
Назва. Ресурси питних підземних вод.1.

Лектор: Лурє Анатолій Йонович, професор.2.

Статус: нормативний.3.

Курс: V, семестр ІХ.4.

Загальна кількість академічних годин: – 150. Всього аудиторних5.

годин – 48, в т. ч.: лекцій – 24, практичних занять – 24, самостійна робота

–102 .

Кількість кредитів(загальних та по модулях): 5 .6.

Попередні умови: Знання попередніх курсів по гідрогеології та7.

геології.

Стисла анотація дисципліни та модулів з яких вона складається.8.

    Метою викладання навчальної дисципліни є необхідність ознайомлення

студентів з основними уявленнями про ресурси підземних вод. Навчити

студентів виділяти типи підземних вод та основи їх класифікації. Надати

уявлення щодо якості підземних вод різних типів.

             Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів

наступним напрямкам досліджень ресурсів підземних вод:

- групи запасів питних, технічних та мінеральних підземних вод по умовам

можливості їх використання по цільовому призначенню;

- виділення категорій запасів і прогнозних ресурсів питних, технічних та

мінеральних підземних вод по ступені геолого-гідрогеологічної вивченості;

 перелік вимог щодо виділення категорій запасів підземних вод;

- обґрунтування і кількісна оцінка джерел формування запасів підземних вод;

- ступінь впливу відбору підземних вод на оточуюче середовищє і стан надр.

Форма організації контролю знань, система оцінювання. Модульно-9.

кредитна система поточного і підсумкового контролю знань студентів. 1

питання оцінюється в 10 %.  іспит – 9 сем.



Навчально-методичне забезпечення. Нормативний документ по10.

класифікації запасів питних і технічних підземних вод.

Мова викладання. українська.11.

Список рекомендованої літератури.12.
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