
 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: «Гідрометричні 

особливості малих річок Кіровоградської області (на прикладі річки Бокова)». 
Глибока зацікавленість природою та явищами, що відбуваються в ній 

спонукали мене до дослідницької діяльності, розпочатої ще в дев'ятому класі зі 

вступу  до секції «Гідрологія» Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді. Дослідження та експедиції здійснювались в долині річки Бокова 

Долинського району.  
За період свого існування річки значно змінюються, внаслідок впливів 

абіогенного та біогенного чинників: погодно-кліматичних, антропогенних, 

біоценотичних тощо. Тому встановити різницю змін, їх позитивний та 

негативний вплив на річку є терміновим і невідкладним завданням сьогодення. 
В різних джерелах інформації про водні об'єкти за останні 50-60 років 

показники гідрометричних вимірів просто переписувались з одного в інший, не 

перевіряючи достовірність даної інформації. Тому перед нами постало питання 

щодо встановлення достовірності інформації. А сучасні дослідження дадуть 

можливість встановити сучасний вигляд та стан річки, визначити доцільність 

внесення зміни до вже існуючих картографічних джерел. 
Сучасні та дійсні гідрометричні показники допоможуть розв'язати 

питання, пов'язані зі встановленням впливів різних чинників на стан річки 

Бокова та пошуку шляхів відновлення та збереження річки, що є актуальним і 

своєчасним. Це викликало необхідність його опрацювання та визначило вибір 

напрямку дослідження.  
Експедиції вздовж центрального русла були захоплюючими, сповнені 

громіздкою роботою щодо вимірювання сучасних гідрометричних показників, 

що дали можливість створити авторську карту сучасного стану річки Бокова, 

поздовжні профілі дна русла; поздовжні профілі висоти схилів; поперечні 

профілі дна русла; графіки термічного режиму води та швидкості течії. 

Аналізуючи побудовані профілі та графіки, дійшли до висновку, що річка Бокова 

є типовою рівнинною річкою України, це вказує на  відповідність загально-

географічним закономірностям. Поперечні та поздовжні профілі дна русла 

допомогли виявити місця найбільшого зміління і навіть пересихання водотоку. 

Щоб врятувати річку потрібно у виявлених місцях здійснити відновлення русла: 

прокопувати дно русла не нижче природного рівня, прибирати гілля з течії, 

протягувати гілку дерева по дну русла восени. А потужний весняний потік води 

повесні винесе усі наноси з дна русла. Такі заходи хоч і прості, але дієві, 

здійснюються членами секції «Гідрологія» щороку, восени та по весні вже три 

роки поспіль, що дало хоч і незначні,  але позитивні зміни у відновленні та 

розчищенні річки.  
Я впевнена, що дана робота над проєктом допомогла мені та членам секції 

усвідомити усю важливість та необхідність продовження  роботи по 

відновленню річки Бокова. Адже наявність води в річці позитивно впливає на 

життя людей, а її відсутність чи зменшення викликають зміни в екосистемах, що  

значно позначається на людській діяльності. Даний проєкт є яскравим 

прикладом для наслідування  і продовження досліджень на інших водних 

об'єктах України. Тож закликаємо «Малим річкам – збереження і повноводність» 
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