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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Оцінка запасів підземних вод» є складовою 

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

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

Викладається у 9-10 семестрах 5 курсу бакалавратури в обсязі  162 год.  
(4,5 кредити ECTS) зокрема: лекції – 12 год., лабораторні – 8 год., самостійна 
робота – 142 год.. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом  в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із значенням підземних вод 
для вирішення проблеми водозабезпечення, проведенням розрахунків з метою 
оцінки запасів підземних вод, використання підземних вод і охороною 
навколишнього середовища, оцінкою запасів підземних вод. 

Завдання – розгляд початкових понять про “запаси” і “ресурси” підземних 
вод та основні принципи їх класифікації, класифікацію запасів (ресурсів) 
підземних вод без урахування експлуатації, поняття про потенційні і прогнозні 
ресурси підземних вод, передумов поведінки певних макро-, мікрокомпонентів, 
другорядних компонентів. 

Предмет вивчення - підземні водні ресурси країни, які мають різні умови 
залягання та, відповідно, видобування в залежності від конкретних умов 
розташування водоносних горизонтів, а також потужний інструментарій для 
оцінки запасів підземних вод.   

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з 6-ти тем (5 лекцій), другий – з 9-ти тем (7 лекцій). 
Детальніше структура навчальної дисципліни, тематичний план лекцій і 
лабораторних занять викладені в таблиці на стор. 9. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
    знати:  
- види запасів підземних вод; 
- законодавчі та нормативні документи, що регламентують використання 

підземних вод в Україні; 
- параметри, що характеризують гравітаційну та пружну ємність гірських 

порід; 
- поняття про формування динамічних ресурсів підземних вод та основні його 

виміри: гідродинамічний, гідрохімічний, гідрогеотермічний; 
- загальні принципи та класифікація методів визначення динамічних ресурсів; 
- закономірності формування ЕЗПВ у типових гідрогеологічних умовах: 

пласти – необмежений, напівобмежений, обмежений, шаруватий; 
- загальні принципи оцінки на основі застосування балансових методів; 
- гідродинамічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ. 

вміти:  
- визначати гравітаційну та пружну ємність гірських порід; 
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- оцінювати динамічні ресурси підземних вод різними методами; 
- оцінювати експлуатаційні запаси підземних вод гідравлічними методами. 

 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

спеціальна навчальна дисципліна «Оцінка запасів підземних вод» є складовою 
циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки бакалавра геології блоку «гідрогеологія та інженерна геологія».  

 
Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології», 
«Гідрогеології». «Оцінка запасів підземних вод» є базовою для вивчення в 
подальшому таких дисциплін, як  «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки». 

 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  7 - 15.     
Оцінювання за формами контролю: 
 - модульні контрольні роботи (на семестр 2 контрольні роботи по 30 балів) -  60 
балів; 

 
Підсумковий контроль: іспит – 40 балів. 

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 
10  балів 

Max. – 
30 балів 

Min. – 
10 балів 

Max. – 
30 балів 

Модульна контрольна робота 10 30 10 30 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів, не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Оцінка запасів підземних вод». 

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

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

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

 
Шкала відповідності 

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  4 добре 

65 – 74  
60 – 64  3 задовільно 

35 – 59  2 незадовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Визначення ємнісних, динамічних ресурсів  
 

Тема 1. Вступ. Підземні води, як джерело прісних, мінеральних, термальних і 
промислових вод (8 год.). 

Підземні води – складова частина водних ресурсів Землі. Підземні води у 
соціально-економічному розвитку України. 

 
Тема 2. Основні поняття та загальні положення кількісної оцінки запасів 
підземних вод (14 год.). 

Особливості запасів підземних вод як корисної копалини. Поняття про 
“запаси” і “ресурси” підземних вод та основні принципи їх класифікації. 
Законодавчі та нормативні документи, що регламентують використання 
підземних вод в Україні. 

 
Тема 3. Визначення ємнісних запасів (ресурсів) підземних вод. Параметри, 
кількісна оцінка (10 год.). 

Параметри, що характеризують гравітаційну та пружну ємність гірських 
порід. Кількісна оцінка ємнісних гравітаційних (в т.ч. регулювальних) та пружних 
запасів підземних вод. 

 
Тема 4. Особливості формування динамічних ресурсів (запасів) підземних вод 
(10 год.). 

Величини живлення та розвантаження підземних вод як характеристики їх 
ресурсів. Балансові рівняння динамічних ресурсів.  

Поняття про формування динамічних ресурсів підземних вод та основні 
його виміри: гідродинамічний, гідрохімічний, гідрогеотермічний.  

 
Тема 5. Методи визначення динамічних ресурсів підземних вод (10 год.). 

Форми вираження динамічних ресурсів підземних вод. Загальні принципи 
та класифікація методів визначення динамічних ресурсів. Гідродинамічні методи. 
Балансові методи. Гідрометричні методи. Методи гідрогеологічних аналогів.  

 
Тема 6. Принципи регіональної оцінки динамічних ресурсів підземних вод 
(10 год.). 

Поняття про регіональну оцінку динамічних ресурсів підземних вод. 
Особливості вибору методів оцінки. Карта динамічних ресурсів підземних вод та 
основні методичні підходи до їх складання.  

 
Змістовий модуль 2. Визначення експлуатаційних запасів підземних вод 

 
Тема 7. Особливості формування експлуатаційних запасів підземних вод 
(10 год.). 
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Особливості формування ЕЗПВ. Завдання оцінки експлуатаційних запасів 
на родовищах підземних вод. Основні принципи та елементи оцінки. 
 
Тема 8. Послідовність розрахунку експлуатаційних запасів підземних вод 
(12 год.). 

Загальна характеристика методів гідрогеологічного прогнозування при 
оцінці ЕЗПВ: гідродинамічних, гідравлічних, балансових, гідрогеологічних 
аналогів, експертних оцінок. Визначення величини допустимого зниження рівня у 
водозабірних спорудах. 
 
Тема 9. Принципи схематизації умов формування експлуатаційних запасів 
підземних вод (10 год.). 

Місце схематизації в оцінці ЕЗПВ. Зміст геофільтраційної та розрахункової 
схематизацій. Принципи геофільтраційної схематизації розрізу, полів 
гідрогеологічних параметрів, геометричної форми області фільтрації, крайових 
умов, структури потоку 

 
Тема 10. Оцінка забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод 
(9 год.). 

Загальна характеристика оцінки забезпеченості. Оцінка експлуатаційних 
запасів підземних вод за дебітами джерел. Особливості оцінки забезпеченості 
експлуатаційних запасів підземних вод у різних гідрогеологічних умовах. 

 
Тема 11. Гідродинамічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки 
ЕЗПВ (11 год.). 

Загальні принципи розрахунку. Розрахунок водозабірних споруд в 
однорідному необмеженому пласті при сталому дебіті свердловин. 

Розрахунок водозабірних споруд в необмеженому пласті при змінному 
дебіті свердловин. Розрахунок водозаборів у необмеженому пласті при 
постійному зниженні рівня води у свердловинах. Розрахунок водозабірних споруд 
у напівобмежених пластах. Розрахунок водозаборів з урахуванням впливу 
бокових меж пластів. 

 
Тема 12. Гідравлічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ. 
Методи гідрогеологічних аналогів (11 год.). 

Розрахунок одиночних водозабірних свердловин гідравлічним методом. 
Розрахунок взаємодіючих свердловин гідравлічним методом. Методи 
гідрогеологічних аналогів (метод часткової аналогії, метод повної аналогії). 

 
Тема 13. Прогноз якості підземних вод (9 год.). 

Головні завдання вивчення якості підземних вод при оцінці 
експлуатаційних запасів. Види та джерела забруднення підземних вод. Завдання з 
прогнозування зміни якості підземних вод при оцінці їх експлуатаційних запасів. 
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Тема 14. Охорона підземних вод від забруднення на водозабірних ділянках 
(12 год.). 

Охорона підземних вод від забруднення на водозабірних ділянках. Заходи 
по запобіганню надходження некондиційних вод до водозабірних споруд. Заходи 
з профілактики забруднення на водозабірних ділянках. 

 
Тема 15. Класифікація експлуатаційних запасів підземних вод (12 год.). 

Групування родовищ підземних вод за складністю гідрогеологічних умов. 
Завдання та зміст класифікації ЕЗПВ. Балансові та забалансові запаси. Принципи 
обґрунтування ЕЗПВ категорій А, В, С1, С2, Р. 
 

 
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
  

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
лекції лабора

торні 
самост. 
робота 

Змістовий модуль І „Визначення ємнісних, динамічних ресурсів” 
1 Тема 1. Підземні води, як джерело прісних, 

мінеральних, термальних і промислових вод. 
  8 

2 Тема 2. Основні поняття та загальні положення 
кількісної оцінки  запасів підземних вод. 

1 1 12 

3 Тема 3. Визначення ємнісних запасів (ресурсів) 
підземних вод. Параметри, кількісна оцінка. 

1 1 8 

4 Тема 4. Особливості формування динамічних 
ресурсів (запасів) підземних вод. 

1 1 8 

5 Тема 5. Методи визначення динамічних ресурсів 
підземних вод. 

1 1 8 

6 Тема 6. Принципи регіональної оцінки динамічних 
ресурсів підземних вод. 

1 1 8 

Модульна контрольна робота 1   2 
Змістовий модуль ІІ  

„Визначення експлуатаційних запасів підземних вод” 
7 Тема 7. Особливості формування 

експлуатаційних запасів підземних вод. 
1 1 8 

8 Тема 8. Послідовність розрахунку 
експлуатаційних запасів підземних вод. 

1 1 10 

9 Тема 9. Принципи схематизації умов 
формування експлуатаційних запасів підземних 
вод. 

1 1 8 

10 Тема 10. Оцінка забезпеченості експлуатаційних 
запасів підземних вод. 

1  8 

11 Тема 11. Гідродинамічні методи розрахунку 
водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ. 

1  10 



 9 

12 Тема 12. Гідравлічні методи розрахунку 
водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ. Методи 
гідрогеологічних аналогів. 

1  10 

13 Тема 13. Прогноз якості підземних вод. 1  8 
14 Тема 14. Охорона підземних вод від 

забруднення на водозабірних ділянках. 
  12 

15 Тема 15. Класифікація експлуатаційних запасів 
підземних вод. 

  12 

Модульна контрольна робота 2   2 
Іспит    
Всього 12 8 142 

 
Загальний обсяг 162 год.., у тому числі –  
Лекцій – 12 год., 
Лабораторні роботи – 8 год., 
Самостійна робота – 142 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. „ВИЗНАЧЕННЯ ЕМНІСНИХ, ДИНАМІЧНИХ 
РЕСУРСІВ” 

 
ТЕМА 1 Підземні води, як джерело прісних, мінеральних, термальних і 

промислових вод. (8 год.) 
Вода є одним із найважливіших природних ресурсів, який використовується 

практично в усіх сферах життя і діяльності людини. Вода є провідним чинником 
здоров`я людини та соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства. 
Одночасно вода є невід`ємною складовою природи, що, з одного боку, зумовлює 
істотний вплив її відбору на стан оточуючого середовища, природні екосистеми, 
а, з другого боку, через слабку захищеність водних об`єктів маємо прогресуючу 
тенденцію кількісного і якісного виснаження водних ресурсів. 

Невід`ємною складовою частиною водних ресурсів є підземні води, які 
широко використовуються для водопостачання, зрошення, як лікувальні 
(мінеральні води), як сировина для добування цінних компонентів (промислові 
води) та як джерело теплової енергії (термальні води). 

Особливо цінна роль підземних вод у вирішенні завдань питного 
водопостачання. Тут вони мають цілий ряд переваг перед поверхневими водами. 
Вони, як правило, більш якісні, краще захищені від забруднення і випарування, їх 
запаси значно меншою мірою залежать від сезонних і багаторічних змін клімату, 
у багатьох випадках їх можна отримати поблизу споживача. Водозабори 
підземних вод можна будувати і вводити в дію поступово, у залежності від того, 
як будуть зростати потреби. Будівництво ж гідротехнічних споруд для відбору 
поверхневих вод потребують, як правило, значних одноразових капітальних 
вкладень. 

Саме через ці обставини підземні води мають широке використання і в 
Україні. Особливого значення підземні води як джерело водопостачання 
набувають у зв`язку з тим, що Україна належить до країн, які мало забезпечені 
водними ресурсами. За існуючими оцінками водні ресурси України складають 
менше, ніж 1000 м3/рік на одного мешканця, тоді як визначенням ООН 
достатньою вважається величина цього показника на рівні 10...15 тис.м3/рік. 

Усе це свідчить про надзвичайно напружений стан водокористування в 
Україні, що в подальшому потребує наукового і практичного обґрунтування 
заходів із раціонального використання водних ресурсів взагалі та ресурсів 
підземних вод зокрема. 

Під раціональним використанням підземних вод  слід розуміти  економічно 
доцільний  їх відбір, за якого забезпечується  захист їх ресурсів від забруднення і 
кількісного  визначення та збереження на  заданому рівні  величини річкового 
стоку та інших елементів оточуючого середовища. Вирішення цих завдань 
досягається на основі оцінки запасів (ресурсів) підземних вод. 

Оцінка запасів підземних вод  являє собою визначення кількості та якості 
води, яка придатна для використання в умовах, що створюються під впливом 
природних і антропогенних факторів з урахуванням екологічних обмежень. За 
результатами оцінки запасів виконується обґрунтування можливості задоволення 
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за рахунок підземних вод існуючих і перспективних потреб у воді того чи іншого 
споживача. 

Питання підрахунку запасів підземних вод набувають важливого значення 
також у зв`язку з експлуатацією водоносних горизонтів, які вміщують мінеральні, 
термальні чи промислові води.  

Необхідність вивчення запасів підземних вод часто виникає і при з`ясуванні 
умов розробки родовищ корисних копалин, гідротехнічного будівництва тощо. 

Оцінка запасів підземних вод являє собою відокремлений самостійний 
напрямок гідрогеологічної науки і практики, котра, не дивлячись на певні загальні 
теоретичні і методичні положення з іншими напрямами в гідрогеології, передусім 
із динамікою підземних вод, має свої специфічні особливості. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.):  

Опанувати матеріал лекції, скласти конспект та знайти відповідь на наступні 
контрольні питання: 

1. Які особливості підземних вод як корисної копалини принципово відрізняють 
їх від інших корисних копалин?  

2. Значення підземних вод у соціально-економічному розвитку України.   
3. У чому полягає сутність законодавчо-нормативного забезпечення 

використання підземних вод в Україні? 
 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 1. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 1. 

 
ТЕМА 2 Основні поняття та загальні положення кількісної оцінки  запасів 

підземних вод (14 год.) 
Лекція 1. Основні поняття та загальні положення кількісної оцінки  запасів 
підземних вод. – 1 година. 
План лекції:  

 Особливості запасів підземних вод як корисної копалини. 
 Поняття про “запаси” і “ресурси” підземних вод та основні принципи їх 

класифікації. 
 Законодавчі та нормативні документи, що регламентують використання 

підземних вод в Україні. 
Поняття про “запаси підземних вод” включає різноманітні дані про 

кількість води, яка накопичується і витрачається в земній корі під впливом 
природних і антропогенних факторів.  

При вивченні запасів підземних вод їх кількість здебільшого розглядається, 
як: 1) об`єм гравітаційної води у водоносному горизонті; 2) величина живлення 
підземних вод, що знаходить своє відображення у витраті підземного потоку 
(об`єм води, що проходить через поперечний перетин водоносного горизонту за 
одиницю часу); 3) витрата водозабірної споруди.  
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Об`єм підземних вод вимірюється в кубічних метрах (м3), інколи в кубічних 
кілометрах (км3). Витрати, як правило, приймаються до розгляду у вигляді об`ємів 
води за одиницю часу (м3/рік, м3/доб, м3/год., л/доб, л/с тощо). 

Враховуючи зауваження щодо термінів “запаси” та “ресурси” підземних вод 
Б.В.Боревським, М.І.Дробноходом, Л.С.Язвіним була запропонована 
класифікація, яка найповніше відображає сучасний рівень розвитку 
гідрогеологічної науки і знайшла визнання в наукових і виробничих колах. 
Запропонована класифікація складається з двох частин. Перша частина являє 
собою класифікацію загальних природних запасів (ресурсів) підземних вод в 
умовах відсутності їх експлуатації. Друга частина - це класифікація 
експлуатаційних запасів підземних вод за джерелами формування. 

При цьому загальні природні запаси (ресурси) підземних вод розглядаються 
як загальна кількість підземних вод, яка формується в межах тієї чи іншої 
водоносної системи під впливом природних і антропогенних факторів поза 
зв`язком з їх експлуатацією. За генезою природні запаси (ресурси) поділяються на 
власне природні, антропогенні та природно-антропогенні. Власне природні запаси 
- це запаси, які формуються в природних умовах, де відсутній вплив діяльності 
людини (антропогенних факторів). Антропогенні запаси формуються під впливом 
діяльності людини (наприклад, на полях зрошення). У тих випадках, коли власне 
природні та антропогенні запаси неможливо розділити, їх називають природно-
антропогенними. 

За умовами знаходження підземних вод у водоносній системі їх запаси 
(ресурси) поділяються на ємнісні  та  динамічні. 

Є м н і с н і   з а п а с и   характеризують об`єм (або масу) підземних вод, які 
вміщуються у водоносній системі (горизонті), заповнюючи пори і тріщини 
водовмісних порід, і можуть бути вилучені при зниженні напору. 

Д и н а м і ч н і   з а п а с и  (р е с у р с и)  - це сумарне живлення підземних 
вод за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, фільтрації з річок, каналів, 
водосховищ, надходження води із суміжних водоносних горизонтів, додаткового 
живлення підземних вод під впливом господарської діяльності (наприклад, на 
масивах зрошення). Динамічні запаси частково або повністю знаходять 
відображення у витраті підземного потоку. 

Е к с п л у а т а ц і й н і   з а п а с и (ресурси) виникають лише при відборі 
підземних вод і не можуть існувати поза експлуатацією. 

Експлуатаційні запаси (ресурси) підземних вод (ЕЗПВ) є середня за 
розрахунковий період  кількість підземних вод, яка може бути видобута з надр 
раціональними за геолого-економічними показниками водозаборами при 
заданому режимі експлуатації, відповідності якості води вимогам цільового її 
використання та допустимому ступеню впливу на навколишнє середовище. 

В умовах соціально-економічної кризи, що починаючи з 1991 року, охопила 
в Україні всі сфери господарювання і продовжується до нині, обсяги наукових і 
виробничих досліджень запасів підземних вод істотно зменшилися, а часом 
гідрогеологічні дослідження практично припинилися. 
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Проте саме в цей час в Україні було введено в дію ряд важливих 
нормативних документів, серед яких у першу чергу заслуговують на увагу 
наступні: 

- Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, 
яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 5 травня 1997 
року; 

- Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 
копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод; 
зареєстрована в Мін`юсті України 29 лютого 2000 року за № 109/4330; 

- Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води 
(гідрогеологічні роботи), затверджене наказом Мінекоресурсів України 16 липня 
2001 р. за № 260; 

- Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутних вод 
родовищ твердих корисних копалин (методичні вказівки), що затверджено 
Наказом Державної Комісії України по запасах корисних копалин при 
Мінекоресурсів України від 11 червня 2001 р. за № 74. 
 
Завдання для самостійної роботи (12 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1.  Які види ресурсів природних вод розглядаються при оцінці запасів?  
2. Чим відрізняються і чим пов`язані природні і експлуатаційні запаси 

підземних вод?  
3. Що являє собою оцінка запасів підземних вод?  
4. За яких умов можна говорити про раціональне використання підземних вод?  
5. Що являє собою родовище підземних вод та як встановлюються його межі?  
6. Чим подібні і чим відрізняються родовища твердих корисних копалин і 

родовище підземних вод?  
 

Лабораторна робота № 1  (1 год.) 
Тема: Оцінка ємнісних гравітаційних запасів підземних вод. 

План 
1. Загальні відомості про ємнісні гравітаційні запаси підземних вод; 
2. Математичний апарат щодо визначення гравітаційних ємнісних запасів; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 1. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 1. 

 
ТЕМА 3 Визначення ємнісних запасів (ресурсів) підземних вод. Параметри, 

кількісна оцінка. (10 год.) 
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Лекція 2. Визначення ємнісних запасів (ресурсів) підземних вод. Параметри, 
кількісна оцінка. – 1 година. 
План лекції:  

 Параметри, що характеризують гравітаційну та пружну ємність гірських 
порід; 

 Кількісна оцінка ємнісних гравітаційних (в т.ч. регулювальних) та пружних 
запасів підземних вод. 
Ємнісні запаси підземних вод являють собою масу вільної (гравітаційної) 

води, яка знаходиться в порах і тріщинах водоносних горизонтів. Ці запаси 
прийнято виражати в одиницях об`єму. 

З класифікації підземних вод відомо, що ємнісні запаси поділяються на  г р 
а в і т а ц і й н і   та    п р у ж н і. Перші характеризують об`єм води, який можна 
отримати з водоносних порід при їх осушенні або при заміщенні вихідної води 
водою іншого складу. 

Пружні запаси являють собою об`єм води, який вивільнюється з породи в 
процесі відкачування при зниженні пластового тиску за рахунок об`ємного 
розширення води і зменшення порового простору. Безнапірні водоносні 
горизонти вміщують ємнісні гравітаційні запаси, у напірних водоносних 
горизонтах наявні як гравітаційні, так і пружні запаси. Ємнісні запаси 
визначаються геометричними розмірами і ємнісними параметрами водоносної 
товщі. 

Під ємнісними параметрами пластів (гірських порід) слід розуміти 
показники, які характеризують їх здатність до водовіддачі або водонасичення при 
зміні рівня води в безнапірному пласті або тиску в напірному. 

При цьому гравітаційним ємнісним запасам відповідають показники 
гравітаційної ємності гірських порід, а пружним ємнісним запасам - показники 
пружної ємності. 

Гравітаційна ємність характеризується коефіцієнтом гравітаційної (вільної) 
водовіддачі в разі осушення пласта або коефіцієнтом нестачі насичення при 
заповненні (насиченні) пор чи тріщин водою.  

Показником пружної ємності пласта є також коефіцієнт пружної 
водовіддачі.   Гравітаційні запаси напірних горизонтів у часі практично постійні. 
Об`єм гравітаційної води, яка знаходиться в зоні коливань рівня грунтових вод, 
тобто вище найнижчого положення вільного дзеркала, називають регулювальними 
запасами.  

Необхідно відмітити, що пружним запасам підземних вод артезіанських 
горизонтів протягом тривалого часу приділялося дуже мало уваги. Вони не 
виділялися як перспективна категорія запасів і не враховувалися в розрахунках 
експлуатаційних запасів. Проте в умовах артезіанських басейнів платформ ці 
запаси часто відіграють велику роль у формуванні водовідбору. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
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1. Якими параметрами визначаються ємнісні запаси підземних вод? У чому 
проявляються їх загальні та відмінні особливості? 

2. У чому полягає фізичний зміст поняття “пружні запаси”? Чи залежить 
величина пружної ємності від гравітаційної? 

3. Чи можуть у природі існувати пружні запаси при відсутності гравітаційних? 
А як джерело формування ЕЗПВ? 

4. Від чого залежить величина гравітаційної водовіддачі водоносних шарів? 
 

Лабораторна робота № 2  (1 год.) 
Тема: Оцінка ємнісних пружних запасів підземних вод. 

План 
1. Загальні відомості про ємнісні пружні запаси підземних вод; 
2. Математичний апарат щодо визначення ємнісних пружних запасів; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 2. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 2. 

 
ТЕМА 4 Особливості формування динамічних ресурсів (запасів) підземних вод. 

(10 год.) 
Лекція 3. Особливості формування динамічних ресурсів (запасів) підземних 
вод – 1 година. 
План лекції:  

1. Величини живлення та розвантаження підземних вод як характеристики їх 
ресурсів. 

2. Балансові рівняння динамічних ресурсів.  
3. Поняття про формування динамічних ресурсів підземних вод та основні 

його виміри: гідродинамічний, гідрохімічний, гідрогеотермічний.  
Динамічні запаси підземних вод являють собою величину їх сумарного 

відновлюваного живлення і дорівнюють сумі всіх прибуткових елементів водного 
балансу в межах водоносної системи (водоносний горизонт, басейн, район тощо), 
що вивчається.  

Середньобагаторічне живлення підземних вод чисельно дорівнює 
сумарному розвантаженню підземних вод.  

Під час вивчення динамічних запасів (ресурсів) часто використовуються 
поняття “підземний стік” і “підземний стік у річки”. Підземний стік (Qn.c  ) являє 
собою витрату підземного потоку в тому чи іншому перетині водоносної системи, 
забезпечений живленням на площі, яка розташована вище по потоку від цього 
перетину. На відміну від динамічних запасів, підземний стік кількісно відображає 
не все живлення гідрогеологічної системи, яка розглядається, або окремих 
водоносних горизонтів і комплексів, а лише ту частину сумарного живлення, яка 
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залишається за мінусом розвантаження підземних вод на площі вище 
розрахункового перетину потоку. 

Підземний стік у річки (Qn.c.р ) являє собою ту частину підземного стоку, 
яка розвантажується в річки. Враховуючи, що можуть бути й інші види 
розвантаження (наприклад, латеральний відплив, випарування тощо), підземний 
стік у річки, як правило, менший, ніж підземний стік. Ця різниця визначається 
ступенем гідродинамічної недосконалості русел або ступенем дренування річкою 
водоносної системи. 

Формування динамічних запасів підземних вод - це природно-історичний 
процес надходження, змін і витрат води в літосфері в природних і порушених 
антропогенною діяльністю умовах. У вивченні цього процесу виділяються три 
основні виміри: гідрогеодинамічний, гідрогеохімічний, гідрогеотермічний. 

Гідрогеодинамічний вимір передбачає якісну і кількісну оцінку живлення, 
руху і розвантаження підземних вод. Гідрогеохімічний і гідрогеотермічний  
виміри пов`язані з вивченням властивостей і складу води. 

Динамічні запаси вимірюються в одиницях витрати (л/с, м3/доб, км3/рік).  
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1.  Порівняльна характеристика динамічних ресурсів, підземного стоку та 
підземного стоку у річці. 

2. Як залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від 
глибини залягання їх рівня? 

3. В яких одиницях виражаються динамічні ресурси підземних вод і як вони 
спіставляються між собою? 

4. Особливості впливу на формування динамічних ресурсів. 
 

Лабораторна робота № 3  (1 год.) 
Тема: Оцінка динамічних ресурсів за даними спостережень за режимом 

підземних вод. 
План 

1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод; 
2. Математичний апарат визначення динамічних за даними спостережень за 

режимом підземних вод; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 3. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 3. 
 

ТЕМА 5 Методи визначення динамічних ресурсів підземних вод. (8 год.) 
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Лекція 4. Методи визначення динамічних ресурсів підземних вод: 
гідродинамічні, балансові, гідрометричні, гідрогеологічних аналогій – 
1 година. 
План лекції:  

1. Форми вираження динамічних ресурсів підземних вод.  
2. Загальні принципи та класифікація методів визначення динамічних 

ресурсів. 
3. Гідродинамічні методи. 
4. Балансові методи. 
5. Гідрометричні методи. 
6. Методи гідрогеологічних аналогів. 

 
Для визначення динамічних запасів підземних вод застосовуються методи, 

які можна об`єднати в три групи: 
1) методи визначення живлення підземних вод; 
2) методи визначення розвантаження підземних вод (у тому числі, 

підземного стоку в річки); 
3) методи визначення витрати потоку підземних вод. 
При визначенні величини динамічних запасів за сумарним живленням 

підземних вод використовується залежність: 

                                 Q F Qд i i б
i

n

 

 

1

,                                              

де   i   - інтенсивність живлення підземних вод за рахунок і-того джерела 
живлення; Fi  - площа, на якій відбувається живлення за рахунок і-того джерела; 
Qб  - приплив із суміжних систем (приплив із боку). 

Методи визначення величини живлення та розвантаження підземних вод, а 
також витрат підземного потоку поділяються таким чином: гідродинамічні (у тому 
числі, методи математичного моделювання), які ґрунтуються на розв`язанні 
диференціальних рівнянь фільтрації; балансові, за якими величина живлення 
підземних вод оцінюється шляхом розв`язання рівнянь загального водного 
балансу або балансу підземних вод, а також шляхом безпосередніх вимірювань на 
спеціальних балансових ділянках; гідрометричні  методи, що ґрунтуються на 
визначенні величини живлення чи розвантаження підземних вод шляхом аналізу 
інформації про річковий стік; методи гідрогеологічних аналогів, що ґрунтуються 
на співставленні між собою аналогічних за умовами формування динамічних 
запасів вивчених ділянок з ділянками, що вивчаються. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Чи може бути визначена точна величина динамічних ресурсів підземних вод 

гідрометричними методами і в яких умовах?  
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2. Які обмеження повинні враховуватися при визначенні величини 
інфільтраційного живлення за спостереженнями за режимом рівня підземних 
вод в одиночній свердловині? 

3. На яких принципах ґрунтується виділення підземного стоку на гідрографі 
річки?  

4. У чому полягають балансові методи оцінки динамічних ресурсів підземних вод?   
 

Лабораторна робота № 4  (1 год.) 
Тема: Оцінка динамічних ресурсів підземних вод гідрометричними методами. 

План 
1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод 

гідрометричними методами; 
2. Математичний апарат визначення динамічних ресурсів підземних вод 

гідрометричними методами; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 3. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 3. 
 

ТЕМА 6.  Принципи регіональної оцінки динамічних ресурсів підземних вод. 
(8 год.) 

Лекція 5. Принципи регіональної оцінки динамічних ресурсів підземних вод – 
1 година. 
План лекції:  

1. Поняття про регіональну оцінку динамічних ресурсів підземних вод.  
2. Особливості вибору методів оцінки.  
3. Карта динамічних ресурсів підземних вод та основні методичні підходи до 

їх складання.  
 

Під регіональною оцінкою динамічних запасів підземних вод розуміють 
визначення їх питомої і сумарної величини на значних територіях, наприклад, у 
межах басейнів ґрунтових або артезіанських вод, інших гідрогеологічних 
структур, адміністративних областей або будь-яких інших крупних регіонів. 

Вибір методу регіональної оцінки визначається передусім особливостями 
природних умов того чи іншого району, метою і масштабом досліджень, а також 
можливостями самого методу. 

Для ґрунтових вод в певних умовах доцільним є застосування методу 
генетичного розчленування гідрографів річок і методів, заснованих на вивченні 
режиму підземних вод; для артезіанських басейнів платформ - методів розрахунку 
витрати підземного потоку за формулами гідродинаміки (у тому числі, і методів 
моделювання); для областей інфільтраційного живлення і розвантаження 
артезіанських водоносних горизонтів - методу середньо багаторічного водного 
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балансу. У  карстових районах з успіхом можуть бути застосовані гідрометричні 
методи, у тому числі і метод, що ґрунтується на вивченні джерельного стоку. 
Частина динамічних запасів підземних вод річкових долин, яка відповідає 
підземному живленню річок, може бути визначена за меженним стоком річки. 
При наявності необхідних вихідних даних потрібно прагнути до застосування 
декількох методів, що значно підвищує достовірність розрахунків. 

Регіональна оцінка динамічних запасів підземних вод звичайно виконується 
стосовно балансового району того чи іншого порядку. Балансовими районами 
першого порядку можуть бути окремі гідрогеологічні регіони: артезіанські 
басейни, гірськоскладчасті масиви, щити; другого порядку - площі 
розповсюдження того чи іншого водоносного горизонту або комплексу з 
урахуванням їх живлення і розвантаження; більш низьких порядків - річкові 
басейни, ділянки поширення підземних вод різних видів (карстові, алювіальні 
води тощо). 

Результати регіональної оцінки динамічних запасів підземних вод 
відображаються на спеціальних картах. З метою характеристики динамічних 
запасів можуть складатися такі карти: 1) середньо багаторічних модулів 
підземного стоку, л/с.км2;   2) середньо багаторічного шару підземного стоку, 
мм/рік; 3) середньо багаторічного живлення артезіанських вод, мм/рік; 4) середніх 
коефіцієнтів підземного стоку, %;  5) підземного стоку, % від загального 
річкового стоку; 6) середньо багаторічних мінімальних модулів підземного стоку, 
розрахованих за мінімальними витратами річок під час зимової або літньої 
межені, л/с*км2; 7) сумарних динамічних запасів підземних вод, м3/доб, л/с. 

На картах окремі характеристики динамічних запасів підземних вод 
відображають у вигляді ізоліній або у вигляді площ з умовно-постійними 
(середніми) величинами відповідних характеристик. Карти ізоліній будуються 
інтерполяцією даних по окремих гідрометричних постах або інших опорних 
пунктів спостережень. 

На підставі цього комплексу карт можна визначати величини підземного 
стоку при складанні загального водного балансу території, оцінювати 
відновлюваність підземних вод при регіональній оцінці експлуатаційних запасів, 
вивчати закономірності формування динамічних ресурсів підземних вод у 
залежності від тих чи інших факторів, визначати динамічні запаси підземних вод 
(середньорічні, мінімальні тощо) для заданого району і вирішувати інші наукові і 
практичні завдання. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 

підземних вод на картах?  
2. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 

підземних вод на картах? 
 

Лабораторна робота № 5  (1 год.) 
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Тема: Оцінка динамічних ресурсів підземних вод гідрометричними методами. 
План 

1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод 
гідрометричними методами; 

2. Математичний апарат визначення динамічних ресурсів підземних вод 
гідрометричними методами; 

3. Проведення практичних розрахунків. 
 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 3. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 3. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

 
1.  Які особливості підземних вод як корисної копалини принципово 

відрізняють їх від інших корисних копалин? 
2.  У чому полягає фізичний зміст поняття “пружні запаси”? Чи залежить 

величина пружної ємності від гравітаційної? 
3.  к залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від глибини 

залягання їх рівня? 
 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 
  

1. Які особливості підземних вод як корисної копалини принципово 
відрізняють їх від інших корисних копалин? У чому полягає єдність всіх видів 
природних вод і в чому вона проявляється?  

2. Які види ресурсів природних вод розглядаються при оцінці запасів? У 
чому полягають їх генетичні відмінності та фізична природа? Що їх об`єднує?  

3. Чим відрізняються і чим пов`язані природні і експлуатаційні запаси 
підземних вод?  

4. Що являє собою оцінка запасів підземних вод?  
5. За яких умов можна говорити про раціональне використання підземних 

вод?  
6. Що являє собою родовище підземних вод та як встановлюються його 

межі?  
7. Чим подібні і чим відрізняються родовища твердих корисних копалин і 

родовище підземних вод?  
8. Значення підземних вод у соціально-економічному розвитку України.   
9. У чому полягає сутність законодавчо-нормативного забезпечення 

використання підземних вод в Україні? 
10. Якими параметрами визначаються ємнісні запаси підземних вод? У чому 

проявляються їх загальні та відмінні особливості?  



 21 

11. У чому полягає фізичний зміст поняття “пружні запаси”? Чи залежить 
величина пружної ємності від гравітаційної?  

12. Чи є рух води необхідним для формування пружних запасів?  
13. Чому і коли при вивченні гравітаційної ємності пружними запасами 

можна знехтувати?  
14. Чи можуть у природі існувати пружні запаси при відсутності 

гравітаційних? А як джерело формування ЕЗПВ?  
15. Від чого залежить величина гравітаційної водовіддачі водоносних 

шарів?  
16. В яких одиницях виражаються динамічні ресурси підземних вод і як 

вони спіставляються між собою?  
17. Які існують основні методи оцінки динамічних ресурсів підземних вод? 

У чому полягають їх особливості?  
18. Як залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від 

глибини залягання їх рівня?  
19. Які обмеження повинні враховуватися при визначенні величини 

інфільтраційного живлення за спостереженнями за режимом рівня підземних вод 
в одиночній свердловині?  

20. Що таке коефіцієнт просочування і як він використовується при 
розрахунках динамічних ресурсів підземних вод?  

21. Чим відрізняється оцінка живлення підземних вод методом 
І.С.Пашковського від оцінок іншими методами?  

22. У чому полягають балансові методи оцінки динамічних ресурсів 
підземних вод?   

23. Чи може бути визначена точна величина динамічних ресурсів підземних 
вод гідрометричними методами і в яких умовах?  

24. На яких принципах ґрунтується виділення підземного стоку на 
гідрографі річки?  

25. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 
підземних вод на картах? 

26. В яких одиницях виражаються динамічні ресурси підземних вод і як 
вони співставляються між собою?  

27. Які існують основні методи оцінки динамічних ресурсів підземних вод? 
У чому полягають їх особливості?  

28. Як залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від 
глибини залягання їх рівня?  

29. Які обмеження повинні враховуватися при визначенні величини 
інфільтраційного живлення за спостереженнями за режимом рівня підземних вод 
в одиночній свердловині?  

30. Що таке коефіцієнт просочування і як він використовується при 
розрахунках динамічних ресурсів підземних вод?  

31. Чим відрізняється оцінка живлення підземних вод методом 
І.С.Пашковського від оцінок іншими методами?  

32. У чому полягають балансові методи оцінки динамічних ресурсів 
підземних вод?   
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33. Чи може бути визначена точна величина динамічних ресурсів підземних 
вод гідрометричними методами і в яких умовах?  

34. На яких принципах ґрунтується виділення підземного стоку на 
гідрографі річки?  

35. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 
підземних вод на картах? 

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р.  

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.).  

3. Дробноход М.І.,  Язвін Л.С., Боревский Б.В.Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1982 р. (рос.) 

4. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод - Вища школа: 1976 р. (рос.) 
5. Куделин Б.М. Принципы региональной оценки естественных ресурсов 

подземных вод. - М.: Изд-во МГУ, 1960. - 343 с. (рос.) 
6. 10. Плотников Н.А. Оценка запасов подземных вод. - М.: Гос.науч.-техн. 

изд. лит. по геол. и охране недр, 1959. – 287 с. (рос.) 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. „ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ 
ПІДЗЕМНИХ ВОД” 

 
ТЕМА 7 Особливості формування експлуатаційних запасів підземних вод 

(10 год.) 
Лекція 6. Особливості формування експлуатаційних запасів підземних вод – 
1 година. 
План лекції:  

1. Особливості формування ЕЗПВ.  
2. Завдання оцінки експлуатаційних запасів на родовищах підземних вод. 

Основні принципи та елементи оцінки. 
Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод (ЕЗПВ) являє собою 

комплекс гідрогеологічних прогнозів, які виконуються для обґрунтування 
експлуатації підземних вод водозабірними спорудами у відповідності до певного 
цільового їх призначення. 

Оцінка ЕЗПВ може виконуватися з метою: 
1) отримання вихідних даних для проектування і будівництва нових, а 

також розширення діючих водозабірних споруд і реалізації інших заходів, які 
включають захист підземних вод від виснаження та забруднення, виключення або 
обмеження негативного впливу експлуатації на оточуюче середовище, у тому 
числі, регулювання поверхневого стоку річок, санітарний благоустрій території 
тощо; 

2) обґрунтування доцільності використання підземних вод, які виявлені в 
процесі розшуків і (або) попередньої розвідки родовищ підземних вод, а також 
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планування і проектування більш детальних стадій розшуково-розвідувальних 
робіт на цих родовищах; 

3) оцінки перспектив використання підземних вод у межах окремих 
крупних гідрогеологічних структур і регіонів або адміністративно-територіальних 
одиниць для обґрунтування комплексних систем використання та охорони водних 
ресурсів, регіональних схем використання підземних вод, а також планомірного 
проведення розшуково-розвідуваних робіт на підземні води. 

Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод включає: 
- оцінку забезпеченості ЕЗПВ різними балансовими складовими (джерелами 

формування); 
- розрахунок продуктивності водозабірних споруд і відповідних знижень 

рівня підземних вод; 
- розрахунок взаємодії з водозабірними спорудами на інших ділянках; 
- прогноз можливих при експлуатації змін якості підземних вод; 
- визначення меж зони санітарної охорони; 
- оцінку впливу експлуатації підземних вод на оточуюче середовище 

(поверхневий стік, рослинність, осідання поверхні землі, розвиток карстово-
суфозійних процесів тощо); 

- техніко-економічна оцінка родовищ (ділянок) із метою обґрунтування 
доцільності використання підземних вод та прийняття рішень щодо інвестування 
подальших геологорозвідувальних робіт або проектування і будівництва 
водозабірних споруд. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. У чому полягає принцип суперпозиції і коли він використовується при оцінці 

експлуатаційних запасів підземних вод?  
2. Яким вимогам повинна відповідати розрахункова фільтраційна схема? 
3. Чому використання фільтраційних параметрів слабопроникних порід, 

визначених за лабораторними даними, у багатьох випадках призводить до 
помилок при розрахунках експлуатаційних запасів підземних вод? 

4. Стадійність оцінки експлуатаційних запасів підземних вод в різних геологічних 
та гідрогеологічних умовах? 

 
Лабораторна робота № 6  (1 год.) 

Тема: Оцінка динамічних ресурсів підземних вод методом генетичного 
розчленування гідрографа річки. 

План 
1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод 

методом генетичного розчленування гідрографа річки; 
2. Математичний апарат визначення динамічних ресурсів підземних вод 

методом генетичного розчленування гідрографа річки; 
3. Проведення практичних розрахунків. 
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Рекомендована література:  
1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 

університет»: 2008 р. Розділ 5. 
2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 

Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 5. 
 
ТЕМА 8 Послідовність розрахунку експлуатаційних запасів підземних 

вод (12 год.) 
 
Лекція 7. Послідовність розрахунку експлуатаційних запасів підземних 

вод – 1 година. 
План лекції:  

 Загальна характеристика методів гідрогеологічного прогнозування при 
оцінці ЕЗПВ: гідродинамічних, гідравлічних, балансових, гідрогеологічних 
аналогів, експертних оцінок. 

 Визначення величини допустимого зниження рівня у водозабірних 
спорудах. 
 
Для виконання гідрогеологічних прогнозів з оцінки ЕЗПВ можуть 

застосовуватися такі методи: гідродинамічні, гідравлічні, балансові, 
гідрогеологічних аналогів і експертних оцінок. Вибір методу залежить від 
складності геолого-гідрогеологічних умов родовища або ділянки, що оцінюється, 
ступеня їх вивченості, цільового призначення розрахунків, наявності досвіду 
експлуатації діючих водозабірних споруд.  

Г і д р о д и н а м і ч н і   м е т о д и   ґрунтуються на розв`язанні 
диференціальних рівнянь фільтрації. Для простих гідрогеологічних умов 
розв`язання цих рівнянь реалізується у вигляді аналітичних формул. У більш 
загальному випадку (у тому числі, у складних умовах) розв`язання 
диференціальних рівнянь здійснюється методом математичного моделювання із 
застосуванням комп`ютерних технологій. 

Г і д р а в л і ч н і   м е т о д и   оцінки експлуатаційних запасів підземних 
вод ґрунтуються на використанні інформації про режим дебітів і знижень рівнів 
під час дослідних відкачувань із свердловин або в процесі експлуатації діючих 
водозабірних споруд. При цьому, як розрахункові широко використовуються 
емпіричні залежності між дебітом і зниженням рівня чи між зниженням і часом , 
вибір яких обґрунтовується даними досліду. 

Сутність   б а л а н с о в и х   м е т о д і в, які застосовуються для оцінки 
експлуатаційних запасів, полягає в складанні балансу підземних вод у районі 
роботи водозабірних споруд. 

М е т о д   г і д р о г е о л о г і ч н и х   а н а л о г і в   ґрунтується на 
екстраполяції тих або інших характеристик водоносних горизонтів та інших 
факторів формування ЕЗПВ із більш вивчених об`єктів (аналогів) на менш 
вивчені при наявності даних, які б дозволяли стверджувати про подібність 
формування експлуатаційних запасів на обох об`єктах, які взяті до розрахунків: 
аналогічні граничні умови, умови живлення, закономірності зміни 
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водопровідності тощо. Подібність об`єктів, які співставляються, за абсолютною 
величиною окремих факторів формування запасів при цьому не обов`язкове. Їх 
співвідношення може бути враховане при екстраполяції через коефіцієнти або 
масштаби подібності. 

М е т о д   е к с п е р т н и х   о ц і н о к. Оцінка експлуатаційних запасів 
підземних вод відноситься до такого роду прогнозів, при здійсненні яких 
достовірність інформації, необхідної для прийняття рішення, у багатьох випадках 
невелика. Це пов`язане, головним чином, із неможливістю отримання всієї 
необхідної інформації в процесі розвідувальних робіт, оскільки більшу частину 
цієї інформації, по суті, неможливо “виміряти”, і вона носить розрахунковий 
характер. А коли достовірність інформації невелика, у науці і техніці 
використовується метод експертних оцінок.  

Ключовим елементом оцінки ЕЗПВ є обґрунтування прогнозної 
продуктивності водозабору та відповідних знижень рівня води.  

Величина допустимого зниження рівня у водозабірних спорудах 
визначається гідрогеологічними і техніко-економічними факторами. Теоретично 
гранична величина зниження може дорівнювати величині напору над підошвою 
водоносного горизонту. Однак на практиці вона приймається завжди меншою від 
свого граничного значення. Це пов`язане з тим, що під час експлуатації у 
свердловині має бути збережений стовп води, який має забезпечувати нормальну 
роботу зануреного у воду насосного обладнання, а довжина частини фільтра, яка 
при цьому затоплюється, має забезпечувати надходження до свердловини з 
водоносного горизонту проектної витрати. Лише в окремих випадках (наприклад, 
при роботі водозабору в умовах самовиливу води із свердловин) розрахунок 
водозабору зводиться до визначення його витрати при заданому зниженні.  

Експлуатаційні запаси можуть вважатися забезпеченими (такими, що 
реально існують), якщо розрахункове зниження рівня  Sp   не виходить за межі 
допустимого зниження  Sдоп , тобто в цьому випадку має дотримуватися умова:  

                                    Sp  <  Sдоп.                                                                                              
Якщо розрахункове зниження рівня води у свердловинах більше від 

допустимого, то це означає, що або сумарний дебіт водозабору підземних вод не 
забезпечений джерелами формування запасів, або фільтраційні властивості пласта 
недостатні для отримання розрахункового дебіту, розрахунки потрібно або 
повторити, або змінити схему водозабору, або зменшити проектну витрату 
водозабірної споруди. 

ЕЗПВ оцінюються або на необмежений термін, коли гідрогеологічні умови 
визначають усталений режим фільтрації, або на наперед встановлений період, 
якщо експлуатація буде відбуватися при неусталеному режимі. В останньому 
випадку розрахунковий термін експлуатації визначається замовником (проектною 
організацією). Якщо такий термін проектною організацією не встановлюється, то 
для розрахунку водозабору приймається термін 104 діб (27,4 роки). Цей термін є 
більшим від амортизаційного періоду роботи водозабірних споруд і є достатнім 
або для проведення переоцінки запасів за даними багаторічної експлуатації, або 
для розвідки інших додаткових джерел водопостачання. 
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Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Охарактеризуйте основні переваги гідравлічних методів оцінки 
експлуатаційних запасів підземних вод. 

2. Чи впливають екологічні фактори на величину допустимого зниження рівня 
підземних вод? 

3. На чому ґрунтується метод гідрогеологічних аналогів? Що таке повна та 
часткова аналогія? 

4. В яких умовах доцільно використовувати метод експертних оцінок? 
 

Лабораторна робота № 7  (1 год.) 
Тема: Оцінка динамічних ресурсів підземних вод методом середньобагаторічного 
водного балансу. 

План 
1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод 

методом середньобагаторічного водного балансу; 
2. Математичний апарат визначення динамічних ресурсів підземних вод 

методом середньобагаторічного водного балансу; 
3. Проведення практичних розрахунків. 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 4. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 4. 
 

ТЕМА 9 Принципи схематизації умов формування ЕЗПВ (10 год.) 
Лекція 8. Принципи схематизації умов формування ЕЗПВ – 1 година. 

План лекції:  
1. Місце схематизації в оцінці ЕЗПВ.  
2. Зміст геофільтраційної та розрахункової схематизацій. 
3. Принципи геофільтраційної схематизації розрізу, полів гідрогеологічних 

параметрів, геометричної форми області фільтрації, крайових умов, 
структури потоку 

 
Будь-яка схематизація являє собою спрощення реальних гідрогеологічних 

умов і подання їх у вигляді формалізованих схем (моделей). Головний принцип 
схематизації - від складного до простого. Але при цьому виникає питання 
визначення допустимого ступеня спрощення. Це питання може бути вирішене 
лише шляхом ретельного аналізу всієї вихідної інформації про умови формування 
ЕЗПВ та ступенем її детальності і достовірності, а також оцінки відносного 
впливу того чи іншого фактору на кінцеві результати прогнозування. При цьому, 
особлива увага приділяється врахуванню характеру взаємозв`язків між різними 
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факторами з метою вибору тих із них, які помітно впливають на конкретні 
рішення і мають бути відображені та враховані в моделях. 

Природно, що в залежності від цільового завдання прогнозування і стадії 
досліджень (прогноз якості підземних вод чи величини запасів, регіональна чи 
локальна оцінка, попередня чи детальна оцінка), вимог до детальності і 
достовірності прогнозу реальна прогнозна модель одного й того ж родовища 
підземних вод може бути представлена в різній формі і різним чином. 

На базі природної гідрогеологічної моделі створюється   геофільтраційна 
модель, яка передбачає виділення та кількісну характеристику основних факторів 
формування ЕЗПВ (водоносних горизонтів, слабопроникних пластів та їхніх меж, 
джерел живлення, розподілу параметрів тощо), які підлягають врахуванню при 
оцінці запасів.  

Геофільтраційна модель потім перетворюється в розрахункові 
(обчислювальні) математичні моделі, які враховують режим фільтрації в різних 
пластах, необхідність поділу одного і того ж пласта, якщо, наприклад, він має 
велику потужність, на декілька розрахункових шарів, розбивку області фільтрації 
на блоки тощо. Найбільші можливості для врахування в розрахунковій моделі 
всіх особливостей формування ЕЗПВ мають математичні кінцево-різницеві 
моделі, які реалізуються, використовуючи комп`ютерні технології. 

Найзручнішою формою представлення інформації про поле є графічна: 
розрізи, карти, блок-діаграми, графіки тощо. 

С х е м а т и з а ц і я   г і д р о г е о л о г і ч н о г о   р о з р і з у  області 
фільтрації полягає у зведенні реального геолого-гідрогеологічного розрізу до 
однопластової, двопластової або баготопластової системи, в якій водоносні 
горизонти, розділені між собою слабопроникними шарами. Кожний водоносний 
пласт має бути охарактеризований значеннями водопровідності і ємності. 
Причому, значення ємності реалізуються лише у випадку розв`язання задач для 
умов нестаціонарного режиму фільтрації. 

При схематизації розрізу на геофільтраційній моделі доцільно виділити 
лише ті водоносні горизонти і слабопроникні пласти, які суттєво впливають на 
кінцевий результат прогнозу. При вирішенні різних завдань оцінки запасів, як уже 
відмічалося вище, один і той же розріз природної моделі може бути 
схематизований по-різному. 

При геофільтраційній схематизації стосовно аналітичних розрахунків 
конфігурація меж зводиться до однієї з таких типових схем: необмежений 
(безмежний) пласт,  напівобмежений пласт, обмежений пласт.  

Схематизація початкових і граничних умов на внутрішніх і зовнішніх межах 
області фільтрації є важливим елементом геофільтраційної схематизації. 

Граничні умови  (на зовнішніх і внутрішніх межах) області фільтрації 
визначають найбільш важливі принципові особливості режиму підземних вод у 
природних і порушених умовах. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
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1. Що таке схематизація гідрогеологічних умов і для чого вона проводиться?  
2. Що являє собою природна гідрогеологічна модель і що є основою для її 

побудови? 
3. Що таке граничні умови водоносних шарів і як вони використовуються при 

оцінці ЕЗПВ? 
 

Лабораторна робота № 8  (1 год.) 
Тема: Оцінка динамічних ресурсів підземних вод методом середньобагаторічного 

водного балансу. 
План 

1. Загальні відомості про оцінку динамічних ресурсів підземних вод методом 
методом середньобагаторічного водного балансу; 

2. Математичний апарат визначення динамічних ресурсів підземних вод 
методом середньобагаторічного водного балансу; 

3. Проведення практичних розрахунків. 
 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 5. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 5. 

 
ТЕМА 10.  Оцінка забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод 

(9 год.) 
Лекція 10. Оцінка забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод – 
1 година. 
План лекції:  
1. Загальна характеристика оцінки забезпеченості.  
2. Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод за дебітами джерел 
3. Особливості оцінки забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод у 

різних гідрогеологічних умовах 
 
Розрахунок забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод 

джерелами формування здійснюється на першому, а потім і завершальному 
етапах їх оцінки. Зрозуміло, що за результатами цієї оцінки встановлюється 
верхня межа можливого відбору підземних вод та реальна можливість отримати 
задану величину водовідбору. Ця оцінка необхідна для визначення масштабів 
використання підземних вод у межах родовища чи ділянки і правильного 
врахування в геофільтраційній моделі окремих джерел формування 
експлуатаційних запасів. 

Забезпеченість експлуатаційних запасів підземних вод оцінюється на основі 
балансу підземних вод у районі експлуатації водозабірних споруд (балансовий 
метод). При цьому визначається витрата підземних вод, яка може бути отримана 
водозабірними спорудами протягом заданого терміну експлуатації за рахунок 



 29 

залучення окремих джерел формування, що входять до рівняння. Можливі 
джерела формування оцінюються окремо, а потім підсумовуються.  

Застосування балансового методу полягає в оцінці всіх складових балансу 
підземних вод на площі підрахунку експлуатаційних запасів. Прибуткові і 
витратні статті балансу визначаються з урахуванням природних і порушених 
експлуатацією умов.  

Коли експлуатаційні запаси підземних вод у багаторічному розрізі 
формуються за рахунок динамічних ресурсів, для оцінки їх забезпеченості цими 
ресурсами можуть прийматися середньорічні, середньомеженні або мінімальні 
середньомісячні значення.  

Різновидом балансових методів є оцінка експлуатаційних запасів підземних 
вод за дебітами джерел. Застосовувати цей метод доцільно в умовах, де 
можливий відбір підземних вод шляхом каптажування джерел. Розрахунки в 
цьому випадку зводяться до визначення забезпеченості дебітів джерел при 
експлуатації, з урахуванням інформації про гідрогеологічні умови водоносного 
горизонту, який живить джерела, умов їх виходу і режиму. 

При цьому найважливішими характеристиками дебіту джерел є: норма 
витрати, мінімальна і максимальна витрати, коефіцієнт нерівномірності і 
модульний коефіцієнт.  

Особливості оцінки забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод у 
різних гідрогеологічних умовах. 

Для родовищ підземних вод, розташованих на території обмеженого 
балансового району, у межах якого відбувається повне розвантаження води, що 
надходить до цього району, і за умов, коли депресійна вирва досягає меж району, 
динамічні ресурси можуть бути повністю залучені до водозабірних споруд.  

Для родовищ підземних вод у річкових долинах, де основним джерелом 
формування є поверхневий стік, оцінка забезпеченості грунтується на визначенні 
величини поверхневого стоку та пропускної спроможності підруслових відкладів. 
При цьому у витраті поверхневого водотоку необхідно враховувати і 
надходження в річку вже використаних вод.  

Для родовищ підземних вод, де експлуатаційні запаси формуються лише за 
рахунок спрацювання ємнісних (гравітаційних або пружних) запасів, окремо 
забезпеченість експлуатаційних запасів оцінювати не слід. У таких випадках 
необхідно тільки впевнитися в тому, що в геофільтраційній моделі правильно 
прийняті параметри, які характеризують ємнісні властивості водовмісних порід. У 
той же час у тих випадках, коли оцінка експлуатаційних запасів проводиться в 
районах діючих водозаборів і депресійна вирва може бути оконтурена за 
фактичними даними, можливі для відбору ємнісні запаси можуть бути 
підраховані за об`ємом депресійної вирви і величиною водовіддачі водовмісних 
порід.  

Завдання оцінки забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод у 
режимі періодичного спрацювання-поповнення найбільш актуальна для родовищ, 
що приурочені до річкових долин, а також в умовах, де стік річок є 
найважливішим джерелом формування ЕЗПВ. Тому в таких випадках часто 
розрахунковий термін експлуатації водозабірної споруди визначається тривалістю 
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водно-критичного періоду, який може бути під час межені або циклу маловодних 
років. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Які дані необхідно мати для визначення мінімальної витрати джерел?  
2. В яких гідрогеологічних умовах динамічні ресурси підземних вод можуть 

повністю приймати участь у формуванні їх експлуатаційних запасів?  
3. Чим визначається ймовірність перевищення (забезпеченість) експлуатаційних 

запасів підземних вод, яка нормується, при їх формуванні шляхом залучення 
джерельного чи поверхневого стоків? 

4. В яких випадках при оцінці забезпеченості експлуатаційних запасів підземних 
вод можуть враховуватися середньорічні значення витрат поверхневих 
водотоків? 

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 6. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 6. 

 
ТЕМА 11. Гідродинамічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки 

ЕЗПВ. (11 год.) 
Лекція 10. Гідродинамічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки 
ЕЗПВ – 1 година. 
План лекції:  
1. Загальні принципи розрахунку. 
2. Розрахунок водозабірних споруд в однорідному необмеженому пласті при 

сталому дебіті свердловин 
3. Розрахунок водозабірних споруд в необмеженому пласті при змінному дебіті 

свердловин 
4. Розрахунок водозаборів у необмеженому пласті при постійному зниженні 

рівня води у свердловинах 
5. Розрахунок водозабірних споруд у напівобмежених пластах. 
6. Розрахунок водозаборів з урахуванням впливу бокових меж пластів. 

 
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.  
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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. 

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, або шляхом заміни реальної 
системи розташування свердловин узагальненою системою (“великим 
колодязем”). 

При оцінці експлуатаційних запасів підземних вод гідродинамічними 
методами часто виникає необхідність враховувати гідродинамічну недосконалість 
водозабірних свердловин, яка зумовлює додатковий опір руху води, що, у 
порівнянні з досконалими свердловинами, викликає додаткове зниження рівня 
води, яке необхідне для подолання цього опору. 

Показник недосконалості свердловини за характером розкриття  ( 2  ) 
залежить від конструкції фільтра (його шпаруватості), стану порід у привибійній 
зоні, ступеня турбулентності потоку тощо.  

Оригінальним і зручним гідродинамічним методом розрахунку крупних 
водозаборів є метод, що грунтується на представленні групи взаємодіючих 
свердловин у вигляді узагальненої системи (“великого колодязя”). При цьому 
реальна система свердловин замінюється нескінченною множиною джерел, які, в 
залежності від конкретної схеми розташування свердловин, рівномірно 
розподіляються або по лінії, або по площі.           

Можна розрахувати зниження рівня води під впливом роботи всіх 
взаємодіючих свердловин не лише у віддалених точках пласта, але і на самих 
ділянках розташування свердловин. Зниження рівня безпосередньо у свердловині, 
яке розраховане за залежністю, буде заниженим у порівнянні з фактичним, 
оскільки фільтраційний опір  Rз  не враховує опір, який виникає в зоні найбільших 
деформацій депресійної поверхні поблизу свердловини і в самій свердловині. Це 
пояснюється тим, що реальний водозабір складається з деякого скінченного числа 
свердловин, а не з нескінченної кількості рівномірно розподілених джерел, що 
передбачається сутністю методу узагальнених систем. 

Таким чином, сумарне зниження рівня у свердловині узагальненої системи 
складається з двох частин: зниження  Sуз , яке залежить від дії узагальненої 
системи, та додаткового зниження  Sc  , яке викликане дією самої свердловини.  

Метод розрахунку узагальнених систем є наближеним, однак у багатьох 
випадках результати його застосування для оцінки експлуатаційних запасів 
підземних вод цілком задовольняють вимогам. 
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Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Розрахунок водозаборів в обмежених пластах?  
2. Розрахунок водозабірної споруди з круговою межею з урахуванням зовнішнього 

припливу (інфільтрація, боковий приплив)? 
3. Чим відрізняються регіональні і локальні математичні моделі і як вони 

пов`язуються між собою? 
4. Які зміни можуть вноситися до моделі, отриманої в результаті розв`язання 

обернених задач при прогнозних розрахунках? 
 

Рекомендована література:  
1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 

університет»: 2008 р. Розділ 7, 8. 
2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 

Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 7, 8. 
 

ТЕМА 12.  Гідравлічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ.  
Методи гідрогеологічних аналогів. (11 год.) 

Лекція 11. Гідравлічні методи розрахунку водозаборів з метою оцінки ЕЗПВ.  
Методи гідрогеологічних аналогів – 1 година. 
План лекції:  

1. Гідравлічні методи. 
2. Методи гідрогеологічних аналогів. 

 
Гідравлічні методи застосовуються для розрахунків одиночних свердловин 

і водозабірних споруд, які складаються з невеликої кількості взаємодіючих 
свердловин. Розрахунки можуть виконуватися в умовах як усталеного, так і 
неусталеного режиму фільтрації. У першому випадку для розрахунків 
використовуються емпіричні залежності між дебітом і зниженням рівня у 
взаємодіючих свердловинах, а також дані про величини зрізок рівнів у них від 
інших свердловин; у  другому - ще й емпіричні закономірності зміни рівня при 
дослідних відкачуваннях у часі. 

Розрахунки зводяться до визначення прогнозного зниження рівня при 
допустимій екстраполяції дебіту (у межах балансової забезпеченості ЕЗПВ) та 
прогнозування зниження рівня в часі. 

Використання методу гідрогеологічних аналогів для оцінки ЕЗПВ базується 
на відповідності (повної або часткової) умов формування запасів родовища, що 
розвідується,  і родовища-аналога, яке детально вивчене за результатами 
експлуатації або розвідувальних робіт. 

Ступінь використання гідрогеологічних характеристик, отриманих на 
об`єкті-аналозі, може бути частковим (аналогія за окремими показниками або 
параметрами) або повним (аналогія за комплексом факторів, які визначають 
величину, лінійний або площинний модуль ЕЗПВ). 
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М е т о д   ч а с т к о в о ї   а н а л о г і ї  припускає перенесення на 
територію, що вивчається, даних про окремі фактори формування або параметри 
підрахунку експлуатаційних запасів.  

Остаточний же підрахунок запасів у цих випадках виконується 
гідравлічними або гідродинамічними методами. 

М е т о д    п о в н о ї   а н а л о г і ї   застосовується для: 
1) безпосереднього підрахунку ЕЗПВ; 
2) прогнозу експлуатаційних знижень у водозабірних спорудах. 
Для оцінки експлуатаційних запасів методом повної аналогії кількісні 

критерії подібності вводяться в розрахунок визначенням співвідношення тих або 
інших гідрогеологічних показників і відповідним корегуванням величини 
площинного або лінійного модуля для новооцінюваних ділянок порівнянно з 
ділянками-аналогами. 
 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Чому модуль ЕЗПВ - найбільш зручна і повна характеристика для 

застосування методу аналогії?  
2. У чому переваги методу гідрогеологічних аналогів перед усіма іншими 

методами оцінки ЕЗПВ?       
3. Що є спільним між гідравлічним методом оцінки ЕЗПВ та методом 

гідрогеологічних аналогів?  
4. Як враховуються кількісні відмінності окремих параметрів гідрогеологічної 

моделі при оцінці запасів методом гідрогеологічних аналогів? 
 

Рекомендована література:  
1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 

університет»: 2008 р. Розділ 9. 
2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 

Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 9. 
 
ТЕМА 13. Прогноз якості підземних вод. (9 год.) 
Лекція 12. Прогноз якості підземних вод – 1 година. 
План лекції:  

1. Головні завдання вивчення якості підземних вод при оцінці експлуатаційних 
запасів. 
2. Види та джерела забруднення підземних вод. 
3. Завдання з прогнозування зміни якості підземних вод при оцінці їх 

експлуатаційних запасів. 
 

Одним з найважливіших елементів оцінки ЕЗПВ є прогноз можливих змін 
якості підземних вод  під впливом експлуатації водозаборів. Тому під час 
розвідки підземних вод необхідно вивчати їх якість (фізичні властивості, хімічний 
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склад і санітарно-бактеорологічний стан) у природних умовах і отримувати дані, 
які б дозволили виконувати прогноз можливих її змін у процесі експлуатації. 

Як показує досвід, при роботі водозабірних споруд може відбуватися як 
поліпшення якості підземних вод (наприклад, при підтягуванні річкових вод 
кращої якості), так і її погіршення (забруднення), пов’язане з надходженням 
некондиційних вод з різних природних і антропогенних джерел. При цьому під 
забрудненням слід розуміти викликані господарською діяльністю зміни якості 
води в порівнянні з її природним станом, які роблять цю воду частково або 
повністю непридатною для використання.  

Виділяють два ступені забруднення підземних вод. Перший відноситься до 
умов, за яких вміст нормованих компонентів перевищує фоновий вміст, але 
залишається меншим від гранично допустимої величини. Таке забруднення не 
перешкоджає продовженню експлуатації. Другий ступінь наступає при 
концентраціях нормованих забруднюючих компонентів, що перевищують 
встановлені вимоги. У цьому випадку треба вживати спеціальних заходів з 
охорони підземних вод, доводити їх якість до потрібних кондицій або при 
неможливості вжиття таких заходів (наприклад, при підтягуванні солоних вод) - 
припинити експлуатацію. 

Вимоги до якості підземних вод визначаються цільовим призначенням їх 
використання: питне водопостачання, зрошення земель, обводнення пасовищ 
тощо. Специфічні вимоги ставляться до якості мінеральних, термальних і 
промислових вод. Особливо жорсткі вимоги встановлені до якості питної води, 
оскільки питна вода є одним із найважливіших чинників здоров’я  людини. 

За характером прояву і наслідками розрізняють п’ять видів різноманітних 
забруднень підземних і поверхневих вод: бактеріальне, хімічне, радіоактивне, 
теплове і механічне. 

Бактеріальне (або мікробне) забруднення виникає при попаданні у 
водоносний горизонт, що експлуатується, шкідливих бактерій і вірусів. Про 
бактеріальне забруднення свідчить і наявність у воді так званих санітарно-
показових мікроорганізмів, перш за все бактерій групи кишкової палички. 

Хімічне забруднення - найбільш поширений вид забруднення підземних вод. 
Воно викликається проникненням у водоносні горизонти органічних і 
неорганічних речовин токсичного і нетоксичного впливу. При відсутності 
взаємодії з водовмісними породами хімічне забруднення може бути тривалим і 
важкоусувним або неусувним взагалі. 

Радіоактивне забруднення пов’язане з підвищеним вмістом у підземних 
водах різних радіоактивних речовин. Ці речовини відрізняються властивістю 
спонтанно розпадатися. Періоди піврозпаду для окремих радіоактивних ізотопів 
складають від перших десятків год.ин, діб до десятків тисяч років і більше: 226Ra - 
16 років; 90Sr - 28,4 років; 238U - 4,49х109 років; 239Pt - 2,24х104 років; 14C - 5,57х103 
років; 137Cs - 30 років; Tr - 12,5 років; 60Co - 5,25 років; 10Ru - 360 діб; 210Po - 138,2 
діб; 95Nb - 35діб; 32P - 14,5 діб; 131I - 8,1 діб; 24Na - 14,9 год.ин. 

Теплове забруднення  підземних вод виявляється в підвищенні їх 
температури за межі допустимих норм. Цей вид забруднення може 
супроводжуватися зміною хімічного складу підземних вод, зменшенням вмісту у 
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воді кисню, “цвітінням” води, ростом вмісту мікроорганізмів. Через інтенсивний 
теплообмін з гірськими породами теплове забруднення у великих масштабах є 
рідкісним явищем. 

Механічне забруднення пов’язане з підвищеним вмістом у воді механічних 
домішок - зернистих частинок, суспендованих частинок, колоїдів тощо. У 
підземних водах цей вид забруднення зустрічається рідко. На значну відстань 
механічне забруднення може мігрувати лише в закарстованих породах. 

Прогнозування зміни якості підземних вод під час оцінки ЕЗПВ зводиться 
до вирішення таких завдань: 1) з’ясування можливості захоплення некондиційних 
вод водозабірною спорудою; 2) визначення максимально можливої мінералізації 
води, що відбирається, або максимальної концентрації нормованих і шкідливих 
компонентів під час змішування кондиційних вод з некондиційними; 3) 
визначення часу руху некондиційних вод до водозабірної споруди або оцінка 
довжини шляху, який пройдуть некондиційні води в напрямку до водозабірної 
споруди за розрахунковий час експлуатації. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 

Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. Чому вивчення та прогнозування якості води входить до складу оцінки 

експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  
2. Які основні завдання, що стосуються якості води, необхідно вирішити при 

оцінці експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  
3. У чому суть прогнозу якості при оцінці експлуатаційних запасів підземних вод?  

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 10. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 10. 

 
ТЕМА 14. Охорона підземних вод від забруднення на водозабірних ділянках. 

(12 год.) 
Охорона підземних вод від забруднення передбачає проведення комплексу 

заходів, які запобігають проникненню шкідливих речовин у водоносні горизонти і 
розповсюдженню некондиційних вод у горизонтах з кондиційними водами. 
Особливу важливість і специфіку набувають ці заходи на водозабірних ділянках. 

За цільовим призначенням їх можна поділити на дві групи: 
1) заходи по запобіганню надходження некондиційних вод до водозабірних 

споруд; 
2) заходи з профілактики забруднення на водозабірних ділянках. 
З а х о д и   п о   з а п о б і г а н н ю   п і д т я г у в а н н я   н е к о н д и ц і й- 

н и х   в о д   д о   в о д о з а б і р н и х  с п о р у д. Ці заходи можуть бути 
спрямовані на повну ліквідацію забруднення підземних вод або на його 
локалізацію. 
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Ліквідація забруднення виконується шляхом відкачування некондиційних 
підземних вод практично до повного їх зникнення. Заходи з ліквідації забруднень 
є доцільними при раптових одиночних витіканнях забруднюючих речовин у 
підземні вод під час аварій. 

Часто спеціальні захисні технічні заходи на водозабірних ділянках 
зводяться до локалізації областей розповсюдження некондиційних підземних вод. 

Локалізація некондиційних вод у випадку неможливого їх підтягування до 
водозабірних споруд знизу може бути здійснена шляхом окремого відбирання 
кондиційних і некондиційних вод одночасно. Типові умови для такого захисту 
мають місце на ділянках експлуатації прісних вод, які залягають на поверхні 
солоних у розрізі одного водоносного горизонту. 

Для запобігання підтягування до водозабірних свердловин некондиційних 
вод, які залягають нижче або вище кондиційних, широко використовується метод 
спарених відкачувань. Цей метод грунтується на одночасному відборі в одному 
місці води із свердловини, обладнаної фільтром в інтервалі залягання 
некондиційних вод. 

Локалізація некондиційних (забруднених) підземних вод з метою 
запобігання їх підтягування збоку до водозабірних споруд, які відбирають 
некондиційні води, найчастіше досягається створенням так званих гідравлічних 
завіс із додатковим облаштуванням водозабірних чи нагнітальних свердловин. 
При цьому під впливом роботи цих захисних свердловин формується така 
гідродинамічна обстановка, за якої обмежується поширення некондиційних вод 
по пласту. 

Профілактика забруднень на водозабірних ділянках. При обґрунтуванні 
експлуатаційних запасів підземних вод обов’язково оцінюються умови 
захищеності водоносного горизонту від забруднення і подаються рекомендації по 
його запобіганню. 

У відповідності до Закону України “Про питну воду та питне 
водопостачання” (ст.34) необхідним профілактичним заходом на водозабірних 
ділянках є створення навколо водозаборів зони санітарної охорони (ЗСО). Зона 
санітарної охорони складається з трьох поясів особливого режиму, в межах яких 
здійснюються спеціальні заходи, що виключають можливість забруднення 
відібраної води та надходження забруднень до водоносного горизонту в районі 
водозабірної споруди. 

Перший пояс ЗСО - пояс суворого режиму. Він охоплює територію 
розташування водозабірних споруд, ділянок розташування всіх водопровідних і 
водовідвідних споруд. Цей пояс встановлюється для усунення можливості 
випадкового або навмисного забруднення води безпосередньо у водозабірних і 
водопровідних спорудах. Принципово цей пояс огороджується, відчужується та 
охороняється спеціальною службою. 

Другий і третій пояси ЗСО - пояси обмежень. Вони призначені для захисту 
водоносного горизонту від мікробного (другий пояс) і хімічного (третій пояс) 
забруднень. Оскільки другий пояс розташований всередині третього, то він 
служить також і для захисту від хімічного забруднення. 
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Межі другого і третього поясів ЗСО здебільшого встановлюються 
гідродинамічним розрахунком. При цьому третій пояс при необмеженому терміні 
експлуатації обмежується нейтральною лінією течії, при обмеженому терміні 
експлуатації вона співпадає із зоною захоплення, межі якої розраховуються з 
урахуванням прийнятого терміну експлуатації. 

У межах виділених поясів ЗСО передбачаються санітарно-оздоровчі заходи, 
які включають як одноразові, виконані до початку експлуатації водозабірної 
споруди, так і постійні, які виконуються на протязі всього періоду експлуатації 
водозабірної споруди. 

 
Завдання для самостійної роботи (12 год.): 
Опанувати матеріал лекції, скласти конспект та знайти відповідь на наступні 
контрольні питання: 

1. Які є методи прогнозу якості підземних вод на РПВ? Оцініть їх п6реваги 
та недоліки.  

2. Які основні заходи проводяться для охорони підземних вод від забруднення 
на водозабірних ділянках?  

3. Що являє собою і як встановлюється зона санітарної охорони навколо 
водозабірних споруд?  

 
Рекомендована література:  

1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 
університет»: 2008 р. Розділ 10. 

2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 10. 
 

ТЕМА 15.   Класифікація експлуатаційних запасів підземних вод. (12 год.) 
До останнього часу в Україні діяла “Класифікація експлуатаційних запасів і 

природних ресурсів підземних вод”, затверджена постановою Ради Міністрів 
колишнього СРСР у 1983 р., та Інструкція по застосуванню цієї Класифікації, яка 
була затверджена головою Державної комісії по запасах корисних копалин при 
Раді Міністрів СРСР у 1984 р. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5.05.1997 р. № 432 введена в 
дію “Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр” 
(далі Класифікація). Ця Класифікація встановлює єдині для державного фонду 
надр України принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і державного 
обліку запасів корисних копалин згідно з рівнем їх промислового значення та 
ступенем геологічного і техніко-економічного вивчення, умови, що визначають 
підготовленість розвіданих родовищ корисних копалин до промислового 
освоєння, а також основні принципи кількісної оцінки ресурсів корисних копалин. 

На жаль, у Класифікації підземні води не виокремлюються як особливий 
вид корисних копалин, що створює значні труднощі в її застосуванні до родовищ 
питних і технічних підземних вод. Певною мірою питання класифікації 
експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод урегульовується 
“Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
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державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод” (далі 
Інструкція), затвердженою наказом Державної комісії України по запасах 
корисних копалин 4.02.2000 р. № 23 та введеною в дію з 01.04.2000 р. 

Важливим елементом оцінки експлуатаційних запасів підземних вод є 
геолого-економічна оцінка родовищ підземних вод. 

Упродовж геологічного вивчення родовищ така оцінка проводиться 
періодично в міру накопичення цільової інформації та зростання її детальності. 
Матеріали геолого-економічних оцінок використовуються для прийняття рішень 
щодо інвестування подальших геолого-розвідувальних робіт або проектування 
будівництва водозабірних споруд. 

У процесі підготовки запасів підземних вод до промислового освоєння 
виділяються три рівні геолого-економічної оцінки: 

початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) проводиться з метою 
обґрунтування вибору джерела питного або технічного водопостачання на основі 
техніко-економічного порівняння варіантів використання поверхневих і 
підземних вод (якщо це необхідно), вибору ділянок і цільових водоносних 
горизонтів, перспективних для розташування водозаборів та визначення 
доцільності інвестування розшуково-розвідувальних робіт на них.  

попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2) проводиться для 
обґрунтування доцільності промислового освоєння родовища (ділянки) підземних 
питних і технічних вод та інвестування геолого-розвідувальних робіт з його 
розвідки і підготовки до експлуатації.  

детальна геолого-економічна оцінка (ГЕО-1) проводиться для визначення 
рівня економічної ефективності діяльності підприємства, що створюється або 
реконструюється для експлуатації родовища підземних вод і доцільності 
інвестування робіт з його проектування, будівництва або реконструкції.  

За промисловим значенням експлуатаційні запаси питних і технічних 
підземних вод поділяються на такі групи: балансові, умовно балансові та 
позабалансові і з невизначеним промисловим значенням. 

Балансові - запаси, які на момент оцінки згідно з техніко-економічними 
розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати за сучасної 
техніки і технологій видобування та водопідготовки, що забезпечують 
дотримання вимог раціонального, комплексного їх використання і охорони 
навколишнього природного середовища. 

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

Позабалансові - запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки є 
економічно не доцільними, але в майбутньому вони можуть стати об`єктом 
промислового значення. Позабалансові запаси підраховуються, якщо доведені 
можливість їх залучення до експлуатації в майбутньому та збереження кількості і 
якості води. 
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Запаси підземних вод, для яких виконана лише початкова геолого-
економічна оцінка з використанням припущених даних, належать до таких, 
промислове значення яких не визначене. 

За ступенем геологічного вивчення експлуатаційні запаси питних і 
технічних підземних вод поділяються на дві групи: розвідані і попередньо 
розвідані. 

Розвідані експлуатаційні запаси - це запаси питних і технічних підземних 
вод, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-
геологічні, еколого-геологічні та інші умови формування яких вивчені на рівні, 
достатньому для опрацювання проектів будівництва водозабірних споруд. 

Розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод 
поділяються на категорії А  і В  за детальністю геолого-розвідувальних робіт і 
достовірністю. 

Попередньо розвідані експлуатаційні запаси - це запаси питних і 
технічних підземних вод, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, 
водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні умови формування яких 
вивчені на рівні, достатньому для визначення промислового значення родовища. 

Попередньо розвідані експлуатаційні запаси є основою для обґрунтування 
подальшої розвідки або дослідно-промислової розробки родовища підземних вод і 
поділяються на категорії С1  і С2  за детальністю геолого-розвідувальних робіт і 
достовірністю. 

Прогнозні ресурси (категорія Р )  віддзеркалюють можливість відкриття 
нових родовищ підземних вод, очікувана наявність та продуктивність яких 
ґрунтується на загальних гідрогеологічних уявленнях, теоретичних передумовах і 
на результатах, проведених раніше в артезіанському басейні, гідрогеологічному 
масиві, області або районі геологічного і гідрогеологічного картування, 
гідрогеологічних, воднобалансових, геофізичних і гідрохімічних досліджень. 

Прогнозні ресурси є основою для проведення розшуково-розвідувальних 
робіт з метою виявлення нових родовищ підземних вод. Вони враховуються при 
складанні схем комплексного використання і охорони вод. 

 
Завдання для самостійної роботи (12 год.): 
Опанувати матеріал лекції, скласти конспект та знайти відповідь на наступні 
контрольні питання: 

1. Чому розподіл ЕЗПВ на категорії у відриві від економічного обґрунтування 
їх використання не доцільний?  

2. Чим принципово відрізняються запаси, підготовлені і непідготовлені до 
промислового освоєння? 

3. Чому для РПВ різних груп складності  встановлюються різні вимоги до 
детальності вивченості ЕЗПВ?  

 
Рекомендована література:  
1. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод – ВПЦ «Київський 

університет»: 2008 р. Розділ 14. 
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2. Боревский Б.В.,  Дробноход М.І., Язвін Л.С. Оцінка запасів підземних вод - 
Вища школа: 1989 р. (рос.). Розділ 14. 

3. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод. ДКЗ 
України, К. 2000. - 48 с. 

4. Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх 
підземних вод родовищ твердих корисних копалин. Методичні вказівки 
ДКЗ України. К. 2000, 12 с. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №2 

 
1. Назвіть основні завдання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод? 
2. В яких умовах доцільно використовувати метод експертних оцінок? 
3. З якими полями повинне корегуватися поле гідродинамічних напорів? 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

  
1. Назвіть основні завдання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод.  
2. Що входить до складу оцінки експлуатаційних запасів підземних вод?  
3. Як визначається величина допустимого зниження рівня підземних вод?  
4. Чи впливають екологічні фактори на величину допустимого зниження 

рівня підземних вод?  
5. Чому при оцінці експлуатаційних запасів підземний вод розрахунковий 

термін приймають рівним 25...27 рокам?  
6. Як враховується при оцінці експлуатаційних запасів заданий режим 

водовідбору?  
7. В якій послідовності виконується оцінка експлуатаційних запасів 

підземних вод?  
8. Які методи використовуються для оцінки експлуатаційних запасів 

підземних вод?  
9. У чому полягає принцип суперпозиції і коли він використовується при 

оцінці експлуатаційних запасів підземних вод?  
10. Охарактеризуйте основні переваги гідравлічних методів оцінки 

експлуатаційних запасів підземних вод.  
11. На чому ґрунтується метод гідрогеологічних аналогів? Що таке повна та 

часткова аналогія?  
12. В яких умовах доцільно використовувати метод експертних оцінок? 
13. Що таке схематизація гідрогеологічних умов і для чого вона 

проводиться?  
14. Що являє собою природна гідрогеологічна модель і що є основою для її 

побудови?  
15. Чим відрізняється геофільтраційна модель від природної 

гідрогеологічної моделі?  
16. Яким вимогам повинна відповідати розрахункова фільтраційна схема?  
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17. Як здійснюється схематизація геолого-гідрогеологічного розрізу при 
складанні природної моделі?  

18. Які генетичні закономірності використовуються при картуванні полів 
фільтраційних параметрів?  

19. Чому використання фільтраційних параметрів слабопроникних порід, 
визначених за лабораторними даними, у багатьох випадках призводить до 
помилок при розрахунках експлуатаційних запасів підземних вод?  

20. З якими полями повинне корегуватися поле гідродинамічних напорів?  
21. Що таке граничні умови водоносних шарів і як вони використовуються 

при оцінці ЕЗПВ?  
22. Які схеми шарів виділяються за конфігурацією їх меж у плані?  
23. Яка роль схематизації природної обстановки у виборі методу оцінки 

експлуатаційних запасів підземних вод? 
24. Охарактеризуйте сутність балансового методу оцінки забезпеченості 

експлуатаційних запасів підземних вод.  
25. Чому, незважаючи на те, що в диференціальних рівняннях фільтрації 

одночасно враховуються опір рухові та баланс підземних вод, результати 
розрахунків гідродинамічним методом повинні бути співставлені з оцінкою 
забезпеченості?  

26. Чим визначається ймовірність перевищення (забезпеченість) 
експлуатаційних запасів підземних вод, яка нормується, при їх формуванні 
шляхом залучення джерельного чи поверхневого стоків?  

27. Як виділяються балансові райони при оцінці забезпеченості 
експлуатаційних запасів підземних вод?  

28. До чого зводиться оцінка експлуатаційних запасів підземних вод за 
дебітами джерел? В яких випадках можлива ця оцінка?  

29. Які дані необхідно мати для визначення мінімальної витрати джерел?  
30. В яких гідрогеологічних умовах динамічні ресурси підземних вод 

можуть повністю приймати участь у формуванні їх експлуатаційних запасів?  
31. В яких випадках при оцінці забезпеченості експлуатаційних запасів 

підземних вод можуть враховуватися середньорічні значення витрат поверхневих 
водотоків? 

32. На чому ґрунтується можливість використання гідравлічних методів 
оцінки ЕЗПВ?  

33. Що характеризують собою криві дебіту і які особливості 
гідрогеологічних умов та конструктивних характеристик випробуваних 
свердловин знаходять в них відображення?    

34. В яких умовах для гідрогеологічних розрахунків може бути 
застосований метод зрізок? Яка інформація потрібна для його застосування?  

35. На чому ґрунтується можливість екстраполяції в часі 
експериментальних залежностей  S = f (lnt ), отриманих за даними дослідних 
відкачувань?  

36. Які обмеження слід враховувати при оцінці ЕЗПВ гідравлічними 
методами?  
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37. Чи можна використовувати гідравлічні методи в комбінації з 
гідродинамічними? Коли і чому?  

38. Як обґрунтувати можливість використання для оцінки ЕЗПВ методу 
гідрогеологічних аналогів?  

39. Чому модуль ЕЗПВ - найбільш зручна і повна характеристика для 
застосування методу аналогії?  

40. У чому переваги методу гідрогеологічних аналогів перед усіма іншими 
методами оцінки ЕЗПВ?       

41. Що є спільним між гідравлічним методом оцінки ЕЗПВ та методом 
гідрогеологічних аналогів?  

42. Як враховуються кількісні відмінності окремих параметрів 
гідрогеологічної моделі при оцінці запасів методом гідрогеологічних аналогів? 

43. Чому вивчення та прогнозування якості води входить до складу оцінки 
експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  

44. Які основні завдання, що стосуються якості води, необхідно вирішити 
при оцінці експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  

45. У чому полягає прогноз якості при оцінці експлуатаційних запасів 
підземних вод?  

46. Охарактеризуйте основні види масопереносу речовини, які необхідно 
враховувати при вирішенні завдань прогнозу зміни якості підземних вод на РПВ.  

47. Які є методи прогнозу якості підземних вод на РПВ? Оцініть їх переваги 
та недоліки.  

48. Які основні заходи проводяться для охорони підземних вод від 
забруднення на водозабірних ділянках?  

49. Що являє собою і як встановлюється зона санітарної охорони навколо 
водозабірних споруд? 

50. З якою метою виконується розподіл ЕЗПВ на різні категорії?      
51. Чим принципово відрізняються запаси, підготовлені і непідготовлені до 

промислового освоєння?  
52. Чому розподіл ЕЗПВ на категорії у відриві від економічного 

обґрунтування їх використання не доцільний?  
53. Чому для РПВ різних груп складності  встановлюються різні вимоги до 

детальності вивченості ЕЗПВ? 
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Перелік запитань на іспит.  

 
1. Які особливості підземних вод як корисної копалини принципово відрізняють 

їх від інших корисних копалин? У чому полягає єдність всіх видів природних 
вод і в чому вона проявляється?  

2. Які види ресурсів природних вод розглядаються при оцінці запасів? У чому 
полягають їх генетичні відмінності та фізична природа? Що їх об`єднує?  

3. Чим відрізняються і чим пов`язані природні і експлуатаційні запаси підземних 
вод?  

4. Що являє собою оцінка запасів підземних вод?  
5. За яких умов можна говорити про раціональне використання підземних вод?  
6. Що являє собою родовище підземних вод та як встановлюються його межі?  
7. Чим подібні і чим відрізняються родовища твердих корисних копалин і 

родовище підземних вод?  
8. Значення підземних вод у соціально-економічному розвитку України.   
9. У чому полягає сутність законодавчо-нормативного забезпечення використання 

підземних вод в Україні? 
10. Якими параметрами визначаються ємнісні запаси підземних вод? У чому 

проявляються їх загальні та відмінні особливості?  
11. У чому полягає фізичний зміст поняття “пружні запаси”? Чи залежить 

величина пружної ємності від гравітаційної?  
12. Чи є рух води необхідним для формування пружних запасів?  
13. Чому і коли при вивченні гравітаційної ємності пружними запасами можна 

знехтувати?  
14. Чи можуть у природі існувати пружні запаси при відсутності гравітаційних? А 

як джерело формування ЕЗПВ?  
15. Від чого залежить величина гравітаційної водовіддачі водоносних шарів?  
16. В яких одиницях виражаються динамічні ресурси підземних вод і як вони 

спіставляються між собою?  
17. Які існують основні методи оцінки динамічних ресурсів підземних вод? У 

чому полягають їх особливості?  
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18. Як залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від глибини 
залягання їх рівня?  

19. Які обмеження повинні враховуватися при визначенні величини 
інфільтраційного живлення за спостереженнями за режимом рівня підземних 
вод в одиночній свердловині?  

20. Що таке коефіцієнт просочування і як він використовується при розрахунках 
динамічних ресурсів підземних вод?  

21. Чим відрізняється оцінка живлення підземних вод методом І.С.Пашковського 
від оцінок іншими методами?  

22. У чому полягають балансові методи оцінки динамічних ресурсів підземних 
вод?   

23. Чи може бути визначена точна величина динамічних ресурсів підземних вод 
гідрометричними методами і в яких умовах?  

24. На яких принципах ґрунтується виділення підземного стоку на гідрографі 
річки?  

25. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 
підземних вод на картах? 

26. В яких одиницях виражаються динамічні ресурси підземних вод і як вони 
співставляються між собою?  

27. Які існують основні методи оцінки динамічних ресурсів підземних вод? У 
чому полягають їх особливості?  

28. Як залежить величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод від глибини 
залягання їх рівня?  

29. Які обмеження повинні враховуватися при визначенні величини 
інфільтраційного живлення за спостереженнями за режимом рівня підземних 
вод в одиночній свердловині?  

30. Що таке коефіцієнт просочування і як він використовується при розрахунках 
динамічних ресурсів підземних вод?  

31. Чим відрізняється оцінка живлення підземних вод методом І.С.Пашковського 
від оцінок іншими методами?  

32. У чому полягають балансові методи оцінки динамічних ресурсів підземних 
вод?   

33. Чи може бути визначена точна величина динамічних ресурсів підземних вод 
гідрометричними методами і в яких умовах?  

34. На яких принципах ґрунтується виділення підземного стоку на гідрографі 
річки?  

35. Як можуть відображатися різні характеристики динамічних ресурсів 
підземних вод на картах? 

36. Назвіть основні завдання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод.  
37. Що входить до складу оцінки експлуатаційних запасів підземних вод?  
38. Як визначається величина допустимого зниження рівня підземних вод?  
39. Чи впливають екологічні фактори на величину допустимого зниження рівня 

підземних вод?  
40. Чому при оцінці експлуатаційних запасів підземний вод розрахунковий термін 

приймають рівним 25...27 рокам?  



 45 

41. Як враховується при оцінці експлуатаційних запасів заданий режим 
водовідбору?  

42. В якій послідовності виконується оцінка експлуатаційних запасів підземних 
вод?  

43. Які методи використовуються для оцінки експлуатаційних запасів підземних 
вод?  

44. У чому полягає принцип суперпозиції і коли він використовується при оцінці 
експлуатаційних запасів підземних вод?  

45. Охарактеризуйте основні переваги гідравлічних методів оцінки 
експлуатаційних запасів підземних вод.  

46. На чому ґрунтується метод гідрогеологічних аналогів? Що таке повна та 
часткова аналогія?  

47. В яких умовах доцільно використовувати метод експертних оцінок? 
48. Що таке схематизація гідрогеологічних умов і для чого вона проводиться?  
49. Що являє собою природна гідрогеологічна модель і що є основою для її 

побудови?  
50. Чим відрізняється геофільтраційна модель від природної гідрогеологічної 

моделі?  
51. Яким вимогам повинна відповідати розрахункова фільтраційна схема?  
52. Як здійснюється схематизація геолого-гідрогеологічного розрізу при 

складанні природної моделі?  
53. Чому використання фільтраційних параметрів слабопроникних порід, 

визначених за лабораторними даними, у багатьох випадках призводить до 
помилок при розрахунках експлуатаційних запасів підземних вод?  

54. З якими полями повинне корегуватися поле гідродинамічних напорів?  
55. Що таке граничні умови водоносних шарів і як вони використовуються при 

оцінці ЕЗПВ?  
56. Яка роль схематизації природної обстановки у виборі методу оцінки 

експлуатаційних запасів підземних вод? 
57. Охарактеризуйте сутність балансового методу оцінки забезпеченості 

експлуатаційних запасів підземних вод.  
58. Чим визначається ймовірність перевищення (забезпеченість) експлуатаційних 

запасів підземних вод, яка нормується, при їх формуванні шляхом залучення 
джерельного чи поверхневого стоків?  

59. Як виділяються балансові райони при оцінці забезпеченості експлуатаційних 
запасів підземних вод?  

60. До чого зводиться оцінка експлуатаційних запасів підземних вод за дебітами 
джерел? В яких випадках можлива ця оцінка?  

61. Які дані необхідно мати для визначення мінімальної витрати джерел?  
62. В яких гідрогеологічних умовах динамічні ресурси підземних вод можуть 

повністю приймати участь у формуванні їх експлуатаційних запасів?  
63. В яких випадках при оцінці забезпеченості експлуатаційних запасів підземних 

вод можуть враховуватися середньорічні значення витрат поверхневих 
водотоків? 
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64. На чому ґрунтується можливість використання гідравлічних методів оцінки 
ЕЗПВ?  

65. Що характеризують собою криві дебіту і які особливості гідрогеологічних 
умов та конструктивних характеристик випробуваних свердловин знаходять в 
них відображення?    

66. В яких умовах для гідрогеологічних розрахунків може бути застосований 
метод зрізок? Яка інформація потрібна для його застосування?  

67. На чому ґрунтується можливість екстраполяції в часі експериментальних 
залежностей  S = f (lnt ), отриманих за даними дослідних відкачувань?  

68.  Які обмеження слід враховувати при оцінці ЕЗПВ гідравлічними методами?  
69. Чи можна використовувати гідравлічні методи в комбінації з 

гідродинамічними? Коли і чому?  
70. Як обґрунтувати можливість використання для оцінки ЕЗПВ методу 

гідрогеологічних аналогів?  
71. Чому модуль ЕЗПВ - найбільш зручна і повна характеристика для 

застосування методу аналогії?  
72. У чому переваги методу гідрогеологічних аналогів перед усіма іншими 

методами оцінки ЕЗПВ?       
73. Що є спільним між гідравлічним методом оцінки ЕЗПВ та методом 

гідрогеологічних аналогів?  
74. Як враховуються кількісні відмінності окремих параметрів гідрогеологічної 

моделі при оцінці запасів методом гідрогеологічних аналогів? 
75. Чому вивчення та прогнозування якості води входить до складу оцінки 

експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  
76. Які основні завдання, що стосуються якості води, необхідно вирішити при 

оцінці експлуатаційних запасів підземних вод для водопостачання?  
77. У чому полягає прогноз якості при оцінці експлуатаційних запасів підземних 

вод?  
78. Охарактеризуйте основні види масопереносу речовини, які необхідно 

враховувати при вирішенні завдань прогнозу зміни якості підземних вод на 
РПВ.  

79. Які є методи прогнозу якості підземних вод на РПВ? Оцініть їх переваги та 
недоліки.  

80. Які основні заходи проводяться для охорони підземних вод від забруднення на 
водозабірних ділянках?  

81. Що являє собою і як встановлюється зона санітарної охорони навколо 
водозабірних споруд? 

82. З якою метою виконується розподіл ЕЗПВ на різні категорії?      
83. Чим принципово відрізняються запаси, підготовлені і непідготовлені до 

промислового освоєння?  
84. Чому для РПВ різних груп складності  встановлюються різні вимоги до 

детальності вивченості ЕЗПВ? 
85. Який елемент розвідки РПВ займає центральне місце в її загальній структурі і 

чому? 
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86. Розглянемо два крайніх варіанти структури розвідки в найбільш повному і 
найбільш скороченому варіантах. Які елементи розвідки ЕЗПВ і чому можуть 
бути в останньому виключені?  

87. Розгляньте будь-яку схему, в якій зміни робочої гіпотези про умови 
формування ЕЗПВ потребують зміни стратегії розвідки.  

88. Яка роль типізації умов формування ЕЗПВ на родовищах різних типів в 
оптимізації розвідки?  

89. У чому полягає розв`язувальна здатність розвідки?  
90. На чому ґрунтується розподіл геологорозвідувальних робіт на воду на стадії?  
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