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27-29 жовтня 2022 року відбулися Міжрегіональні геолого-краєзнавчі 

онлайн-змагання учнівської молоді «Юний геолог». Їх організували Український 
державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді спільно з комунальним закладом «Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької 
обласної ради. Цей захід був запланований ще на початку жовтня, але через 
терористичні дії росії неодноразово переносився, однак, незважаючи на 
труднощі, змагання все таки відбулися. 

У змаганнях взяла участь 21 команда із семи областей України –
Запорізької, Сумської, Харківської, Полтавської, Житомирської, 
Дніпропетровської. Івано-Франківщину представляла команда «Геоджурів» 
Джурівського ліцею під керівництвом керівника гуртка «геологічне краєзнавство» 
Чобана Романа Дмитровича. До команди увійшли гуртківці: Чепига Валентин, 
Петрук Владислав, Захарія Юля, Скавуляк Валерія (учні 10 класу), Гумен 
Христина, Кіф'як Діана ( 9 клас), Гайдамака Поліна, Олексюк Діана (учениці 8 
класу). 

Перед початком змагань, гуртківці ретельно вивчали питання, джерела 
котрі їм заздалегідь запропонували організатори заходу. Теми стосувалися 
різних складових геології, із цікавістю учні ознайомлювалися із працями геологів, 
котрі були присутні на змаганнях у ролі членів журі та лекторів. 

Першого дня відбулося відкриття, представлення команд та конкурс-захист 
"Геологічна пам'ятка мого краю". Із захопленням гуртківці слухали розповіді усіх 
команд про себе та свою роботу. Візитка команди «ГеоДжурів», яку у вигляді 
відеоролика уклала Христина Гумен, дуже сподобалося журі і отримала в 
кінцевому підсумку І місце. Та чи не найголовніше стало те, що ми змогли 
показати всій Україні наше маленьке, але по-справжньому чарівне село Джурів і 
дізнатися щось нове про інші куточки нашої держави. 

Про нові палеонтологічні знахідки гуртківців Джурова  – викопні сліди 
організмів на території пам’ятки «Добротівські відслонення» доповів Петрук 
Владислав. Його презентація, аргументовані висновки про результати 
пошуково-дослідницької роботи, ґрунтовні відповіді на запитання журі оцінені 
значною кількістю балів і у цьому виді змагань отримано І місце. 



Другий день змагань був ще більш насиченим. Спочатку команди 
ознайомилися із майстер класами вчених геологів, які розповіли про особливості 
визначення мінералів та гірських порід, роботу на ґрунтовому розрізі, 
визначення кислотності і механічного складу ґрунту, охорону геологічних 
пам’яток в Україні та інші теми. Необхідно було уважно слухати, розуміти та 
конспектувати матеріал, оскільки на його основі складалися запитання для 
вікторини. 

 У наступному  конкурсі "Геологи розповідають, геологи запитують" 
учасники команд в онлайнрежимі відповідали на запитання геологів. В цьому 
конкурсі зайнято ІІІ місце. 

Чи не найважливішим видом змагань була вікторина "Юні знавці геології, 
де команда «ГеоДжурів» отримала ІІ місце. Якщо сумарно у всіх видах змагань 
якісь команди набирають однакову кількість балів, то вищу сходинку займає та 
команда, у якої більша кількість балів саме у вікторині. Тому друге місце і 
порівняно висока кількість балів, отримане юними геологами Джурова у цьому 
виді змагань нас надзвичайно потішили. 

Після закінчення цього дня учасники команди були дуже втомлені, але 
емоції отримали неймовірні, раділи і обговорювали результати своєї праці. 

Третій день – закриття змагань та оголошення переможців. Приємно було 
почути, що Джурівська команда зайняла ІІ місце! Це чудовий результат, всі 
надзвичайно задоволені. А головне, що ми отримали великий змагальний 
досвід, нові знання, поспілкувалися із вченими-геологами та ровесниками з 
різних куточків України. В кінці закриття всі побажали один одному здоров’я та 
миру, подякували організаторам змагань за проведену роботу і висловили 
думку, що наступного року хотіли б зустрітися під мирним небом на змаганнях 
не в онлайнрежимі. Надіємося, що так буде. 
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