
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

на прикладі села Бокове дослідити
особливості динаміки рівнів
ґрунтових вод у межах сільських
населених пунктів північностепової
підзони України залежно від
головних чинників 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

ґрунтові підземні води території
села Бокове

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

динаміка рівнів ґрунтових вод
залежно від чинників їх формування

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

зібрати та опрацювати
довідковий матеріал про
геологічні, гідрогеологічні  та
метеорологічні умови
формування ґрунтових вод
території дослідження;
встановити особливості змін
рівнів ґрунтових вод у криницях
території села Бокове протягом
року методами польових 
 експериментальних досліджень; 
-визначити чинники зміни рівня
ґрунтових вод на території села
Бокове;
встановити зв'язок між зміною
рівнів ґрунтових вод території і
впливом чинників їх формування;
розробити рекомендації щодо
раціонального використання
ґрунтових вод 
в умовах їх дефіциту.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

польові експериментальні
гідрогеологічні дослідження –
вимірювання рівнів ґрунтових
вод у криницях;
статистично-математичні
узагальнення, аналіз-синтез,
графічний аналіз – створення
бази даних показників, побудова
діаграми рівнів ґрунтових вод,
аналіз створених профілів та
карт; 
порівняльно-описовий –
порівняно, описано показники
вимірів криниць, показники
супутникових карт; 
застосування методу ДЗЗ –
дослідження території з
допомогою супутникових знімків
програми Googl Earth Pro – Гугл
Планета Земля;
застосування методу
оверлейного аналізу –
накладання шарів карт та їх
аналіз.

ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ:

ЄЛАНЬОВА 
ДІАНА АНАТОЛІЇВНА,

учениця 11 класу
комунального закладу 
«Боківський опорний заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 
Гурівської сільської ради»                             

 КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ВОВК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ,

науковий керівник секції геології, геохімії та мінералогії Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент;

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ:

МАКОВЕЦЬКА ЛАРИСА БОГДАНІВНА,

вчитель географії та біології комунального закладу «Боківський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради.

Дослідження проводилося
вздовж русла річки Бокова. 
Для визначення рівня
ґрунтових вод було обрано
17 об’єктів (криниць) – 9 на
правому схилі та 8 на
лівому, що знаходяться на
різній абсолютній висоті. 
Відстань до води в
криницях визначали за
допомогою мотузки з
тягарем,  опускаючи її до
рівня води. 
Для вимірювань
використовували рулетку. 

Рівень ґрунтових вод
отримували шляхом
віднімання від показників
абсолютної висоти
місцевості відстані до води
в криницях. 

Результати вимірювань
заносили у таблицю. 
У результаті створено базу
даних показників рівнів
ґрунтових вод для території
села Бокове, в якій
містяться результати для
17 криниць за 2020-2021
роки.

Під час експедицій
використовувалося таке
експериментальне
обладнання: власноруч
виготовлений нівелір,
дерев’яні кілки, рулетка,
мотузка з вантажем на
кінці, креслярське
обладнання, фотоапарат,
Програма ДЗЗ – Googl
Earth Pro. 

РИС. 1. ДИНАМІКА РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД ВІД КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ 
ВПРОДОВЖ 2020 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА БОКОВЕ

РИС. 2. ДИНАМІКА РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД ВІД КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ 
ВПРОДОВЖ 2021 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА БОКОВЕ

КАРТОСХЕМА ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ТА РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД В ДОЛИНІ РІЧКИ БОКОВА

ВИСНОВКИ:
дослідження показали, що основним водоносним горизонтом ґрунтових вод є горизонт товщі київської світи і харківської серії палеогенового віку. Водовмісними породами є піски з
включеннями гравію і дрібної гальки з прошарками і лінзами пісковиків і пухких мергелів прибережно-морського походження. Горизонти ґрунтових вод бучацької світи палеогену та
четвертинного алювію мають обмежене розповсюдження в нижній частині долини р. Бокова. 
з метою оцінки динаміки рівнів ґрунтових вод проведені польові моніторингові дослідження у 17 криницях на території села Бокове впродовж 2020 – 2021 рр. та створено бази даних
абсолютних висот поверхні водоносного горизонту ґрунтових вод та кількості опадів та температури впродовж 2020 – 2021 рр..
за результатами опрацювання космічних знімків супутника Lansad з програми «Googl Earth Pro» - «Гугл Планета Земля» визначено абсолютні висоти точок спостереження (криниць),
які використано для визначення абсолютних висот поверхні водоносного горизонту. 
на створених діаграмах динаміки рівнів ґрунтових вод залежно від кількості опадів впродовж 2020 та 2021 років, картосхемах та графічних діаграмах встановлено водоносний горизонт
ґрунтових вод, що залягає на різних абсолютних відмітках (від 83 до 91,3 м) і в значній мірі повторює особливості сучасного рельєфу поверхні;
рівень ґрунтових вод змінюється на всіх пунктах спостереження синхронно. Найвищі рівні характерні для періоду пізня осінь-зима-рання весна, найменші – для літа і початку осені.
Зміна рівнів ґрунтових вод в значній мірі залежить від кількості атмосферних опадів їх стану та характеру випадання.


