 

Експлуатаційні запаси підземних вод та їх категорії за ступенем 
вивченості. Методи визначення експлуатаційних запасів підземних вод. 
Гідродинамічні, гідравлічні та балансові методи. Моделювання й метод 
аналогії. 

Поняття про родовище підземних вод. Специфічні особливості й 
класифікація родовищ підземних вод. Особливості пошуків і розвідки 
родовищ підземних вод із метою водопостачання. 
 

Тема 7. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ МЕЛІОРАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ (7 годин) 

Завдання, види й стадії гідрогеологічних досліджень із метою меліорації 
земель. Передпроектні (регіональні) гідрогеологічні дослідження. 
Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проектів зрошення або 
осушення. Гідрогеологічні дослідження в період будівництва й експлуатації 
систем зрошення або осушення. 

Особливості складу і методики проведення гідрогеологічних досліджень із 
метою зрошення. Вимоги до гідрогеологічних досліджень, що виконуються з 
метою зрошення. Типи гідрогеологічних умов зрошуваних територій. 

Зміст, склад і методика проведення гідрогеологічних досліджень із метою 
осушення. Загальні вимоги до гідрогеологічних досліджень, що виконуються 
з метою осушення. Типи гідрогеологічних умов осушуваних територій. 

 

Тема 8. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКАХ ТА 
РОЗВІДЦІ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ,ТЕРМАЛЬНИХ І 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД (5 годин) 

Основні типи мінеральних, термальних і промислових підземних вод. 
Загальна схема, основні положення й принципи методики їх гідрогеологічних 
досліджень. 
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Специфічні особливості, що відрізняють проведення пошуково-
розвідувальних робіт на родовища мінеральних, термальних і промислових 
підземних вод. Класифікація родовищ мінеральних, термальних і 
промислових підземних вод. 
 
Змістовий модуль 3. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 
ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, ПРИ ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й 
РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ДЛЯ 
РІЗНИХ ВИДІВ БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ ОХОРОНИ Й 
ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД. 
 

Тема 9. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
НАФТИ Й ГАЗУ, ПРИ ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й РОЗРОБЦІ 
РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (5 годин) 

Основні типи нафтогазоводоносних басейнів і родовищ нафти та газу. 
Етапи та стадії пошуково-розвідувальних робіт на нафту й газ. 

Регіональний, пошуковий та розвідувальний етап. 
Гідрогеологічні показники оцінки перспектив нафтогазоносності басейнів 

підземних вод. Показники наявності покладів нафти й газу. Показники 
наявності нафти й газу. Показники умов формування скупчень нафти й газу. 
Показники умов зберігання та руйнування нафти й газу. Показники наявності 
пасток нафти й газу. 

Гідрогеологічні дослідження при пошуках нафтових і газових родовищ. 
Гідрогеологічні дослідження при проведенні розвідки та розробці родовищ 

нафти й газу. 
Мета й завдання гідрогеологічних досліджень родовищ твердих корисних 

копалин. Гідрогеологічні дослідження з метою вивчення природних умов 
родовища. Гідрогеологічні дослідження як спеціальні методи пошуків і 
розвідки родовищ. Гідрогеологічні дослідження з метою вивчення й оцінки 
підземних вод, як джерел для господарсько-питного й виробничо-технічного 
водопостачання об’єктів гірничорудних та переробних підприємств. 

Особливості й зміст гідрогеологічних досліджень на різних стадіях 
пошуково-розвідувальних робіт та розробці родовищ твердих корисних 
копалин. 

 

Тема 10. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ 
БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ ОХОРОНИ ТА ПОПОВНЕННЯ 
ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД (5 годин) 

Мета, завдання та склад гідрогеологічних досліджень для різних видів 
будівництва. 

Гідрогеологічні дослідження при гідротехнічному будівництві. 
Особливості й зміст гідрогеологічних досліджень при гідроенергетичному 
будівництві та будівництві систем водопостачання й каналізації. 
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Гідрогеологічні дослідження при промисловому й житлово-цивільному 
будівництві. 

Гідрогеологічні дослідження при будівництві підземних споруд. 
Класифікація підземних споруд за ступенем доступності для досліджень. 

Гідрогеологічні дослідження при лінійному будівництві. 
Гідрогеологічні дослідження у зв’язку з оцінкою та прогнозом якості 

підземних вод. Вимоги до якості підземних вод господарсько-питного 
призначення. Фізичні, хімічні, бактеріологічні та токсикологічні показники 
якості води.  Основні джерела й види забруднення підземних вод. 
Промислове, сільськогосподарське та комунально-побутове забруднення. 

Гідрогеологічне обґрунтування зон санітарної охорони водозаборів 
підземних вод. 

Гідрогеологічне обґрунтування штучного поповнення запасів підземних 
вод. Способи й джерела штучного поповнення запасів підземних вод. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
««ММЕЕТТООДДИИККАА  ГГІІДДРРООГГЕЕООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ»»  

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Кількість годин № 
ч/ч 

Назва лекції 
 

лекції практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1. ОСНОВНІ ВИДИ Й МЕТОДИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. ВСТУП. 
Тема 1. ОСНОВНІ ВИДИ, СТРУКТУРА, 
СТАДІЙНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Лекція 1. Гідрогеологічні дослідження – вчення про 
методи і прийоми вивчення гідрогеологічних умов. 
Основні види та структура гідрогеологічних досліджень. 

1 1 4 

2. Тема 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА Й 
КАРТУВАННЯ  
Лекція 2. Види, завдання та зміст гідрогеологічної 
зйомки. Гідрогеологічне картування, принципи складання 
і зміст гідрогеологічних карт. 

1 1 4 

3. Тема 3. РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Лекція 3. Категорії, конструкція і обладнання 
гідрогеологічних свердловин. 
Способи буріння гідрогеологічних свердловин. 

1 1 6 

4. Тема 4. ДОСЛІДНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Лекція 4. Головні види, мета і завдання дослідно-
фільтраційних робіт. Види відкачок, їх призначення та 
методика організації і проведення. 

1 1 6 

5. Тема 5. ВИВЧЕННЯ РЕЖИМУ Й БАЛАНСУ 
ПІДЗЕМНИХ ВОД 
Лекція 5. Мета та завдання вивчення режиму і балансу 
підземних вод. Методика проведення спостережень за 
режимом підземних вод. Методи вивчення балансу. 

1  6 

 Модульна контрольна робота 1. Основні види і методи 
гідрогеологічних досліджень 

  2 

Змістовний модуль 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ, 
МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ПРИ ПОШУКУ І РОЗВІДЦІ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ, 

ТЕРМАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
6. Тема 6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З 

МЕТОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Лекція 6. Зміст, стадії та завдання гідрогеологічних 
досліджень джерел водопостачання. Класифікація 
родовищ  підземних вод. Особливості 
геологорозвідувальних робіт на родовища  підземних вод 
з метою водопостачання. 

1 6 

7. Тема 7. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З 
МЕТОЮ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
Лекція 7. Задачі, види та стадії гідрогеологічних 
досліджень з метою меліорації земель. Особливості 
складу та методики проведення гідрогеологічних 
досліджень з метою зрошення та осушення.  

1 

 

6 
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8. Тема 8. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 
ПОШУКАХ ТА РОЗВІДЦІ РОДОВИЩ 
МІНЕРАЛЬНИХ,ТЕРМАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДЗЕМНИХ ВОД 
Лекція 8. Основні типи мінеральних (лікувальних), 
термальних та промислових підземних вод. Загальна 
схема і основні положення методики гідрогеологічних 
досліджень мінеральних (лікувальних), термальних та 
промислових підземних вод. 

1 4 

 Модульна контрольна робота 2. Гідрогеологічні 
дослідження з метою водопостачання, меліорації земель 
та при пошуках і розвідці мінеральних, термальних і 
промислових підземних вод. 

  2 

Змістовний модуль 3. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКОВО-
РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, ПРИ 

ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ДЛЯ 
РІЗНИХ ВИДІВ БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ ОХОРОНИ Й ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД. 
9. Тема 9. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ 
РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТИ Й ГАЗУ, ПРИ 
ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ 
ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
Лекція 9. Головні типи нафтогазоносних басейнів та 
родовищ нафти й газу. Мета й завдання гідрогеологічних 
досліджень родовищ твердих корисних копалин. 

1 4 

10. Тема 10. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ 
РІЗНИХ ВИДІВ БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ 
ОХОРОНИ ТА ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ 
ПІДЗЕМНИХ 
ВОД 
Лекція 10. Мета, завдання та склад гідрогеологічних 
досліджень для різних видів будівництва. 
Гідрогеологічне обґрунтування зони санітарної охорони 
водозаборів підземних вод і штучного поповнення 
запасів підземних вод.  

1 

 

4 

 Модульна контрольна робота 3. Гідрогеологічні 
дослідження при пошуково-розвідувальних роботах й 
експлуатації нафтових і газових родовищ, при пошуках, 
розвідці й розробці родовищ твердих корисних копалин, 
для різних видів будівництва та з метою охорони й 
поповнення запасів підземних вод. 

  2 

Підсумкова модульна контрольна робота   2 
ВСЬОГО 10 4 58 

 

 
Загальний обсяг 72 години, в тому числі: 
Лекції – 10 годин; 
Практичні заняття – 4 години; 
Самостійна робота – 58 годин. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
ОСНОВНІ ВИДИ Й МЕТОДИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Вступ та Тема 1. ОСНОВНІ ВИДИ, СТРУКТУРА, СТАДІЙНІСТЬ І ПРИНЦИПИ 

ПРОВЕДЕННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (6 годин). 
Лекція 1. Гідрогеологічні дослідження – вчення про методи і 

прийоми вивчення гідрогеологічних умов. Основні види та структура 
гідрогеологічних досліджень. 

Гідрогеологічні дослідження – це вчення про методи і прийоми 
вивчення гідрогеологічних умов, виявлення родовищ підземних вод, оцінки 
їх ресурсів, запасів, режиму, якості й особливостей руху підземних вод з 
метою вирішення різноманітних економічних завдань. 

На сучасному етапі гідрогеологія із науки, що вивчає природні 
процеси, перетворюється в науку, що керує такими процесами і спрямовує їх 
на користь суспільства, що в свою чергу, потребує розвитку і вдосконалення 
методики гідрогеологічних досліджень. 

Види і структура гідрогеологічних досліджень визначаються 
характером, масштабом і специфікою конкретних задач, що вирішуються, 
складом і якістю необхідної гідрогеологічної інформації, складністю і 
ступенем вивченості природних умов території, що вивчається, а також 
стадією та конкретними техніко-економічними показниками здійснення 
досліджень, що проектуються. 

Загальні принципи проведення гідрогеологічних досліджень 
визначаються основними завданнями пошуково-розвідувальних робіт, 
вимогами, що до них пред’являються та об’єктивними закономірностями 
процесу пізнання. 

Геологорозвідувальні роботи на підземні води проводяться за такими 
стадіями: 

Стадія I. Регіональне гідрогеологічне вивчення території України. 
Підстадія I-1. Регіональні гідрогеологічні роботи масштабу 1:1 000000- 

1: 500000. 
Підстадія I-2. Регіональні гідрогеологічні роботи масштабу 1: 200000 

(1: 100000). 
Підстадія I-3. Спеціалізовані гідрогеологічні роботи масштабу 1: 50000 

(1: 25000). 
Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ підземних вод. 
Підстадія II-1. Пошукові роботи. 
Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи. 
Стадія IIІ. Розвідка родовищ підземних вод. 
Завдання для самостійної роботи – (4 години) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику сучасному 

стану методики гідрогеологічних досліджень. 
2. Підготуватись до практичного заняття №1 та ознайомитись зі 

структурою й оформленням курсової роботи. 
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Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (введение, часть первая, глава І, с. 3-37). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (вступ, розділ 1, с. 4-16). 
 
Практичне заняття 1. Ознайомлення зі структурою й змістом 

письмової самостійної курсової роботи (проект гідрогеологічної зйомки) – 
(1 година). 

План. 
Метою проведення практичних робіт із навчальної дисципліни 

«Методика гідрогеологічних досліджень» є складання проекту 
гідрогеологічної зйомки. 

Складання проекту гідрогеологічної зйомки сприяє більш 
поглибленому самостійному вивченню студентами навчальної дисципліни, 
закріплює теоретичні знання отримані під час аудиторних занять та в той же 
час є однією з форм перевірки їх знань. Проектування сприяє набуттю 
студентами навиків роботи з літературними й архівними матеріалами, 
виробленню уміння обґрунтовувати види й об’єми гідрогеологічних 
досліджень, методику їх проведення, а також придбанню досвіду в рішенні 
конкретних задач за фахом. 

На першому практичному занятті кожен студент отримує свій варіант 
складання проекту, список рекомендованої літератури та зразок карти 
району, де буде проектуватися виконання гідрогеологічної зйомки. 

Проект гідрогеологічної зйомки складається з титульної сторінки, 
змісту, вступу, загальної та проектної частини, висновків, списку 
використаної літератури та графічних додатків. 

Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 2, с. 17). 
2. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 4-6). 

 
Тема 2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА І КАРТУВАННЯ (6 годин). 

Лекція 2. Види, завдання та зміст гідрогеологічної зйомки. Гідрогеологічне 
картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт. 

Гідрогеологічна зйомка - це вид науково-виробничих досліджень, які 
включають комплекс польових і камеральних робіт, що виконуються з метою 
вивчення і картування підземних вод, їх природних колекторів і басейнів, а 
також порід зони аерації. 

Гідрогеологічну зйомку проводять або на готовій геологічній основі, 
або одночасно з геологічною зйомкою, що більш ефективно й доцільно - у 
цьому випадку вона носить назву комплексна геолого-гідрогеологічна зйомка. 
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Зміст гідрогеологічної зйомки залежить від її масштабу і призначення. 
Проведення гідрогеологічної зйомки включає три періоди: підготовчий, 

польовий і камеральний. 
Підготовчий період включає вивчення фондових і друкованих 

матеріалів по району досліджень, наукову й організаційно-господарську 
підготовку та проектування робіт.  

У польовий період здійснюються передбачені в складі зйомки види і 
методи досліджень, виконується попередня камеральна обробка матеріалів 
польових досліджень, складаються польові карти і звіт та ін. Польові роботи, 
як правило, виконуються в такій послідовності: аерометоди, 
рекогносцирувальні дослідження, маршрутні спостереження, геофізичні 
роботи, бурові і дослідно-фільтраційні роботи, режимні спостереження, 
лабораторні роботи. 

У камеральний період обробляються матеріали польових досліджень, 
складаються та оформлюються всі необхідні основні та допоміжні карти, 
розрізи і текст остаточного звіту. 

Гідрогеологічне картування - це метод узагальнення і графічного 
відображення результатів гідрогеологічних досліджень. 

Гідрогеологічні карти відображають зв’язок геологічної структури, 
рельєфу та підземних вод. 

Гідрогеологічні карти поділяють: 
за масштабом - на оглядові (1:1000 000 і дрібніше), дрібномасштабні 

(1:1 000 0000 - 1:500 000), середньомасштабні (1:200 000 - 1:100 000), 
великомасштабні (1:50 000 - 1:25 000) та детальні (1:25 000 і крупніше); 

за призначенням і змістом – на загальні гідрогеологічні карти, на яких з 
максимальною для даного масштабу повнотою зображено головні елементи 
гідрогеологічних умов (площі розповсюдження водоносних горизонтів, 
комплексів і водотривів; мінералізація і хімічний склад підземних вод; 
температура вод у покрівлі складчастого фундаменту; глибина залягання 
ґрунтових вод, підошви прісних і солоних вод; модулі підземного стоку; 
опорні пункти (свердловини, колодязі, джерела та ін.); напрямок руху вод та 
ін. і спеціальні, які складають для конкретних практичних цілей 
(водопостачання, меліорації тощо) й на яких зображують окремі елементи 
або сторони гідрогеологічних умов; 

за способом графічного оформлення - на поєднані, на яких показують 
до 9-10 гідрогеологічних елементів за допомогою кольорового забарвлення, 
крапу, ізоліній різного кольору і товщини, кольорової штриховки, окремих 
позначок різної форми, розміру і кольору, цифр, літер і індексів та 
розчленовані - де показують один з яких-небудь гідрогеологічних елементів; 

за обґрунтованістю фактичних матеріалів - на кондиційні та 
некондиційні (норми і вимоги до кондиційності карт наведені в спеціальних 
інструкціях). 
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Завдання для самостійної роботи – (4 години) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику видам 

та методам досліджень, що застосовують при проведенні гідрогеологічної 
зйомки. 

2. Підготуватись до практичного заняття №2 та ознайомитись з 
геолого-гідрогеологічними умовами території й обґрунтуванням обсягів 
досліджень. 

 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть первая, глава ІІ, с. 38-73). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 2, с. 17-23). 
 
Практичне заняття 2. Вивчення геолого-гідрогеологічних умов 

території з метою обґрунтування обсягів досліджень при проектуванні 
гідрогеологічної зйомки - (1 година). 

План. 
Проектна частина курсової роботи повинна містити обґрунтовування 

видів і об'ємів гідрогеологічних, лабораторних і камеральних робот та 
методику їх проведення. 

У проектній частині мають бути розглянуті наступні питання: 
 загальна характеристика об’єкта (площа території робіт, призначення 

робіт та вимоги до результатів); 
 обґрунтування прийнятого методу виконання робіт і конкретних 

засобів для їх проведення;  
 обґрунтування методики окремих видів польових і лабораторних 

робіт; 
 порядок і методика камеральних робіт; 
 розрахунок об’ємів окремих видів робіт. 
Зміст проектної частини визначається спрямованістю робіт, що 

проектуються, площею території робіт і масштабом зйомки. 
Згідно цільовому призначенню робіт, що проектуються, проектом 

передбачається проведення (вид зйомки та район згідно варіанту). 
Для вирішення поставлених завдань, які полягають в отриманні 

необхідних матеріалів для (студентами самостійно вказується мета зйомки) 
проектом передбачається проведення такого комплексу робіт (студентами 
надається перелік). 

Передбачається організувати постійну базу партії, яка буде 
знаходитися (студентами обирається населений пункт). Її постійний характер 
обумовлений необхідністю витрати тривалого часу на гідрогеологічні та 
гідрологічні спостереження. 

Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 2, с. 17). 



 19 

2. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 7-8). 
 

Тема 3. РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (8 годин). 

Лекція 3. Категорії, конструкція і обладнання гідрогеологічних 
свердловин. Способи буріння гідрогеологічних свердловин. 

Буріння свердловин та їх гідрогеологічне випробування є найбільш 
важливим і надійним методом вивчення гідрогеологічних умов. В процесі 
спорудження, випробування і документації гідрогеологічних свердловин 
отримують інформацію про геолого-гідрогеологічні умови площ, що 
вивчаються, про родовища підземних вод, їх особливості й умови 
раціонального економічного засвоєння і використання. 

Головні задачі розвідувальних робіт: 1) отримання необхідного об’єму 
достовірної інформації про геолого-гідрогеологічні умови площ, що 
вивчаються; 2) вивчення родовищ підземних вод, їх особливостей, умов 
освоєння і використання; 3) якісне гідрогеологічне випробування водоносних 
горизонтів, що вивчаються.  

За цільовим призначенням виділяють такі головні категорій 
гідрогеологічних свердловин: 1) пошукові; 2) розвідувальні; 3) розвідувально-
експлуатаційні; 4) спостережні; 5) експлуатаційні (водозабірні, дренажні, 
поглинальні, нагнітальні тощо). 

Конструкції гідрогеологічних свердловин визначаються їх цільовим 
призначенням, глибиною і способом буріння, початковим і кінцевим 
діаметрами, характером розрізу, видами ізоляції і випробування, 
особливостями водоносних горизонтів та ін. 

Для спорудження гідрогеологічних свердловин застосовують наступні 
способи буріння: обертальний з прямою й зворотною промивкою, 
обертальний з продувкою, ударно-канатний, комбінований, реактивно-
турбінний і колонковий. Перевагу надають обертальному, ударно-канатному 
та комбінованому способам буріння. 

Гідрогеологічні спостереження проводяться як при проходці 
свердловин, так і при їх гідрогеологічному випробуванні в процесі буріння. 
Задачами таких спостережень є: виявлення водоносних горизонтів, вивчення 
умов їх залягання, складу, потужності, водозбагаченості, фільтраційних 
властивостей, хімічного складу води та інших особливостей. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

способам буріння гідрогеологічних свердловин. 
2. Підготуватись до практичного заняття №3 та ознайомитись з 

визначенням обсягів маршрутних досліджень при проведенні гідрогеологічної 
зйомки. 
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Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть первая, глава ІІІ, с. 74-102). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 3, с. 24-29). 
 
Практичне заняття 3. Визначення обсягів маршрутних досліджень 

- (1 година). 
План. 
Зйомка буде виконуватися методом маршрутних перетинань, при 

цьому найбільш детальному вивченню підлягають (студенти вказують 
самостійно). 

По всій довжині кожного маршруту будуть виконуватися такі 
спостереження: (студенти вказують самостійно). 

Норми виробки на польові дослідження при проведенні зйомки 
розраховуються з урахуванням складності геологічної будови, 
гідрогеологічних умов, інженерно-геологічних умов, а також умов 
прохідності. 

Залежно від категорії складності території району проектуемих робіт 
встановлюється загальна довжина польових маршрутів партії та кількість 
точок спостережень в межах зйомочної площі. 

Загальна довжина маршруту для району робіт становить (студенти 
встановлюють самостійно) погонних кілометра. 

Загальна кількість точок спостережень становить (студенти 
встановлюють самостійно) штук. 

Встановлюється мінімальна кількість точок спостережень підземних 
вод, що входять до загальної кількості точок спостережень. 

Мінімальна кількість точок спостережень підземних вод становить 
(студенти встановлюють самостійно) штук. 

З мінімальної кількості точок спостережень підземних вод, 
встановлюється кількість штучних точок спостережень - шурфів, свердловин 
тощо. 

Мінімальна кількість штучних точок спостережень на підземні води 
складає (студенти встановлюють самостійно) штук. 

Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 2, с. 17-21). 
2. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 10-11). 
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Тема 4. ДОСЛІДНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (8 годин). 

Лекція 4. Головні види, мета і завдання дослідно-фільтраційних 
робіт. Види відкачок, їх призначення та методика організації і 

проведення. 
Одним з основних видів робіт при проведенні гідрогеологічних 

досліджень є польові дослідно-фільтраційні роботи. Головними видами 
дослідно-фільтраційних робіт є: відкачки, наливи і нагнітання у свердловини, 
наливи в шурфи, експрес-наливи й експрес-відкачки, випереджаюче 
випробування водоносних горизонтів, витратометрія та резистивіметрія. 

Вибір виду дослідно-фільтраційних робіт залежить від особливостей 
порід, що вивчаються, завдань і стадії досліджень. На ділянках з глибоким 
заляганням підземних вод, а також в умовах, що є несприятливими для 
проведення відкачок (слаба водозбагаченість і водовіддача порід та ін.), при 
необхідності визначення гідрогеологічних параметрів ненасичених водою 
порід використовуються наливи і нагнітання в свердловини та дослідні 
наливи в шурфи. Дослідні нагнітання використовуються для оцінки 
фільтраційних властивостей і питомого водопоглинення тріщинуватих 
скельних і напівскельних водоносних порід, а дослідні наливи в свердловини, 
головним чином, у неводонасичених пухких і тріщинуватих породах зони 
вивітрювання. Дослідні наливи в шурфи використовуються для вивчення 
водопроникності необводнених зв’язних і пухких гірських порід зони аерації. 
Експрес-методи використовуються з метою орієнтовної порівняльної оцінки 
фільтраційних властивостей водоносних порід на попередніх стадіях 
гідрогеологічних досліджень, виявлення об’єктів і обґрунтування об’ємів 
подальших гідрогеологічних досліджень, характеристики водопроникності 
порід у розрізі та ін. 

Головним та найбільш розповсюдженим видом дослідно-фільтраційних 
робіт для визначення розрахункових параметрів водоносних горизонтів і 
комплексів є відкачки зі свердловин. Залежно від цільового призначення 
відкачки поділяються на пробні, дослідні та дослідно-експлуатаційні, а від 
наявності або відсутності спостережних свердловин - на кущові й одиночні; 
різновидом кущових є групові відкачки, коли вони виконуються одночасно з 
декількох свердловин. 

Методика проектування відкачок залежить від їх призначення, стадії 
гідрогеологічних досліджень та конкретних природних умов родовища 
підземних вод, що вивчається. Методика дослідних робіт включає такі 
основні питання: 1) вибір виду відкачки (пробна, дослідна одиночна, кущова 
або групова, дослідно-експлуатаційна); 2) вибір схеми дослідного куща і його 
місцеположення (кількість дослідних і спостережних свердловин, схема їх 
розташування, відстань між свердловинами); 3) характер і ступінь збурення 
(дебіт дослідної свердловини, сталість або несталість дебіту, кількість 
ступенів дебіту); 4) тривалість відкачки і контроль її проведення; 5) 
обґрунтування конструктивних особливостей дослідних і спостережних 
свердловин; 6) вибір насосного обладнання. 
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Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику видам 

відкачок у свердловини. 
2. Підготуватись до практичного заняття №3 та підготувати 

необхідний графічний матеріал. 
 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть первая, глава V, § 1-4, с. 103-148). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 4, підрозділи 
4.1-4.4, с. 29-39). 

 
Практичне заняття 4. Ознайомлення із заключною частиною 

письмової самостійної курсової роботи (проект гідрогеологічної зйомки) – 
(1 година). 

План. 
Висновки є заключним розділом курсової роботи й мають вміщувати 

оцінку можливих результатів робіт, що проектуються, можливі області 
застосування отриманих результатів, їх господарське значення та шляхи 
подальшого розвитку досліджень. 

Графічні додатки - це графічний матеріал, який наочно ілюструє 
викладені в роботі основні результати проектування. Це - геологічна карта з 
проектуемими виробками; геолого-технічні наряди свердловин, що 
проектуються, та календарний графік виконання робіт, що проєктуються. 

У верхній частині креслення вміщується його назва, у нижньому 
правому куті вміщується штамп. 

Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 2, с. 18-20). 
2. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 24-38). 

 
Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ І БАЛАНСУ ПІДЗЕМНИХ ВОД  

(7 годин). 
Лекція 6. Мета та завдання вивчення режиму і балансу підземних 

вод. Методика проведення спостережень за режимом підземних вод. 
Методи вивчення балансу підземних вод. 

Режим підземних вод характеризується зміною їх кількості і якості в 
просторі та  часі, а саме: рівня, витрати, швидкості, температури, в’язкості, 
хімічного, газового та бактеріального складу. Метою вивчення режиму 
підземних вод є встановлення об’єктивних законів розвитку явищ, що 
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спливають в процесі формування підземних вод , їх пояснення і 
використання для обґрунтування різного роду гідрогеологічних прогнозів. 

Залежно від характеру визначаючих його явищ і факторів, режим 
підземних вод може бути: природним - формується під дією комплексу 
природних факторів (кліматичних, гідрогеологічних, геологічних, 
гідрологічних, космогенних тощо); порушеним - обумовлено інженерною 
діяльністю людини (меліорація, гідротехнічне будівництво, дія дренажних 
споруд та ін.) та слабо порушеним - формується під дією як природних (їх 
вплив при цьому переважає), так і штучних факторів. 

Баланс підземних вод - це співвідношення між їх надходженням 
(приходна частина) та витратою (витратна частина) у кількісному виразі (в 
мм шару води) на досліджуваній площі за визначений відрізок часу (період ). 

Мета вивчення балансу підземних вод - виявлення і оцінка ведучих 
факторів формування їх режиму та оцінка природних і експлуатаційних 
ресурсів підземних вод. 

Вивчення режиму підземних вод здійснюється шляхом стаціонарних 
гідрогеологічних спостережень за змінами головних елементів режиму 
(рівнів, витрат, температури, хімічного, газового та бактеріологічного 
складу) на спеціально обладнаної мережі спостережних пунктів 
(найчастіше це свердловини і джерела, рідше - шурфи і колодязі). 

У гідрогеологічній практиці водний баланс вивчається 2 групами 
методів: 1) гідродинамічного аналізу режиму підземних вод (з 
використанням аналітичних і кінцево-різницевих рішень диференціальних 
рівнянь) та 2) експериментальними (водно-балансовий і лізиметричний).  

Метод гідродинамічного аналізу режиму підземних вод ґрунтується на 
застосуванні теорії несталого руху підземних вод до розрахунку головних 
елементів їх балансу за даними спостережень за режимом підземних вод. 
Метод всебічно враховує гідрогеологічні умови, дозволяє кількісно 
оцінювати інфільтрацію опадів, зрошувальних вод, що досягають рівня 
підземних вод, витрату останніх на сумарне випаровування і підземний стік, 
а також оцінювати необхідні гідрогеологічні параметри. Всі ці дані, що 
отримуються на спеціальних створах спостережних свердловин, які 
закладаються на типових балансових ділянках (елементах потоку), 
використовуються при складанні прогнозів зміни режиму підземних вод під 
впливом господарської діяльності людини. 

Експериментальні методи дозволяють визначати елементи водного 
балансу на типових за гідрогеологічними умовами балансових ділянках, з 
наступним їх перенесенням на всю площу, що вивчається. 

При використанні водно-балансового методу всі елементи водного 
балансу, що входять в балансове рівняння визначаються експериментально за 
допомогою різноманітних приладів і дослідних установок незалежно один 
від одного. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

лізиметричним методам вивчення балансу підземних вод. 
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Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть первая, глава V, с. 158-183). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділ 5, с. 54-59). 
 

Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 1. 
Контрольні запитання. 

1. В якому році розпочалась підготовка кадрів інженерів-гідрогеологів? 
2. Метою проведення якої стадії (підстадії) гідрогеологічних досліджень є побудова 

спеціальних карт гідрогеологічного змісту (прогнозних ресурсів підземних вод, 
спеціалізованого гідрогеологічного районування тощо) ? 

3. Метою проведення якої стадії (підстадії) гідрогеологічних досліджень є оцінка 
впливу видобутку підземних вод на екологічний стан довкілля ? 

4. Який масштаб загальних гідрогеологічних зйомок ? 
5. Які категорії гідрогеологічних свердловин призначені для попередньої якісної та 

кількісної оцінки водоносного горизонту ? 
6. Якій спосіб буріння гідрогеологічних свердловин застосовується при частому 

перешаруванні слабонапірних водоносних горизонтів ? 
7. Якій вид дослідно-фільтраційних робіт є головним та найбільш 

розповсюдженим? 
8. Які відкачки зі свердловин  проводяться  в продовж найбільш тривалого часу ? 
9. Унаслідок проведення якого виду відкачок зі свердловин отримують зв'язок між 

водоносними горизонтами або річкою ? 
10. При скількох ступенях зниження рівня проводяться одиночні дослідні відкачки 

зі свердловин ? 
11. Які відкачки проводять у тому випадку, коли відкачка з однієї свердловини не 

може викликати необхідного зниження в ній рівня води ? 
12. Унаслідок проведення якого виду відкачок зі свердловин отримують розміри й 

темпи росту депресійної воронки ? 
13. Яка максимальна відстань від дослідної до найвіддаленішої спостережної 

свердловини в схемі дослідної кущової відкачки для напірних горизонтів підземних вод ? 
14. В яких породах застосовуються дослідні нагнітання ? 
15. Для визначення фільтраційних властивостей яких порід застосовуються 

дослідні наливи в шурфи ? 
16. За якою формулою визначається коефіцієнт фільтрації в способі наливу в 

шурфи М.К. Гіринського ? 
17. При якому способі буріння використовується випереджаюче випробування 

водоносних горизонтів ? 
18. Що відноситься до параметрів режиму підземних вод ? 

 
Типовий варіант тестового завдання модульної контрольної 

роботи. 
Дати відповідь на 5 тестових завдань: 

1. В якому році було засновано першу кафедру гідрогеології ? 
      а)  1900; 
      б)  1927; 
      в)  1930; 
      г)  1932; 
      д)  1937; 
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2. Метою проведення якої стадії (підстадії) гідрогеологічних досліджень є підготовка 
родовищ підземних вод до промислового освоєння ? 
       а)  регіональні роботи масштабу 1 : 1 000 000 - 1: 500 000 ; 
       б)  регіональні роботи масштабу 1 : 200 000 - 1: 100 000 ; 
       в)  пошукові роботи ; 
       г)  пошуково-оцінювальні роботи ; 
       д)  розвідувальні роботи ; 
 
3. Як поділяють гідрогеологічні карти за способом графічного оформлення ? 
       а)  на оглядові; 
       б)  на загальні; 
       в)  на поєднані; 
       г)  на спеціальні; 
       д)  на розчленовані; 
 
4. Якій спосіб буріння застосовується для гідрогеологічних свердловин будь-якої 
глибини? 
       а)  обертальний з прямою промивкою; 
       б)  ударно-канатний; 
       в)  комбінований; 
       г)  обертальний зі зворотною промивкою; 
       д)  обертальний з продувкою; 
 
5. Які відкачки зі свердловин проводяться для попередній оцінки водозбагаченості, якості 
води і фільтраційних властивостей порід ? 
       а)  одиночні дослідні; 
       б)  дослідно-експлуатаційні; 
       в)  пробні; 
       г)  дослідні кущові; 
       д)  дослідні групові; 
 

Рекомендована література до змістовного модуля 1. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (вступление, часть І, главы І-V, с. 3-183). 
2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 

методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (вступ, розділи 1-5, с. 
4-59). 

3. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 4-11). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ, 

МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ПРИ ПОШУКУ І РОЗВІДЦІ РОДОВИЩ 
МІНЕРАЛЬНИХ, ТЕРМАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

 

Тема 6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ (7 годин). 

Лекція 6. Зміст, стадії та завдання гідрогеологічних досліджень 
джерел водопостачання. Класифікація родовищ підземних вод. 

Особливості геологорозвідувальних робіт на родовища підземних вод з 
метою водопостачання. 

Підземні води використовуються з метою господарсько-питного та 
виробничого водопостачання, зрошення та обводнення, енергетичних цілей 
та теплофікації, лікувальних цілей, у якості столових мінеральних вод та як 
сировина для вилучення цінних компонентів. 

Водозабір або водозабірна споруда - це гідротехнічна споруда, що 
здійснює забір води з джерела живлення з метою водопостачання. Він має 
забезпечувати пропуск води у водовід у заданій кількості, належної якості та 
у відповідності з графіком водоспоживання. Залежно від умов та 
призначення, водозабори поділяються на: вертикальні, горизонтальні та 
каптажі природних виходів-джерел. 

Експлуатаційні запаси - це кількість підземних вод, яка може бути 
одержана на родовище за допомогою раціональних у техніко-економічному 
відношенні водозабірних споруд при заданому режимі експлуатації та якості 
води, що задовольняє потребам цільового використання її в народному 
господарстві на протязі розрахункового терміну водокористування (25-30 
років). 

Під родовищем підземних вод розуміють ділянки верхньої частини 
земної кори, у межах яких під впливом природних і штучних факторів 
утворюються умови для відбору підземних вод, які у кількісному та якісному 
відношенні забезпечують економічне доцільне їх використання у народному 
господарстві. 

За геолого-гідрогеологічними умовами, які визначають методику 
проведення геологорозвідувальних робіт та підрахунок експлуатаційних 
запасів, родовища підземних вод можуть бути поділені на 7 головних типів: 
1) родовища річкових долин; 2) родовища артезіанських басейнів; 3) 
родовища конусів виносу передгірських шлейфів та міжгірських западин; 4) 
родовища обмежених за площею структур або масивів тріщинних і тріщино-
карстових порід та зон тектонічних порушень; 5) родовища піщаних масивів 
пустель та напівпустель; 6) родовища водно-льодовикових відкладів; 7) 
родовища області розвитку багаторічномерзлих порід. 

Переважна більшість розвіданих та експлуатованих на теперішній час 
родовищ відноситься до перших 4 типів, причому на долю родовищ річкових 
долин та родовищ артезіанських басейнів припадає приблизно 80 % від 
загальної кількості розвіданих родовищ. 
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Виділені типи родовищ підземних вод розрізняються за геолого-
гідрогеологічними умовами, які визначають методику проведення 
геологорозвідувальних робіт та оцінку їх експлуатаційних запасів. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику методам 

вивчення експлуатаційних запасів підземних вод. 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ІХ, § 1, с. 231-238). 
2. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 

/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (разделы 6-7, с. 87-
111). 

 

Тема 7. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ МЕЛІОРАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ (7 годин). 

Лекція 7. Задачі, види та стадії гідрогеологічних досліджень з 
метою меліорації земель. Особливості складу та методики проведення 

гідрогеологічних досліджень з метою зрошення та осушення. 
Меліорація [від лат. «melioratio» – покращення] - це сукупність 

організаційно-господарських та технічних заходів, спрямованих на докорінне 
поліпшення земель. 

Найбільш розповсюджена меліорація земель з несприятливим водним 
режимом. у посушливих районах, де опадів мало, а випаровуваність висока, 
запаси ґрунтової вологи поповнюють водою, що штучно подається на поля, 
тобто застосовують зрошення, створюючи відкриті та закриті зрошувальні 
системи. Меліорація боліт та надлишкове зволожених земель спрямована на 
посилення аерації ґрунту, поліпшення її температурного режиму та 
стимуляції аеробних процесів у розкладення органічної речовини, що 
досягається видаленням надлишку води відкритими каналами і дренами з 
ґрунтового шару у водотоки або водойми, тобто осушенням. Існує також 
меліорації земель з несприятливими фізичними та хімічними властивостями, 
земель, що піддаються впливу шкідливої механічної дії води або вітру та ін. 

Головні стадії гідрогеологічних досліджень є загальними для різних 
видів меліорації земель. 

Головними видами вивчення та оцінки осушуваних територій, так саме 
як і для зрушуваних, є зйомочні роботи та стаціонарні спостереження. 

Особливістю проведення зйомочних робіт заболочених районів із-за їх 
важкодоступності та поганої прохідності є широке використання непрямих 
методів досліджень (аерометодів, ландшафтно-індикаційних та ін.), які 
значно скорочують строки та вартість зйомки. 

Дослідження на ключових ділянках містять вивчення геологічної 
будови та гідрогеологічних умов, фізико-механічних і водно-фізичних 
властивостей порід зони аерації та головних водних горизонтів, фізико-
геологічних процесів та явищ, виявлення кореляційних зв’язків між 
окремими компонентами гідрогеологічних й інженерно-геологічних умов та 
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зовнішніми компонентами ландшафту (рельєфом, рослинністю, гідрографією 
та ін.) 

У процесі проведення зйомочних та інших робіт на масивах, де 
передбачається осушення, особлива увага має приділятися: 1) до 
встановлення головних джерел водного живлення перезволожених земель; 2) 
до встановлення тинів боліт за умовами їх водного живлення та площ їх 
розповсюдження; 3) до виявлення фільтраційних властивостей 
перезволожених ґрунтів, торф’яників та пов’язаних з ними водоносних 
горизонтів; 4) до отримання достовірних значень параметрів, необхідних для 
проектування дренажних споруд та інших елементів системи осушення. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику типам 

зрошуваних районів. 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ХІІ, с. 305-328). 
2. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 

/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (разделы 11, с. 
153-166). 

 
Тема 8. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКУ ТА 
РОЗВІДЦІ МІНЕРАЛЬНИХ (ЛІКУВАЛЬНИХ), ПРОМИСЛОВИХ І 

ТЕРМАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД (7 годин). 
Лекція 8. Основні типи мінеральних (лікувальних), термальних та 

промислових підземних вод. Загальна схема й основні положення 
методики гідрогеологічних досліджень мінеральних (лікувальних), 

термальних та промислових підземних вод. 
До мінеральних (лікувальних) вод відносяться природні води, що 

можуть впливати на організм людини з лікувальним ефектом, що є 
обумовленим підвищеним вмістом корисних, біологічно активних 
компонентів іонно-сольового та газового складу, або загальним іонно-
сольовим складом води, а також органічною речовиною. 

Для віднесення мінеральних вод до того чи іншого їх типу за 
мінералізацією, вмістом біологічно-активних компонентів та інших 
показників використовуються критерії оцінки, які регламентовані 
відповідним ДСТУ. 

Під термальними водами розуміють води з температурою більше 200 С. 
Існує декілька класифікацій підземних вод за їх температурою. Найповнішою 
з них є класифікація М.І. Толстіхіна (1970), яка включає: 

1) негативно температурні - кріопеги (від – 360 до 00; 
2) позитивно температурні - пеги (до + 200) та терми - теплі та гарячі 

(від + 200 до +1000); 
3) надгарячі (перегріті) води - супертерми (від + 1000 до 7000); 
4) гарячі пари (газ та пара) - вапортерми (більше 7000). 
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Промисловими називають підземні води, що містять у розчині корисні 
компоненти або їх сполуки (поварену сіль, I, Br, B, Li, K тощо) у 
концентраціях, що забезпечують у конкретних гідрогеологічних умовах на 
даному рівні розвитку технології економічно доцільний їх видобуток та 
переробку. 

Мінеральні (лікувальні) води. Родовища мінеральних вод 
класифікуються за різноманітними ознаками. Для розвідки найбільший 
інтерес має типізація родовищ за їх геолого-структурними та 
гідрогеологічними умовами. Виділяють 6 типів родовищ мінеральних вод. 

Промислові підземні води. Для розвідки та геолого-промислової оцінки 
за особливостями характеру залягання, розповсюдження та 
гідродинамічними умовами родовища промислових вод поділені на 2 
головних типи. 

Термальні води. Для виконання пошуково-розвідувальних робіт та 
оцінки експлуатаційних запасів, родовища термальних вод поділяються на 3 
типи: 1) родовища артезіанських басейнів платформного типу; 2) родовища 
артезіанських басейнів гірсько-складчастих областей;3) родовища тріщинно-
жильного типу гірсько-складчастих областей. На території держав СНД на 
перші 2 типа припадає більше 90 % родовищ. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику основних 

типів мінеральних (лікувальних) підземних вод. 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ХІ, с. 286-304). 
2. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 

/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (разделы 8-10, с. 
112-152). 

 

Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 2. 
Контрольні запитання. 

1. Який тип водозаборів підземних вод є найбільш технічно досконалим і 
універсальним ? 

2. Які категорії експлуатаційних запасів підземних вод підраховуються за 
сумарним фактичним дебітом свердловин ? 

3.Які категорії експлуатаційних запасів підземних вод відносяться до прогнозних 
ресурсів? 

4. На чому ґрунтуються гідродинамічні методи оцінки експлуатаційних запасів 
підземних вод ? 

5. Чім визначається метод оцінки експлуатаційних запасів підземних вод ? 
6. При вивченні якого типу родовищ підземних вод необхідно досліджувати зміну 

фільтраційних властивостей водоносних горизонтів та якості води на площі по профілях, 
що взаємно перетинаються ? 

7. Які гідротехнічні прийоми ґрунтуються на основі зрошення земель ? 
8. На якій стадії гідрогеологічних досліджень із метою меліорації земель 

розробляються програми (схеми) меліоративного освоєння територій? 
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9. На якій стадії гідрогеологічних досліджень із метою меліорації земель 
обґрунтовується найбільш раціональний режим експлуатації зрошувальних або 
осушувальних систем ? 

10. Що вивчається по регіональній гідрогеологічній спостережній мережі для 
потреб осушення ? 

11. Яка мінералізація питних мінеральних лікувально-столових вод ? 
12. Які типи родовищ мінеральних вод характеризуються найбільш широким 

розповсюдженням ? 
13. Скільки типів родовищ промислових вод виділяють за особливостями 

характеру залягання, розповсюдження й гідродинамічними умовами ? 
14. Який метод оцінки експлуатаційних запасів застосовують для родовищ 

термальних вод артезіанських басейнів платформного типу ? 
 

Типовий варіант тестового завдання модульної контрольної 
роботи. 

Дати відповідь на 5 тестових завдань: 
1. Чім визначається вибір типу горизонтального водозабору ? 
       а)  якістю підземних вод; 
       б)  характером водоспоживання; 
       в)  вивченістю гідрогеологічних умов; 
       г)   глибиною залягання підземних вод; 
       д)  складністю природних умов; 
 
2. Які категорії експлуатаційних запасів підземних вод  підраховуються за  дебетами 
проектних свердловин ? 
       а)  А; 
       б)  В; 
       в)  С1; 
       г)  С2; 
       д)  Р; 
 
3. Які категорії експлуатаційних запасів підземних вод  підраховуються, виходячи із 
загальних геолого-гідрогеологічних даних ? 
       а)  А; 
       б)  В; 
       в)  С1; 
       г)  С2; 
       д)  Р; 
4. На чому ґрунтуються методи гідрогеологічних аналогів оцінки експлуатаційних запасів 
підземних вод ? 
       а) на розрахунках залежностей між дебетами та зниженнями у свердловинах; 
       б) на використанні аналітичних формул; 
       в) на розрахунках залежностей між зниженнями рівнів та часом; 
       г) на кількісної оцінці джерел формування експлуатаційних запасів; 
       д)на екстраполяції даних про експлуатаційні запаси з вивчених ділянок на ще не 
вивчені; 
5. Які методи оцінки експлуатаційних запасів підземних вод не використовуються 
самостійно ? 
       а)  гідродинамічні; 
       б)  гідравлічні; 
       в)  балансові; 
       г)  математичного моделювання; 
       д)  гідрогеологічних аналогів; 
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Рекомендована література до змістовного модуля 2. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ІХ, с. 231-261, главы ХІ-ХІІІ, с. 
286-342). 

2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 
методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділи 2-5, с. 17-59). 

3. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 4-21). 

4. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 
/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (разделы 5-11, с. 
70-166). 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКОВО-
РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ І 
ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, ПРИ ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й РОЗРОБЦІ 

РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ 
БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ ОХОРОНИ Й ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД. 
 

Тема 9. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКОВО-
РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБОТАХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ І 
ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, ПРИ ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ Й РОЗРОБЦІ 

РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (7 годин). 
Лекція 9. Головні типи нафтогазоносних басейнів та родовищ 

нафти й газу. Мета й завдання гідрогеологічних досліджень родовищ 
твердих корисних копалин. 

Нафта й газ до та після свого існування у вигляді покладів частково 
знаходяться в розчинному стані в підземних водах. Як правило, нафтові й 
газові родовища знаходяться всередині водонапірних систем, утворюючи в 
сукупності нафтогазоводоносні басейни або нафтогазоносні басейни 
підземних вод. Серед них виділяються 3 головних типи, що 
характеризуються певними геолого-структурними та гідрогеологічними 
особливостями. 

Басейни 1 типу (Pz) розташовуються в межах платформ з древнім до 
(Є) фундаментом та частково захоплюють суміжні території, древніх 
крайових прогинів (наприклад, Дніпрово-Донецький басейн підземних вод). 
Басейни цього типу розташовуються, головним чином, у межах рівнин та 
древніх передгір'їв. Для басейнів характерна одноманітність хімічного та 
газового складу підземних вод, слабка газонасиченість, переважання розсолів 
та вод Сl-Са типу, значний розвиток та роль сучасних інфільтраційних 
процесів у водоносних комплексах та слабка рухливість заповнюючих їх 
підземних вод. 
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Басейни II типу (Mz) розташовуються на плитах з молодим (Pz) 
фундаментом, захоплюючи суміжні молоді крайові прогини альпійських 
гірських споруд (наприклад, Передкарпатський, Причорноморський 
басейни). Басейни цього типу знаходяться в межах рівнин та 
епіконтинентальних ділянок морів, захоплюючи передгір'я молодих високих 
гірських споруд. Басейнам властиве сполучення в розрізі інфільтраційних та 
елізійних систем ( від «elisio» (лат.) - витискання, виштовхування), широкий 
розвиток слабо мінералізованих підземних вод, нарівні з розсолами , висока 
газонасиченість та різка мінливість хімічного та  газового складу в плані та 
по розрізу, локальні прояви інверсійної гідрохімічної зональності (від 
«inversio» (лат.) – перестановка - зменшення мінералізації з глибиною, 
замість звичайного зростання, або навпаки), та гідродинамічних аномалій. 

Існують басейни проміжного між I та II типа (наприклад, 
Західносибірський нафтогазоносний басейн підземних вод). 

Басейни III типу (Кz) розташовуються у внутрішніх структурах 
(западинах) альпійської складчастої системи (наприклад, Південно-
каспійський басейн). Басейнам цього типу притаманний виключний розвиток 
елізійного водообміну, надзвичайно висока газонасиченість, інверсійна 
гідрохімічна зональність, аномально високі пластові тиски в глибоких 
водоносних комплексах, що зменшуються до крайових ділянок між гірських 
западин. 

Гідрогеологічні дослідження при пошуково-розвідувальних роботах та 
розробці родовищ твердих корисних копалин можуть проводитись в 3 різних 
аспектах, що відрізняються за їх цільовим напрямком та характером 
досліджень, що виконуються. 

I випадок. Гідрогеологічні дослідження проводяться з метою вивчення 
природних умов родовища та їх оцінки як одного з головних чинників, що 
визначає умови розвідки, доцільність та ефективність освоєння та 
експлуатації родовища. 

II випадок. Гідрогеологічні дослідження виконуються як спеціальні 
методи пошуків і розвідки родовищ, що мають на меті оцінку перспектив 
території на різноманітні корисні копалини, підвищення дозволяючої 
спроможності та ефективності головного комплексу геологорозвідувальних 
робіт на місцеві корисні копалини. 

III випадок. Гідрогеологічні дослідження проводяться з метою 
вивчення та оцінки підземних вод, як можливих джерел для господарсько-
питного та виробничо-технічного водопостачання підприємств у процесі 
промислового освоєння та розробки родовищ. 

Під час розробки родовищ твердих корисних копалин гідрогеологічні 
дослідження є складовою частиною загального геологічного обслуговування 
шахт, рудників і кар’єрів. 

Гідрогеологічні дослідження виконуються з метою подальшої 
деталізації знань про склад і будову рудних тіл корисних копалин, умови їх 
промислового освоєння з метою планування видобування та управління 
розробкою родовища з урахуванням його раціонального освоєння й охорони 
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навколишнього середовища. 
Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріалом лекції та надати характеристику основних 

типів нафтогазоносних басейнів підземних вод. 
 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ХІV, § 1, с. 342-341). 
2. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 

/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (раздел 13, с. 185-
190). 

 
Тема 10. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ 

БУДІВНИЦТВА ТА З МЕТОЮ ОХОРОНИ ТА ПОПОВНЕННЯ 
ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД (7 годин). 

Лекція 10. Мета, завдання та склад гідрогеологічних досліджень 
для різних видів будівництва. Гідрогеологічне обґрунтування зони 

санітарної охорони водозаборів підземних вод і штучного поповнення 
запасів підземних вод. 

У загальному випадку гідрогеологічні дослідження, які є складовою 
частиною комплексу інженерно-геологічних вишукувань, містять проведення 
комплексної гідрогеологічної та інженерно-геологічної зйомки, режимних 
спостережень, дослідно-фільтраційних робіт, моделювання, лабораторних і 
гідрохімічних досліджень. 

У відповідності з діючим досі «Положением о порядке проектирования 
и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» № 2640-82 для 
водозаборів підземних вод встановлена зона санітарної охорони (ЗСО), що 
складається з трьох поясів в яких здійснюються спеціальні заходи, що 
виключають можливість надходження забруднень у водоносний пласт в 
районі водозабору. 

1-й пояс ЗСО – пояс суворого режиму призначений для виключення 
випадкового або навмисного забруднення води в межах ділянки 
розташування водозабору. Границя першого поясу має бути не менше 30 м 
від водозабору - при використання захищених підземних вод та не менше 50 
м - при використанні недостатньо захищених підземних вод. 

2 та 3 пояси ЗСО – це пояси обмежень. 
Другий пояс призначений для захисту підземних вод від мікробного 

забруднення, третій пояс – від хімічного. Границі другого поясу ЗСО 
встановлюють виходячи з передумов, що якщо за його межами крізь зону 
аерації надходить мікробне забруднення, то воно не досягає водозабору. Ця 
умова виконується в тих випадках, коли час просування води від границі 
другого поясу до водозабору буде перевищувати час існування патогенних 
мікроорганізмів. Границі третього поясу ЗСО визначаються 
гідродинамічними розрахунками, виходячи з передумов, що якщо за межами 
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поясу у водоносний пласт надходять хімічні забруднення, то вони або не 
досягнувши водозабору перемішуються з підземними водами поза областю 
живлення, або досягнуть водозабору, але не раніше розрахункового часу, 
який має бути більше проектного терміну експлуатації водозабору. 

Обґрунтування розмірів поясів зон санітарної охорони водозабору 
здійснюється аналітичними та графоаналітичними методами, а в складних 
гідрогеологічних, гідрохімічних і санітарних умовах - за допомогою 
моделювання. 

Штучне поповнення запасів підземних вод – це водогосподарські 
заходи, що забезпечують планомірне покращення водного балансу території 
шляхом переведення частини поверхневого стоку в підземний. 

В якості джерел штучного поповнення запасів підземних вод 
використовуються річкові, зливові, повеневі, озерні, рідше – дренажні, 
скидові й стічні води, іноді виконується переведення підземних вод з одних 
горизонтів в інші. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріалом лекції та надати характеристику 

особливостям гідрогеологічних досліджень при гідротехнічному будівництві. 
 
Рекомендована література. 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава ХV, с. 356-374). 
2. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 

/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (раздел 14, с. 190-
207). 

 
Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 3. 

Контрольні запитання. 
1. Для якого типу нафтогазоводоносних басейнів характерна 

одноманітність хімічного та газового складу підземних вод ? 
2. Для якого типу нафтогазоводоносних басейнів характерно 

переважання розсолів? 
3. До якого етапу геологорозвідувальних робіт на нафту та газ 

відноситься стадія прогнозу нафтогазоносності ? 
4. До якого етапу геологорозвідувальних робіт на нафту та газ 

відноситься стадія виявлення та підготовки об’єктів до пошукового буріння ? 
5. До яких показників оцінки перспектив нафтогазоводоносних 

басейнів відноситься значна амплітуда коливань рівня води в свердловинах зі 
зміною атмосферного  
тиску ? 

6. До яких показників оцінки перспектив нафтогазоводоносних 
басейнів відноситься положення областей живлення підземних вод ? 

7. При яких гідрогеологічних дослідженнях родовищ твердих корисних 
копалин підземні води розглядаються як шкідливий фактор ? 
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8. До яких груп родовищ твердих корисних копалин відносяться 
безводні або слабо обводнені родовища ? 

9. До яких груп родовищ твердих корисних копалин відносяться  
родовища, розробка яких можлива при проведенні великих осушувальних 
водознижень ? 

10. До яких груп родовищ твердих корисних копалин відносяться 
родовища, які розташовані поблизу поверхневих водотоків ? 

11. На якій стадії або етапі проектування відповідальних і великих 
споруд отримують головний матеріал по гідрогеологічним умовам 
будівництва ? 

12. На якій стадії гідроенергетичного будівництва виконуються 
дослідно-фільтраційні роботи ? 

13. На якій стадії промислово-цивільного будівництва визначається 
положення рівнів ґрунтових вод ? 

14. Скільки метрів має 1 пояс зони санітарної охорони водозаборів при 
використанні захищених  

підземних вод ?  
15. Межі якого поясу зони санітарної охорони у випадку обмеженого 

строку експлуатації водозабору визначаються розмірами області захоплення? 
16. Яким методом здійснюється обґрунтування розмірів областей 

живлення та захоплення водозабору в складних гідрогеологічних умовах ? 
 

Типовий варіант тестового завдання модульної контрольної 
роботи 

Дати відповідь на 5 тестових завдань: 
1. Для якого типу нафтогазоводоносних басейнів характерно сполучення в 
розрізі інфільтраційних та елізійних систем ? 
       а)  1; 
       б)  2; 
       в)  3;  
 

2. До якого етапу геологорозвідувальних робіт на нафту та газ відноситься 
стадія оцінки зон нафтогазоносності ? 
       а)  регіонального; 
       б)  пошукового; 
       в)  розвідувального; 
 

3. До яких показників оцінки перспектив нафтогазоводоносних басейнів 
відносяться високі концентрації амонію, йоду та брому ? 
       а)  наявності покладів нафти та газу; 
       б)  наявності нафти та газу; 
       в)  умов формування скупчень; 
       г)  умов збереження та руйнування; 
       д)  наявності пасток; 
 



 36 

4. До яких груп родовищ твердих корисних копалин відносяться високо або 
нерівномірно обводнені родовища ? 
    а) із простими гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами; 
    б) із складними гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами; 
    в) із дуже складними гідрогеологічними та інженерно-геологічними 
умовами; 
 

5. Межі якого поясу зони санітарної охорони водозаборів у випадку стійкого 
хімічного забруднення встановлюються по нейтральній лінії току ? 
       а)  1; 
       б)  2; 
       в)  3;  

Рекомендована література до змістовного модуля 3: 
1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 

исследований. - М.,1989. (часть вторая, глава Х, с. 262-285, главы ХІV-ХV, с. 
342-374, глава ХVІІІ, с. 400-423). 

2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 
методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. (розділи 2-5, с. 17-59). 

3. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. (розділ ІІ, с. 21-38). 

4. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 
/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. (разделы 12-14, с. 
167-207). 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 

1. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических 
исследований. - М.,1989. 

2. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні 
методи і види гідрогеологічних досліджень. - К., 2001. 

3. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Методика гідрогеологічних досліджень» для 
студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-
гідрогеологія). – К., 2001. 

6. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований 
/Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. - Новосибирск,1984. 

 
Додаткова: 

1. Воскресенский С.С. Геоморфология СССР. - М.: Высшая школа, 
1968. 

2. Геология СССР / Есенов Ш.Е., Шалыгин Е.Д. и др., т. 20, кн. 1.- М.: 
Недра, 1972. 

3. Геологорозвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи 
/К.Л.Ларін, Г.Ф.Виноградов, В.С.Шабатін, І.П.Соколов, С.В.Корнєєнко. – К.: 
Либідь, 1996. 

4. Гидрогеология СССР, т. ХХХІІІ. - М.: Недра, 1966. 
5. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К., 2005. 
6. Огняник М.С. Мінеральні води України. - К., 2000. 
7. Польова гідрогеологія / Солдак А.Г., Банник Г.І., Пелешенко В.І. – 

К.: Вид-во КДУ, 1962. 
8. Справочное руководство гидрогеолога. /Под ред.В.А.Максимова. - 

Л.,1979. 
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ТИПОВИЙ ВАРІАНТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ІСПИТ: 
1. В якому сторіччі в Новгороді вже існував самопливний  водопровід, що живився 
джерельними водами ? 
     а)  8; 
     б)  9; 
     в)  10; 
     г)  11; 
     д)  12; 
 
2. Який масштаб загальних гідрогеологічних зйомок ? 
       а)  1 : 1 000 000 та дрібніше; 
       б)  1 : 1 000 000 - 1 : 500 000; 
       в)  1 : 200 000 - 1 : 100 000; 
       г)  1 : 50 000 та більше; 
 
3. Які категорії гідрогеологічних свердловин призначені для вивчення загальних  геолого - 
гідрогеологічних умов ? 
       а)  пошукові; 
       б)  розвідувальні; 
       в)  розвідувально - експлуатаційні; 
       г)   спостережні; 
       д)  експлуатаційні; 
 
4. Який спосіб буріння гідрогеологічних свердловин застосовується  при частому 
перешаруванні слабонапірних водоносних горизонтів ? 
       а)  обертальний з прямою промивкою; 
       б)  ударно-канатний; 
       в)  комбінований; 
       г)  обертальний зі зворотною промивкою; 
       д)  обертальний з продувкою; 
 
5. Який  вид дослідно-фільтраційних робіт є головним та найбільш розповсюдженим ? 
       а)  наливи у шурфи; 
       б)  нагнітання у свердловини; 
       в)  витратометрія свердловин; 
       г)  відкачки зі свердловини; 
       д)  експрес-методи; 
 
6. Які відкачки проводять у тому випадку, коли відкачка з однієї свердловини не може 
викликати необхідного зниження в ній рівня води ? 
       а)  одиночні дослідні; 
       б)  дослідно-експлуатаційні; 
       в)  пробні; 
       г)  дослідні кущові; 
       д)  дослідні групові; 
 
7. Від чого залежіть методика проведення й проектування відкачок із свердловин ? 
       а)  якості підземних вод; 
       б)  стадії гідрогеологічних досліджень; 
       в)  наявності коштів; 
       г)  призначення відкачок; 
       д)  природних умов родовища підземних вод; 
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8. При скількох ступенях зниження рівня проводяться одиночні дослідні відкачки зі 
свердловин ? 
       а)  1 - 2; 
       б)  2 - 3; 
       в)  3 - 4; 
       г)  4 - 5; 
       д)  5 - 6; 
 
9. На скільки сантиметрів мінімально необхідно знижувати рівень води в  найбільш 
віддалених спостережних свердловинах при проведенні відкачок ? 
       а)  1 - 5; 
       б)  5 - 10; 
       в)  15 - 20; 
       г)  20 - 30; 
       д)  30 - 50; 
 
10. В яких породах застосовуються дослідні нагнітання ? 
       а)  пухко зв’язаних; 
       б)  зв’язаних; 
       в)  тріщинуватих скельних; 
       г)  тріщинуватих породах зони вивітрювання; 
       д)  тріщинуватих напівскельних; 
 
11. Який спосіб наливів у шурфи використовують для визначення фільтраційних 
властивостей пісків і тріщинуватих порід ? 
       а)  М.К.Гіринського; 
       б)  Н.С.Нестерова; 
       в)  А.К.Болдирева; 
       г)  М.М.Біндемана; 
       д)  Г.Н.Каменського; 
 
12. За якою формулою визначається коефіцієнт фільтрації у способі наливу в шурфи 
Н.С.Нестерова ? 
       а)  k = Q/F; 
       б)  k = Ql/F(Hk + z + l); 
       в)  k = 0,001Q; 
       г)  k = a  Q; 
       д)  k =  V/Ft; 
 
13. Який з геофізичних методів визначення напрямку руху підземних вод є найбільш 
точним ? 
       а)  метод зарядженого тіла; 
       б)  виміри інтенсивності конвективного переносу тепла; 
       в)  фотографування конусів розповсюдження барвника; 
       г)  колові виміри природного потенціалу; 
 
14. Що відноситься до параметрів режиму підземних вод ? 
       а)  рівень; 
       б)  витрата; 
       в)  притік; 
       г)   живлення; 
       д)  швидкість; 
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15. Який тип водозаборів підземних вод є найбільш технічно досконалим і універсальним? 
       а)  колодязі; 
       б)  траншеї; 
       в)  свердловини; 
       г)  галереї; 
       д)  кяризи; 
       е)  штольні; 
 
16. Які категорії експлуатаційних запасів підземних вод  підраховуються за сумарним 
фактичним дебітом свердловин ? 
       а)  А; 
       б)  В; 
       в)  С1; 
       г)  С2; 
       д)  Р; 
 
17. Коли об’єкт осушення визначають як болото ? 
       а)  шар торфу < 30 cм; 
       б)  шар торфу > 30 см; 
       в)  не має; 
 
18. До яких показників оцінки перспектив нафтогазоводоносних басейнів відноситься 
значна амплітуда коливань рівня води у свердловинах із зміною атмосферного тиску ? 
       а)  наявності покладів нафти та газу; 
       б)  наявності нафти та газу; 
       в)  умов формування скупчень; 
       г)  умов збереження та руйнування; 
       д)  наявності пасток; 
 
19. На якій стадії або етапі проектування відповідальних і великих споруд отримують 
головний матеріал по гідрогеологічних умовах будівництва ? 
       а)  передпроектній; 
       б)  робочого проектування; 
       в)  робочої документації; 
 
20. Скільки діб має строк виживання бактерій в умовах підземного потоку, що беруть до 
уваги при встановленні меж 2 поясу зони санітарної охорони водозаборів ? 
       а)  5 -10; 
       б)  10 - 100; 
       в)  100 - 200; 
       г)  200 - 400; 
       д)  400 - 500; 


