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ВСТУП 

Наша планета Земля утворилася близько 4,6 млрд. років тому. Саме тоді і 

розпочалося формування земної кори, історія її геологічного розвитку.  

Як відбувалося формування нашої території? Якими гірськими породами 

і мінералами вона складена? Що лежить у її основі? Ці питання здавна 

хвилювали багатьох людей, зокрема, і нас. Тому й розпочали ми свої  

дослідження, які у повному обсязі присвячені вивченню природних комплексів 

в межах околиць нашого села Покровська Багачка. 

Вивчення ПТК в межах нашої місцевості ми розпочали з дослідження 

відслонень гірських порід і мінералів, якими складена територія. Відслонення 

глинистих порід в межах урочища «Багачанське» раніше було досліджено 

нашою ученицею Вакуленко Дарією. В зв’язку з будівництвом траси в обхід сіл 

Покровська Багачка та Настасівка виникло ще одне, досить цікаве в 

геологічному відношенні, відслонення глинистих порід. Нас зацікавило 

питання: «Чи однаковий склад порід у відслоненнях, які знаходяться за 650 

метрів одне від іншого, що між ними спільного і які відмінності?».  

З геологічних досліджень ми й починаємо комплексну фізико-

географічну характеристику місцевості. Перед нами  постали такі завдання: 

дослідити геологічні відслонення антропогенного характеру; взяти зразки 

пухких та твердих гірських порід; опрацювати зібрані матеріали в камеральних 

умовах, визначивши гірські породи і мінерали; проаналізувати можливості 

використання наявних корисних копалин; порівняти наявні геологічні 

відслонення; створити колекцію гірських порід та мінералів.  

Об’єктом дослідження виступали геологічні відслонення антропогенного 

походження, що розташовані в межах околиць села Покровська Багачка, а 

предметом дослідження стали пухкі та тверді гірські породи, знайдені у 

відслоненнях: глини, галька діабазу, піритизовані сланці, граніти, гнейси, 

кварц. 
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 Під час своїх досліджень ми користувалися різноманітними методами: 

збору первинної інформації; історичний; системного аналізу; картографічний. 

Ми вважаємо, що наші дослідження мають велике практичне значення.  

Матеріали дослідження неодноразово використовувалися під час проведення 

уроків природознавства, географії, вивчаючи природно-територіальні 

комплекси, геологічну будову території, гірські породи і мінерали, корисні 

копалини та ін.; на творчій майстерні «Геологія» під час проведення 

туристсько-краєзнавчих зльотів. Ці матеріали висвітлювалися на науково- 

практичних конференціях, які проводилися як для учнів, так і для вчителів 

району та області.  

Робота включає три розділи, висновок, список використаних джерел та 

додатки.   

У першому розділі  подані особливості геологічної будови Полтавщини, 

Хорольського району та села Покровська Багачка: геоструктурні райони та 

геологічні події наймолодшої кайнозойської ери. 

У другому розділі зроблено опис штучних відслонень в межах околиць 

села Покровська Багачка.   

У третьому розділі описано мінерали та гірські породи, що поширені в 

межах даних урочищ та виходять на денну поверхню: кварц, пірит,  глина, 

галька діабазу,  граніти, гнейси, польовий шпат.  

Новизну цієї роботи ми вбачаємо у тому, що вона має регіональний 

характер і розкриває краєзнавчий аспект нашої дослідницької діяльності. 
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РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 

ПОЛТАВЩИНИ, ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТА СЕЛА ПОКРОВСЬКА 

БАГАЧКА 

1.1. Геоструктурні райони Полтавщини 

Територія Полтавщини належить до двох геоструктурних районів: 

Українського кристалічного щита (УКЩ) і його північно-східних схилів та 

центральної частини Дніпрово-Донецької западини (ДДЗ). Обидві геотектонічні 

структури входять до складу Східноєвропейської (Руської) платформи. Їх 

геологічна будова різна. УКЩ є однією з найдревніших геоструктур Землі. ДДЗ 

теж має древній докембрійський фундамент, але в час герцинського 

геотектонічного циклу, внаслідок розширення і опускання земної кори, ділянки 

її фундаменту по лініях розлому були нерівномірно опущені. Територія ДДЗ 

протягом 340 млн. років заповнювалася морськими та континентальними 

відкладами, неодноразово піднімалась і опускалась [6].  

Хорольський район лежить в межах Лівобережно-Дніпровської 

лісостепової фізико-географічної провінції, в межиріччі р. Сули і р. Хорол. 

Рельєф території рівнинний, порізаний ярами і балками з пересічними висотами 

136-150м. Формування сучасного рельєфу залежить головним чином від 

екзогенних сил Землі. Великий вплив мало Дніпровське зледеніння.  На глибині 

близько 15 м залягає льодовикова морена, зверху покрита четвертинними 

відкладами – лесом, на якому утворювалися ґрунти. Ще один чинник 

формування сучасного рельєфу – вода.  Як результат її багатовікової діяльності 

ми маємо  великі за площею яри, балки [7]. 

У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в  

межах південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини. Осадові 

породи тут представлені породами палеозою, мезозою, кайнозою. У межах 

урочищ саме вони виходять на поверхню, особливо на правому, пологому 

схилі. В глинах ми виявили включення сірчистого колчедану, граніти, 

піритизовані сланці, діабази, кварц, інші мінерали та гірські породи ( рис 1.). 
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Рис. 1. Вивчення гірських порід і мінералів 

Перше відслонення розташоване на правому березі яру, який 

простягається більше як на 2 кілометри. Територія нижньої частини достатньо 

зволожена, підземні води близько підходять до поверхні, про що говорять 

виходи джерел. Друге відслонення знаходиться на відстані 650 метрів в 

південному напрямку, але на вододілі, тому поверхневі води знаходяться на 

більшій глибині (рис. 2). 

Рис. 2. Досліджувані геологічні відслонення 
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1.2. Геологічні процеси кайнозойської ери та відклади, пов’язані з 

ними 

У кінці мезозойської та на початку кайнозойської ер (67 млн. р. тому) 

тектонічні рухи обумовили підняття північної окраїни УКЩ та зони ступеневих 

скидів південної окраїни ДДЗ. Це викликало глибоке ерозійне руйнування. У 

відкладах цього періоду містяться брили девонських діабазів. 

У зв’язку з трансгресією палеогенового моря ранні нижньопалеогенові 

відклади (ранньоеоценова епоха) потужністю до 80 метрів представлені 

мілководними глауконітово-фосфоритовими пісками та глинами з 

включеннями опок. У кінці палеогенового періоду (бучацький час) по всій 

області відкладались піски з лінзами пісковиків та прошарками глин, 

потужністю більше 100 метрів. В харківський час нижнього та середнього 

олігоцену палеогенового періоду море в межах області стало міліти. В цей час 

відкладалися піски і глини потужністю 140 метрів. Їх можна використовувати 

для будівельних робіт. На бортах ДДЗ, на її окремих ділянках піски збагачені 

цирконом,  які містять в собі титан. 

Пізньонеогенові глини використовуються як сировина для виробництва 

цегли і Комплекс антропогенових відкладів у різних частинах області 

відрізняється за складом і походженням. На південному заході (до лінії 

Кобеляки – Решетилівка – Миргород – Лохвиця) розвинуті льодовикові та 

водно-льодовикові відклади (валунні суглинки, супіски, піски з уламками 

кристалічних порід). На північний схід від цієї лінії поширені породи лесового 

комплексу, який складається з чергування еолових, делювіальних лесових 

суглинків та супісків, а також викопних ґрунтів всіх віків антропогену [6]. 

Таким чином приходимо до  висновку: на території Полтавської області і 

зараз тривають тектонічні процеси: коливання земної кори силою до 4 балів, 

при землетрусах у Карпатах, повільне підняття (південна частина області 

піднімається швидше від північної на 2-3 мм на рік). Під дією неотектонічних 

рухів та в результаті створення водосховищ на Дніпрі та господарської 
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діяльності відбувається перерозподіл стоку вод, що, в свою чергу, змінює 

загальний гідрологічний режим області та впливає на характер сучасних 

рельєфоутворюючих процесів. 

Досліджувана територія відслонення розташована в межах південно-

західного борту Дніповсько-Донецької западини. Осадові породи тут 

представлені барвистими глинами палеозою, мезозою, кайнозою. В глинах 

присутні включення сірчистого колчедану, піритизовані сланці, діабази, граніти 

тощо (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Геологічна карта Полтавщини 
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ШТУЧНИХ ВІДСЛОНЕНЬ 

2.1.  Географічне положення   

Раніше досліджуване відслонення № 1 знаходиться в межах урочища 

«Багачанське», на південь від села Покровська Багачка, за 1200 м від траси Київ 

– Харків – Довжанський, на правому березі яру. На захід від нього знаходиться 

поле № 5 СВК «Багачанський», відстань до якого становить 75 метрів. На 

північ, на відстані 105 метрів – польова дорога. На південь, на відстані 400 

метрів – байрачний ліс, на відстані 580 метрів розташоване  озеро карстового 

походження. На схід, за 75 метрів протікає струмок (Додаток А).   

Довжина відслонення 11 м, ширина – 5,5 м. Абсолютна висота 135м, 

відносне перевищення над зниженням рельєфу – 11,5 метрів (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Відслонення № 1 

Досліджуване відслонення № 2 знаходиться в межах околиць села 

Покровська Багачка,  в напрямку на південь від траси, на відстані 1850 метрів. 

Отже відстань від раніше досліджуваного відслонення становить 650 метрів, 

азимут 175ᵒ. Географічні координати відслонення – 49ᵒ50'58'' пн.ш. та 33ᵒ09'06'' 

сх.д. На схід від відслонення на відстані 15 метрів знаходиться 
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широколистяний байрачний ліс. За 60 метрів на південь від відслонення 

тягнуться рукави річки Рудка. На заході відслонення безпосередньо переходить 

у лісосмугу, за якою розташоване поле № 6. Абсолютна висота відслонення 145 

м., що на 10 метрів вище раніше досліджуваного. Висота 6,5 метрів, довжина – 

125 метрів. Для відслонення характерне згідне залягання пластів (рис.5).  

 

 

Рис.5. Відслонення № 2 

 

2.2.Пласти порід 

Верхній пласт відслонення № 1 становить грунт. За матеріалами 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення по СВК 

«Багачанський», проведеними Полтавським обласним державним проектно-

технологічим центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції   

«Облдержродючість»,  верхній пласт становлять чорноземи типові і чорноземи  

сильно реградовані сильно змиті. 

Морфологічна будова профілю цього ґрунту така: 

Верхній гумусовий горизонт (0–40 см) темно-сірого кольору, 

слабогумусований, слабоелювійований, грубогрудкуватий, безкарбонатний, 

слабо помітно борошнисту присипку. 
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Верхня частина перехідного горизонту ( 40–62 см) теж темно-сірого 

кольору з буруватим відтінком, слабогумусована, слабоілювійована, 

грудкувато-дрібногоріхуватої структури, ущільнена, безкарбонатна. 

Нижня частина перехідного горизонту темнувато-бурого кольору, 

слабогумусована, ілювійована, ущільнена, горіхувато-призмовидної структури, 

безкарбонатна, різко переходить в карбонатну породу – лес.  

За даними лабораторних аналізів механічний склад легко-суглинковий, 

грубо пилуватий в верхньому гумусоелювійованому горизонті і середньо 

суглинковий, мулувато-пилуватий в перехідному горизонті. Гумусу вони мають 

4,5 % у верхньому горизонті на глибині 10–30 см., і 2,72 % в перехідному 

горизонті на глибині 30–50 см.   

За перехідним горизонтом розташований шар лесоподібних суглинків 

потужністю 65 см. Суглинки мають палево-жовтий колір, дрібнозернисту 

структуру, гладеньку та блискучу поверхню зрізу. В сухому стані – це щільні, 

але менш тверді грудки, у вологому стані – пластичні. При скачуванні шнур дає 

незначні тріщини. За результатами хімічного аналізу суглинки містять значну 

кількість оксидів. Найбільше входить оксиду кремнію – 69, 26%, оксиду 

алюмінію – 7, 69%, оксиду кальцію – 6, 82%, марганцю – 8, 67%, тощо (рис. 7).  

 

Рис. 7. Залягання пластів порід у відслоненні № 1 
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За суглинками розташовані барвисті глини. В залежності від основних 

складових частин і домішок у вигляді піску, оксидів заліза, солей і органічних 

речовин існують різні сорти глини. Глини відносяться до класу легкоплавких. 

Мають незначний вміст піску, багаті на глинозем, а тому являються жирними.  

Верхній пласт відслонення № 2 теж становить ґрунт. На відміну від 

попереднього відслонення ґрунти тут представлені темно – сірими 

опідзоленими середньо та сильно змитими чорноземними. Темно – сірі слабо- і 

середньо змиті ґрунти мають чітко виявлений профіль. Весь гумусовий 

елювіальний горизонт у них змитий, на поверхню виходить лише верхня 

частина перехідного елювіального горизонту. 

Основними ґрунтовими горизонтами даного відслонення  є дернина (Н), 

гумусовий горизонт (Ні) та підстилаюча материнська порода (Р). Потужність 

дернини становить 7-10 см, потужність гумусового горизонту – 37 см, 

потужність перехідного суглинкового горизонту – 70-80см. За перехідним 

горизонтом  залягають згідними пластами барвисті глини (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Залягання пластів порід у відслоненні № 2 
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Виходячи з проведених досліджень ми робимо наступний висновок: 

досліджувані відслонення мають штучне походження; перше виникло в 

результаті забору глини для потреб населення, а друге – для використання 

глини при будівництві траси: «Київ – Харків – Довжанський». Обидва 

відслонення мають згідне залягання пластів. Перше довжиною – 11 м, шириною 

– 5,5 м; а друге – довжиною 125 метрів і потужністю 6,5 метрів.  Перше 

відслонення має таку потужність пластів: верхній – ґрунт  чорнозем сильно 

деградований (0 – 62 см), наступний – лесоподібні суглинки (65 см), далі – 

барвисті глини. Друге відслонення: верхній пласт – ґрунт  темно-сірий 

опідзолений середньо- та сильнозмитий (0-47см.); лесоподібні суглинки (70-

80см.), далі – барвисті глини. Глини легкоплавкі, з незначним  вмістом піску, 

жирні, багаті на глинозем. Подібності і відмінності  в розташуванні пластів та 

їх потужність видно з таблиці 1. 

Табл.1 Подібності і відмінності залягання пластів глини у відслоненнях 

Індекс Пласти порід Потужність  

Відслонення №1  

Потужність 

Відслонення №2 

А Грунт 62 см 47 см 

Б суглинок  65см 

палево-жовтий,  

частково пронизаний 

коренями рослин  

65 см 70-80 см 

В Глина світло-сіра 60 см 80 см 

Г Глина червоно-бура  150 см 205 см 

Д Глина світло-бура 50 см 100 см 

Е Глина палева 163 см 140 см 
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2.3. Перевірка властивостей глини 

Щоб переконатися у можливостях використання глини в промисловості 

перевіряємо її властивості. 

Дослід 1. Перевірка глини на жирність (спосіб 1). 

Проведення нігтем по сухій глині дає блискучу риску на поверхні. Глина 

жирна. 

Дослід 2. Перевірка глини на жирність (спосіб 2). 

Шматочок глини розтираємо в порошок, додаємо воду і ретельно 

перемішуємо. Утворюється мутна рідина, яка довго не осідає і в ній довго 

тримаються завислі глинисті частинки. Це підтверджує її жирність (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Досліди на жирність глини 
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Дослід 3. Перевірка глини на пластичність. 

До глини додаємо воду. Добре розмішуємо. Скручуємо валик. Він не 

тріскається на згині. Це підтвердження пластичності глини (рис.10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 10.  Перевірка пластичності глин 

Приходимо до висновку: глини, що залягають в межах відслонень  жирні 

та пластичні і їх можна використовувати в будівельній промисловості.   

 

РОЗДІЛ 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ І МІНЕРАЛИ ВІДСЛОНЕНЬ 

3.1. Мінерали штучних відслонень 

У результаті   досліджень в першому відслоненні були виявлені  мінерали 

кварцу та піриту.  В другому відслоненні пірит не був знайдений, але тут крім 

кварцу була виявлена значна кількість польового шпату – складової частини 

граніту. Польові шпати становлять близько 50% від маси земної кори. 

Приблизно 60% їх міститься у вивержених гірських породах, у метаморфічних 

– близько 30%, у осадових – 10-11%. Густина 2,6-2,8. Твердість 6-6,5. Польові 

шпати використовуються у скляній, паперовій та інших галузях промисловості. 

Кварц (SiO2) – мінерал групи глиноземів. Найпоширеніший на Землі, 

утворюється магматично, трапляється в зернистих агрегатах, має скляний 

блиск, на зламі – жирний. Твердість 7. Спайність недосконала, злам – 
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раковистий. Він є піроелектриком [8]. Цей мінерал використовується в 

радіотехніці, оптиці. Ми знайшли жильний кварц  у достатньо великій кількості 

(рис.11). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Кварц 

У наших глинах присутні також включення піритів та піритизованих 

сланців. Про їх присутність нам говорить наявність дрібних золотистих 

крупинок і кубиків, що добре видні в загальній масі. 
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Сірчистий колчедан – дуже поширений мінерал. В хімічному відношенні 

він представлений сумішшю заліза і сірки – (заліза – 46, 64%, сірки – 53,36%). 

Зустрічається пірит у вигляді кристалів. Колір золотисто – жовтий. Має 

сильний металічний блиск. Твердість 6 – 6,5 [8]. Пірит зустрічається серед 

осадових порід (піску, глини), а також є в глибинних сланцях на контакті з 

виверженими породами [8].  У наших глинах є домішки піритизованих сланців 

(рис.12).  

 

Рис.12. Піритизований  сланець 

Установивши наявність піритизованих сланців в глинах відслонення, ми 

приходимо до висновку, що в нашій місцевості можуть бути всі можливості для 

того, щоб провести геологічну розвідку в плані добування сірчистого 

колчедану, а також сланців. 

Висновки: При дослідженні відслонення № 2 піритизовані сланці не були 

виявлені, хоч досліджено було всю територію. А тому попередній висновок, 

зроблений Вакуленко Дарією ми відкидаємо.  

Для промислових розробок сланців і піриту необхідна значна кількість 

покладів. Відслонення розташовані на відстані  всього 650 метрів. Це означає, 

що запаси піритизованих сланців хоч і є, але в невеликій кількості.  
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3.2. Гірські породи магматичного походження 

Першою знахідкою  в межах штучних відслонень були граніти, які 

відносяться до порід магматичного походження. Ми знаходили як сірі, так і 

червоні граніти. Досить цікавими були знахідки гранітів з включенням 

халькопіриту.  

Граніт – поширена повно кристалічна масивна, магматично-інтрузивна 

порода, в якій містяться 60 – 80 %  кремнекислоти.  Складається він з польового 

шпату, кислого плагіоклазу, кварцу, слюд, амфіболів, піроксенів. Колір 

обумовлений забарвленням польових шпатів. Він може бути яскраво – сірий, 

жовтуватий, рожевий, червоний, зелений [2] (рис.13). 

 

Рис.13. Граніт у відслоненні № 2 

Твердість граніту висока: 6 – 7(за шкалою твердості Мооса). Дякуючи 

малій пористості він легко полірується, а тому приміняється в будівництві, як 

облицювальний та оздоблювальний камінь [3]. У межах Полтавської області 

видобувається  на півдні.    

Наше відслонення має також значну кількість діабазів. Це повно 

кристалічна, зерниста,основна порода, темного кольору. Складається з 

плагіоклазу (лабрадору), авгіту. Має діабазову або офітову структуру [2]. 
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У хімічному складі містить кремнезем, оксиди калію, марганцю, кальцію.  

Діабази дуже розповсюджені в областях з похилим заляганням осадових 

гірських порід, а також серед вулканічних лав і туфів. Для цих порід характерна 

висока твердість, в’язкість і мала зношуваність, а  тому основна галузь їхнього 

застосування – будівництво. В межах досліджуваної території можливостей для 

промислових розробок діабазів немає. Вони мають форму гальки (рис.14). 

 

 

   Рис. 14. Діабази 

 

Отже, ми приходимо до висновку, що в нашій місцевості неможливі 

промислові розробки гранітів та діабазів, так як вони знаходяться у вигляді 

гальки. 

3.3. Гірські породи метаморфічного походження 

Ще однією знахідкою є вивітрені слюдяні гнейси. Гнейси – поширена 

метаморфічна гірська порода з характерною смугасто-паралельною текстурою. 

Гнейси складаються з тих самих мінералів, що і граніт, але відмінність полягає 

в сланцюватості (рис. 15). 
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Рис. 15. Гнейси 

Така структура характерна тому, що вони утворювалися в умовах 

високого тиску. До складу гнейсів входять: польові шпати, кварц, біотит, 

мусковіт, рогова обманка, авгіт та інші мінерали. За мінеральним складом 

виділяють плагіогнейси і біотитові, мусковітові, тощо. За структурою і 

текстурою розрізняють деревовидні, стрічкові, листові та інші. Активне 

утворення гнейсів спостерігалося 2,5 – 2 млрд. років тому. Вони служать 

фундаментом для осадових порід в основному на великих масивах. В межах 

України це Український кристалічний щит, де ці гірські породи виходять на 

земну поверхню [2].  На території  досліджуваного об’єкту були знайдені 

слюдяні гнейси.  

У межах нашого відслонення також знайдені сланці. Це гірська порода, 

проміжна між осадовими твердими глинами і метаморфічними слюдяними і 

іншими сланцями. Колір темно сірий з шовковистим відтінком.  

Сланці зустрічаються у відкладах грунту всіх геологічних епох. 

Характерною особливістю сланців є різко виражена сланцева будова, звідки і 

пішла їх назва – сланці. До їхнього складу входить слюда і кварц від яких 

залежить їх колір [3].  

Знайдені нами сланці, забарвлені в темний колір, що говорить про 

можливу наявність в нашому відслоненні і слюди, тільки на більшій глибині 

(рис. 16).  
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Рис.16. Сланець 

Отже, ми приходимо до висновку, що в межах досліджуваної нами 

території, є різноманітні гірські породи та мінерали, частина яких може бути 

використана в майбутньому як у домогосподарствах, так і в промислових 

розробках.  

 

ВИСНОВКИ 

Наша краєзнавчо-дослідницька робота написана за матеріалами 

дослідження штучних відслонень, що розташовані в межах урочища 

«Багачанське», яке знаходиться на південь від села Покровська Багачка 

Хорольського району, Полтавської області, які проводила Вакуленко Дарія – 

учениця нашої школи та за матеріалами досліджень відслонення, що виникло в 

результаті будівництва траси «Київ – Харків – Довжанський» на південь від 

села, які проводилися членами гуртка екологічної просвіти ліцею.  

Ми вважаємо, що своєї мети досягли, оскільки, гортаючи сторінки 

спеціальної геологічної літератури, а також вивчаючи опис попередньо 

дослідженого відслонення, цілковито занурившись у хід геологічної історії та 

історії формування земної поверхні, вивчаючи і досліджуючи новоутворене 

геологічне відслонення, ми зрозуміли, чому саме ці, а не інші гірські породи і 

мінерали поширені в нашій місцевості. 
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Ми зробили опис штучного відслонення:  

1- встановили особливості його географічного положення; 

2- визначили розміри, встановили характер залягання гірських порід і 

мінералів; 

3- провели дослідження властивостей барвистих глин, що складають наші 

відслонення; 

4- зробили опис всіх знайдених і взятих зразків гірських порід і мінералів; 

5- за матеріалами досліджень створили колекцію гірських порід та 

мінералів нашої місцевості (Додаток Б). 

6- порівняли два досліджуваних відслонення, встановивши подібності і 

відмінності між ними. Подібності і відмінності в наявності гірських 

порід і мінералів виражені в таблиці 2. 

Таблиця 2. Гірські породи і мінерали досліджуваних відслонень 

Відслонення 1 Відслонення 2 

Мінерали 

кварц кварц 

пірит - 

піритизований сланець - 

 польовий шпат 

Породи магматичного походження 

 

граніт 

 

граніт 

діабаз діабаз 

Породи метаморфічного походження 

гнейс слюдяний - 

- сланець 

 

Тепер ми розуміємо, що саме з розташуванням в межах південно – 

західного борту Дніпровсько – Донецької западини пов’язані виходи на 
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поверхню лесоподібних суглинків та порід осадового походження. Глини, які 

складають наше відслонення, утворилися в епоху олігоцену та міоцену 

палеогенової та неогенової системи. 

Дані відслонення є унаочненням для проходження шкільної навчальної 

практики з природничих наук.  Результати досліджень уже використовуються 

на уроках природознавства, географії, біології при вивченні особливостей 

тектонічної структури, геологічної будови, антропогенних природних 

комплексів (Додаток В).  Матеріалами досліджень  користуються при роботі 

над створенням  краєзнавчих проектів, які були представлені на науково- 

практичних конференціях, що проводилися для вчителів району та області 

(Додаток Г). 

Ми вважаємо, що геологічні дослідження, які ми проводили,  можуть 

бути використані під час проведення туристсько-краєзнавчих зльотів (зокрема, 

на творчій майстерні «Геологія»).  

Відслонення пухких порід – це значні запаси будівельної сировини, яка 

використовувалася для будівництва близько 10 кілометрів траси «Київ – Харків 

– Довжанський» та буде використовуватися в подальшому для потреб 

господарства.  

Відомий методист О.С. Барков писав  так: «Між батьківщиною і рідним 

краєм існує безперервний зв’язок. Любов до рідного краю живить любов до 

батьківщини. Пізнати свій край, вивчити його – значить полюбити його ще 

більш глибоко». А це означає, що ми повинні дотримуватися краєзнавчого 

принципу, бо саме він зробить  географію зрозумілою, переорієнтовуючи її з 

теоретичної сфери на реальне життя, поглиблюючи вміння працювати з 

різними джерелами знань. Поняття, що засвоюються під час вивчення свого 

краю, найбільш переконливі і добре запам’ятовуються. У сучасних умовах 

важливо, що зв’язок із найближчим природним та природно-техногенним 

оточенням надає навчанню практичної спрямованості: у нас, школярів,  

формуються навички поведінки в оточуючому середовищі, виникає інтерес до 

найбільш важливих господарських та екологічних проблем свого регіону.   

Недаремно древня китайська мудрість говорить: «Скажи мені – і я забуду. 

Покажи мені – і  я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і  я навчуся».  І ми, 

досліджуючи, навчаємося (Додаток Д). 
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