
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: «Особливості 

динаміки рівнів ґрунтових вод на території села Бокове». 

Вода головний компонент життя кожної людини. Може виступати в ролі 

природного ресурсу або ж природної умови. Кожного дня людина вживає воду, 

добуваючи її з глибин землі або очищає поверхневі води. В нашому населеному 

пункті (село Бокове Кіровоградської області) головним джерелом води є ґрунтові 

води через їх доступність. Ґрунтові води протягом року виявляють свою 

динамічність через дію ряду чинників: метеорологічний, гідрогеологічний, 

антропогенний. Нагальними завданнями сьогодення є: виявлення динаміки  рівня 

ґрунтових вод; чинників їх змін, зв’язку між зміною рівнів ґрунтових вод і 

чинниками їх формування. Адже, спостерігається значне зростання видобутку та 

використання ґрунтових та поверхневих вод. Поставлені цілі  реалізуються через 

експедиційні дослідження на місцевості та обробіток довідкового, 

картографічного матеріалу методом ДЗЗ та оверлейного аналізу. Результати 

досліджень криниць вказують на динаміку рівня ґрунтових вод, чинники їх змін, 

що відображаються в створених базах даних, графіках, діаграмах, схемах та 

фотографіях. Дана ситуація зниження рівня ґрунтових вод є дуже актуальною 

проблемою для сільських населених пунктів степової південної частини 

Кіровоградської області як зони з недостатньою кількістю ресурсу, що виникає 

при низькій кількості опадів, високій температурі влітку та восени, загальне 

потепління  клімату та надмірне використання ресурсу ґрунтових вод. 

Додатковим поштовхом для написання даної робити стала моя участь в роботі 

секції «Геологія, геохімія та мінералогія» Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді. 

Експедиції в долині річки Бокова були захоплюючими, сповнені цікавою 

роботою щодо вимірювання показників рівня залягання ґрунтових вод, що дали 

можливість створити бази даних, відповідно їх показників створити графіки, 

діаграми схеми, картосхеми. Отримані результати свідчать про коротко часовість 

наших досліджень, що потребують подальшого глибокого вивчення. Дійшли до 

висновку, що підземні води є важливим об’єктом надр Землі, мають стратегічне 

значення як надійне та якісне джерело питного водопостачання населення. Я 

впевнена, що дана  робота над проєктом допомогла мені усвідомити усю 

важливість та необхідність продовження роботи по дослідженню ґрунтових вод в 

інших часинах нашої громади. Адже наявність води в криниці позитивно впливає 

на життя людей, а її відсутність чи зменшення викликають зміни в житті та 

діяльності людини.  

Даний проєкт є яскравим прикладом для наслідування і продовження 

досліджень в інших населених пунктах та громадах. 
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