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ВСТУП

Програма навчальної  дисципліни “Медична гідрогеологія”  складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
напряму підготовки 6.040103 «Геологія».

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Мета  викладання  навчальної  дисципліни  –  вивчення  основних  питань  щодо
впливу гідрогеологічного середовища на стан здоров’я людини та отримання практичних
навичок з оцінки ризику вмісту окремих компонентів та забруднення підземних вод для
здоров’я людини.

1.2.  Основні  завдання  вивчення  дисципліни  –  навчити  студентів  комплексно
оцінювати  вплив  хімічного  складу  підземних  вод  на  здоров’я  людини  та  вирішувати
питання організації заходів з запобігання та мінімалізації цього впливу.

1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин – 90.

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

За вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
4-й 4-й

Семестр
7-й 7-й

Лекції
16 год. 6 год.

Практичні, семінарські заняття
16 год. 6 год.

Лабораторні заняття
 год.  год.

Самостійна робота
58 год. 78 год.

Індивідуальні завдання 
год.

1.6. Заплановані результати навчання
Знати: 
 основний зміст нормативно-правових документів, що регламентують якість питної

води,  критерії  оцінки  централізованих  джерел  водопостачання  та  лікувальних
підземних вод, процедуру оцінки ризику хімічного забруднення підземних вод для
здоров’я населення; 

 методи  оцінки  якості  води  залежно  від  цільового  призначення,  розрахунку
величини ризику та оптимізації прогнозних ризиків хімічного забруднення.

Вміти:
 Користуватись  нормативно-правовою базою,  що регламентує  якість  питної  води,

критерії оцінки централізованих джерел водопостачання та лікувальних підземних
вод, процедуру оцінки ризику хімічного забруднення підземних вод;

 Оцінювати  якість  води  залежно  від  цільового  призначення,  визначати  ступінь
ризику хімічного забруднення підземних вод.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Гідрогеологічне середовище: його складові та фактори впливу на нього. 

Тема 1. Медична гідрогеологія як наука. 
Розвиток медичної геології  і,  зокрема, медичної гідрогеології,  як окремих напрямів

геології. Основні положення медичної гідрогеології.
Тема 2. Хімічний склад води. Забруднення підземних вод.
Групи  компонентів  у  воді.  Макрокомпоненти.  Мікрокомпоненти.  Класифікація

підземних вод за хімічним складом. Основні джерела забруднення підземних вод. Вимоги
до якості. Нормативно-правові документи, що регламентують якість підземних вод.

Розділ 2. Дія підземної гідросфери на здоров’я людини.
Тема 3. Чинники впливу підземної гідросфери на людину.
Неорганічні контамінанти (хімічні сполуки, важкі метали, радіонукліди) та їх вплив

на здоров’я. Твердість питної води. Органічні контамінанти, леткі органічні сполуки та
їх вплив на здоров’я.

Тема 4. Загальні аспекти засвоєння, обміну мікроелементів та їх вплив на здоров’я.
Обмін мікроелементів (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, V, I, F, Ca) та його порушення.

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. Гідрогеологічне середовище: його складові та фактори впливу на нього

Тема 1. Медична 
гідрогеологія як 
наука.

8 2 6 18 18

Тема 2. Хімічний 
склад води. 
Забруднення 
підземних вод.

24 4 4 16 22 2 2 18

Разом за розділом 1 32 6 4 22 40 2 2 36
Розділ 2. Дія підземної гідросфери на здоров’я людини

Тема 3. Чинники 
впливу підземної 
гідросфери на 
людину

28 4 6 18 24 2 2 20

Тема 4. Загальні 
аспекти засвоєння, 
обміну 
мікроелементів та їх
вплив на здоров’я

30 6 6 18 26 2 2 22

Разом за розділом 2 58 10 12 36 50 4 4 42
Усього годин 90 16 16 58 90 6 6 78
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4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
денне заоч.

1 Визначення  хімічного  складу  підземних  вод  та  форми  його
вираження.

4 2

2 Визначення  впливу  вмісту  неорганічних  сполук  у  воді  на
здоров’я людини

6 2

3 Визначення впливу вмісту органічних сполук у воді на здоров’я
людини

6 2

Разом 16 6

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи
Кількість

годин
денне заоч.

1 Підземна  гідросфера  України  (гідрогеологічне  районування,
основні  водоносні  горизонти  і  комплекси,  особливості
формування хімічного складу).

10 14

2 Основний  зміст  нормативно-правових  документів,  що
регламентують  якість  питної  води,  критерії  оцінки
централізованих  джерел  водопостачання  та  лікувальних
підземних вод

8 10

Організація заходів зі зменшення забруднення підземних вод. 10 12
Неорганічні  контамінанти  (хімічні  сполуки,  важкі  метали,
радіонукліди) та їх вплив на здоров’я. Твердість питної води. 

10 14

Органічні контамінанти, леткі органічні сполуки та їх вплив на
здоров’я.

10 14

Обмін мікроелементів  (Fe,  Cu, Zn, Mn, Cr,  V,  I,  F,  Ca) та його
порушення.

10 14

Разом 58 78

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання для студентів не передбачені.

7. Методи контролю
До методів контролю належать: поточне експрес-опитування, здача практичних робіт,

поточний контроль і підсумкова залікова робота.
Поточний контроль: експрес-контроль передбачає розгорнуту текстову відповідь на

запропоновані питання із використанням відповідної термінології, наведенням прикладів,
обґрунтуванням  викладених  положень.  Усне  опитування  під  час  практичних  занять
контролює якість засвоєння теоретичного матеріалу, дозволяє виявити здатність студентів
узагальнювати набуті знання.

Підсумкова залікова робота передбачає письмову відповідь на поставлені питання.
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Критерії оцінювання навчальної дисципліни «Медична гідрогеологія»

Виконання практичних робіт (загальна сума – 28 балів)

Назва роботи
Оцінювання

Всього балів
Основний зміст завдання, Умови

нарахування та зняття балів
Визначення  хімічного  складу
підземних вод та форми його
вираження.

8

Визначити  загальну  мінералізацію  і
жорсткість підземних вод і визначити клас,
групу,  найменування  підземних  вод  за
класифікацією  С.  О.  Щукарева.  Записати
результати аналізу води у вигляді формули
М. Г. Курлова. Передбачається в аудиторії
по  варіантах  виконати  розрахунки  за  4
показниками.  За  кожен  правильний
розрахунок – 2 бали.

Визначення  впливу  вмісту
неорганічних сполук у воді на
здоров’я людини

10

Визначити  вплив  вмісту  різних
неорганічних  сполук  у  хім.  аналізах
підземних  вод  населених  пунктів
Харківської  області  на  захворюваність
населення. 
Передбачається проведення кореляційного
аналізу  зв'язку  вмісту  різних  сполук  і
захворюваності  певними  хворобами.
Робиться  висновок  (аналіз)  про  вплив
підземних  вод  на  здоров’я  населення.
Правильно проведені розрахунки – 6 балів.
Правильно проведений аналіз розрахунків
– 4 бали.

Визначення  впливу  вмісту
органічних  сполук  у  воді  на
здоров’я людини

10

Визначити вплив вмісту різних органічних
сполук  у  хім.  аналізах  підземних  вод
населених  пунктів  Харківської  області  на
захворюваність населення. 
Передбачається проведення кореляційного
аналізу  зв'язку  вмісту  різних  сполук  і
захворюваності  певними  хворобами.
Робиться  висновок  (аналіз)  про  вплив
підземних  вод  на  здоров’я  населення.
Правильно проведені розрахунки – 6 балів.
Правильно проведений аналіз розрахунків
– 4 бали.

Окремо  оцінюється  усне  опитування  за  темою  «Основні  положення  медичної
гідрогеології». Максимальна оцінка – 2 бали.

Оцінювання виконання поточної контрольної роботи – максимум 30 балів

30-27
відмінно

ставиться  у  випадку,  коли  студент  вільно  володіє  програмним
матеріалом курсу в повному обсязі; ґрунтовно складає визначення
та  сутність  основних  понять,  термінів;  залучає  до  відповіді
конкретні приклади
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26-21
добре

відрізняється  від  оцінки  «відмінно»  тим,  що  студент  допускає
окремі  помилки  і  неточності,  які  не  впливають  на  загальний
характер відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь є
послідовною

20-15
задовільно

студент  відповідає  на  поставлене  запитання  не  повністю,  при
розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати
відповідь наведенням прикладів; допускає значні помилки

14 та менше
незадовільно

студент  не  володіє  матеріалом,  не  розуміє  теоретичних  і
практичних  питань,  допускає  грубі  помилки,  не  орієнтується  в
предметі

Підсумкова залікова робота – 40 балів

40-36
відмінно

ставиться  у  випадку,  коли  студент  вільно  володіє  програмним
матеріалом курсу в повному обсязі; ґрунтовно складає визначення
та  сутність  основних  понять,  термінів;  залучає  до  відповіді
конкретні приклади

35-28
добре

відрізняється  від  оцінки  «відмінно»  тим,  що  студент  допускає
окремі  помилки  і  неточності,  які  не  впливають  на  загальний
характер відповіді. Програмний матеріал знає добре, відповідь є
послідовною

27-20
задовільно

студент  відповідає  на  поставлене  запитання  не  повністю,  при
розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати
відповідь наведенням прикладів; допускає значні помилки

19 та менше
незадовільно

студент  не  володіє  матеріалом,  не  розуміє  теоретичних  і
практичних  питань,  допускає  грубі  помилки,  не  орієнтується  в
предметі

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру,  як
сума балів за всі види робіт, що передбачені програмою.

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Залікова
робота Сума

Розділ 1 Розділ 2

Контрольна
робота,

передбачена
навчальним

планом

Індивідуальне
завдання

Разом

Т1 Т2 Т3 Т4
2 8 10 10 30 - 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90 – 100

зараховано70-89

50-69

1-49 не зараховано

9. Рекомендована література

Основна література
1. Вступ до медичної геології. У 2 томах. / За ред. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка.

- К.: Академпрес, 2010. - Т. 1 - 736 с; Т. 2 - 448 с.
2. Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред.

доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук,
професора Г. І . Рудька. – Київ - Чернівці: Букрек, 2015. – 724 с.

3. Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. Екологія людини: Підручник // 3-
є вид., випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2004. - 256 с.

4. Нейко Є. М., Рудько Г. І., Смоляр Н. І.  Медико-геоекологічний аналіз стану
довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров'я населення. - Івано-Франківськ: Екор,
2001. - 350 с. 

5. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров'я людини та екологія.  - К.:  - Здоров'я,
1995. – 229 c.

6. Яхно Л. В. Систематизация материалов и сведений об отдаленных после-
дствиях воздействия химических веществ. / Л. В. Яхно // Мед. труда и пром. Экология,
1993. - с. 14-21.

Допоміжна література
1. Мікрокомпонентний склад питних підземних вод водозаборів малих міст Ха-

рківщини: монографія / В. М. Прибилова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 216 с.
2. Ревич Б.А. Окружающая среда и здоровье населения / Б.А. Ревич, С.Л. Ави-

лиани, Г.И. Тихонова. – М.: Центр экологической политики, 2003. – 149 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. Wikipedia.org
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