
Таблиця 1.8 

                                                                 КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ  
РІЧКИ БОБРИНКА  

М. БОБРИНЕЦЬ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

АНДРОЩУК В’ЯЧЕСЛАВ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ, учень 10 класу комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області  

Наукові керівники: ЛОГВІНОВА ЯРОСЛАВА ОЛЕКСІЇВНА, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного уніве-
рситету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук;  
ПЛЮЩЕВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА, вчитель хімії та екології комунального закладу «Навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»  
Бобринецької міської ради Кіровоградської області  
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Рис. 1.8. Визначення токсичності води р.Бобринка та її притоки 
(фото зроблено Андрощуком В’ячеславом 17.04.2020 р ) 

фото зроблено 28.02.2020 р. 

Рис.1.1. Річка Бобринка 
(фото зроблено Андрощуком В’ячеславом 

15.07.2020 р.) 

ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗРАЗКІВ ВОДИ Р. БОБРИНКА 

КОЛЬОРОВІСТЬ 

Таблиця 1.1 

Результати визначення кольору аналізованих проб води р.Бобринка 

Об’єкт 28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020 

№1 світло-
жовтий 

світло-
жовтий 

жовтий світло-
жовтий 

№2 світло-
зелений 

світло-
зелений 

світло-
зелений 

світло-
зелений 

№3 жовтий жовтий жовтий жовтий 

ПРОЗОРІСТЬ ВОДИ 

Рис. 1.3. Динаміка показників прозорості зразків води р.Бобринка та її притоки 

ЗАПАХ ВОДИ 
Таблиця 1.2 

Оцінка інтенсивності запаху зразків води із аналізованих об’єктів  

Об’єкт 28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020 

Інтенсив-
ність запаху 

бали Інтенси-
вність 
запаху 

бали Інтенсив-
ність запа-
ху 

бали Інтенсив-
ність запа-
ху 

бали 

№1 слабкий 2 слабкий 2 помітний 3 помітний 3 

№2 помітний 3 помітний 3 відчутний 4 відчутний 4 

№3 слабкий 2 слабкий 2 помітний 3 помітний 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗРАЗКІВ ВОДИ Р.БОБРИНКА 

ВИЗНАЧЕННЯ РН 

Результати біотестування на проростання насіння цибулі звичайної Allium cepa L. 

Таблиця 1.3 

Результати визначення рН аналізованих зразків води 

Об’єкт Значення рН зразків води 

 
28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020 

№1 5,0 5,5 5,8 5,6 

№2 4,5 5,1 5,3 5,4 

№3 5,4 5,9 6,0 5,8 

ВИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЖОРСТКОСТІ 

Таблиця 1.4 

Результати визначення тимчасової (карбонатної) жорсткості 
аналізованих зразків води р.Бобринка та її притоки 

Об’єкт Жорсткість води, мг-екв/л 

28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020 

№1 5,78 5,01 6,3 5,9 

№2 5,34 6,5 5,4 5,8 

№3 6,41 6,45 7,0 6,9 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗА ЗАГАЛЬНОГО 

Таблиця 1.5 

Вміст заліза загального у  
аналізованих пробах води 

Об’єкт Вміст заліза у воді, мг/л 

28.02.2020 14.04.2020 30.07.2020 15.11.2020 

№1 0,18 0,17 0,19 0,18 

№2 0,24 0,26 0,26 0,25 

№3 0,20 0,21 0,20 0,22 

ХІМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (ХСК) 

Показники хімічного споживання кисню  
(мг О2/дм3) р.Бобринка та її притоки у певні періоди протягом 2020 р. 

Об’єкт 

Значення ХСК, мг О2/дм3 

28.02.2020 14.04.2020 07.08.2020 15.11.2020 

№1 24 25 27 25 

№2 34 37 41 39 

№3 30 34 38 36 

Таблиця 1.6 

БІОХІМІЧНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (БСК-5) 

Таблиця 1.7 

Показники біологічного споживання кисню  
(мг О2 /дм3) р.Бобринка та її притоки у певні періоди протягом 2020 р. 

Об’єкт 
Показники БСК5, мг О2/ дм3 

28.02.2020 14.04.2020 07.08.2020 15.11.2020 
№1 3,29 3,54 3,78 3,67 
№2 4,69 4,88 5,01 4,78 
№3 3,89 3,94 4,15 4,02 

Рис. 1.5. Динаміка вмісту заліза загального у зразках води р.Бобринка Рис. 1.6. Динаміка хімічного споживання кисню (мг О2 /дм3) у воді 
р.Бобринка та її притоки у певні періоди протягом 2020 р. 

Рис. 1.7. Порівняльна характеристика біологічного споживання кисню  
(мг О2 /дм3) р.Бобринка та її притоки у певні періоди протягом 2020 р. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ Р.БОБРИНКА ЗА ДОПОМОГОЮ  
МЕТОДУ БІОТЕСТУВАННЯ 

Схема досліду 

№ п/п Варіант Опис варіанту 

1. І зразок води відібраний на об’єкті №1 

2. ІІ зразок води відібраний на об’єкті №2 

3. ІІІ зразок води відібраний на об’єкті №3 

4. IV дистильована вода Рис. 1.8. Динаміка зміни показника індексу токсичності дослі-
джуваних проб води р.Бобринка та її притоки 

Річка Бобринка – права притока р.Сугоклія, довжина річки 102 км, площа басейну 
становить 1545 км², долина завширшки 2,5 км, глибина до 60 м, живлення річки снігове 
і дощове. 

Аналізуючи органолептичні показники, можна констатувати, що відбувається 
пригнічення життєдіяльності організмів у всіх трьох водних об’єктах. 

Проведені дослідження хімічного складу води р.Бобринка засвідчують, що за 
показником рН,  ХСК та індексу токсичності проби води з об’єктів № 2 та № 3 
перевищували допустимі нормативні значення. 

Рекомендуємо міській раді м.Бобринець розробити екологічні програми для 
розчищення, облаштування прибережних водоохоронних зон; проведення моніторингу 
стану якості поверхневих вод р.Бобринка та її притоки, із послідуючим висвітленням 
результатів у засобах масової інформації. Дієвим шляхом для покращення ситуації є 
розробка та реалізація комплексу заходів щодо підвищення рівня екологічної 
свідомості на екологічної компетентності населення.  


