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«Надiя» 

Тема робота Дослiдження твердостi води в свердловинах Покровськоi' територiальноi' 

громади 

Актуальнiстъ роботи обумовлена нестiйким водопостачанням мiста Покровськ i 

територiальноi' громади внаслiдок збройного конфлiкту, використанням альтернативних 

джерел свердловин для потреб населения i, вiдповiдно, необхiднiстю 

систематичного визначення якостi води . 

Для виконання роботи авторкою був опанований лабораторний метод 

титрування з аналiтичноi' xiмiI. Вiдiбрано проби з свердловин, проведено дослiдження 

води за фiзико-хiмiчними показниками . В результатi надано рекомендацii' та 

запропоновано напрямки подальшого використання води iз свердловин . Оцiнено 

небезпеку хвороб , якi спричиняt неякiсна вода: захворювання кишково-шлункового 

тракту, камiнцi та пiсок у нирках i жовчному мixypi , зубний камiнь, йододефiцит тощо. 

В пiдсумку дослiджень сформулъовано обrрунтованi рекомендацi'i, а саме : вода 

свердловин маt високi показники загальноi· твердостi i солевмiсту, до вживания 

непридатна. Тому в домашнiх умовах для усунення твердостi води можна прокип'ятити 

воду, але ефект буде не повним, бо залишаються солi, якi утворюють постiйну твердiсть, 

в промисловостi варто застосовувати iонно-обмiннi смоли, фiльтри з оберненим
 осмосом, 

необхiдна мiська програма дослiдження якостi води , дослiдження якостi води варто 

проводити систематично залежно вiд пори року. (тому що вмiст солей змiнюютъся в 

зимовий та лiтнiй перiоди). 

Робота написана грамотно, представляt собою академiчний текст паукового стилю 

з логiчним викладенням матерiалу дослiдження. Оригiнальнiсть тексту склада
Е: близько 70 

%. 
З недолiкiв : дiаграми у додатках недостатньо iнформативнi. Також вважаю бiльш 

точним термiн «жорсткiсть» води, нiж «твердiсть». 

В цiлому робота вiдповiдаЕ: чинним вимогам до змiсту та оформления учнi
вських 

науково-дослiдних робiт i рекомендуЕ:ТЬся до захисту на II обласному етапi конкурсу робiт 

Малоi' академii' наук. 
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