
Cуспільно-корисна робота в 
спелеопоходах
Що корисного можна зробити під час спелеопоходу?

Виконала керівник гуртків спелеології ПОЦТКУМ Тимошевська Ю. В. , травень 2020р



суспільно-корисна робота в походах - це здійснення в процесі занять, походів, еспедицій 
корисних для оточуючого середовища чи людей дій, які мають вплив на суспільство
 Форми, які ми можемо використовувати під час занять в гуртку:

охорона природи та печер;

 благоустрій ландшафту, прилеглого до печер; 

краєзнавчі дослідження в печерах ;

виконання цільових завдань наукових, господарчих та інших установ і організацій (наприклад, Української 
спелеологічної асоціації; 

виконання завдань туристсько-екскурсійних установ, організацій і суспільних органів



охорона природи та печер в діяльності нашого гуртка має 2 основні напрямки:

1.Навчитись на підсвідомому рівні розуміти, що наш час 
перебування в печерах дуже короткочасний  в порівнянні з 
тим, скільки років формувалась печера та її краса. 
Виходячи з цього, після нашого перебування в печері, 
повинно майже не залишитись слідів. 

Зал Срібний дзвін під час перших експедицій 
(1960р)

Все що 
залишилось від 
сталактитів в 
залі Срібний 
дзвін (п.
Млинки)
(2017р)

2. Допомога в екологічних акціях по 
очистці печер та місць стоянок 
туристів, благоустрій печерного 
середовища для подальших 
досліджень.



Благоустрій ландшафту, прилеглого до печер та ділянок печер

Ми приймаємо активну участь в благоусрої прилеглих 
до печер територій. В 2018 році на запрошення 
Борщівського спелеоклубу збудували та першими 
обжили підземний табір в п. Музейна, який 
використовується для подальших досліджень 
печери. В печері Оптимістичній ми регулярно 
приймаємо участь в прокопуваннівантажних трас по 
печері, що дозволяють швидко пересуватись по цій 
величезній печері 
(http://optymistychna.com/ru/news-ru/world-longest-handmade-ro
ads/).

Вхід до печери Оптимістичної, роботи поруч по благоустрою, 2019р.

https://www.google.com/url?q=http://optymistychna.com/ru/news-ru/world-longest-handmade-roads/&sa=D&ust=1589264672934000&usg=AFQjCNGTIC1CAw8vAabtw-g-YSNPi4cTJw
https://www.google.com/url?q=http://optymistychna.com/ru/news-ru/world-longest-handmade-roads/&sa=D&ust=1589264672935000&usg=AFQjCNH1roK2SW-INE7r35L_FjwNx3X5pw


На сторінці  в фейсбуці Борщівської спелеосекції за 2 лютого 2018 року є така інформація 
(Борщівська Спелеосекція МУЗЕЙ )- Posts

їЧерговий виїзд у печеру "Музейна". Лютий, 2018р.
На початку лютого 2018 р. спелеологи спелеосекції «Музей» 
провели 85 експедицію в печеру «Музейна», яка тривала три 
дні. Завданнями експедиції були:
1. Прокопування та поглиблення існуючих трас.
2. Дослідження периметрів та вихід на нові ділянки печери.
3. Топографічна зйомка печерного лабіринту.
Працювали двома групами: Бойко М. та Лесіцький В. - 
топозйомка, Сохацький М., Дудар О. - дослідження 
периметрів та прокопка трас. Під час експедиції обстежено 
«Михайлів хід», де відкрили новий перспективний 
напрямок, а також хід «за прокопкою» в східному напрямку.
У наступній експедиції, яку плануємо провести в період з 12 по 
18 лютого дослідницькі роботи будуть продовжені.

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pg/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2589%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F-%25D0%259C%25D0%25A3%25D0%2597%25D0%2595%25D0%2599-526157237725063/posts/?ref%3Dpage_internal&sa=D&ust=1589264677584000&usg=AFQjCNELhvSL3_1x1MofaX9WXEzjCXph4w


Інформація про географічне відкриття в печері (Юні спелеологи Полтавщини зробили нові відкриття у найбільшій печері Європи)
Юні спелеологи Полтавщини зробили нові відкриття у найбільшій печері Європи
 
Із 1 по 12 січня  2016р.вихованці гуртків «Спелеологія» Полтавського обласного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді здійснили спортивний похід ІІ категорії 
складності до печери Оптимістичної, розташованої поблизу села Королівка 
Борщівського району Тернопільської області.
Ця печера найбільша не лише в Україні, а й у Європі. Протяжність її досліджених ходів 
сягає більше 240 кілометрів.
Щороку спелеологи відкривають нові шляхи печери за допомогою розкопок та 
розширення ходів її сполучення. Полтавські ж вихованці закартували до 300 підземних 
метрів нових ходів та відкритий прохід у ще недосліджену частину Оптимістичної.
Вихованці Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
отримали право назвати один з районів печери «Сніжним». Необхідно зазначити, що 
на карті печери також є зал під назвою «Полтава».

Учасники групи, що здійснила першопроходження

https://www.google.com/url?q=https://poltava365.com/yuni-speleologi-poltavshh.html&sa=D&ust=1589264677827000&usg=AFQjCNEXiBhIw1IbMl3XOOMcEtkGDk8ppQ


Умови успішного здійснення суспільно корисної діяльності

   
  

   
  

Результативність суспільно корисної роботи у поході залежить від дотримання таких правил:

виконання завдань не повинно шкодити пізнавальній цінності 
мандрівки

заважати активному відпочинку або 
загрожувати безпеці спелеологічної 
групи; 

необхідна попередня домовленість, узгодженість корисної 
ініціативи спелеологів із відповідними установами (клуби, що 
опікують печери, УСА ( Українська спелеологічна асоціація);

перед спелеологами  слід поставити конкретні завдання, доступні 
для виконання; 

бажано створити цікаву урочисту атмосферу для 
суспільно корисної роботи, елементи змагання; 

слід доводити роботу вихованцтів до логічного 
завершення, нагороджувати найактивніших її 
учасників, забезпечувати наочність результатів.

Отже, основною умовою успішного здійснення суспільно корисної діяльності є створення комфортної психологічної 
атмосфери в групі, зацікавленості у результатах своєї праці, свідоме ставлення до неї, товаристськість.



Як ми створюємо нові маршрути для подорожей (історія питання)

Після того, як Кримський півострів був окупований, 
спелеологи України втратили значну частину печер, до яких 
подорожували, які досліджували. Особливо складно стало 
тим групам, які працювали з дітьми. Не секрет, що зараз ми 
маємо безліч варіантів для захоплень. І зацікавити дитину 
певним видом діяльності досить складно. раніше це були 
вертикальні печери, спускаючись в які вихованці ставали 
більш впевненими в собі. З 2014 року гурток переорієнтувався 
на допомогу в дослідженні печер Поділля (Оптимістична, 
Млинки, Музейна). Але вертикальна спеціалізація, робота із 
спорядженням знов повернули нас обличчям до 
вертикальних печер.



Подорож до Болгарії 2018року
На запрошення Болгарських колег ми відвідали 
молодіжний спелеотабір “Спелеолаб 2018”. 
Дізналися як дістатися Болгарії, гуляли по 
Софії, приїхали до с. Ракітово, поблизу якого 
знаходиться екскурсійна печера Лєпєніца та 
спортивні печери, які ми відвідали з разом з 
командою болгарських дітей. Ми побачили як 
тренуються болгарські спелеологи. Крім 
спогадів про прекрасну подорож в нас є в 
скарбничці один з варіантів походу.





Подорож до Словенії в 2019 році
Наступним кроком стала розробка походу до печер 
Словенії. Ця подорож стала унікальною для нашого 
гуртка. Такого набору нових вражень, досвіду не було 
ніколи за останні роки. МИ відвідали 2 
найзнаменитіші печери Словенії (Постойна яма і 
Шкоціанська). Пройшли перевірку рівня підготовки 
словенськими рятувальниками. Спустились в 5 
вертикальних печер. Спілкувались з новими 
друзями. Відвідали столицю Словенії - Любляну. 
В цьомуу році планували прийняти участь в 
молодіжному спелеотаборі.  







звіт про роботу гуртка в 2018 році

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DjADbJb7rKxY&sa=D&ust=1589264681769000&usg=AFQjCNGCIIrTI1NnX_svhhbvcsqYduUZtw


При підготовці матеріалів використовувалась інформація з ютуб-
каналів, інтернету, вікіпедії, фото  з власного архіву


