
Анотація дисципліни 

 

1. Назва. Екологічна гідрогеологія 

2. Лектор: д.гел.-мін. н., проф. Лур’є Анатолій Йонович . 

3. Статус: вибіркова 

4. Денна форма навчання: курс V, семестр ІХ, Заочна форма навчання: 

курс V, семестр Х. Загальна кількість академічних годин: денна форма 

навчання: лекцій – 24, семінарських занять – 12, самостійна робота – 54. 

заочна форма навчання: лекцій – 8, семінарських занять – 4, самостійна 

робота – 78.  

5. Кількість кредитів (загальних та по модулях): 3. 

6. Попередні умови: Знання усіх попередніх курсів по гідрогеології і 

геології. 

7. Стисла анотація дисципліни та модулів з яких вона складається: 

Екологічна гідрогеологія – це наука о ролі гідрогеологічних умов в 

існуванні та розвитку біосфери при негативному впливі техногенезу. 

Основними предметами вивчення екологічної гідрогеології є: 1. Вплив 

природних і техногенних гідрогеологічних умов на біосферу й, 

насамперед, на людину. 2. Гідрогеологічні аспекти зміни властивостей 

геологічного середовища під впливом людської діяльності. 3. Прогноз і 

профілактика негативного впливу на підземні води. 4. Принципи охорони 

й раціонального використання підземної гідросфери.  

Метою вивчення 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. 

Завдання: Знання та аналіз гідрохімічних процесів, що визначають умови 

формування хімічного складу прісних підземних вод. Проводити аналіз 

розподілу найважливіших нормованих хімічних елементів у 

слабкомінералвзованих підземних водах. Вивчення природного 

гідрохімічного фону і його вплива на здоров'я людини, а також  впливу 

стану підземних вод на навколишнє середовище. Знати поняття «якість» 

для підземних вод, що використовуються для питного водопостачання та 

принципи й методи визначення значень гранично припустимих 

концентрацій. Вивчення видів та методів еколого-гідрогеологічних 

досліджень. Вивчення основних видів антропогенного впливу на підземні 

води. Вивчення видів та методів еколого-гідрогеологічних досліджень. 

Курс складається із 3 розділів:  

 ВСТУП. ПІДЗЕМНІ ВОДИ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВПЛИВ СТАНУ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ЕКОСИСТЕМУ ЛЮДИНИ. Єдність 

гідросфери землі. Підземна складова глобального круговороту води 



в природі. Проблема прісної води на Землі.  Компоненти складу 

прісних підземних вод. Основні гідрохімічні процеси, що 

визначають умови формування хімічного складу прісних підземних 

вод.  Підземні води – основне джерело питної води. Значення 

хімічного складу води при її використанні. Поняття «якість» для 

підземних вод, що використовуються для питного водопостачання. 

Принципи й методи визначення значень гранично припустимих 

концентрацій. Основні нормативні документи Росії й Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, що регламентують склад питних вод. 

Аналіз розподілу найважливіших нормованих хімічних елементів у 

слабкомінералвзованих підземних водах. Біологічно активні 

елементи. Негативний вплив малих концентрацій у питній воді 

есенційних елементів. Екзогенні гіпер - і гіпомікроелементози. 

Поняття про рекомендовані оптимальні концентрації.  Природний 

гідрохімічний фон і його вплив на здоров'я людини.  Вплив стану 

підземних вод на навколишнє середовище. 

 

 ОСНОВНІ ВИДИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПІДЗЕМНІ 

ВОДИ. Поняття про забруднення й виснаження підземних вод. 

Вплив забруднюючих речовин на рівновагу в системі вода – порода 

– газ – жива речовина. Взаємозв'язок гідродинамічного й 

гідрохімічного режимів підземних вод. Захищеність і буферність 

водоносних горизонтів. Здатність вод до самоочищення. Перенос 

забруднень у підземній гідросфері. Гідрохімічна класифікація 

забруднюючих речовин. Характеристика гідрохімічних 

властивостей найпоширеніших забруднювачів. Неорганічні 

речовини. Органічні речовини. Радіоактивні речовини. Біологічне 

забруднення підземних вод.  Характеристика основних видів 

техногенного впливу на підземні води. Вплив на підземні води 

водозабірних споруд. Промислове забруднення підземних вод. 

Вплив сільськогосподарського виробництва на підземні води. Зміна 

гідрохімічних умов на територіях великіх міст. Вплив на склад 

підземних вод меліоративних заходів і гідротехнічних споруд.  

 

 ВИДИ Й МЕТОДИ ЕКОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. Гідрогеологічні дослідження у зв'язку з охороною 

підземних вод.  Комплексні методи оцінки якості підземних вод. 

Інтегральні хімічні показники якості води. Біотестування. Сумарна 

токсикологічна оцінка підземних вод. Основні класифікації тест 

реакцій і тест організмів. Особливості біотестування підземних вод. 

Моніторинг стану підземних вод. Принципи еколого-

гідрогеологічного картування. Прогнозні моделі зміни хімічного 

складу підземних вод. Основні типи гідрогеохімічних моделей. 

Основні типи гідрогеохімічних моделей. Гідрогеохімічні й 

транспортні (гідродинамічні) моделі. Шляхи мінімізації 



негативного впливу на підземну гідросферу.  Принципи 

раціонального використання підземних вод.  

8. Форма організації контролю знань, система оцінювання: Модульно-

кредитна система поточного і підсумкового контролю знань студентів. 

Питання оцінюється у 100%. 

9.  Навчально-методичне забезпечення.  

10. Мова викладання: Українська. 

11. Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Крайнов С.Р., Швец В.М. «Геохимия подземных вод хозяйственно-

питьевого назначения» М., 1987.  

2. Гольдберг В.М., Газда С. «Гидрогеологические основы охраны 

подземных вод от загрязнения» М., 1984  

3. Плотников Н.И. «Техногенные изменения гидрогеологических условий» 

М., 1989  

4. Фрид Ж.»Загрязнение подземных вод» М., 1981  

5. Мироненко В.А., Румынин В.Г., Мольский Е.В. «Изучение загрязнения 

подземных вод в горнодобывающих районах» Л., 1988  
 


