
Спелеологія:
Що за незрозуміле слово?

Навіщо мені його знати?
Навіщо розуміти, що воно означає?
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Як ви думаєте, попередній слайд пов’язаний зі 
спелеологією?

А цей?



Чи має ця істота
 відношення
 до
 спелеологіі ???
 І чому
воно
посміхається?



Що робить ця людина?
Які мотиви стимулюють 
її до того, що 
вона
робить?



Найпростіше та найлегше визначення, яке нескладно запам’ятати:

Спелеологія - це все, що пов’язано з печерами.



Тепер пропоную складне визначення! 
Можливо комусь воно здасться зрозумілим:
Спелеологія - це  (від грец. σπήλαιον — печера та λόγος — вчення, наука)  
комплексна наука, розділ наук про Землю, а саме карстознавства, яка займається вивченням 
печер, включаючи їх виникнення, розвиток, форми, вміщуючі породи, породи та мінерали 
печерного походження, склад та міграцію підземних вод, мікроклімат, органічний світ в 
минулому та в сьогоденні, а також залишки давньої матеріальної культури. Синонім — 
печерознавство.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82


Визначення хоч і складне, але не охоплює всі випадки, в яких ми з 
вами використовуємо це слово. 

Що ж таке спелеологія для нас з вами? Адже ми не науковці і нас цікавить не те, що є у 
складному науковому визначенні? Спробуємо зрозуміти!



По-перше: це навчання 
новим незвичним 
можливостям, якими 
не володіють більшість 
людей

Наприклад:спелеотехніка - на тренуваннях навчаємось користуватись спеціальним 
спорядженням



По-друге: під час 
подорожей до печер ми  
вчимося бути 
самостійними та 
виживати в незвичних 
умовах

В походах найчастіше відсутні батьки, які дбають про вас



По-третє: ми 
розширюємо світогляд, 
подорожуючи до печер 
бачимо Україну та їнші 
країни

Абхазія
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Спелеологія для нас - це певне 
середовище спілкування, в якому 
ти вчишся співіснувати в, інколи, 
складних умовах, переносити 
труднощі, допомагати один 
одному та разом радіти.



Також не варто 
забувати, що це 
пропаганда 
здорового способу 
життя



І найголовніше - це краса, яка змінює нас





















Перегляньте відео про 
найбільшу печеру 
України, де ми з 

вами були взимку

http://www.youtube.com/watch?v=4rhjk3IuvAw


До наступної 
теми: Що таке 
печера?



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


