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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Екологічна гідрогеологія” складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр.

спеціальності (напряму) 6.040103 Геологія

спеціалізації                 Гідрогеологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: одержання студентами
основного уявлення про вплив природних та техногенних умов на біосферу й, насамперед,
на людину. Вивчення гідрогеологічних аспектів зміни властивостей геологічного
середовища під впливом людської діяльності. Розгляд основних принципів охорони й
раціонального використання підземної гідросфери.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
Знання та аналіз гідрохімічних процесів, що визначають умови формування1.
хімічного складу прісних підземних вод.
проводити аналіз розподілу найважливіших нормованих хімічних елементів2.
у слабкомінералізованих підземних водах.
Вивчення природного гідрохімічного фону і його впливу на здоров'я3.
людини, а також впливу стану підземних вод на навколишнє середовище.
Знати поняття «якість» для підземних вод, що використовуються для4.
питного водопостачання та принципи й методи визначення значень
гранично припустимих концентрацій.
Вивчення видів та методів еколого-гідрогеологічних досліджень.5.
Вивчення основних видів антропогенного впливу на підземні води.6.

1.3. кількість кредитів - 3

1.4. Загальна кількість годин – 108

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

-й -й
Семестр

-й -й
Лекції

 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота
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 год.  год.
Індивідуальні завдання

год.

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми
студенти повинні досягти таких результатів навчання:
знати: теоретичну основу дисципліни, мати уявлення про вплив природних і

техногенних умов на геологічне середовище, знати основні види антропогенного
впливу на підземні води;
вміти: використовувати на практиці види та методи еколого-гідрогеологічних

досліджень.
Студенти повинні здобути такі компетенції:
- здійснювати прогноз поведінки небезпечних природних та техногенних процесів і

явищ;
- спеціальні знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних та

спеціальних дисциплін.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. ВСТУП. ПІДЗЕМНІ ВОДИ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА. ВПЛИВ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ЕКОСИСТЕМУ ЛЮДИНИ.

Тема 1. Вступ.

1.1. Єдність гідросфери землі.
1.2. Підземна складова глобального круговороту води в природі. Проблема прісної води на
Землі.
1.3. Компоненти складу прісних підземних вод.
1.4. Основні гідрохімічні процеси, що визначають умови формування хімічного складу
прісних підземних вод.
1.5. Підземні води – основне джерело питної води.

Тема 2. Підземні води – складова частини навколишнього середовищ

2.1. Значення хімічного складу води при її використанні.
2.2. Поняття «якість» для підземних вод, що використовуються для питного
водопостачання.
2.3. Принципи й методи визначення значень гранично припустимих концентрацій.
2.4. Основні нормативні документи Росії й Всесвітньої організації охорони здоров'я, що
регламентують склад питних вод.

Тема 3. Вплив стану підземних вод на екосистему людини.

3.1. Аналіз розподілу найважливіших нормованих хімічних елементів у
слабкомінералізованих підземних водах.
3.2. Біологічно активні елементи. Негативний вплив малих концентрацій у питній воді
есенційних елементів. Екзогенні гіпер - і гіпомікроелементози.
3.3. Поняття про рекомендовані оптимальні концентрації.
3.4. Природний гідрохімічний фон і його вплив на здоров'я людини.
3.5. Вплив стану підземних вод на навколишнє середовище.
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Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПІДЗЕМНІ
ВОДИ. ВИДИ Й МЕТОДИ ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Тема 1. Поняття про забруднення і виснаження підземних вод.

1.1. Поняття про забруднення й виснаження підземних вод.
1.2 Вплив забруднюючих речовин на рівновагу в системі вода – порода – газ – жива
речовина.
1.3. Взаємозв'язок гідродинамічного й гідрохімічного режимів підземних вод.
1.4. Захищеність і буферність водоносних горизонтів. Здатність вод до самоочищення.

Тема 2. Основні види антропогенного впливу на підземні води.

2.1. Перенос забруднень у підземній гідросфері.
2.2. Гідрохімічна класифікація забруднюючих речовин.
2.3. Характеристика гідрохімічних властивостей найпоширеніших забруднювачів. 2.4.
Неорганічні речовини. Органічні речовини. Радіоактивні речовини.
2.5. Біологічне забруднення підземних вод.
2.6. Характеристика основних видів техногенного впливу на підземні води.
2.7. Вплив на підземні води водозабірних споруд.
2.8. Промислове забруднення підземних вод.
2.9. Вплив сільськогосподарського виробництва на підземні води.
2.10. Зміна гідрохімічних умов на територіях великих міст.
2.11. Вплив на склад підземних вод меліоративних заходів і гідротехнічних споруд.

Тема 3. Види й методи еколого-гідрогеологічних досліджень.

3.1. Гідрогеологічні дослідження у зв'язку з охороною підземних вод.
3.2. Комплексні методи оцінки якості підземних вод.
3.3. Інтегральні хімічні показники якості води. Біотестування.
3.4. Сумарна токсикологічна оцінка підземних вод.
3.5. Основні класифікації тест реакцій і тест організмів.
3.6. Особливості біотестування підземних вод.
3.7. Моніторинг стану підземних вод.
3.8. Принципи еколого-гідрогеологічного картування.
3.9.Прогнозні моделі зміни хімічного складу підземних вод.
3.10. Основні типи гідрогеохімічних моделей. Основні типи гідрогеохімічних моделей.
3.11. Гідрогеохімічні й транспортні (гідродинамічні) моделі.
3.12. Шляхи мінімізації негативного впливу на підземну гідросферу.
3.13. Принципи раціонального використання підземних вод.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і
тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с.

р.
л п лаб. інд. с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Вступ. Підземні води – складова частина навколишнього середовища. Вплив стану
підземних вод на екосистему людини.

Тема 1. Вступ 18 4 2 12
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Тема 2. Основні
види
антропогенного
впливу на
підземні води.

18 4 2 12

Тема 3. Види й
методи еколого-
гідрогеологічних
досліджень.

18 4 2 12

Разом за розділом
1

54 12 6 36

Розділ 2. Основні види антропогенного впливу на підземні води. Види й методи еколого-
гідрогеологічних досліджень.

Тема 1. Поняття
про забруднення і
виснаження
підземних вод.

18 4 2 12

Тема 2. Основні
види
антропогенного
впливу на
підземні води.

18 4 2 12

Тема 3. Види й
методи еколого-
гідрогеологічних
досліджень.

18 4 2 12

Разом за розділом
2

54 12 6 36

Усього
годин

108 24 12 72

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2

Разом

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Поняття про забруднення й виснаження підземних вод. Вплив
забруднюючих речовин на рівновагу в системі вода – порода – газ
– жива речовина.

24

2 Характеристика основних видів техногенного впливу на підземні
води.

24

3 Основні гідрохімічні процеси, що визначають умови формування 24
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хімічного складу прісних підземних вод.

Разом 72

6. Індивідуальні завдання

7. Методи контролю

8. Схема нарахування балів

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання залікової
роботи

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання Сума

Розділ 1 Розділ 2

Контрольна
робота,

передбачена
навчальним
планом

Індивідуальне
завдання

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 100
15 15 20
Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену
або залікової роботи

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен
(залікова
робота)

Сума
Розділ 1 Розділ 2

Контрольна
робота,

передбачена
навчальним
планом

Індивідуальне
завдання

Разом

Т1 Т2 Т3 Т4 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно

зараховано
70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано
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9. Рекомендована література

Основна література
Белоусова А.П., Гавич И.К. Экологическая гидрогеология: Учебник для вузов. – М.:1.
ИКЦ «Академкнига», 2006.- 397с.
Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от2.
загрязнения. М., 1984. - 262 с.
Екологічна гідрогеологія: підручник. / За ред.. М.М. Коржнева – Київ: ВПЦ3.
«Київський університет». – 2005. -257с.
Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. Учебное пособие. С.-Петербург, 1996.4.
34с.

Допоміжна література
Авицын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы1.
человека. М., 1991. 496с.
Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л., 1970. 444 с.2.
Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по3.
международным стандартам: Справ изд./Под ред. С.А. Подлепы. М., 1992. 389 с.
Воронов А.Н., Шварц А.А. К вопросу об оценке качества пресных подземных4.
вод//Вестн. СПб. ун-та. Сер.7. 1994. Вып. 4.
Вредные химические вещества:Справ.изд./Под ред В.А.Филова и др. Л., 1988 -5.
1990. Т. 1 - 4.
Гавриленко В.В. Экологическая минералогия и геохимия месторождений полезных6.
ископаемых. СПб., 1993. 150 с.
Гидрогеодинамические расчеты на ЭВМ /Под ред. Р.С.Штенгелова. М., 1994.  3357.
с.
Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. Л.,8.
1987. 248 с.
Гольдберг В.М. Гидрогеологические прогнозы качества подземных вод на9.
водозаборах. М., 1976. 153 с.
Гольдберг В.М., Скворцов Н.П., Лукьянчикова Л.Г. Подземное захоронение10.
промышленных сточных вод. М., 1994. 282 с.
Гончаров С.И., Землякова Т.Д., Чуб Л.Е. Гигиеническое нормирование химических11.
элементов в воде с учетом минерального обмена//Гигиена и санитария. 1992. №1.
Зайцева О.В., Ковалев В.В., Шувалова Н.Е. Современное биотестирование вод,12.
требования к тест-организмам и тест-функциям с позиций сравнительной
физиологии и физиологии адаптационных процессов //Журнал эволюционной
биохимии и физиологии. Т.30. 1994. № 4.
Зальцберг Э. Загрязнение грунтовых вод органическими веществами в районах13.
свалок провинции Онтарио //Водные ресурсы. 1992. № 2.
Калмыков П.Е. К вопросу об оценке химического состава питьевой воды//Гигиена14.
и санитария. 1964. №8.
Касовский Г.Н., Федосеева В.Н., Рашитова Г.С. К обоснованию ПДК железа в15.
воде//Там же. 1992. №11-12.
Кирюхин В.А., Коротков А.И., Шварцев С.Л. Гидрогеохимия. М., 1993. 384с.16.
Ковалевский В.С. Влияние изменений гидрогеологических условий на17.
окружающую среду. М., 1994. 138 с.
Ковальский В.В. Геохимическая среда, здоровье, болезни//Физиологическая роль и18.
практическое применение микроэлементов. Рига, 1976.
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Козлова Э.В., Воронов А.Н. Эколого-гидрогеологическое картирование территории19.
Ижорского плато с целью рационального использования водных ресурсов //Вестн.
СПб. ун-та. Сер.7. 1992. Вып.4.
Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод водохозяйственно-питьевого20.
назначения. М., 1987. 237 с.
Кузнецов С.Р., Орлов С.Н., Чурина С.К. Влияние низких концентраций кальция и21.
магния в питьевой воде на транспорт одновалентных катионов и кальция в
эритроцитах нормотензивных крыс// Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины. 1991. №5.
Ломакин Е.А., Мироненко В.А., Шестаков В.М. Численное моделирование22.
геофильтрации. М., 1988. 288 с.
Лукнер Л., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. М., 1986. 20723.
с.
Лутай Г.Ф., Макаров О.А. Гигиеническая оценка питьевых вод гидрокарбонатного24.
класса группы кальция //Гигиенические аспекты опреснения воды. Шевченко,
1988.
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