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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Гідрогеологічне прогнозування» 

складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

підготовки бакалавра напряму 6.040103 «Геологія», спеціальності 

«Гідрогеологія». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Гідродинамічні основи вивчення руху підземних вод. 

2. Гідродинамічні основи теорії влагопереносу в ГГС. 

3. Основні теорії масо- і тепло перенесення в гідрогеологічних системах. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є дати студентам 

знання про основні закономірності фільтрації підземних вод, фізичних, 

математичних і методичних аспектах досліджень у предметно –об’єктній 

області теорії фільтрації і гідродинаміки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати у 

студентів знання про основні закони і закономірності руху підземних вод у 

пористому і тріщинному просторі; дати студентам уявлення про фізико-

математичні основи дослідження фільтрації; ознайомити студентів із 

сучасними методами дослідження і опису руху підземних вод; створити 

методологічну основу для формування компетентності майбутніх фахівців у 

галузі дослідження руху підземних вод.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

ЗНАТИ:  

-  методологію науки; 

- методи теорії фільтрації; 

- етапи розвитку теорії фільтрації; 

-  персоналії; 

- поняття «система», «цілісність», «зв’язність», «емерджентність»; 

- властивості та категорії гідрогеологічних систем; 



- типи режимів: усталений, періодичний, циклічний, гідродинамічний, 

гідротермічний, гідрохімічний; 

- властивості рідин; 

- закон в’язкісного тертя Ньютона ; 

- властивості ідеальної рідини; 

- режими течії – ламінарний та турбулентний; 

- сквапність та види сквапності; 

- поняття о репрезентативному об’ємі; 

- функцію току; 

- лінії, трубки, стрічки току; 

- основні коефіцієнти: водопровідності, п’єзо-рівнепровідності, пружної 

ємкості, гравітаційної ємкості; 

- особливості планового, радіального та планово-радіального потоків; 

- гідродинамічні елементи потоку; 

- розрахункову схему; 

- граничні умови, початкові умови, краєві умови; 

- схематизацію природних гідрогеологічних умов; 

- балансовий, імовірнісний, аналітичний підходи при виведенні 

диференційних рівнянь фільтрації; 

- принцип суперпозиції; 

- схеми Дарсі, Дюпюї, Гіринського; 

- рівняння режиму та балансу; 

- графоаналітичні методи визначення гідрогеологічних параметрів; 

- поняття о массо-теплоперенесенні  

- поняття о гідрогеохімічній міграції; 

- конвективне, дифузійне, гідродисперсійне  перенесення 

ВМІТИ:  

- аналізувати і описувати напружений стан частинки води; 

- виводити диференційні рівняння гідростатики; 

- визначати режим руху підземних вод; 

- використовувати основні поняття для опису та аналізу 

гідрогеологічних потоків; 

- будувати гідродинамічну сітку і розраховувати по ним; 

- будувати розрахункові схеми; 

- схематизувати природні гідрогеологічні умови; 

- аналізувати і описувати волого перенесення в зоні аерації; 

- рішати основні рівняння волого перенесення; 

- застосовувати розрахункові схеми для вирішення конкретних задач 

гідродинаміки; 

- обробляти данні ДФР; 



- аналізувати та описувати массо-теплоперенесення у конкретних 

умовах; 

- аналізувати та описувати багатокомпонентну фільтрацію. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показника  

 Галузь знань (предметна 

область), напрям, спеціальність, 

рівень вищої освіти / освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань (предметна 

область) 
0401 природничі науки 

 

За вибором навчального закладу 
 

Напрям підготовки  
Геологія 

Модулів – 3 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 

6.040103  Гідрогеологія 

 

Рік підготовки: 
3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

Контрольна робота 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

144 5-й 6-й 

 Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 8,7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 
 

 36 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

36 год.  - 
Лабораторні 

- 4 год. 
Самостійна робота 

72 год. 128 год. 
Вид контролю:  

 залік 
 

Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1: 2 

для заочної форми навчання – 1: 12 

 

 

 

 

 



3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

Розділ 1. ГІДРОДИНАМЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РУХУ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД. 

Тема 1. Вступ. 

Визначення і предмет дослідження теорії фільтрації. Історія розвитку 

теорії фільтрації. Методологія і методи дослідження теорії фільтрації. 

Тема 2. Системний підхід у дослідженні фільтрації. 

Природні та природно-техногенні гідрогеологічні системи (ГГС). 

Властивості  і категорії ГГС. Гідродинамічні системи (ГДС). Поняття і 

особливості вивчення гідрогеологічних потоків. 

Тема 3. Фізичні основи дослідження підземних вод. 

Рідина, її основні фізичні властивості: густина, питома вага, стисливість, 

текучість,  в’язкість. Явища на границях, особливі стани рідини. 

Гідростатичний тиск. Умови рівноваги рідини, диференційне рівняння 

Ейлера для рідини, що знаходиться у стані спокою. Гравітаційний потенціал. 

Основні рівняння гідростатики. Гідростатичний напір. Рівняння Бернуллі. 

Приведений тиск. Диференційне рівняння Ейлера руху нев’язкої рідини. 

Диференційне рівняння Нов’є – Стокса руху нев’язкої рідини. Рівняння 

Рейнольда. Показники руху реальної рідини. Режими течії: ламінарний, 

турбулентний. Поняття про фільтраційне середовище. Особливості порово - 

тріщинного простору. Фази та компоненти ґрунту. Показники та 

характеристики порово - тріщенного простору: пористість, тріщинуватість, 

коефіцієнт пористості. Пружність гірських порід. Поняття про анізотропію та 

неоднорідність фільтраційного середовища. Вода в ґрунтах. Види води. 

Електромолекулярні взаємодії, капілярна взаємодія. Водоутримуюча 

здатність ґрунтів і порід: коефіцієнти водовіддачі і коефіцієнт нестачі 

насиченості. Пружна ємність. Напруження у водонасичених породах. 

Геостатичний тиск у підземних водах. 



     Розділ 2. ГІДРОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВЛАГОПЕРЕНОСУ 

В ГГС. 

       Тема 1. Гідродинамічні основи фільтрації.  

       Динаміка води в ґрунтах. Густина потоку і дійсна швидкість фільтрації. 

Лінії току, трубка, стрічка току. Закон Дарсі, коефіцієнт проникності, 

коефіцієнт фільтріції. Проникність гірськіх порід, вплив її на геометрії 

порово-тріщинного простору, фізико-хімічних чинників. Геофільтраційне 

середовище, його властивості, типи. Диференційне представлення рівнянь 

руху. Закон переломлення фільтраційних токів. Гідродинамічна сітка, її 

властивості. Гідродинамічні елементи потоку. Гідродинамічна структура 

потоку та її аналіз. Вимірність потоку. Область фільтрації, розрахункові 

схеми, граничні умови. Принцип схематизації гідрогеологічних умов. Види 

потоків і їхні особливості: по умовам водообміну, по фільтраційній 

неоднорідності, по формі, типу границь і виду граничних умов. Критерії і 

послідовність схематизації гідрогеологічних умов. Визначення ефективних 

розмірів сфери взаємодії. Спрощення режиму фільтрації, структури, форми, 

вимірності потоку. Схематизація джерел формування водного балансу 

потоку. Схематизація геофільтраційної неоднорідності і будови потоку. 

Схематизація граничних і початкових умов. Розрахункова схема. 

 

       Тема 2. Математичні основи дослідження фільтрації. 

       Основні передумови при виведенні диференційних рівнянь фільтрації. 

Рівняння нерозривності потоку. Диференційне рівняння стаціонарної 

фільтрації. Рівняння Лапласа, гармонічні функції, їхні властивості. 

Диференційне рівняння нестаціонарної пружної фільтрації. Рівняння Фур’є, 

його значення у гідродинаміці.  Диференційне рівняння нестаціонарної 

фільтрації при наявності перетоків. Диференційне рівняння нестаціонарної 

фільтрації ґрунтових вод. Лінеаризація рівняння Бисинеска. Математична 

постановка задачі, умови однозначності. Властивості диференційних рівнянь, 



критерії фільтраційних процесів. Методи рішення диференційних рівнянь. 

Метод моделювання. Прямі і зворотні задачі гідродинаміки. 

       Тема 3. Вологопренесення у зоні аерації.   

Постановка задач дослідження волого перенесення. Фізичні основи 

вологоперенесення, тиск всмоктування, дифузивність. Коефіцієнт 

вологоперенесення та чинники, що визначають його зміни. Основний закон 

вологоперенесення. Критерії направленості вертикального 

вологоперенесення. Вертикальна інфільтрація. Диференційне рівняння 

вологоперенесення і методи їх рішення. Поняття про фронти змочування і 

висихання (осушення). Випаровування з поверхні рівня ґрунтових вод.. 

 

Розділ 3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МАСО- І ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ В 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ.  

       Тема 1. Плоскопаралельні  планова, плоско вертикальна та 

радіальна фільтрація (огляд).  

       Особливості плоских потоків. Основні типи розрахункових схем. 

Рівняння Дарсі, Дюпюи, Каменського, Гіринського. Відмінності у 

розрахунках напірних і ґрунтових потоків. Особливості плосковертикальної 

фільтрації, розрахункові схеми та їх реалізація. Особливості радіального 

потоку. Диференційне рівняння стаціонарної фільтрації до досконалої 

свердловини. Диференційне рівняння нестаціонарної радіальної фільтрації до 

досконалої свердловини. Принципи розрахунку систем взаємодіючих 

свердловин. Застосування методу суперпозиції для врахування впливу 

границь пласта. 

       Тема 2. Основні теорії масо- і теплоперенесення в підземних водах . 

 Поняття про массо- і тепло перенос та гідрохімічну міграцію. Основні 

механізми масоперенесеня: конвективний, дифузійний, гідравлічна 

дисперсія. Фізико- хімічні взаємодії при масопереносі. Основні механізми 

теплоперенесення: конвективний, кондуктивний, гідродисперсійний. 

Диференційне рівняння мікродисперсії теплового потоку. Поршневе 



витіснення рідин однакової густини, конвекція з урахуванням сорбції, 

конвекція різновагомих рідин. Дифузійне винесення солей через роздільний 

шар. Методи визначення міграційних параметрів. Найпростіші задачі 

теплоперенесення. Молекулярно- кінетична модель міграції. 

       Тема 3. Багатокомпонентна фільтрація .  

        Поняття про спільну фільтрацію рідин, що змішуються і не змішуються. 

Між фазовий натяг та капілярний тиск. Спільна течія двох рідин, що не 

змішуються. Витиснення рідин, що не змішуються. Стійкість і нестійкість 

поверхонь розділу. Поняття про багатофазну фільтрацію. 

 

 4. 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 ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Гідродинамічні основи вивчення руху підземних вод. 

Тема 1. Вступ.  16 4 4   16 10 1  -  20 

Тема 2. Системний 

підхід у 

дослідженні 

фільтрації. 

16 4 4   16 12 1  1  20 

Тема 3. Фізичні 

основи 

дослідження 

підземних вод. 

40 14 14   16 14 2  -  20 

Разом за  

розділом 1 

72 22 22   48 36 4  1  60 

Розділ 2. Гідродинамічні основи теорії влагопереносу в ГГС. 

Тема 1. 
Гідродинамічні 

основи фільтрації. 

12 4 4   16 12 2  -  20 

Тема 2. 

Математичні 

основи 

дослідження 

фільтрації. 

12 4 4   17 12 1  1  25 



Тема 3. 
Вологоперенесення 

у зоні аерації. 

12 4 4   17 12 1  -  25 

Разом за  

розділом 2 

36 12 12   50 36 4  1  70 

Розділ 3.Основні теорії масо- і тепло перенесення в гідрогеологічних системах. 

Тема 1. 
Плоскопаралельні  

планова, плоско 

вертикальна та 

радіальна 

фільтрація (огляд).  

10 4 4   15 10 1  1  20 

Тема 2. Основні 

теорії масо- і 

теплоперенесення 

в підземних водах. 

14 4 4   15 14 2  1  25 

Тема 3. 

Багатокомпонентна 

фільтрація. 

12 6 6   16 12 1  -  25 

Разом за  

розділом 3 

36 14 14   46 36 4  2  70 

Усього годин 144 36 36   72 144 12  4  128 

 

Індивідуальне 

наук.-дослідне 

завдання 

12    12  12     12 

Усього годин 
12    12  12     12 

 

5. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Виведення рівнянь гідростатики. 2 

2 Визначення режиму руху підземних вод. 2 

3 Побудова гідродинамічних сіток і розрахунки по ним. 2 

4 Виведення диференційного рівняння для опису потоків. Рішення 

диференційних рівнянь. 

2 

5 Виведення рівняння Ейлера руху нев’язкої рідини. 2 

6 Виведення диференційного рівняння Нов’є-Стокса руху в’язкої 

рідини. 

2 

7 Виведення диференційного рівняння нерозривності потоку. 2 

8 Виведення диференційного рівняння стаціонарної фільтрації. 2 

9 Виведення диференційного рівняння нестаціонарної пружної 

фільтрації. 

2 

10 Виведення диференційного рівняння  Фур’є.  2 

11 Виведення диференційного рівняння нестаціонарної фільтрації 2 



при наявності перетоків. 

12 Виведення диференційного рівняння нестаціонарної фільтрації 

ґрунтових вод. 

2 

13 Рішення основних рівнянь вологоперенесення. 2 

14 Виведення диференційних рівнянь стаціонарної  та нестаціонарної 

радіальної фільтрації до досконалої свердловини.  

2 

15 Розрахунок системи взаємодіючих свердловин. 2 

16 Застосування методу суперпозиції для врахування впливу границь 

пласта. 

2 

17 Розрахунок водозаборів, постановка задач, оптимізаційні задачі. 4 

  

 6. Самостійна  робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин  

денне заоч 

1 Особливості порово - тріщинного простору. Фази та компоненти ґрунту. 

Показники та характеристики порово - тріщенного простору: пористість, 

тріщинуватість, коефіцієнт пористості. 

16 20 

2 Область фільтрації, розрахункові схеми, граничні умови. Принцип 

схематизації гідрогеологічних умов. Види потоків і їхні особливості: по 

умовам водообміну, по фільтраційній неоднорідності, по формі, типу 

границь і виду граничних умов. 

16 20 

3 Методи рішення диференційних рівнянь. Метод моделювання. Прямі і 

зворотні задачі гідродинаміки. 
16 20 

4 Критерії направленості вертикального вологоперенесення. Вертикальна 

інфільтрація. 
16 20 

5 Особливості плоско-вертикальної фільтрації, розрахункові схеми та їх 

реалізація. Особливості радіального потоку. 
16 20 

6 Фізико- хімічні взаємодії при масопереносі. 16 25 
7 Методи визначення міграційних параметрів. Найпростіші задачі 

теплоперенесення. Молекулярно- кінетична модель міграції. 
 

16 25 

8 Спільна течія двох рідин, що не змішуються. Витиснення рідин, що не 

змішуються. 
16 25 

9 Розрахунок системи взаємодіючих свердловин. 16 25 

 Разом  72 128 

 

7. Індивідуальні завдання 

На денному і заочному відділеннях заплановано такі теми контрольних 

робіт: 

Розрахунок системи взаємодіючих свердловин. 

 

 



8. Методи навчання 

До основних методів навчання належать: лекції, практичні роботи та 

самостійна робота студентів згідно з програмою курсу, а також індивідуальні 

навчально-дослідницькі завдання (контрольні роботи для студентів денного і 

заочного відділень).                                                                                                    

9. Методи контролю 

До методів контролю належать: здача практичних робіт; поточне 

експрес-опитування; модульний контроль – поточний і підсумковий.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

                                                           Залік 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Розділ 1  Розділ 2 Розділ 3 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

100 6 т + 

4п 

6 т 

+4 п 

7 т + 

5 п 

6 т 

+4 п 

7 т + 

4 п 

7 т 

+4 п 

8 т + 

5 п 

6 т + 

5 п 

7 т + 

5 п 

Т1... Т3 – теми розділів; т – теорія; п – здача практичної роботи. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 - 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література 

1. Бондаренко Н.Р. Физика движения подземных вод. Л., 

Гидрометеоиздат, 1973. 



2. Бочеров Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы 

гидрогеологических расчетов. М., Недра, 1969. 

3. Бэр Я., Заславски Д. Ирмей С. Физико- математические основы 

фильтрации воды. М., Мир, 1971. 

4. Гавич И.К. Гидрогеолинамика. М., Наука, 1988. 

5. Мироненко В.А., Шестаков В.М. Основы гидрогеомеханики. М., 

Недра, 1974. 

6. Шестаков В.М. Динамика подземных вод. М., изд-во МГУ, 1979. 

Допоміжна література 

1. Беренблатт Г.И., Ентов В.М., Рижик В.М. Движение жидкостей и 

газов в природных пластах. М., Недра, 1984. 

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справ очник по математике. М., 

Наука, 1981. 

3. Гиматудинов И.К., Ширковский А.и. Физика нефтяного и газового 

пласта. М., Недра, 1982. 

4. Константинов Н.М., Петров Н.А., высоцкий Л.И. Гидравлика, 

гидрогеология, гидротермия. Часть 1. Общин законы. М., Высшая 

школа, 1987. 

5. Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. Киев, Наукова думка, 

1985. 

6. Николаевский В.Н. Механіка пористих и трещиноватых сред. М., 

Недра, 1984. 

7. Основы гидрогеологии, т.2. Гидрогеодинамика. Под ред.. И.С. 

Зекцера. Новосибирск, Наука, 1983. 

8. Полубаринова-Кочина П.Я. Теорія движения грунтовых вод. М., 

Недра, 1977. 

9. Пыхачев Г.Б., Исаев Р.Г. Подземная гидравлика. М., Недра, 1973. 

10. Развитие исследований по теории фильтрации в СССР. М., Наука, 

1969. 



11. Швидлер М.Н., Статистическая гидродинамика пористих сред. М., 

Недра, 1985. 

Інформаційні ресурси 

       1. Фонди Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

       2. Ресурси  Інтернету. 

 

 

 

 

 

 


