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Розділ І. Актуальні проблеми чистого довкілля 

 

Сміття - одвічна проблема людства… Сміття було проблемою для Європи 

та є проблемою для кожної української громади. Однак європейці справилися з 

цією проблемою. Вони зуміли побачити у ній свої можливості та переваги. 

Тепер Європа на відходах заробляє.  В сучасному світі відходи стали цінним 

матеріалом, який приносить значні прибутки.  

Всі чули про те, як ретельно європейці сортують сміття. Хтось цим 

захоплюється, хтось знизує плечима. Але більшість не розуміє, наскільки 

важливим економічним та екологічним фактором є це сортування та подальша 

утилізація. Головною перевагою сортування побутових відходів є усунення 

екологічно небезпечних ситуацій, причиною яких є великі звалища.  Крім того, 

повторне сортування сміття знижує витрати природної сировини при 

виробництві нових товарів. 

Сміття та забруднене повітря – це глобальна проблема для довкілля. У 

погіршенні екологічної ситуації найчастіше звинувачують різноманітні 

підприємства, які викидають у повітря шкідливі речовини. Так, дійсно, 

підприємства найбільше забруднюють навколишнє середовище, але не тільки 

вони є винуватцями екологічних проблем. Часто люди самі, не усвідомлюючи 

того, стають основною причиною недбалого ставлення до природи та 

збереження її ресурсів. Кожний з нас має піклуватися про навколишнє 

середовище і його чистоту.  

Проблема сміття є «видимою»: люди стикаються з нею щодня, і саме тому 

вона їх турбує найбільше: нерегулярний вивіз сміття, засмічення міських 

вулиць і зелених зон, відсутність інфраструктури для сортування і нестача 

сміттєспалювальних заводів.  

За інформацією компанії Релайн (RELINE), 

розміщеною за посиланням (qr-код) в Україні щорічно 

викидають понад 10 млн. тонн сміття, з яких тільки 

600 тисяч спалюється чи йде на вторинне 

перероблення. Тут і виникає логічне й водночас 

риторичне питання: «Що ж з рештою?». А решта 

захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах, які 

займають понад 7% від загальної площі країни. Та вже 

на сьогодні переважна їх більшість працює в режимі 

перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів 

накопичення відходів, до того ж вони є джерелом інтенсивного забруднення 

атмосфери та підземних вод, бо на жодному з них не знешкоджується фільтрат. 

Майже всі вони потребують невідкладної санації та рекультивації, а питання 

щодо створення нових полігонів навіть не піднімаються.  

Варто зауважити, що 1 січня 2018 року було внесено правку у Закон «Про 

відходи», який суворо зобов’язує сортувати сміття та забороняє захоронення на 

полігонах неперероблених твердих відходів. Зокрема йдеться й про те, що 

кожен українець повинен сортувати сміття, адже за бездіяльність передбачено 

штрафну санкцію: її мінімальний розмір становить 340 гривень, а 

максимальний – 1360. Однак деталей не пояснили, а окремі контейнери 

встановили не скрізь. 
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Сміття стає проблемою лише для тих, хто не вміє з ним поводитись. Для 

всіх інших – це товар, чималі гроші та реальна вигода. 

Існують загальні правила сортування сміття. Для спрощення процесу 

поділу сміття існує система колірного позначення баків з тим чи іншим 

вмістом: 

● Помаранчевий – пластик. 

● Синій – папір. 

● Зелений – скло. 

● Червоний – електроніка. 

● Жовтий – метал. 

● Коричневий – органіка. 

● Сірий – змішані відходи. 

Правила сортування сміття за кольором бака діють і у європейських 

країнах. Так Швейцарія переробляє 100% скла, адже сортувати відходи тут в 

рази вигідніше, ніж збирання всього в один мішок: у такому разі прийдеться 

оплатити «екологічний податок», який стягують за кожен кілограм брухту. 

Після цього на несортовані мішки наклеюють спеціальні марки й пильно 

стежать за діями порушників. 

У Норвегії баки різного призначення можна легко впізнати за кольором: 

блакитний – для пластику, зелений – для органічних відходів, білі – для всього 

іншого. А ще у норвезьких супермаркетах можна часто зустріти спеціальні 

автомати, куди можна швидко здати пусту тару й отримати кошти, які можуть 

покрити витрати на покупки. 

Для відповідального громадянина питання «Сортувати чи не сортувати 

сміття?» має однозначну відповідь – сортувати! Як і навіщо це робити? Варто 

усвідомити, що вивезення сміття та пошук нових полігонів не є рішенням 

проблеми: тільки навчившись поводитись зі сміттям та продукувати його в 

меншій кількості, кожен внесе свій вклад в екологічний розвиток й навчиться 

розв’язувати це питання по-європейськи. 

Звичне для нас сміття опісля перероблювання перетворюється на ряд 

корисних речей. До прикладу: 

● із макулатури виготовляють звичайний та туалетний папір, а також деякі 

види тканин; 

● пластик перетворюють у спеціальні гранули, що згодом застосовуються 

у вигляді основної сировини для виробництва нових пляшок та інших 

речей; 

● гумові покришки слугують матеріалом для виготовлення килимів для 

підлоги, підошви для взуття, покриття спортивних майданчиків тощо; 

● з батарейок отримують марганець, цинк, нікель та вуглецеві сполуки.  

На сьогодні немає жодного українського міста, де була б реалізована 

комплексна програма щодо сортування відходів. Але зрозуміло, що діяти 

повинні абсолютно всі, навіть ті, хто досі сподівався, що влада самотужки 

зможе розв’язати це питання, яке перетворилось в гостру проблему сьогодення 

та справжнє екологічне лихо. Фахівці рекомендують: 

У школі запропонуйте сортувати сміття учням. Усвідомити, швидко 

призвичаїтись та правильно організувати щоденне роздільне збирання відходів 

найлегше саме дітям, які згодом можуть вчити своїх батьків. Окрім того, учнів 
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надзвичайно приваблює те, що вони можуть таким чином самостійно заробляти 

гроші й витрачати їх на різноманітні потреби класу, до прикладу – розвиваючі 

ігри. Для цього необхідно придбати декілька контейнерів з різнокольоровими 

кришками. Наприклад: 

● зеленим кольором позначаються баки для збору банок, склянок, пляшок, і 

т.д.; 

● контейнери синього забарвлення призначені для збору паперових виробів, 

періодики й інших друкованих видань; 

● оранжевим кольором позначаються контейнери для упаковок та 

пластикових пляшок. 

В офісі варто встановити окремі контейнери для збору сміття. Наприклад, 

два – для пластику й паперу, один – для сміття, яке неможливо розділити, а ще 

два – для бляшанок та скляних пляшок. Ще один зі способів ефективно 

мінімізувати кількість відходів для офісних працівників – відмовитись від так 

званих ланч-боксів, одноразового посуду та пластикових стаканчиків, а 

натомість використовувати термогорнятка й багаторазові коробки. 

Вдома можна також використовувати контейнери, які, до прикладу, 

призначені для сортування макулатури та пластику (запам’ятайте, що до паперу 

не відносяться деякі серветки й «паперові стаканчики», вкриті шаром 

поліетилену). 

А тепер розглянемо деякі категорії сміття, які найчастіше потрапляють в 

когорту риторичних питань типу «куди дівати?»: 

● контейнери від туші, помади та схожих косметичних засобів відносяться 

до небезпечних відходів, які можливо лише утилізувати. До прикладу, 

здати в компанію «Екологічні інвестиції» чи поцікавитись існуванням 

аналогічних місцевих фірм; 

● пет-пляшки. Тут варто акцентувати увагу на маркуванні пластику пляшки 

з номером «1» в трикутнику – корисна вторсировина, що переробляється 

в Україні. Такі пляшки приймають дуже охоче, а кришки можна знімати 

та здавати окремо – це дуже дорогий вид сировини! 

● енергоощадні лампи й батарейки також відносяться до небезпечних 

відходів. У Вашому місті повинен бути пункт їх збору. Наприклад, в 

Києві діє так званий Центр управління відходами, що, окрім вище 

перелічених категорій, приймають також побутову техніку, яка вийшла з 

ладу. 

У великих містах роздільний збір започатковують комунальні 

підприємства. До прикладу, львів’яни починаючи з 2010-го року мають 

можливість сортувати сміття, але більшість це не робить. Встановлені 

контейнери для роздільного збору ТПВ: окремі для пластику, скла й паперу. 

Сортувати ТПВ для цього міста – особливо важливо, адже всім відомі трагічні 

випадки на одному Грибовицькому сміттєзвалищі, що у свій час призвели до 

загибелі чотирьох людей. Варто пам’ятати, що наші прості вчинки, які не 

потребують жодних надмірних зусиль, здатні на третину зменшити відходи та 

затрати на їх вивезення! Наразі Львівська мерія намагається зменшити 

масштаби цієї проблеми та проводяться різноманітні просвітницькі заходи й 

тренінги, які навчають сортувати вдома. 
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Громадські станції сортування сміття. Хоча в Україні немає державної 

програми, котра б популяризувала культуру поводження зі сміттєвими 

відходами й екологічну відповідальність, однак є чимала кількість громадських 

ініціатив, що пропонують вражаючі альтернативні рішення, котрі дозволяють 

мінімізувати кількість сміття. Існують навіть інтерактивні карти пунктів 

прийому вторинної сировини, що створені з метою вторинного перероблення 

відходів. Це своєрідна відповідь на неспроможність місцевих владних структур, 

котра об’єднує тисячі українців. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності суспільства є екологічне 

виховання школярів, яке має відбуватися в першу чергу через освітнє 

середовище школи. За останні роки поняття «екологічне виховання» в закладі 

загальної середньої освіти значно розширилося. Це вже не лише формування 

відповідних знань і вмінь у взаємодії людини та природи, а й розвиток засобами 

педагогічних технологій компетентностей особистості, спеціальних знань, 

ціннісних норм та орієнтацій щодо усвідомлення екологічної цінності 

природного середовища у його нерозривній єдності з людиною.  

Ключовою метою екологічного виховання на уроках і в позаурочний час є 

формування відповідального та дбайливого ставлення до природи, що базується 

на екологічній свідомості та самосвідомості, формуванні стійкої потреби 

власного свідомого дотримання екологічних принципів природокористування, 

розвитку навичок екологічної культури, активній участі в суспільно корисній 

праці з захисту, догляду та оптимізації стану довкілля, пропаганді в найширших 

межах екологічних знань, активній діяльності з вивчення та охорони природи 

своєї місцевості. Результатом екологічного виховання є презентація учнем 

сформованої екологічної культури та розвинутої екологічної свідомості. 
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РОЗДІЛ ІІ. Форми роботи з вироблення в учнівської молоді навичок 

сортування сміття (практичні розробки з досвіду роботи) 

 

 

Педагогічна практика виробила різноманітні форми роботи з дітьми у 

закладі освіти: це урок і позаурочна робота. Поняття "форма" означає "спосіб 

організації і спосіб існування предмета, процесу, явища" (Філософська 

енциклопедія). І в першу чергу, добираючи ту чи іншу форму роботи з учнями, 

педагоги враховують не лише зміст заходу, а і відповідність форми роботи 

віку дитини.  

Є різні підходи до класифікації форм роботи: фронтальні чи масові; 

групові (гурткові) чи індивідуальні, словесні, практичні чи наочні. Всі вони 

мають одну мету – сприяти закріпленню, збагаченню та поглибленню знань 

учнів, застосування їх на практиці, формування в учнів наукового світогляду, 

вироблення вмінь і навичок, і головне – ключових компетентностей. 

 

2.1. Розробки занять для використання на уроках та позаурочних 

заходах 

 

Заняття на тему: "Відходи чи сміття?" 

Мета. Звернути увагу дітей на проблему сміття, шляхи запобігання та 

скорочення їх утворення, підвищення їх екологічної культури та свідомості, 

розвиток творчого мислення, сприяти формуванню уявлень в учнів про види 

відходів, з’ясувати причини їх утворення, розглянути вплив відходів на 

довкілля, відшукати способи поводження з відходами. 

Обладнання та наочність: ноутбук, проектор,  фото чи малюнки з 

зображенням відходів, аркуші паперу або зошити, ручки, олівці. 

Хід заняття 

1. Організаційний етап 

Доброго дня, діти. 

Сьогодні будемо вивчати,  

Як планету від відходів рятувати! 

2. Актуалізація опорних знань 

Метод "Мікрофон" 

"Що таке сміття?" 

"Де воно утворюється?"  

"Куди дівається сміття?" 

3. Мотивація навчальної діяльності 

Показати відео-сюжет або фото з зображенням величезних сміттєзвалищ 

(можна кадри з відеофільму "Сміття"). 

4. Вивчення нового матеріалу 

Слово вчителя. Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе дерева, 

траву, квіти, птахів, комах, тварин. Це все природа. Людина — її частина. Але 

у людини є можливість змінювати природу. А кожна зміна позначається на 

навколишньому середовищі. Змінювати природу людина повинна обережно, 

бо окремі дії можуть завдавати шкоди і навіть призвести до загибелі.  
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Сьогоднішнє населення Землі – суспільство суперспоживачів і було б 

неправдою говорити, що проблема сміття нова. Відколи існує людина, відтоді 

на землі присутні й продукти її життєдіяльності, зокрема і сміття. Але 

сьогодні ця проблема постала особливо гостро, бо сучасна людина споживає  

більше, ніж його предки. Наша країна виступає європейським лідером за 

кількістю відходів на душу населення. Але, головна проблема полягає навіть 

не в тому, що українці багато смітять, а в тому, що в країні дуже недосконала 

система поводження з відходами.  

Сміття оточує нас з усіх боків. Воно в нас під ногами, в деревах і кущах, 

біля води, під вікнами будинків. В смітті граються діти. Перші їх ляльки, як 

тільки вони виходять на вулицю – пусті пластикові і скляні пляшки, 

пластикові пакети всіх кольорів веселки, картонні і пінопластові відходи 

упаковок. Скоро сміття поглине нас, нашу цивілізацію. Тому сьогодні 

залишається актуальним питання пошуку найефективніших методів боротьби 

зі сміттям. Проблема сміття ще недавно була однією з найважливіших 

екологічних проблем тільки великих міст. Але зараз ми спостерігаємо, що і 

для малих сіл ця проблема стає усе гострішою. Деяким людям поталанило 

жити в місці, де сміття, що викидається, повністю переробляється. Все, що 

потрібно знати – що може бути перероблене, а що не може, і складати все в 

сміттєвий ящик. А що ж робити нам, мешканцям невеличкого села, де не те, 

що про сортування відходів взагалі не чули, а й звичайний ящик для сміття - є 

вже великим досягненням. 

У природі немає відходів. Адже будь-яка речовина, що нею створена, 

переробляється живими організмами, слугує для їх життєдіяльності. Все, 

створене природою, є початком чогось нового, ще якоїсь частини природи. 

Відходи створюють люди. Чимдалі, тим відходів більшає. Звалища займають 

величезні площі на планеті. Тому слід замислитись над тим, яким чином 

зменшити їх кількість. Чи впевнені ми в тому, що викинуті нами речі 

насправді нікому не потрібні? Можливо, їх можна використати чи зробити з 

них щось корисне? Тоді і сміття буде менше… Нам, людям, потрібно 

придумати, яким чином ті відходи, які ми створюємо, зробити корисними для 

себе, нешкідливими для природи чи, принаймні, зменшити їх кількість. Для 

того, щоб зменшити кількість сміття, його частину можна переробити і 

зробити щось корисне. А відокремлення того, що можна потім переробити, 

називається сортуванням. Тож сортування сміття — шлях до зменшення його 

кількості. 

А зараз поставте учням запитання: "Чи такі поняття як "відходи" і 

"сміття" – є однаковими чи різними за значенням?" 

 

Вислухайте думки учнів  

 

(Запропонуйте до розгляду учнів два майже однакових малюнки, на яких 

зображено залишки відходів на кухні. Необхідно знайти малюнок зі сміттям 

та малюнок з відходами). 
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Рис. 1                                                          Рис. 2 

Вислухайте думки учнів  

Слово вчителя. Малюнки, звичайно, одинакові і те, яке слово ми 

вживаємо, насамперед залежить від наших поглядів на речі.  

Адже сміття - це для нас щось, що не має жодної цінності і користі. Його 

якомога скоріше потрібно позбутися і забути про нього. Натомість відходи - 

це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в результаті 

людської діяльності. Та це не означає, що їх необхідно відразу позбутися, бо 

вони можуть стати для нас цінним ресурсом. 

Якщо ми подивимося знову на картинки як людина, яка готова дослідити 

ці речі та знайти спосіб бути корисними, то ми побачимо перед собою відходи 

як цінну сировину. 

Сміття на нашій планеті саме собою не утворюється:  його не  залишають 

ні рослини, ні тварини. Лише діяльність людини призводить до появи сміття. 

Цю проблему можна подолати, дотримуючись принципу: "Чисто не там, де 

прибирають, а там, де не смітять". Зараз на Землі його накопичилося настільки 

багато, що його видно навіть із космосу. 

‒ Як ви гадаєте, що є лідерами серед сміття? (Папір, пластик, пластикові 

пакети, харчові та металеві відходи)  Правильно. Молодці! 

‒ А чому їх так багато? (Вони повільно розкладаються природним 

шляхом). 

Так, для розпаду консервної банки має пройти 100 років,  пластикової 

пляшки ‒ 400 років, скляної ‒ 1000 років. 

В Україні протягом року кожен мешканець купує приблизно 180 

пластикових пакетів, які потім викидаються на смітник. 

‒ А що ви можете зробити, щоб зменшити кількість сміття?  (Думки 

дітей) (із непотрібних речей зробити щось потрібне, зменшити кількість 

відходів, розподіляти відходи (сортувати), і т.д. 

(Далі можна використати ігри по сортування. Під час гри учні 

відмічають, де можна використати той чи інший вид відходів). 

5. Первинне застосування набутих знань 

Чи однакова буде кількість відходів у різних країнах і від чого це 

залежить? Щоб відповісти на ці питання, переглянемо уривок з фільму 

"Сміття". 
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Обговорення фільму, учні дають відповіді на питання: 

 Чому наші відходи гірші за відходи живих організмів? 

Які матеріали можна переробляти? 

До утворення яких відходів причетні ви, учні? 

Що я можу зробити, щоб оточуюче середовище було чистішим? 

 

6. Домашня вправа. 

І варіант. 

"Родинні відходи" 

1. Прослідкуйте за мамою (батьком, родичами) під час 

приготування ними сніданку, обіду, вечері. 

2. Запишіть відходи, які утворилися і викинулися під час 

приготування окремих страв. 

3. Складіть список відходів до кожної страви і подумайте, чи 

можна зменшити їх кількість? Яким чином? 

Для прикладу. Страва "Спагетті з сирним соусом та овочевим салатом". 

Викинули: пачку з-під макаронів, упаковку з-під сиру, стаканчик з-під 

сметани, кульки, у яких зберігалися овочі, очистки від овочів. 

 

ІІ варіант. 

Ділимо учнів на 3 групи і даємо їм індивідуальні завдання. 1 група: 

дослідити забруднення міста/села, виявити несанкціоновані сміттєзвалища; 2 

група: підрахувати кількість сміття, яке утворює ваша родина за тиждень; 3 

група:  знайти інформацію в інтернеті про те, що можна зробити із пластиком, 

одноразовим посудом, поліетиленовою плівкою.  

 

Заняття на тему: "Переробка відходів" 

Мета: зменшити кількість відходів, розробка ефективних рішень та 

виготовлення якісних товарів для поводження з різноманітними відходами. 

Наочність та обладнання: проектор, екран, комп’ютер, картки 

Хід заняття 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

- На які види сортують сміття? 

- Для чого потрібно сортувати сміття? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Яку професію ви хочете здобути? 

Сьогодні я пропоную вам стати директорами різних заводів. А чи знаєте 

ви, чим вони займаються? 

ІV. Перевірка первинного розуміння й уміння застосування на практиці 

теоретичних знань 

Отже, давайте уявимо, що ми з вами стали директорами заводів з 

переробки відходів! 

Зараз кожна група отримає  картки з назвою заводів, керівниками якого 

ви стаєте. Поки що розгляньте. 

Роздати картки "Завод" для груп, (1 група = 1 картка). 

Чи вивчили  ви свої заводи?  
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Почався робочий день і вам приходить нова пропозиція. Ваше завдання -

переробити вторинну сировину. 

Зараз я роздам вам набір карток, на яких описано етапи переробки тої  чи 

іншої сировини. 

Ваше завдання – викласти їх у потрібній послідовності, а потім з іншого 

набору карток вибрати ту продукцію, яку можна виготовити з "вашої" 

вторинної сировини. 

На кожен стіл роздати "свій", відповідний заводу, набір нарізаних 

карток "Лінія з переробки" – метал, папір чи пластик. 

Діти розкладають. 

А зараз давайте перевіримо, що у вас вийшло. Почнемо з паперу. 

Переробка паперу 

Розкажіть, що у вас вийшло. 

Учні розповідають. 

Молодці! Тепер моя черга.  

Папір можна перероблювати від 4 до 16 разів - залежно від того, яка 

технологія використовується. У будь-якому випадку, кількість переробок 

обмежена, тому що з кожним разом витончується целюлозне волокно. 

Відбувається це тому, що на перших етапах папір поміщають у 

гідрозбивач, де він подрібнюється. Виглядає гідрозбивач, як величезний 

блендер, ‒ бак з водою та гострими ножами на дні, які обертаються та 

подрібнюють папір. Перемішуючись з водою, він перетворюється на 

однорідну масу. Отримана маса проходить перевірку на клей і скріпки, і 

переміщується у центрифугу, величезний конусоподібний барабан. Тут до 

маси додають трохи хімікатів, очищуючи від фарби мильним розчином, а 

потім відбілюють за допомогою перекису водню, двоокису хлору або кисню. 

Далі волокна целюлози обприскують водою і наносять на дротяні екрани, 

де вони висихають і з'єднуються між собою, утворюючи листи. З цих листів, 

за допомогою гарячих пресів та валів, виводять усю воду. 

У підсумку виходить сухий лист, який скручують у величезні рулони. 

Отже, завод, на якому переробляється папір, які вироби із вторинної 

сировини у вас вийшли? 

Діти відповідають. Картонні коробки та папір. 

- Чи знаєте ви, скільки потрібно етапів, для того, щоб отримати зошит в 

такому вигляді, в якому ви зараз працюєте? (відповіді  учнів) 

Створення зошита. 

У лісі вирубують дерева. Їх привозять на завод, щоб обробити та 

перетворити на матеріал для виготовлення паперу. Створення паперу – 

непростий процес. Для цього потрібна прісна вода і багато хімікатів, а також 

складні металеві машини та верстати. Вода береться з річки, хімікати 

створюються на різних заводах, а на створення заводських машин 

використовується метал, отриманий під час обробки руди. Коли зошити 

готові, вони також багато подорожують і можуть перевозитися фурами на 

великі відстані. Для цього необхідне паливо, яке виготовляється з нафти. 

Чудово! Йдемо далі. Наступний завод. 

Переробка пластику.  

Розкажіть, що у вас вийшло. 
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Діти розповідають. 

Молодці! Тепер моя черга. 

Різні види пластику характеризуються різними температурами плавлення. 

Тому більшість технологій передбачає збір та переробку виробів тільки з 

одного виду пластмаси.  

Перший етап — це розсортувати пластик. Після цього пластик одного 

виду подрібнюють на крихту. У такому вигляді його зручно промивати. Чисту 

пластикову крихту засипають в спеціальний пристрій — екструдер. У ньому 

висока температура, і пластик починає плавитись. Розплавлений пластик 

видавлюють із пристрою у вигляді ниток. Нитки охолоджують і в цей момент 

подрібнюють на гранули. Ці гранули можна використовувати будь-де: їх 

засипають у форми і надають їм вигляду нових речей. Також можна витягнути 

із них синтетичне волокно. 

Отже, завод, на якому переробляли пластик, які вироби ви отримали? 

Діти відповідають (тази). 

- Чудово!  

Переробка металу 

Далі завод із переробки металу.  Розкажіть, що у вас вийшло. 

Діти розповідають. 

- Молодці! Тепер моя черга. 

Метал, за умови відсутності домішок, може перероблятися необмежену 

кількість разів. Адже для цього його потрібно просто розплавити! Але метали 

бувають різні. Тому перший крок — це поділити метали за видами. Це 

робиться частково вручну на етапі сортування, а частково з допомогою 

магніту. Розсортований метал подрібнюють і направляють у плавильну піч. У 

печі метал плавиться, потім із нього формують зливки чи прути. Такими 

однорідними частинами метал зручно відвантажувати і перевозити на різні 

заводи, де його повторно розплавляють і роблять предмети, на яких 

спеціалізується цей завод. 

Ми зібрали всі лінії переробки, завантажили в них сировину, і якщо ми 

все зробили вірно, то зараз побачимо нові предмети. 

Перевіряємо? Отже, завод, на якому переробляли метал, які вироби у вас 

вийшли? 

Діти відповідають (нові банки, велосипеди). 

Чудово! Йдемо далі! 

І в нас залишилося скло. Про переробку скла давайте подумаємо разом. 

Як ви вважаєте, з яких етапів складається технологія переробки скла? 

Мабуть, у чомусь усі технології схожі: подрібнюємо, миємо, плавимо (або 

варимо, якщо йдеться про папір), формуємо новий виріб. 

Зараз я розповім вам один із варіантів переробки скла (у різних 

переробників процес може дещо відрізнятися). Спочатку скло сортують за 

кольором. Потім з допомогою спеціального розчину з нього змивають 

етикетки. Після цього скло кожного кольору розбивають. Виходять 

різнокольорові скляні купи. Потім, за допомогою магніту, видаляють металеві 

домішки. Бите скло кладуть у піч, де за дуже високої температури, приблизно 

1700 градусів, воно плавиться і стає схожим на мед. Скло можна переробляти 

безліч разів, для цього його потрібно просто розплавити і відлити новий 
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предмет у відповідній формі. Якщо ми робимо пляшки, то форма буде у 

вигляді пляшки. Піч випускає в спеціальну форму порцію рідкого скла, 

розраховуючи щоразу точну кількість, необхідну для того, щоб зробити одну 

нову пляшку. 

Що нам вдалося створити? 

Діти відповідають. 

Нові банки та пляшки. А ще продуктами переробки скла можуть бути: 

будівельні матеріали, наприклад, мінеральна вата, цемент. 

Давайте пригадаємо початок уроку: у нас були заводи, гора 

несортованого сміття і ми не могли нічого переробити і зробити, тому що це 

було невигідно. 

А що ж тепер?  

У нас нові вироби з вторинної сировини. Відходи не вирушили на 

звалище і тому екологічних проблем, пов'язаних зі сміттям, стало менше. 

А що нам допомогло? 

Який момент був ключовим, після чого лінії по переробці змогли 

працювати? 

Діти відповідають (зробити висновок про роль людей в навколишньому 

середовищі). 

Точно. Допомогло не просто те, що з'явилися різні контейнери: синій, 

зелений, жовтий, червоний, сірий (чорний), а те, що жителі ними стали 

правильно користуватися. Тож доля переробки частково в наших руках. 

Шлях речей  на переробку розпочинається з контейнерів для сортування 

вторинної сировини. 

Взагалі - переробляти відходи дуже важливо. 

Саме так ми: 

• заощаджуємо природні ресурси; 

• значно знижуємо витрати енергії та води при виробництві; 

• скорочуємо шкідливі викиди при сортуванні вторинної сировини та 

виробництві товарів; 

• знижуємо вартість виробництва нових виробів; 

• зменшуємо обсяг відходів, розміщених на звалищах, а значить, і 

забруднення природи! 

Пам’ятайте, що від якості води, повітря, ґрунту залежить і наше з вами 

здоров’я! 

Ми сьогодні поетапно обговорили з вами важливість роздільного збору 

відходів, і ви дізналися, як правильно підготувати відходи до переробки. На 

завершення заняття ми можемо подивитись короткі ролики про важливість 

сортування. 
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V. Підсумок заняття 

За рік одна людина викидає до 400 кг сміття, яке буде розкладатись до 

300 років. 

Підрахуйте, скільки сміття  викидає ваша сім’я за 1 рік; 

підрахуйте, скільки сміття викине ваш клас за 1 рік. 

Починаючи допомагати планеті, бажано дослідити власні повсякденні 

звички. 

Всім дякую за участь! 

Додаток (для друку) 

 

Завод 1. Обладнання: лінія по переробці пластику 

 

 
 

Завод 2. Обладнання: лінія по переробці паперу 
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Завод 3. Обладнання: лінія по переробці металу 
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Переробка скла 
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Переробка металу 

 
 

Переробка паперу 

 
 

Переробка пластику 
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Заняття на тему: "Природа і мода" 

 

Мета: навчити раціонально споживати природні ресурси; мотивувати 

учнів до скорочення відходів; виховувати любов до своєї країни. 

Тип заняття: засвоєння нових знань 

Наочність та обладнання: проектор, екран, комп’ютер. 

Хід заняття 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

"Вільний мікрофон". 

Що можна сказати про моду? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Гра "Ланцюжок ідей". 

Діти записують ідеї щодо того, як продовжити службу старих речей, для 

чого їх ще можна використати. 

Переможе той, у кого знайдеться більше пропозицій. 

Відповідальне споживання, про яке піде мова, полягає не тільки в 

розумному використанні природних багатств, але й в формуванні певної 

екологічної культури та засад здорового способу життя людини в XXI столітті. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Ми часто чуємо про різні види забруднення і те, що раціональне 

споживання ресурсів – не ціль, а реальність, до якої кожен має прийти. Але 

навіть озброївшись найблагороднішою метою, врятувати планету не так 

просто, якщо не знаєш, з чого почати. 

Запитання: 

● Як часто Ви купуєте новий одяг? 
● Скільки одягу у Ваших шафах? 
● Чи можна обійтись без деяких з них? 

 

Мода в цифрах і фактах 

● У 2015 році модна індустрія використала 98 мільйонів тонн нафти. За 

прогнозами у 2050 році цифра сягне 300 мільйонів тонн. А нафта – це 

невідновлювальний ресурс. 
● Часто колір та принт на тканину наносять за допомогою токсичних 

хімікатів. За даними видання Independent, процес фарбування тканин є 

другим, після сільського господарства, забруднювачем води у світі. За 

дослідженнями Greenpeace деякі хімікати для фарбування одягу є 

канцерогенними, руйнівними для гормонів та накопичуються в організмі. 
● Вода забруднюється не тільки від масштабного промислового 

виробництва. Коли, наприклад, поліестер преться в звичайній пральній 

машині, від тканини відділяються маленькі частки мікрофібри. Ці частки 

є мікроскопічним пластиком. Вони потрапляють у водойми, де стають 

кормом для планктону і далі рухаються харчовим ланцюгом. 
● Вирощування бавовни вимагає великої кількості води та пестицидів, що 

можуть призвести до посухи.  
● Викинутий на смітник одяг з поліестеру розкладається, як пластик. 
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● Кожного року текстильна індустрія створює сміття на 500 мільярдів 

доларів. 
● Майже 10% світових викидів вуглекислого газу генерує виробництво 

текстилю. За нинішніх темпів приросту до 2050 року цей показник сягне 

до 25%. Тож модна індустрія впевнено тримається в топ-3 головних 

забруднювачів навколишнього середовища, поступившись пальмою 

першості нафтогазовій промисловості. 
● 1,2 млрд. тонн  на рік – загальний обсяг викидів парникових газів, 

пов'язаних з виробництвом текстилю. Це більше, ніж усі викиди від 

міжнародних рейсів і морських перевезень. До 2050 року на текстильну 

промисловість припадатиме чверть світового вуглецевого сліду. 
● 20% всієї споживаної на планеті води використовується виробництвами 

легкої промисловості. 
● 15% від світового використання пестицидів вноситься при вирощуванні 

бавовни.  
● 85% сировини у виробництві одягу – бавовна та поліестер. 
●  Синтетична футболка розкладається 40 років, а пластикові деталі, що 

використовують при виробництві взуття, руйнуються протягом 1000 

років, забруднюючи ґрунти і воду.  
● За офіційними даними біологів, у шлунках 73% риб, виловлених у 

північно-західній частині Атлантики, був виявлений мікропластик. 
● При виробництві та при спалюванні синтетичних тканин в атмосферу 

потрапляє велика кількість токсичних хімікатів. 
● 100 млрд. одиниць становить щорічне виготовлення одягу.  
● 2 тонни одягу – саме стільки щохвилини купують британці. І це 

найбільший показник в Європі. При цьому, у Великобританії на звалище 

відправляється понад 300 млн. тонн текстилю щорічно. 
● Китай виробляє більше за всіх товарів. 
● У США продається більше одягу, ніж в будь-якій іншій країні світу. 
● 56 млн. тонн текстилю щороку купується у світі, і до 2030 року ця цифра 

зросте до 93 млн. тонн. 
● 10% всього одягу щорічно потрапляє на звалище. 
● Один сміттєвоз текстилю на секунду – саме такою є невтішна статистика. 

Наприклад, кожен американець щороку викидає 37 кг одягу, а всі 

Сполучені Штати Америки продукують 13 млн. тонн текстильного сміття 

на рік. 
● $500 млрд. – ціна одягу, який щороку потрапляє на смітник. 
● 92 млн. тонн текстильних відходів збирається у світі щорічно і всього 

лише 15% з них піддається переробці або потрапляє в секонд-генди. Вже 

у 2030 році цей обсяг сягне 134 млн. тонн. 
● Україна за імпортом і споживанням вживаних речей займає третє місце в 

світі після Пакистану та Індії. Ба більше, власники та продавці секонд-

генду, всі як один, з упевненістю говорять про істотне зростання попиту 

серед покупців після зняття епідемічних обмежень. 
● Непотрібний одяг часто закінчує свій шлях на полігоні з іншим сміттям, 

забруднюючи землю та воду. 
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● На виготовлення однієї пари джинсів витрачають 7 - 20 тисяч літрів води 

(від моменту вирощення сировини до завершення виробництва), а для 

звичайної футболки – 2700 літри. Розкладається синтетична футболка – 

40 років. 
 

Завдання: 

● Скільки пар джинсів є у Вашому гардеробі? 
● Підрахуйте витрати води, які були використані на Ваш джинсовий 

гардероб. 
● Скільки у Вас футболок? 
● Підрахуйте кількість води та час, за який вони розкладаються, якщо 

потрапляють на смітник. 
Ви порахували лише витрати води? Чи це все, що потрібно для 

виготовлення джинсів? Ні. 

 

Цикл створення джинсів 

На полі потрібно виростити бавовну, для цього використовується дуже 

багато прісної води. Коли бавовна виросте, її потрібно зібрати і відвезти на 

завод, де її оброблять і перетворять на тканину. Цю тканину відвезуть на 

фабрику, там із цієї тканини шиють джинси. На джинсах мають бути 

блискавки та кнопки — їх роблять із металу. Щоб отримати метал, потрібно 

спочатку добути і обробити руду. Коли джинси готові, вони теж багато 

подорожують: їх можуть перевозити літаками, пароплавами чи фурами в інші 

країни. Для цього необхідне паливо, яке виготовляється з нафти. 

На практиці свідоме споживання – насправді аж ніяк не свідоме. 

Проте, існують більш екологічно безпечні підходити до створення одягу. 

Крім того, доступні в домашніх умовах. 

Апсайклінг або ж вторинне використання – це процес перетворення 

старих, непотрібних речей у щось якісно нове.  

Одяг – це вид сировини, для якої вторинне використання є доступним 

варіантом. У результаті, апсайклінг для одягу – це створення нових речей з 

уже вживаних. 

 
 

Фото. Пуф, шкільні пенали, екоторби (qr-код) 

 

 

А що, як вдома багато непотрібного одягу, і ви не 

готові витрачати свій час та зусилля на його пошиття? 
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Викидати на смітник – не варіант. Ми зібрали варіанти, куди можна подіти 

непотрібний одяг. Звісно, крім того, аби віддати його родичам чи друзям. 

 

Благодійність 

В Україні діє велика кількість благодійних фондів та громадських 

організацій, що займаються збором одягу для незахищених верств населення. 

Ми зібрали лише декілька з них (Закарпатська область). 

 
У Мукачеві із кінця січня 2021 року 

діє крамниця "Все за дякую" за 

адресою: вулиця Миру, 10. 

У Виноградові нещодавно обладнали 

"Соціальну крамницю". тел. (03143) 2-

64-68. Адреса: місто Виноградів, вул. 

Миру, 64. 

                                            
Ужгородський притулок "Барбос" 

Свалявське товариство захисту тварин 

Комісійні магазини  

V. Узагальнення та систематизація знань 

● Ми купуємо новий одяг, щоб бути кращими за себе колишніх?  
● Ми купуємо, щоб бути кращими за інших?  
● Ми купуємо, щоб бути щасливішими? Але чому щастя від покупок триває 

недовго, а довкіллю завдається шкода? Короткочасне щастя може зробити 

нас дуже нещасними вже незабаром. 
● Перед покупкою нового вбрання запитайте себе: для чого я це роблю?  
● Я купую цей одяг тому, що немає в що одягнутись? 
● Я купую цей одяг тому, що побачила/побачив ………? 
● Подумайте, чи змогли б Ви відмовитись від покупки одягу протягом 

одного року? 
● Які побутові відходи можна використовувати повторно і як саме? 

VI. Підсумок уроку 

Вправа "Мікрофон". 

● В моїй родині побутові відходи…. 
VII. Домашнє завдання 

● Поділіться вдома одержаною на уроці інформацією. Дослідіть разом з 

батьками й з’ясуйте, чи багато сміття викидає ваша родина.  
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Виховне заняття на тему: "Екологічне маркування" 

 

Чому екологічне маркування це важливо? 

Головним завданням виховного заходу є донесення до учнів, а згодом і до 

їх друзів та батьків, що в сучасному світі все більше споживачів серед 

основних критеріїв якості продукції виділяють екологічність. На даний 

момент в українському законодавстві теж з'явилися регламенти, які 

дозволяють виробнику показати, що його продукція є дійсно екологічно 

чистою! 

У світі немає країни, де б не було екологічного маркування продукції хоч 

у найпримітивнішому вигляді, адже від маркування товарів залежить 

збереження здоров’я майбутнього покоління, розвиток держави та стан її 

економіки. А збереження здоров’я майбутнього покоління та власне свого – 

головне завдання, що стоїть перед кожною людиною. 

 На жаль, дуже часто нешкідливі, на перший погляд, товари в яскравій 

упаковці містять в собі загрозу нашому здоров’ю. Причому ця загроза може не 

стосуватися безпосередньо якості вже готової продукції – висока якість 

кінцевого продукту може досягатись за рахунок нанесення серйозної шкоди 

навколишньому середовищу і здоров’ю людей в процесі його виробництва.  

Підвищення поінформованості громадян, впливає на зростання їх вимог 

до якості товарів. Тим самим запускається маркетинговий механізм, що 

змушує виробника акцентувати увагу на якості і безпеці продукції, що 

випускається. У розвинених європейських країнах люди вже усвідомили, що 

запорука здоров’я і сприятливого середовища життєдіяльності – це чисте 

навколишнє середовище. Покупець намагається сприяти поліпшенню 

середовища проживання через вибір продукції, виробництво якої завдає 

мінімальної шкоди навколишньому середовищу, а виробник продукції прагне 

до підвищення рівня екологічної безпеки свого виробництва. Слід пам'ятати, 

що в Україні немає законодавства щодо екологічної (органічної) продукції. З 

одного боку, вимоги до виробників екопродукції надзвичайно жорсткі, з 

іншого боку багато вітчизняних виробників, не пройшовши ні сертифікацію, 

ні екологічну експертизу, наносять на упаковку своїх продуктів знаки "Без 

ГМО", "БІО", "ЕКО", "ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ" або "Екологічно безпечний 

продукт" і автоматично підвищують ціни. При чому не можна накласти 

штрафні санкції за цю самодіяльність, оскільки ніяких обмежень на 

використання подібного маркування немає. Екологічне маркування продукції 

означає, що для її виробництва використовувалися більш чисті технології 

виробництва, вона не містить ГМО і небезпечних добавок, вміст таких 

речовин як мікотоксини, важкі метали, агрохімікати – менший, ніж 

встановлені державні вимоги, упаковка може бути використана як 

вторсировина і т.д. 

Враховуючи, що сучасний український споживач стає більш розбірливим 

у виборі продуктів харчування, є всі підстави вважати, що практика 

використання екологічного маркування в Україні буде активно розвиватися. 

Отже, екологічне маркування – це зниження негативного впливу на 

навколишнє природне середовище, а отже, й зменшення негативної дії на 

здоров’я населення. 
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Мета заняття: 

● з’ясувати, що таке "екологічне маркування" та його значення для 

суспільства;  
● ознайомитися зі знаками  екологічного маркування споживчих товарів, 
● навчитися їх розшифровувати та застосовувати набуті знання в житті; 
● розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість та бережливе 
● ставлення до навколишнього середовища; 
● виховувати екологічно свідому молодь та формувати в них екологічну 

культуру. 
Обладнання та наочність: ноутбук, QR-коди з переходом на 

презентацію заходу та відео-ролики для заняття, упаковки продукції з різними 

видами маркування. 

Хід заняття 

1. Організаційний етап 

Доброго дня, діти! Сьогодні на календарі 8 жовтня і весь світ відмічає 

"Всесвітній день екологічного маркування".  

Можливо, хтось  із вас вже чув щось про цей день?  
(Ідея екологічного маркування виникла в 60-і роки, коли стан 

навколишнього середовища погіршився настільки, що мотивацією для 

покупців у виборі продуктів стали "екологічний" імідж виробника та 

екологічна якість продукції). 
2. Орієнтовно-мотиваційний етап 

Як ви вважаєте, чи вся продукція, за якою ми приходимо до магазину, є 

екологічною? Чи можемо ми для себе купувати лише екологічну продукцію? 

Як її вибирати з-поміж мільйонів товарів? 

Отож, дорогі учні, уважно перегляньте відео і подумайте над такими 

запитаннями: 

- Що ми розуміємо під "екомаркуванням товарів"? 
- Чим відрізняються такі товари від інших? 
Перегляд відеоролика "Екологічне маркування продукції", (2018). 

 

 
 

Отже, ми переглянули ролик і я хочу у вас запитати: 

- Який знак ви побачили у відеоролику? 
- Чи бачили ви колись такий знак на товарі і якщо так, на якому саме 

(мається на увазі категорія продукції)? 
Як ви вже зрозуміли, темою сьогоднішнього заняття буде "Всесвітній 

день екологічного маркування". 
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Слайд 1. І після цього заняття ви не тільки зможете  визначати, що таке 

екомаркування, але й доводити переваги придбання товарів з екомаркуванням: 

бути свідомими і відповідальним споживачами. 

3. Основна частина заняття 

Запитання до учнів: 

- Як ви думаєте, як з’являється знак екомаркування на товарах? 
- Чи може виробник будь-яких товарів поставити такий знак на товарі за 
 власним бажанням?  

(Вислухати кілька відповідей учнів за бажанням, не коментуючи і не 

виправляючи їх). 

А зараз будьте дуже уважні! Ми дізнаємось, як з’являється 

екомаркування на товарах, переглянувши ще одне відео. Під час перегляду 

зверніть увагу на визначення у відео кількох слів та словосполучень: 

"життєвий цикл продукції, екологічні стандарти". (Написати їх на дошці) 

Прошу вас переглянути наступне відео (від початку до 1 хв. 04 сек.) 

Відеоролик " Екологічне маркування продукції", (2019). 

 

 
 

А зараз давайте спробуємо розібратися в значеннях словосполучень, які 

написані на дошці. (Обговорення результатів роботи учнів супроводжуємо 

демонстрацією слайдів з визначеннями. Алгоритм роботи такий: назвіть 

словосполучення і запросіть учнів дати його визначення. Потім включить 

анімацію слайду і прокоментуйте відповіді). 

 

Слайд 2. Право на екомаркування отримує продукція, яка пройшла 

незалежну оцінку і підтверджує відповідність екологічному стандарту. Це 

засвідчується документом спеціального органу. Експерти ретельно 

досліджують складники продукції, виробництво, готовий продукт і навіть його 

пакування. У разі, якщо продукт не відповідає вимогам екологічного 

стандарту, цей документ не видається. 

 

Слайд 3. Життєвий цикл продукції – послідовні та взаємопов'язані між 

собою ланки, починаючи від отримання складників продукту (ресурсу, 

сировини, матеріалу) до утилізації того, що залишилось після його 

використання. Кожна з ланок пов’язана із споживанням ресурсів, 

забрудненням довкілля та впливами на здоров’я людини. 

Завдання для учнів! 
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- Ось перед нами лежить пачка звичайного паперу, яким ми користуємося 

щодня. А чи замислювалися ви коли-небудь, як  і з чого його виготовлено, і 

яким чином він потрапив сюди до нас? Розкажіть! 
Обговорення з учнями на прикладі ланок життєвого циклу паперу, 

зазначених на малюнку. 

- Як може негативно впливати виробництво паперу на довкілля і 
здоров’я людей? 

(Наприклад, використання електроенергії у процесі виробництва вимагає 

значних витрат природних копалин і забруднює довкілля. Для отримання 

первинної сировини (целюлози) вирубуються ліси. Фабрики та заводи 

забруднюють атмосферу і водойми. Це все впливає на здоров’я і якість життя 

людей). 

- Як впливає на довкілля транспортування паперу? 
(Транспортування продукції шкодить довкіллю через вихлопні гази. 

Пальне видобувається з викопних ресурсів – нафти чи газу). 

- Чи може негативно впливати на довкілля споживання паперу і як саме? 
(Виробництво і споживання продукції спричиняє утворення великої 

кількості відходів. Площа сміттєзвалищ невпинно зростає). 

- Чи може бути паперовий виріб небезпечним? 
(Так, він може містити небезпечні хімічні речовини, що потрапляють до 

виробу в процесі його виробництва – вибілювання, фарбування тощо, і здатні 

вивільнятись, і через шкіру або при вдихання потрапляти до організму 

користувача виробу). 

В кожній категорії продукції – свій життєвий цикл. Для того, щоб 

виокремити товари, на виробництво яких витрачається менше ресурсів, 

виробник яких турбується про довкілля, а сам товар більш якісний і 

безпечний, розробляються екологічні стандарти. 

Слайд 4. Екологічний стандарт – документ, якому має відповідати 

продукція, щоб отримати право на екомаркування. Розробляється експертами 

на основі вивчення життєвого циклу. Вимоги екологічного стандарту мають 

визначати показники, за якими продукт може вважатись більш безпечними та 

кращим для здоров’я і довкілля протягом життєвого циклу. 

(Вимоги екологічного стандарту є суттєво жорсткішими у порівнянні з 

вимогами, що висуваються державою як обов’язкові. Тому виробник має 

добровільне право обирати, застосовувати йому екологічний стандарт і 

отримувати право на екомаркування продукції або ні). 

На кожну категорію продукції встановлюється окремий стандарт. 

(Мають бути враховані специфіка продукту, його життєвий цикл і 

технологія виробництва). Тому саме екомаркування застосовується для того, 

щоб проінформувати споживачів про те, що продукт відповідає вимогам 

екологічного стандарту. 

(Графічне зображення екомаркування (логотип) є знаком відповідності 

продукції встановленому екологічному стандарту на категорію продукції, до 

якої вона відноситься. Наприклад, харчові продукти чи мийні засоби). 

Український знак екологічного маркування виглядає так (слайд 5). Цей 

знак символізує життя на Землі і має назву "Зелений журавлик". 
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Коли знак наноситься на пакування - екологічне маркування виглядає так 

(слайд 6). Текст навколо нього вказує на те, що продукція сертифікована. 

Цифри в обрисі вказують на номер стандарту екологічного маркування та на 

категорію продукції. Наприклад, код 065 вказує на те, що продукція відповідає 

екологічному стандарту на мийні засоби. А під знаком позначається номер 

документу про відповідність продукції стандартам. 

"Зелений журавлик" інформує споживачів про те, що позначений ним 

товар перевірений і відповідає вимогам екологічного стандарту. 

Завдання для учнів: 

- Ось перед вами знаходяться різноманітна продукція (на вибір вчителя:  

упаковки з товарів побутової хімії, продуктів харчування, косметики, 

канцелярії тощо). Спробуйте якомога швидше вибрати товари, які є 

екологічно кращими в порівнянні з іншими? Чому  саме ці товари ви вибрали, 

поясніть свій вибір! 
Запам’ятайте головне!  "Зелений журавлик" - не єдине екомаркування у 

світі. На слайді 7 зображені знаки маркування, що використосовуються в 

інших державах і регіонах. Вони виглядають по-різному, але аналогічні за 

значенням. Позначена ними продукція вважається більш екологічно кращою. 

Всі ці знаки мають міжнародне визнання і об’єднані в єдину міжнародну 

мережу екомаркування (Global Ecolabelling Network). Деякі з них можна 

побачити на імпортних товарах в Україні. 

- Чи зустрічали ви такі позначення на різних товарах або подібні? 

(слайд 8). 

Зверніть увагу, що це неперевірені маркування. Ними користуються 

недобросовісні виробники, вводячи в оману споживачів тим, що безпідставно 

позначають продукцію словами чи логотипами, які вказують або натякають на 

те, що вона більш екологічно краща. 

Завдання для учнів: 

- Серед запропонованої вчителем продукції виберіть товари, на яких є 

неперевірені маркування або надписи! Запам'ятайте їх!  
Запитання до учнів: 

- Як ви думаєте, для чого їх наносять на товар? 
- Як, на вашу думку, уникнути таких підробок і вибрати справжній 

екологічно кращий продукт? 
За необхідності ще раз зазначаємо, що довіряти варто маркуванню, яке 

підтверджує відповідність екологічному стандарту, а не безпідставним 

рекламним твердженням. 

Увага! Зараз ми ознайомимося, які переваги має продукція, позначена 

знаком "Зелений журавлик". Для цього об’єднайте учнів у малі групи (3 або 4, 

в залежності від кількості учнів у класі). Із запропонованих учителем на столі 

товарів кожна група учнів вибирає собі той продукт, який належить до однієї з 

груп: 

 

Група 1. Харчові продукти – слайд 9. Група 2. Косметика – слайд 10. 

Група 3. Лакофарбові матеріали – 

слайд 11 

Група 4. Мийні засоби – слайд 12 
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Кожна з груп має дослідити одну з категорій продукції на основі 

обговорення відповідного слайду за питаннями. 

Роздивіться зображення та наведену інформацію й обговоріть: 

● Про яку продукцію йдеться? 
● Які гарантії безпеки надає споживачу український знак екомаркування 

цієї групи товарів? Що він гарантує для збереження довкілля? 
Відведіть на групову роботу 5 хвилин, потім вислухайте доповіді груп з 

відповідними слайдами / постерами по черзі. Після презентації результатів 

групової роботи обговоріть у загальному колі питання: "У чому значення 

екомаркування"? 

4. Підсумкова частина 

Зараз ми з вами переглянемо відео про Всесвітній День екологічного 

маркування (1 хв. 04 сек.). 

Відеоролик "Всесвітній День екологічного маркування". 

 

 
 

Запитання для учнів: 

- Навіщо відзначається Всесвітній День екологічного маркування? 
Після обговорення подумати, як вони хотіли б відзначити Всесвітній 

День екологічного маркування в своїй школі або у своїй громаді. Найбільш 

цікаві ідеї зберіть як основу для майбутнього невеличкого проєкту класу.  

 

Рефлексія: "Три стільці: "+", "-", "?" 

Посеред класу ставляться 3 стільці, на які кріпляться листочки зі знаками: 

"+", "-", "?". 

Пропонуємо учням по черзі вибрати стілець і сісти на такий, який дає 

відповідь на питання: "Чи дізналися ви щось нове та корисне для себе з 

сьогоднішнього заняття"? 

Якщо "Так", то обґрунтувати, що саме і чому? 

Якщо "Ні", то обґрунтувати, що саме і чому? 

Якщо "залишилися ще запитання", то обґрунтувати, що саме і чому?  

Вислухати якомога більше учнів.  

Ви всі сьогодні дуже гарно попрацювали, тому я вам гарно дякую за 

роботу! Сподіваюся, що після сьогоднішнього заняття "Зелений журавлик" 

стане неодмінним атрибутом споживчого кошика та кошика побутових 

товарів кожної вашої сім’ї! 

5. Домашнє завдання 
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(Уважно пояснити учням кожне з завдань та роздрукувати їх для кожного 

учня). 

1. Скачати собі в телефон безкоштовний 

мобільний додаток Ecolabel Guide. Цей додаток дуже 

простий у застосуванні. Використовуючи додаток 

можна відсканувати логотип маркування та в один 

клік дізнатись про його значення. Це дозволяє 

зробити більш свідомий вибір і уникати "зеленого 

окозамилювання" недобросовісних виробників, які 

безпідставно позначають свою продукцію словами 

"екологічний", "еко" або логотипів, що натякають 

про це за змістом. Від сьогодні використовувати його постійно в 

магазинах! 

2. Відшукати на полицях супермаркету чи 

магазину продукцію, на яку нанесено знак 

екологічного маркування "Зелений журавлик". 

Скласти собі "екосписок" товарів та торгових марок, 

які володіють даним знаком, тому придбання саме 

цих товарів знижує негативний вплив як на довкілля, 

так і на саме здоров’я покупців. Обов’язково 

пояснити і віддати цей список батькам! (для 

практичної зручності відмітити декілька торгових 

марок серед кожної групи продукції - кисломолочної, 

макаронної, кулінарної продукції, побутової хімії та багато іншого). Залучити 

батьків до  подальшого складання і розширення такого списку. 

3. Провести ревізію вдома серед вже придбаних товарів і знайти ті, 

які мають знак "Зелений журавлик". Зробити їх фото для презентації та 

відмітити їх кількість і різноманітність в записнику. 

4. Через місяць зробити ревізію серед придбаних товарів знов і 

проаналізувати, чи зросла і  на скільки зросла 

кількість екологічних товарів в споживчому кошику 

сім’ї. Вирахувати свій "екологічний слід". 

5. Обов’язково пройти тест самим та 

запропонувати пройти його своїм батькам та 

друзям! 

Завдяки наведеним простим практичним 

завданням, вони можуть використовуватися для 

учнів різних вікових категорій як безпосередньо в 

класі так і дистанційно – вдома. Наявні QR-коди 

дозволяють легко та цікаво ознайомитися з великою кількістю важливої та 

необхідної для нас інформації. Завдяки екосписку, який під силу виготовити 

кожному, значно скорочується час на пошук найкращих товарів в магазинах.   

Найбільше учням до вподоби виконання практичних завдань (пошук 

продукції в магазинах та вдома, хто більше, складання екологічного списку 

товарів, використання мобільного додатку Ecolabel Guide в магазинах). Також 

знаходяться дуже багато товарів зі знаками, які майже ідентичні на вигляд зі 

знаком "Зелений журавлик". Учні розміщують свої фото даних  товарів в 
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групи, дискутують в ситуаціях, коли є фото зі схожими на "Зелений журавлик" 

знаками, але несправжні.  Активно з’ясовують, що це за знаки та пояснюють 

один одному, який насправді даний знак має мати вигляд. 

Презентація до заняття 
 

 
 

Заняття на тему: "Пластик. Небезпечний поліетилен" 

Мета: з’ясувати значення пластику в житті людини та звернути увагу на 

шкідливість забруднення пластиком. Навчитися давати йому друге життя. 

Формувати та підвищувати екологічну культуру школярів.  

Обладнання та наочність: вироби з вторинної сировини, екоторбинки, 

QR-коди, відео 

Хід заняття 

1. Організаційний етап 

Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з одвічною 

проблемою людства - це сміття. 

2. Актуалізація опорних знань 

Вправа "Мікрофон" 

Висловіть свої думки у мікрофон, продовжуючи речення: "Які речі вдома 

найшвидше після їх використання потрапляють на смітник?" (діти 

відповідають та пояснюють свою думку). 

3. Мотивація навчальної діяльності 

Подивіться уважно довкола себе та дайте відповідь на питання, з якого 

матеріалу виготовлена переважна більшість предметів, які нас оточують. 

Лінійка – з пластику, ручка – пластмасова, планшет – теж з пластику, 

телевізор, телефон – з пластмаси. Ми живемо в будинках з пластиковими 

вікнами, їмо з пластикової посуди, купаємося в пластикових ваннах, тазах. 

Наш сучасний світ створений з пластику. 

Пластик дуже зручний матеріал. З нього виготовляють корисні вироби, 

які є легкими, практичними, їх можна зварювати, склеювати, обточувати і 

навіть свердлити. І як після цього можна назвати наш час? Ну, звичайно, 

століттям пластику. 

Чому пластик може бути корисним для нас? (вислухати відповіді). 

А в чому може бути його шкода? (вислухати відповіді). 

Правильно. Найбільша проблема - це пластик, який вже виконав своє 

призначення і його викинули на смітник у вигляді сміття.  

Ви тільки вдумайтеся в факт: 
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"Пластик починає розкладатися тільки через 450 років, а повністю процес 

завершується ще через 50-80 років. При існуючих темпах виробництва 

пластмасових виробів, Земля покриється пластиком ще до того, як перші 

пластикові предмети почнуть розкладатися". 

4. Основний етап 

Сміття – найбільша проблема людства. Сміття було проблемою для 

Європи. Однак європейці справилися з цією проблемою та стали на відходах 

заробляти. 

За прогнозами вчених, уже за 30 років пластику в морях буде більше, 

ніж риби! І ми навіть приблизно не можемо уявити, яка це величезна кількість 

сміття, що завдає шкоду довкіллю та людям! Наприклад, за статистикою, у 

світі щосекунди використовують 160 тисяч поліетиленових пакетів. Уявили 

масштаби? Саме тому ми повинні вже зараз докладати значні  зусилля, щоб 

бодай на кілька одиниць зменшити ці великі цифри. А починати потрібно із 

себе. 

(Далі кожний етап можна проводити окремим заняттям) 

 

1. Поліетилен 

Чим саме шкідливий поліетилен? 

Поліетиленові пакети розкладаються на мікропластик. Пластик 

виробляється з невідновлюваних ресурсів, таких як нафтопродукти, 

видобуток яких шкодить довкіллю. Тонкі пластикові пакети є потенційно 

небезпечними для дітей: вони можуть гратися ними, заплутатися і задушитися. 

У США, наприклад, через них щороку задихається близько 25 дітей, більшість 

з яких – у віці до одного року. Крім того, звичайні пластикові пакети дуже 

повільно розкладаються у природі і можуть знаходитися в природному 

середовищі понад кілька століть, поки не розкладуться. Тварини часто 

плутають їх із їжею, що спричиняє їхню загибель. 

А ось, наприклад, декілька доведених фактів про жахливий вплив будь-

якого поліетилену на організм людини: 

● У виробництві поліетилену використовується свинець. Цей метал 

надзвичайно токсичний. Його скупчення в організмі викликає розвиток 

багатьох захворювань. 
● Зберігання їжі в поліетилені не приносить користі. Цю інформацію 

намагаються замовчувати, адже в цьому зацікавлені великі 

трансатлантичні компанії, які виробляють пакети та хочуть зберегти цей 

прибутковий бізнес. 
● Продукти, що лежать в пакеті, швидше починають псуватися, 

розвивається пліснява. А при заморожуванні поліетилену, з нього 

виділяються токсини. Особливо небезпечно розігрівати напівфабрикати в 

упаковці: вчені довели, що під дією високої температури з пластику 

виділяється формальдегід, токсичний газ. 
● З метою реклами на поліетилен наносяться логотипи фірм, їх роблять 

яскравими, помітними. В складі фарби часто є токсини, згубні для 

людини. 
● Для з’єднання швів упаковки нерідко застосовують хімічний клей. 

Він також може згубно впливати на продукти, які потім вживає людина. 
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На сьогодні вже більше 33 країн світу повністю відмовилися від 

пластикових пакетів, а 53 ввели часткове обмеження або податкову систему. 

Першою країною, яка заборонила тонкі поліетиленові пакети ще у 2002 

році, був Бангладеш. Таке рішення там прийняли після того, як з’ясували, що 

"пластик" блокував водостічну систему, посилюючи смертоносні повені. 

Заборону на одноразові пакети також ввели Китай, ПАР, Кенія, Уганда і 

Тайвань. 

 У Європі з пластиковою реальністю почали боротися 3 роки тому. Тоді 

ухвалили директиву, яка зобов’язує країни ЄС обмежувати використання 

поліетилену. Кожна держава обирає свій варіант – або накладає спеціальні 

податки, або вводить заборони. Відтак, до наступного року кількість 

використаного пластику має зменшитися наполовину.  

Як в Україні борються з надмірним використанням поліетиленових 

пакетів? Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових 

пакетів, в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 

пакетів. 

01.06.2021 року прийнято Закон України "Про обмеження обігу 

пластикових пакетів на території України". Закон спрямований на 

зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх 

розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного 

середовища та благоустрою територій.  

Законом забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, 

громадського харчування та надання послуг: 

1) надтонких пластикових пакетів; 

2) тонких пластикових пакетів; 

3) оксорозкладних пластикових пакетів. 

Дана заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, а 

також на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та/або 

транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, 

льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна 

упаковка. 

Пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим Законом 

вимогам, підлягають вилученню з обігу. Законом забороняється безоплатне 

розповсюдження пластикових пакетів. 

Перший етап обмежень обігу пластикових пакетів на території України 

почав діяти з 10 грудня 2021 року. 

Хоча ще далеко до повної відмови від використання, але початок 

покладено. Саме тому надзвичайно важливими є такі акції, як сьогодні. Вони 

дозволяють сформувати екологічну поведінку, ще раз привернути увагу до 

проблеми забруднення довкілля та надмірного використання одноразових 

пакетів. 

Найпростіший спосіб скоротити споживання одноразового пластику на 

кухні – це замінити його на безпечні аналоги. 

А як я можу допомогти довкіллю в даній ситуації?  

Моя екозвичка 

На сьогодні бути екосвідомим стало не лише трендом, але й 

необхідністю! 
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На мою думку, важливим моментом є усвідомлення кожним для себе 

того, що скорочення кількості непотрібних закупів та зміна своїх 

споживацьких звичок є не проявом скупості чи бідності, а адекватним, на 

сьогодні вкрай необхідним та правильним ставленням до навколишнього 

середовища.  

Практично кожен шматочок пластику, який будь-коли виготовився, 

ІСНУЄ ДО СИХ ПІР, якщо його не спалено, бо розкладається від 500-1000 

років.  

Так як попит породжує пропозицію, тому необхідним є відмова, 

насамперед, від одноразових пластикових виробів шляхом їх заміни на 

багаторазові аналоги. 

В підтримку стилю Zero Waste ("Нуль відходів") мене з’явилися: 

багаторазові мішечки замість одноразових поліетиленових кульочків, торби з 

тканини, zip-пакети; металева й бамбукова соломинка замість пластикової; 

металева пляшка для води; бамбукова зубна щітка замість пластикової; губка 

люфа замість пластикової губки для миття посуду; багаторазовий посуд, 

дерев’яні столові прибори для пікніка, контейнери для їжі та багато інших 

цікавих дрібничок.  

 

Фото. Багаторазові екотовари 

Але найбільше до душі мені прийшлися вощені або воскові серветки, як 

аналог і заміна поліетиленової харчової плівки, тому охоче поділюся 

інформацією про них: "Вощені серветки виготовляються з бавовняного 

полотна, що просочується розчином бджолиного воску, соснової смоли та олії 

жожоба. Як результат - маємо багаторазову серветку, що завдячує своїми 

клейкими властивостями воску та смолі, які під впливом тепла рук 

активізуються, відтак серветка набуває бажаної форми та тримає її довкола 

продукту чи посудини, яку нею накрили. Завдяки тому, що бавовна в основі 

обгортки дихає — повітря може вільно циркулювати навколо продукту, 

дозволяючи зайвій волозі випаровуватись, тому продукт не впріває і не 

пліснявіє. Окрім того, що такі серветки багаторазові і можуть прослужити 
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близько 1 року, в них ще й їжа довше зберігається завдяки антибактеріальним 

властивостям компонентів, а у кінці свого циклу використання серветки 

компостуються та повністю розкладаються. 

Поруч з очевидними перевагами для довкілля, перехід від харчової плівки 

до вощених серветок — це вибір на користь власного здоров'я, адже міграцію 

шкідливих речовин з харчової плівки в продукти вже неодноразово доводили 

вчені, щоразу збільшуючи число шкідливих речовин, яке вони нарахували. 

Останнє з досліджень провели в Університеті Преторії. Воно показало, що 

харчова плівка в 50 разів збільшує гранично допустимі показники ризику раку 

молочної залози. На відміну від харчової плівки, вощена обгортка — це 

цілком безпечно! (будьте обережними, якщо ви маєте чутливість чи алергію 

до компонентів у її складі). 

Відтак, простою зміною звички використання харчової плівки на вжиток 

у побуті вощених серветок ми можемо гарантувати собі та планеті довше 

здорове життя". 

Знаю, багато хто скаже про їх досить високу ціну (набір із 3 штук коштує 

200-300 грн.). Тому я вирішила спробувати виготовити їх самостійно в 

домашніх умовах. Кілька хвилин роботи і серветки, нічим не гірші за 

магазинні, вже готові (процес на фото). 

Вікіпедія. Вощені серветки (qr-код):  

Інгредієнти: 

– шматок 100% бавовняної тканини; 

– 10 г соснової живиці, столова ложка олії жожоба 

(можна і  без них); 

– бджолиний віск; 

– дерев'яна паличка для перемішування; 

– пергаментний папір (можна і без нього); 

– широкий пензлик (для намазування). 

 

  

1. Візьміть тканину та виріжте серветку необхідного розміру (бажано 

фігурними ножицями, аби тканина менше обсипалася при використанні). 
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2. На деко для випікання простеліть пергаментний папір (можна й 

без нього), розмістіть на ньому тканину.  
 

 

 

 

3. Віск натріть на тертці. 
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4. Рівномірно розподіліть віск по серветці (можна додати олію 

жожоба та соснову живицю). 
 

   

 

5. Покладіть деко з тканиною в духову шафу приблизно на 2 хв. 

(попередньо розігріту до 150
0
С ). Витягнувши тканину, перевірте її на 

наявність сухих проміжків, за потреби промастіть рівномірно  тканину 

восковою сумішшю. 
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6. Ідеально підходять для зберігання та загортання їжі і її 

транспортування до школи, на роботу, до лісу без використання фольги, 

промокаючих паперових серветок, харчової плівки чи кульочків. 

Порада: мити воскові серветки бажано лише у холодній воді. Для 

кращого результату можна використовувати мило. 

 

2. Маркування пластику 

Кожна людина у своєму повсякденному житті використовує пластик, а 

найбільше – це пластикові пляшки. Але не кожна людина знає про його 

негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище. 

Завдання: Давайте порахуємо, яку кількість пластику ми з вами 

викидаємо у відходи протягом тижня, місяця, року (разом опрацьовуємо та 

аналізуємо статистичні дані таблиці по кількості сміття, яке викидає родина 

протягом тижня. Обраховуємо одержану кількість кілограмів пластику за рік). 

Але чи весь пластик однаковий? Як визначити, котра пластикова річ 

більше або менше шкідлива? Виявляється, не весь пластик піддається 

переробці. Як же його розпізнати? 

Для його сортування розроблена інтернаціональна система маркування. 

Вона виглядає як трикутник, утворений стрілками з цифрою всередині. Під 

трикутником разом із цифрою, або замість цифри, може бути вказаний 

літерний код пластику. Будь-яка пляшка містить одне з цих позначень. 

Отже, маркування пластику - це "паспорт" матеріалу. Воно дає 

зрозуміти, який саме тип пластику перед нами і що з ним далі робити, як його 

можна (або не можна) переробити. Якщо немає маркування – пластик 

"депортується" на високотемпературне спалювання. По можливості необхідно 

відмовлятись від таких неліквідних пластикових виробів, щоб знижувати їхнє 

споживання і давати зрозуміти виробникам, що ми хочемо більш 

відповідальну упаковку. 

Зазвичай маркування розміщене на дні пляшки або на задній етикетці 

упаковки. Типів упаковки ( відповідно й маркувань) є більше 40, але ми 

ознайомимося з 7 основними, щоб було простіше запам’ятати.   
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Пропоную переглянути відео "Маркування пластику"" за QR-посиланням з подальшим його 

обговоренням з учнями 
 

    або      

 

Підведемо підсумки. 

Найпростіше працювати з пластиком типу 1 та 2. 

 -  це тип пластику PET(E). Більшість пляшок для напоїв, деяка побутова хімія та 

одноразова упаковка - це все РЕТ. Нормальний пластик, але переробляється 

лише у вигляді пляшок. Усі одноразові контейнери, лотки для їжі тощо - йдуть 
на високотемпературне спалювання в кращому випадку, у гіршому - опиняються 

на звалищі. Старайтесь по можливості брати їжу у свою тару і не 

використовувати їх. 
 - тип пластику HDPE. Побутова хімія, деякі пакети, кришечки на пляшках, 

пластикова упаковка з-під ліків - це матеріал 2. Переробляється. 

 

Більш проблемне маркування: 

  - матеріал LDPE. Це всі наші кульки, пакети-маєчки, упаковки, які тягнуться 

(наприклад, з-під ватних дисків). Деякі туби для кремів також можуть бути 
LDPE. Також це матеріал, який наноситься тонким шаром на внутрішню стінку 

одноразового (умовно паперового) горнятка.  В Україні переробляється у вигляді 

кульків і плівок, а також туб з-під крему. 

38



 - РР. Поліпропілен. Переважно побутова хімія і харчова упаковка, дитячі 

іграшки, побутові товари (відра, тазики тощо). Переробляється, але лише 
щільний габаритний пластик, наприклад, тази, пластикові меблі тощо. 

 - PS. Полістирол. Дешевий, умовно безпечний пластик. В Україні переробка не 

знайдена. Багато виробників часто використовують його через дешевизну  як 
матеріал для одноразової тари - лотків для їжі, одноразового посуду - ложок, 

виделок тощо. Категорично не можна допускати контакту з гарячим. Варто 

максимально уникати в побуті. 

 Проблемний пластик: 
 - PVC, полівінілхлорид. М’який пластик, з нього часто роблять папки, шланги, 
банер. В побуті - клейонка на стіл. Неякісні дитячі іграшки також можуть бути 

виготовлені з PVC. Цей пластик містить у складі хлор, тому є досить токсичним 

для людей. Категорично не можна спалювати відкритим способом. Коли такі 

пластики горять на звалищі - виділяються діоксини, стійкі небезпечні сполуки, 
призводять до захворювань дихальних шляхів, можуть спровокувати ракові 

захворювання. 
 Не переробляється. Старайтесь уникати. 

 - Other. Означає "інший пластик", або "змішаний пластик". Тобто 
невідомо, який саме тип пластику може ховатись за цим, або ж упаковка 

комбінована, змішана. Переважно так маркуються товари з Азії - Кореї, Японії, 

Китаю. При контакті з гарячими рідинами може вивільнювати бісфенол А – 

відому речовину, яка знищує вашу ендокринну систему. Цей тип пластика не 
піддається переробці. 

Отже, перед тим, як купляти що-небудь у будь-якій пластиковій упаковці, 

подумайте двічі. Екологи радять всім покупцям уважно дивитися на склад 

упаковки. Адже, на ній має бути зазначено код маркування, тип матеріалу з 

якого він виготовлений. Має бути також вказано загальна кількість даного 

матеріалу та кількість матеріалу, яка переробляється. Обов’язковим є – 

вказування, при якій температурі можна використовувати цей чи інший 

пластик. 

Запам’ятайте! Дуже часто пластик з найнижчою шкідливістю при 

взаємодії з гарячою водою може стати небезпечним і отруйним. Ваше здоров’я 

у ваших руках! А ще, розбираючись у маркуванні, можемо робити більш 

свідомий вибір, обирати відповідальну упаковку і стимулювати виробників 

відмовлятись від дешевих неякісних варіантів. 

Завдання для учнів: 

(Ділимо учнів на 2 групи). 

Перед вами розкладені пластикові речі. Ваше завдання: вибрати для себе, 

з допомогою підказки з маркування пластику, 

І варіант: 

1 група - найбільш шкідливі вироби; 

2 група - найменш шкідливі вироби. 

ІІ варіант: 

1 група - речі, які переробляються; 

2 група - речі, які не переробляються. 

ІІІ варіант: запропонувати ідеї для повторного використання пластикової 

речі 

Домашнє завдання:  

Творче завдання* 
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Майже щодня ми викидаємо пластикові речі. Але багато чого з цього 

сміття може отримати нове застосування. Красиві і практичні речі можна 

створити майже з нічого. 

Пластикові речі знайдуться в будь-якому будинку, найчастіше вони 

накопичуються як даремний непотріб. Але ніколи не пізно подарувати їм 

друге життя. Не бійтеся фантазувати і придумувати власні вироби та 

втілювати в життя найсміливіші ідеї. Отже, на наступне заняття чекаю на ваші 

креативні вироби. 

(Проведення інструктажу щодо безпечного користування ножицями). 

*Можна дати завдання виготовити годівничку (молодші учні разом з 

батьками) з пластикової пляшки або виготовити її разом з учнями на занятті. 

*Поділися з батьками знаннями, одержаними на уроці. Вислухай їхню 

думку. Запропонуй їм на тиждень відмовитися від поліетиленових пакетів. 
 

Додаток.  

Двадцять фактів про пластик, які допоможуть задуматися про 

доцільність такого широкого застосування цього матеріалу. 

1. Пластик починає розкладатися тільки через 450 років, а повністю 

процес завершується ще через 50-80 років. При існуючих темпах виробництва 

пластмасових виробів, Земля покриється пластиком ще до того, як перші 

пластикові предмети почнуть розкладатися. 

2. З 1976 року по 2006 рік споживання бутильованої води в США на одну 

людину виросло з 6 літрів до 107 літрів. 

3. Пластикові пляшки складають 40% всіх пластикових відходів. 

4. В середньому, 90% від вартості бутильованої води становить вартість 

пластикової пляшки. 

5. В середньому, кожен житель розвиненої країни купує не менше 150 

пластикових пляшок води на рік, не звертаючи уваги на альтернативу. 

6. Для виробництва мільярда пластикових пляшок потрібно 571 барелів 

нафти. 

7. Для виробництва чоловічого піджака потрібно всього 25 перероблених 

пластикових пляшок. 

8. У Європі переробляється усього 2,5% від загальної маси пластика. 

9. Щорічно в океан потрапляє близько 150 тонн пластикового сміття, в 

тому числі упаковок, пляшок і рибацьких сіток 

10. Кількість тварин, що гинуть в океані через пластикові відходи, 

обчислюється мільйонами в рік. 

11. У океанах утворюються великі сміттєві плями або острови. В даний 

час таких плям п'ять: по два в Тихому та Атлантичному океані і одна в 

Індійському. 

12. Щорічно в світі виробляється понад 13 мільярдів пластикових 

пляшок. 

13. Найбільшу активність в переробці пластику виявляють США. В 

останні кілька років обсяг переробленого пластику збільшився втричі, і ця 

цифра продовжує зростати. 

14. У США переробляється 27% споживаного в країні пластику, але це 

найвищий показник в світі. 
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15. Енергії від однієї переробленої пластикової пляшки вистачить для 

того, щоб 60-ватна лампочка могла світити 6 годин. 

16. Повторне використання пластмаси може заощадити до 2/3 необхідної 

енергії для того, щоб виробляти пластмасу з сировини. 

17. Чотири з п'яти пляшок в США зроблені з пластику. В інших країнах 

показник значно вищий. 

18. Близько 90% споживачів повторно використовують поліетиленові 

пакети, в основному, в якості мішків для сміття. 

19. Зберігання та відвантаження води в пластикових пляшках є 

найпопулярнішим, але найменш енергозберігаючим методом в світі. 

20. У ряді держав використання пластикових пляшок заборонено. 

Зокрема, це Австралія, Австрія, Бангладеш, Ірландія і Китай. 

 

Виховна година на тему: "Сортуй сміття правильно!" 

Мета: сприяти розширенню знань учнів про способи переробки та 

вторинне використання побутових відходів, розвивати в учнів комунікативну 

культуру, виховувати бережливе ставлення до довкілля. 

Наочність та обладнання: картки, малюнки на паперовій основі, 

презентація "Друге життя побутових відходів", QR-картки 

Хід заняття 

1. Організаційний етап 

Вчитель: Сьогодні на виховній годині ми поговоримо про відходи, як 

правильно їх збирати, переробляти, а також дізнаємося, що можна виготовити 

з побутових відходів. 

2. Орієнтовно-мотиваційний етап 

Вчитель: А почнемо ми з того, що подивимося, скільки всього ми 

викидаємо у відро для сміття протягом дня. Для цього зіграємо у гру 

"Сьогодні я викинув…". 

Правила гри: 

На дошці зображене відро для сміття. По черзі кожен учень називає те, 

що він викинув учора чи сьогодні у відро для сміття, вчитель "заповнює" відро 

(записує все, що називають учні). 

Вчитель: Добре, подивіться тепер на наше відро для сміття, воно у нас 

заповнилося повністю. Все, що ми з вами викидаємо - це побутові відходи 

(одноразові горнятка, шкірка від бананів і мандаринів, листочки, пакети…). 

Сьогодні в сміттєпроводи і на звалища потрапляє велика кількість (понад 10 

млн. тонн) відходів на рік, в той час, як наша країна щороку імпортує сотні 

тисяч тонн сміття у відсортованому або частково переробленому вигляді. За 

офіційними даними, лише за п'ять місяців 2021 року Україна імпортувала 

майже 135 тис тонн макулатури, 22 тис тонн відходів пластмаси та понад 5 

тис. тонн склобою, в грошовому вимірі - це майже 1,2 млрд. грн.  

Утім, переробка сміття може бути прибутковим бізнесом, який не лише 

приноситиме гроші, а й зберігатиме природні ресурси. 

 

3. Пізнавальний етап 

3.1. Бесіда "Роздільний збір побутових відходів" 
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Вчитель: Побутове сміття - предмети або товари, що втратили споживчі 

властивості, найбільша частина відходів споживання. Кожен із нас постійно 

викидає сміття, але чи правильно ми це робимо? 

Кожен з нас, напевно, не раз чув про сортування відходів або сміття.  

Учень: Сортування сміття – це збирання сміття і розділення його на різні 

групи для переробки відходів. У нашій школі ми збираємо макулатуру, 

батарейки, ПЕТ-пляшки, пластикові кришечки, скло. 

— А зараз давайте трохи пограємось! 

 

3.2. Гра "Відходи" 

Поділити учнів на три групи, кожна група має сісти за окремий стіл. 

— Зараз кожен стіл стає сортувальною станцією. На ваш стіл 

потрапляють картки. 

Роздати учням виготовлені  картки "Відходи". 

 — Не поспішайте їх сортувати. Є одне правило. До вас на сортувальну 

станцію відходи привозить ось такий сміттєвоз.  

Показати роздруковану картинку сміттєвозу. 

— Ця машина не просто перевозить відходи. Вона їх пресує, стискає, щоб 

зменшити їх об’єм. 

— Тому, одержані картки ретельно перемішайте і складіть їх у вигляді 

таблиці (табло), яка складатиметься з 6 стовпців та 5 рядів (Картки 

розміщуйте щільно одна біля одної). 

У кожної групи вийде якийсь свій порядок. 

Учні розкладають картки. 

— Ось у такому вигляді відходи приїхали на станцію на звичайному 

сміттєвозі. 

І ось невдача: сміттєвоз все спресував та перемішав. Усі картки відходів, 

які опинилися в таблиці, торкаються однієї зі сторін до карток з харчовими 

відходами (всього їх 10: огризки, ошурки, шкірки від овочів та фруктів) і тепер 

всі вони занадто забруднені. 

— А як вам вже відомо, що забрати на переробку можна лише ті картки, 

що не торкаються з харчовими відходами жодною із сторін. Чи є у вас такі і 

скільки їх? 

Діти розглядають розкладену у них на столах таблицю (табло). 

З цієї розкладки вдалося "дістати" 3 позиції. 

— Комусь вдалося щось дістати для переробки? (Якщо в жодної з команд 

не вийшло, то запропонувати всім розкласти таблицю ще раз). 

Попросити кожну групу дітей зібрати картки та скласти гіркою. 

— Чи ефективно виходить? Що заважає сортувати?  

- Зрозуміло. Отже, нам треба заглянути ще далі. На сортування відходи 

приїхали у сміттєвозі. А як вони потрапили в сміттєвоз? 

Відповіді дітей (Зі сміттєвого контейнера). 

- Так. Чи можна на цьому етапі щось змінити? 

Діти відповідають. Якщо пропонують поставити багато контейнерів, 

повертати до цілі, через який вид відходів сортувальна станція не могла 

ефективно працювати? Тільки органічних, а з всім іншим (пластикові пляшки, 

скляні пляшки, металеві банки, макулатура) там справлялися. 
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То навіщо нам робити зайві дії і витрачати зайві ресурси на 

багаточисельні контейнери? 

Підвести до ідеї, що потрібно окремо збирати відходи для переробки: 

пластикові пляшки, скляні пляшки, металеві банки, макулатура та 

відокремлювати їх від відходів, що неможливо переробити. 

(У грі - це лише органіка). 

- Чудово. Спробуємо рішення з двома контейнерів. Ось вони. 

Кладемо на кожен стіл по парі контейнерів – сірий та коричневий. 

— Сірий для тих, які можна переробити, і коричневий для органічних 

відходів. 

Тепер у нас з вами є: два контейнери біля житлових будинків і 

сортувальна станція. 

Але для того, щоб відправити відходи на переробку, нам все ще не 

вистачає однієї важливої ланки. Якої? Де з'являються відходи? Звідки відходи 

беруться у баках? 

Діти відповідають. 

Звісно! Без людей, мешканців будинків, нічого не запрацює. У 

повсякденному житті від нас з вами залежить весь майбутній шлях відходів. 

А зараз давайте всі разом зіграємо ролі простих жителів. 

Нам дуже важливо запам'ятати найважливіше правило сортування: 

вторинну  сировину неможливо відправити на переробку, якщо вона 

перемішується з харчовими відходами! 

Учні, розкладіть відходи так, щоб у сірий бак потрапили відходи, які 

переробляються, а в коричневий – органічні.  

Сортуйте уважно, бо якщо сировина стикається з органічними відходами, 

то вона стає непридатною для переробки. Уявіть, якщо на газету розбити яйце, 

чи можна буде її здати в макулатуру? Ні.  

Перемагає та команда, яка назбирає більше карток. 

Перевірка: у когось потрапила органіка у сірий контейнер? 

Якщо потрапила: Так, неприємно, засмічення. На жаль, у вашому будинку 

ще не всі мешканці правильно сортують відходи. За кожну картку з 

органічними відходами, видаліть дві карточки з іншою вторинною сировиною, 

складіть в коричневий бак. 

(Вчитель ділить учнів на 2 групи. Завдання 1 групи - написати список 

органічних відходів, 2 групи - написати список неорганічних відходів). 

Вчитель: Сортування сміття робиться з метою уникнення змішування 

різних типів відходів та забруднення навколишнього середовища. Цей процес 

дозволяє подарувати відходам "друге життя", здебільшого завдяки 

вторинному його використанню та переробці. Сортування сміття допомагає 

запобігти розкладу сміття, його гниття і горіння на звалищах. Отже, 

зменшується шкідливий вплив на довкілля. 

А хто знає, на які ще групи можна поділити наше сміття? 

Учень: Все наше сміття можна розділити на кілька груп: папір, пластик, 

скло та змішане сміття. 
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Вчитель: Дуже добре! Уважно подивіться на кольори контейнерів і 

запам’ятайте, куди що класти (у оранжевий-пластик, у синій-папір, у зелений-

скло, у сірий (чорний, коричневий) -органічні відходи).  

Як правильно відсортувати сміття? Якщо мова йде про вторинну 

сировину, то тут існує 2 головних принципи сортування:  ємності для сміття 

повинні бути сухими і чистими; всю тару слід дуже щільно стискати 

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за 

видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного 

використання, для захоронення та небезпечне. Про це йдеться у статті 32 

Закону України "Про відходи", до якої був доданий відповідний пункт ще у 

2012 році. 

 

Гра "Куди це викинути?" 

Вчитель: А зараз подивимося, як добре ви запам'ятали, куди, що треба 

викидати. Для цього зіграємо у гру "Куди це викинути?" 

Правила гри: 

Учні утворюють 2 групи. Кожній групі дається конверт, у якому є картки 

з назвою різних предметів. На дошці зображено 4 контейнери для сміття. 

Учням необхідно правильно викинути сміття (розсортувати картки по 

контейнерах). Діти по черзі виходять до дошки, читають напис та кладуть у 

потрібний контейнер. 

Вчитель: Подивимося, що у вас вийшло, як ви впоралися із завданням. 

(Педагог "розбирає" сміттєві контейнери, виправляє помилки). 

3.3. Фізкультхвилинка "Прогулянка містом/селом" 

(Діти виконують рухи за текстом). 

Ми по вулиці йдемо, на якій ми живемо. 

 (усі крокують). 
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Папір, пластик й скло - ми окремо кладемо. 

 (присідають та імітують збір сміття) 

Раз в відро, а два – в корзину, дружно нахиляєм спину.  

(роблять нахили) 

Якщо дружно працювати, чистоту ми будемо мати! 

(розводять руки убік). 

3.4. Бесіда "Переробка та вторинне використання побутових 

відходів" із демонстрацією презентації "Друге життя побутових відходів" 

Вчитель: Після того як ми викинули сміття, воно йде на переробку. 

Переробка відходів – діяльність, що полягає у поводженні з відходами, з 

метою їх безпечного знищення або забезпечення повторного використання. 

(Можна використати  QR-коди з переходом на відео "Переробка паперу", 

"Переробка скла", "Переробка пластику" тощо). 

З вторинної сировини виробляється цілий ряд паперової продукції, 

насамперед, картон, туалетний папір, а також окремі види будматеріалів. 

ПЕТ-пляшки очищуються від стороннього сміття (кришки, етикетки), 

після чого миються від бруду та залишків вмісту, сортуються за кольором та 

дробляться. 

Зібрані скляні банки та пляшки перетворюють на скляний бій – так у 

виробництві називають подрібнене пакувальне скло. Скляний бій 

пропускають через магніт, щоб відокремити металеві кришки, що залишилися, 

від пляшок. Для виробництва скла використовують кварцовий пісок, соду та 

вапняк, але одну третину від загальної маси можна замінити скляним боєм, що 

економить природну сировину та енергію на виробництво. 

Те, що не проходить вторинну переробку, вирушає на утилізацію, в 

основному утилізується сміття двома способами: захоронення; спалювання; 

окрім промислової переробки люди самостійно "дарують" відходам друге 

життя у вигляді прикрас та корисних речей. 

Перед вами картинки з зображенням різних видів відходів. Зараз вашим 

завданням буде: 1 група - виписати відходи одноразового користування, а 2 

група - багаторазового користування. 

Запропонувати учням підібрати до кожної речі одноразового 

використання її багаторазовий аналог. 

4. Рефлексія 

Вчитель: Ось і добігає до кінця наше заняття, сьогодні ми з вами 

дізналися багато нового. Навчилися правильно сортувати сміття. 

На перший погляд сортування сміття здається складною справою. Але, 

якщо потренуватись та добре запам’ятати описані вище типи відходів, то 

можна легко цьому навчитися та перетворити сортування в надзвичайно 

корисну звичку! По тому, як людство ставиться до сміття, можна судити -

наскільки суспільство цивілізоване. Чим вищий щабель розвитку, тим 

гостріше постає проблема утилізації все різноманітніших відходів. 

А зараз я попрошу кожного з вас поділитися своїми враженнями від 

заняття, для цього я пропоную вам закінчити одну фразу: 

На занятті я дізнався… 

Мені дуже сподобалося… 

Після заняття я… 
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Мені не сподобалося… 

З сьогоднішнього дня я… 

Вчитель: Всім дякую за чудову роботу! 

Завдання додому. Провести однотижневий облік сміття своєї родини. 

 

Заняття на тему: "Сортуємо своє" 

Мета: вчити дітей сортувати сміття в залежності від матеріалу; 

виробляти звичку раціонально та правильно утилізувати відходи; розвивати 

мислення, мовлення, пам’ять; виховувати екосвідомість дітей, любов до 

Батьківщини. 

Наочність та обладнання: картки із зображеннями контейнерів, сміття з 

різних матеріалів. 

Хід заняття: 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

- Як називається найбільше скупчення сміття в океані? 

Діти відповідають (Велика тихоокеанська сміттєва пляма). 

Правильно, і це перша величезна проблема, пов'язана із відходами. 

- До речі, скільки всього нараховується таких сміттєвих плям? 

Діти відповідають: ( сміттєву пляму різні дослідники оцінюють від 700 

тис. до 15 млн. км
2
, тобто найменша оцінка перевершує площу України на 20 

%. 

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності 

  Кожного дня людство засмічує планету, викидаючи гори непотребу та 

сміття. Незабаром Земля опиниться на межі екологічної катастрофи, тому 

потрібно терміново щось робити, щоб уникнути лиха.  

- Поміркуйте, що кожен з нас може зробити, щоб наше місто чи село 

стало чистішим? 

Необхідно навчитися правильно сортувати сміття в залежності від 

матеріалу. Сортуючи сміття, ми даємо можливість використати повторно 

деревину, папір, скло, пластик, метал.  

ІV. Застосування знань 

Розподіл  учнів на три робочі групи, посадіть за три столи. Зайві столи 

можна розставити по периметру класу. 

Через нерозумне поводження з відходами на Землі виникає безліч 

екологічних проблем.  

А що із відходами на суші? Ми говорили про те, що звалювати все в 

 перемішку на звалищі не найкращий варіант. І ось чому: 

Органічні відходи у верхньому шарі звалища розкладаються. При цьому 

виділяється звалищний газ. Він складається з вуглекислого газу та метану. 

Метан – це один із парникових газів. В останні десятиліття клімат на 

землі змінюється, відбувається це, в тому числі, й через велику кількість 

викидів в атмосферу метану, що сприяє створенню парникового ефекту. 

Великі пластикові відходи в середовищі розпадаються на мікроскопічні 

частинки. Ці частинки - розміром менше 5 мм. 

Діти відповідають (мікропластик). 

Правильно! 
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Ми з вами вже говорили про використання  багаторазових і лише 

потрібних речей та відмова від одноразових. Це перші три пункти з "Правила 

п'яти R": 

Refuse – відмовитись від зайвого 

Reduce – зменшити кількість 

Reuse – використовувати ще раз 

Recycle – переробити 

Rot - компостувати 

Сьогодні тема нашої розмови – "Переробка відходів". 

- А що ви розумієте під "переробкою відходів"? 

Діти відповідають. 

Справді, переробка відходів ‒ це використання їх для виготовлення 

нових речей замість того, щоб наново добувати природну сировину. 

Наприклад, можна добути руду і зробити каркас велосипеда або можна 

переплавити для цього старі алюмінієві банки. До речі, на один велосипед їх 

потрібно близько 700 штук. 

В Україні переробляється лише 3% від загального обсягу. Ми щороку 

імпортуємо сотні тисяч тонн сміття у відсортованому або частково 

переробленому вигляді з інших країн. Тимчасом мільйони тонн власного 

побутового сміття щороку вивозяться на українські полігони, де воно в 

очікуванні завершення біологічного циклу пролежить сотні років. Є 

підприємства по переробці, їх в Україні понад 100, але сировини не вистачає. 

У нас потужностей більше, ніж сировини, тому, звичайно, ми змушені 

імпортувати. Україна щороку імпортує на 50 мільйонів доларів макулатури, на 

12 мільйонів доларів – полімерних матеріалів і на 1,5 мільйона доларів – 

склобою. 

Найбільше відходів – 30–50% – піддається переробці у Швеції, Данії, 

Швейцарії, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Австрії та Голландії. 

Але нічого! Впевнені, що незабаром у нашій країні ситуація з цим 

покращає! 

Перш ніж відходи потрапляють на переробні заводи, вони проходять 

довгий шлях! І ми пройдемо ним разом з вами. 

Докладніше про те, як здійснюється переробка, ми поговоримо на 

нашому 

наступному занятті. А сьогодні поговоримо більш докладно про 

сортування відходів. 

Підемо з кінця шляху процесу сортування відходів.  

● Як називаються  машини,  які забирають сміття? 
Діти відповідають. 

Правильно! Це "сміттєвози". Ці машини не просто перевозять відходи. 

Вони їх пресують, стискають, щоб зменшити обсяг. 

● А ви знаєте, куди їдуть сміттєвози після того, як забрали відходи? 
Діти відповідають (кажуть, що на завод з переробки, на звалище, ….). 

Правильна відповідь: на сортувальну станцію. 

Сортувальна станція - це такий завод, де вторинна сировина 

досортовується за видами та пресується. Досортування означає, що вторинну 

сировину остаточно поділяють за матеріалами та видами. Наприклад, окремо 
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пресують пластикові пляшки з-під води та окремо пластикові флакони з-під 

миючих засобів. Пов'язано це з тим, що зроблені вони хоч і з пластику, але з 

різних його типів, а отже, будуть перероблені за різних умов й за різної 

температури. 

Вторинну сировину пресують у великі куби. На складі сортувального 

заводу спресовані відходи накопичуються до тих пір, поки їх не стане 

достатньо, щоб відправити великими фурами на заводи з переробки. 

 

Гра "Сортувальна станція" 

А зараз давайте трохи пограємось! 

Розподіл   на три групи, кожна група має сісти за окремий стіл. 

‒ Зараз кожен стіл стає сортувальною станцією. На ваш стіл потрапляють 

картки. 

Роздати  нарізані картки "Відходи". 

‒ Не поспішайте їх сортувати. Є одне правило. До вас на сортувальну 

станцію відходи привозить сміттєвоз. 

Показати роздруковану картинку сміттєвозу. 

— Ця машина не просто перевозить відходи. Вона їх пресує, стискає, щоб 

зменшити обсяг. 

— Тому картки, які я роздаю, ретельно перемішайте і викладіть у 6 

стовпців, 5 рядків, у кожної групи вийде якийсь свій порядок. Розкладають. 

— Ось у такому вигляді відходи приїхали на станцію на звичайному 

сміттєвозі. 

І ось невдача: сміттєвоз спресував все упереміш. Усі картки відходів, які 

опинилися в таблиці, стикаються однією зі сторін з харчовими відходами 

(огризки, очищення, знайдіть все, всього їх 10) і тепер вони занадто 

забруднені. 

— А ви вже знаєте, що забрати на переробку можна тільки те, що не 

стикається в таблиці з харчовими відходами однією з сторін. Є у вас такі і 

скільки їх? 

Діти розглядають розкладені у них на столах таблиці. З цієї розкладки 

вдалося "дістати" 3 позиції. 

‒ Комусь вдалося щось дістати для переробки? (Якщо в жодної з команд 

не вийшло, то запропонувати всім розкласти таблицю ще раз). 

Попросити кожну групу зібрати картки та скласти всі разом. 

‒ Ефективно виходить? Що заважає сортувати? 

‒ Зрозуміло. Отже, нам треба зазирнути ще далі. На сортування відходи 

приїхали у сміттєвозі. А в сміттєвоз вони як потрапили? 

Відповіді дітей (Зі сміттєвого контейнера). 

‒ Так. А чи можна на цьому етапі щось змінити? 

Діти відповідають.  

Через який вид відходів сортувальна станція не могла ефективно 

працювати? Тільки органічні, а з усім іншим (пластикові пляшки, скляні 

пляшки, металеві банки, макулатура) там справлялися. То навіщо нам робити 

зайві дії та витрачати зайві ресурси на численні контейнери? 
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(Підвести до думки, що потрібно окремо збирати відходи для переробки: 

пластикові пляшки, скляні пляшки, металеві банки, макулатура та 

відокремлювати їх від неперероблених відходів (у грі це лише органіка). 

‒ Чудово. Спробуємо рішення із контейнерами. Ось вони. 

На кожен стіл поставити контейнери  

.  

Контейнери розташовані в спеціальному місці - на майданчику. Тепер у 

нас з вами є контейнери. Але для того, щоб відправити відходи на переробку, 

нам все ще не вистачає однієї важливої ланки. Якої? Де з'являються відходи? 

Звідки відходи беруться у баках? 

Діти відповідають. 

Звісно! Без людей, мешканців будинків, нічого не запрацює. У 

звичайному житті від нас з вами залежить весь майбутній шлях відходів. 

Давайте пройдемо тепер разом весь цей шлях. Зіграємо ролі простих 

мешканців. 

Нам дуже важливо запам'ятати найважливіше правило сортування: 

вторинну сировинну неможливо відправити на переробку, якщо воно 

перемішується з харчовими відходами. 

Розкладіть відходи  по баках. Сортуйте уважно, тому що, якщо сировина 

стикається з органічними відходами, вона буде непридатною до переробки. 

Перемагає та команда, яка посортує правильно. 

Перевірка: у когось потрапила органіка в синій контейнер? 

Якщо потрапила: Так, неприємно, засмічення. Прикро, у вашому домі ще 

не всі жителі сортують відходи. За кожну картку органічних відходів, видаліть 

дві карточки вторинної сировини, складіть їх у  бік. Діти, ми з вами зрозуміли, 

що дуже важливо розділяти відходи. 

Давайте тепер розберемося докладніше з тими відходами, які ми розклали 

по баках. Перед тим як віднести вторинну сировину, її потрібно правильно 

підготувати! 

Вдома, у школі або на роботі можна організувати  ємності для збору 

відходів – це можуть бути коробки або будь-які інші зручні ємності. Відходи 

для переробки потрібно підготувати: сполоснути та висушити ємності, зім'яти 

об'ємні коробки та пляшки. Етикетки та кільця з пляшок знімати не 

обов'язково. Так вони займатимуть менше місця при транспортуванні, а 

значить, в одну фуру може поміститися набагато більше відходів. 

Говорячи про роздільний збір, ми обов'язково маємо обговорити з вами 

небезпечні відходи! 
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Як ви вважаєте, що таке "небезпечні відходи"? 

Діти відповідають. Батарейки, градусники, акумулятори, прострочені 

ліки, шини, розчинники та фарби, техніка - все це небезпечні відходи. 

Ці відходи не можна викидати разом з рештою відходів, інакше 

небезпечні речовини, що містяться в них – ртуть, свинець, нікель, кадмій, луги 

– потрапляють у навколишнє середовище. У дворах спеціальних контейнерів

немає, тому небезпечні відходи треба везти в спеціальні пункти прийому. 

Вправа "Так" або "Ні" 

Чесно відповісти на запитання нижче, і ти дізнаєшся, що ще можна 

змінити, щоб твій екослід став меншим. 

Ти вимикаєш світло, коли виходиш з кімнати? 

"Так" або "Ні" 

Виймаєш зарядку від телефону з розетки, коли телефон уже заряджений? 

"Так" або "Ні" 

Ти вимикаєш комп'ютер та телевізор, коли ними не користуєшся? 

"Так" або  "Ні" 

Ти вимикаєш кран, коли чистиш зуби? 

"Так" або "Ні" 

Ти вимикаєш кран, коли намилюєш посуд? 

"Так" або "Ні" 

Ти проводиш у душі менше 20 хвилин? 

"Так" або "Ні" 

Ти сортуєш сміття? 

"Так" або  "Ні" 

Ти збираєш батарейки та віддаєш їх на переробку? 

"Так" або  "Ні" 

Ти посадив хоча б одне дерево? 

"Так" або  "Ні"   

Ти ходиш у магазин зі своєю екоторбою? 

"Так" або "Ні" 

Ти використовуєш для пиття води багаторазові пляшки (екопляшки)? 

"Так"  або "Ні" 

Ти віддаєш непотрібні тобі речі іншим людям, кому вони можуть стати в 

нагоді, замість того, щоб відправити їх у смітник? 

"Так" або "Ні" 

Ти купуєш у магазині тільки ті речі, що тобі справді потрібні? 

"Так" або "Ні" 

Ти вибираєш у магазині ті продукти та речі, що зроблено недалеко від 

твого населеного пункту? 

"Так" або  "Ні" 

Порахуйте кількість "так" і "ні". Все, де ви написали "ні" - це ваша зона 

зростання, що дозволяє скоротити ваш особистий екослід. 
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VI. Підсумок заняття 

Рефлексія 

На занятті… 

1. Я дізнався.... 

2. Я зрозумів… 

3. Мені сподобалось… 

4. Мені не сподобалось... 

5. Я навчився… 

6. Мене зацікавило… 

7. Я відчував труднощі… 

8. Я не вмів, а тепер умію… 

9. Мене надихнуло на... 

 

 

 

 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-pravilno-sortuvati-smitta-

207515.html 
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Заняття на тему: "Стиль життя" 

 

Мета: виховання майбутнього покоління з чіткою позицією щодо 

необхідності сортування твердих побутових відходів та формування культури 

роздільного збору задля вирішення проблеми накопичення сміття, шляхом 

часткового його використання у якості вторинної сировини та як наслідок  - 

покращення екологічного стану регіону. 

Населення Землі налічує понад 7 мільярдів людей, а також багато тварин і 

рослин. З огляду на зростання забруднення навколишнього середовища, світ 

скоро стане планетою, яка втрачає свої життєво важливі ознаки. 

Дискусія 

- Чого ти найбільше боїшся? 
- Чи ти любиш те, чим займаєшся? 
- Від чого залежить твоє здоров`я? 
- Чи подобається тобі відпочивати, де багато побутового сміття? 
- Як часто ти прибираєш місце, де відпочиваєш? 
- Куди ви відносите  побутове сміття, яке накопичується у Вас вдома? 
- Чи сортує Ваша сім’я?  
Часто ми чуємо такі слова "Навіщо? Адже від мене нічого не залежить"? 

(Чи може щось змінити одна людина?). 

Робота в групах "Життєвий цикл предмету" 

- Учасники об’єднуються у 4 групи.  
Тренер дає 1-й групі – скляну пляшку, 2-й групі – паперовий 

зошит, 3-й групі – пет-пляшку, 4-й групі – тетрапак. Кожна група має 

описати життєвий цикл свого предмету. З двома варіантами розвитку подій: 

● Якщо предмет потрапить на сміттєзвалище 
● Якщо предмет потрапить на переробку 

Бесіда 

● Від чого можна відмовитись у вашому житті? 
● Чим можна скористатися повторно? 
● Які речі, що не переробляються, можна замінити на екологічніші 

альтернативи? 
● Перегляд відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjac1pmyY6s 

https://www.youtube.com/watch?v=NwipKemj3-M 

https://www.youtube.com/watch?v=91OM9aZLxyg&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=7mI0ZhcdK1w 

"Що може один? Любити. Що може один? Сад посадити. Що може один? 

Світ змінити". Так, одна людина - це замало, але якщо бути прикладом і 

розповідати людям навколо про славну ідею, як жити екологічно, то 

незабаром приєднаються й інші. Ви, Він, Вона, Вони – ми зможемо змінити 

світ на краще! 

В Україні тисячі звалищ, які засмічують природу. Крім того, у нас багато 

заводів, де можна переробляти більшість сміття, але бракує сировини. Якщо 

українці почнуть сортувати сміття, то виграють усі: ми отримаємо чисту 

країну, а також зробимо внесок у її економічний розвиток.   

Крок 1. Усвідомити 
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Перший крок – це усвідомлення того, навіщо сортувати сміття. Для цього 

потрібні сильні аргументи. Наприклад, права людей (бо сміття потрапляє 

комусь під вікна) і права тварин (вони часто плутають сміття з їжею, 

труяться). Ще одним аргументом може бути економіка України. У країні 

безліч заводів, які можуть переробляти скло, папір, пластик, полімери. Зараз 

там переробляють сміття з інших країн, адже легше купити вторсировину 

закордоном, де є культура сортування. 

  
Крок 2. Підготувати сміття  

Усе необхідно мити! Вторсировину готують до здачі. Сміття, яке здають, 

не одразу вивозять на сортувальну станцію – його треба зібрати. Уявіть, що ви 

маєте впродовж тижня "пожити" із цим сміттям, що складається з паперу, 

скла, металу, пластику. Тому воно має бути чистим. 

    
Крок 3. Організувати простір для сортування сміття вдома 

Організувати простір для сортування сміття вдома нескладно. Для цього 

потрібні дві коробки і три пакети. До однієї коробки можна складати 

вторсировину, яка сортується й переробляється, до іншої – пакування, яке не 

переробляється (його утилізують окремо). До пакетів – окремо папір, фольгу 

та кришечки. Усе це займає не більш як півтора метра площі. 
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Крок 4. Відвезти сміття на станцію сортування 

Щойно у вас накопичився певний обсяг вторсировини, їдьте на станцію 

сортування.  

 
Крок 5. Правильно сортувати сміття 

На станції вам допоможуть правильно розсортувати вторсировину. 

Умовно все можна розділити на чотири різновиди матеріалів: папір, скло, 

метал, пластик. Саме із цього виготовляють пакування. Хоча буває й 

пакування комбіноване – його сортують окремо. Наприклад, тетрапак, бо там є 

й папір, і пластик. До речі, пластик також потім розділяють у різні контейнери 

залежно від маркування; скло – залежно від кольору тощо. 

     
Крок 6. Сміття, яке не переробляють 
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Є велика кількість різного пластику, який не переробляють. І не купувати 

товари в таких обгортках також неможливо, бо зазвичай це улюблені продукти 

(печиво, морозиво, паста, цукор тощо), які пакують саме так. Ці пакети з 

поліпропілену знищують з допомогою високотемпературної утилізації. Така 

тара не містить хлору, тож її можна спалювати, а з цього отримувати енергію.  

    
Крок 7. Органічні відходи 

Органічне сміття теж приймають. Ця послуга також є платною. На станції 

можна придбати відро з кришкою, у якому потім компостувати харчові 

відходи. Повну тару приносять на станцію, де сміття утилізують, а людині 

видають нове чисте відро. Таке сміття збирають упродовж тижня за певними 

правилами. Сюди не можна викидати рідкі відходи та сміття тваринного 

походження (кістки, шкурки). Також сюди не можна викидати пакування, 

наприклад, пакети з чаєм. У цьому разі заварку й пакетики викидають окремо. 

 

 
 

 

Крок  8. Старі гаджети 

На станцію можна здавати старі гаджети. Є компанії, які приймають такі 

відходи: вилучають плати й цінні рідкісні метали, а пластик віддають на 

утилізацію. Батарейки відправляють на переробний завод до Румунії. В 

Україні заводу з переробки батарейок немає. 
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Крок 9. Одяг та взуття 

Старий одяг і взуття на станції не збирають. Те, що можна ще одягати, 

рекомендують здавати до благодійних організацій. Безнадійні речі не 

переробляються. Проте їх можна віддати на високотемпературну утилізацію 

(ця послуга є платною). 

 
Крок 10. Апсайклінг 

Деякі речі приймають на апсайклінг (коли зі старих речей створюють 

щось нове). 
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Заняття на тему: "Велика шкода від маленької батарейки" 

Мета: 

●  розширити знання учнів про будову та склад батарейок, їхній вплив на 

людину та навколишнє середовище, показати необхідність в їх утилізації;  

● розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість та бережливе 

ставлення до навколишнього середовища; 

● виховувати екологічно свідому молодь та формувати  її екологічну 

культуру, наполегливість та почуття відповідальності за свої вчинки. 

Обладнання та наочність: ноутбук, QR-коди з переходом на відео-

ролики для заняття, картки із зображенням небезпечних відходів, батарейки. 

Хід заняття 

1. Організаційний етап 

Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про відходи, 

зокрема, про такі, які є найбільш шкідливими не лише для довкілля, але й для 

здоров’я людини.  

2. Орієнтовно-мотиваційний етап 

Прослухайте аудіо-казку про батарейку (автор Б.Красавцев). 

 
Що потрібно робити з батарейками, коли вони вже вийшли з ладу? Куди 

їх можна відносити? 

Чи шкідливі батарейки, коли вони в пульті чи ноутбуці? 

Коли батарейки стають небезпечними? 

Як вони можуть забруднити довкілля і вплинути на здоров’я людей? 

3. Основна частина заняття 

А зараз давайте разом виконаємо вправу "Асоціативний кущ" на тему: 

"Батарейка".  

Молодці! Всі ви дуже добре справилися з поставленим завданням.  
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Інформаційне повідомлення. 

На сьогодні батарейки інтенсивно використовують як джерела 

електроенергії, бо вони помітно полегшують наше життя. Завдяки сучасним 

технологіям створюються нові види елементів живлення, які підтримують 

роботу ноутбуків, відеокамер, телефонів: речей, без яких не можливо уявити 

сучасний світ. Не можна також недооцінювати їхню користь у галузі 

медицини, науки та техніки. Але рано чи пізно кожна батарейка виходить з 

придатності і її потрібно викидати. Якщо люди викидають батарейки у відро 

для сміття, то, як наслідок, вони потрапляють на звалища. І так як полігони 

для захоронення відходів не оснащені захистом фільтрації від шкідливих 

домішок і важких металів, тому всі ці супер-шкідливі речовини потрапляють у 

ґрунтові води.  

За даними вчених з Агентства з охорони навколишнього середовища 

США на частку батарейок припадає понад 50% токсичних викидів з усіх 

побутових відходів. При цьому батарейки становлять 0,25% від усіх викидів. 

У складі використаних батарейок міститься ртуть, кадмій, магній, свинець, 

нікель, цинк. А між тим, шкідливі речовини, які містяться в використаних 

батарейках, потрапляючи в організм людини (а це відбувається обов'язково), 

накопичуються в ньому, тому навіть невелика їх кількість говорить про 

небезпеку. Наприклад, кадмій вражає роботу кожного органу в організмі, 

блокує роботу ферментів, здатний спровокувати рак легенів.  

Слід додати, що одна лише батарейка забруднює шкідливими компонентами 

близько 400 літрів води і 20 квадратних метрів ґрунту. 

Щорічно на ринку Європейського Союзу створюється більше 160 000 

батарейок для побутового використання. Більше 45 % з них виявляються на 

міських звалищах. В Європі існує всього два заводи, які здатні переробляти 

батарейки. Це відбувається через високу вартість їх переробки. Саме тому 

більшу частину з них відправляють на безпечне захоронення. 

Вчитель. А зараз, давайте, трішки пограємося. 

 

Гра "Будиночок для батарейок" 

Вчитель ділить учнів на 2 групи і показує малюнок, на якому зображені 

різні види батарейок. Розказує, що кожна батарейка "живе у власному 

будиночку" (в тій речі, яку вона живить). Завданням для кожної з груп: 

протягом 2-х хвилин написати якомога більше речей вдома, які працюють на 

батарейках. Виграє група, яка напише більше правильних відповідей.  

Учитель: Як ви бачите, речей є дуже багато і всі вони нам необхідні. Як 

ви вважаєте, чи можна зменшити шкоду батарейки на навколишнє 

середовище? (вислухати думки учнів). 

Способи запобігти екологічній катастрофі є. Як один із прикладів - 

купувати батарейки, які можна заряджати. До того ж, існують батарейки, до 

складу яких не входять ртуть і кадмій, а значить, шкода від батарейок для 

навколишнього середовища істотно знижується. А краще взагалі відмовитися 

від тієї техніки, яка працює на батарейках. Варто зробити вибір на користь 

приладів, що працюють від мережі, на ручному заводі або від альтернативних 

джерел. 
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Щорічно жителі Європейського Союзу споживають 160 тисяч батарейок 

для побутового застосування. У всіх країнах Євросоюзу, а також у 

Сполучених Штатах Америки і в Канаді розташована величезна кількість 

пунктів прийому відпрацьованих батарейок. У Нью-Йорку є закон, який 

забороняє викидати відпрацьовані елементи живлення в сміття. 

В Європі відсоток на утилізацію включений у вартість батарейки, а 

покупець, який здав її, отримує знижку на нову. Знаючи про величезну шкоду 

від батарейок для навколишнього середовища, японці просто збирають ці 

джерела живлення і зберігають їх до тих пір, поки не з’явиться оптимальна 

технологія їх переробки. 

Українські волонтери, які збирають відпрацьовані батарейки, б’ють на 

сполох: вони накопичили понад 50 тонн елементів живлення, однак єдине 

підприємство яке переробляло їх в Україні, відмовилося від цього, а імпортери 

батарейок не поспішають оплачувати їхню переробку в ЄС.  

Між тим, експерти радять українцям будь-що збирати батарейки і не 

викидати їх на звалище, бо саме вони є найтоксичнішим елементом 

побутового сміття, який вкрай небажано повертати у довкілля. 

Ртуть, свинець, кадмій, літій, кислоти та лужні сполуки – ці речовини 

виділяються зі вживаних батарейок і отруюють ґрунт, річки й підземні води. 

Зрештою, вони потрапляють до продуктів харчування, якщо їх викинути на 

звичайне звалище. Ця проблема давно відома науковцям, більше того, у 

Євросоюзі створена ціла система поводження з відпрацьованими батарейками. 

Утім, в Україні це питання навіть не врегульоване у законодавстві, стверджує 

група волонтерів громадського проекту "Батарейки, здавайтеся!". 

Шість років тому ці волонтери, переважно представники ІТ-бізнесу, 

почали створювати всеукраїнську мережу збирання на переробку вживаних 

батарейок. Нині вона нараховує півтори тисячі точок для прийому 

використаних елементів живлення, а самих старих батарейок організація 

зібрала понад 50 тонн. Чи не найбільший склад, у Києві, налічує 14 тонн таких 

відходів. 

Отже, як ви бачите, проблема з батарейками наразі стоїть дуже гостро.  

 

Як же правильно їх утилізувати? 

В черговий раз змінюючи батарейки в плеєрі, пульті або іграшці, не 

поспішайте до сміттєвого відра. Загорніть елементи живлення в папір і 

обов’язково покладіть їх в пакет, знайдіть пункт прийому і неодмінно 

приносьте їх туди. 

 

Робота в малих групах з інтернет-ресурсами  

Завдання: за допомогою інтернет-ресурсів спробуйте знайти відповідь на 

питання: "Що спільного між батарейкою і слоном"? (учні мають знайти 

повідомлення про гігантського слона в лондонському зоопарку, який 

виготовлений з 20000 батарейок. Запитайте в дітей, чи звернули вони увагу, 

чому саме з такої кількості виготовлена дана скульптура і для чого вона 

взагалі?).  

 

4. Узагальнення знань 
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Перегляд відео-ролик про те, чому не можна викидати батарейку. 

 

 
 

Мультфільм для молодших "Фіксики" (Батарейка). 
 

Перегляньте відео та дайте відповідь на питання: "Чому не можна 

викидати батарейки? В чому їх небезпека?" 

Задача. Хлопчик назбирав 50 штук батарейок, які відніс в пункт прийому. 

Порахуйте, яку кількість води та площу грунту він врятував своїм вчинком? 

Як ви це визначили? (Довідка. Одна батарейка забруднює токсичними 

речовинами 20м 
2
 ґрунту та 400л води). 

 

5. Домашнє завдання 

Разом з батьками виготовити ємність для збору використаних батарейок 

та гарно їх оформити. Знайти пункти прийому використаних батарейок та 

розпочати їх збір вдома. Розробити пам’ятку для однокласників про те, як 

продовжити життя батарейки. 

Щоб дізнатися, де здати батарейки поблизу вашого населеного пункту, 

можна також скористатися інтерактивною мапою "Куди здати відходи". На 

мапі можна знайти пункти приймання батарейок, ртутьвмісних ламп, 

макулатури та інших відходів. Нагадаємо, що в Україні у 2020 році завдяки 

зусиллям громадської організації "Батарейки, здавайтеся!" вдалося вивезти на 

переробку 140 тонн батарейок – близько 7 млн. штук. 

 

Додаток 

18 відходів, які не можна викидати на смітник 

Бажаючи створити сучасну галузь поводження зі сміттям, українцям 

необхідно роздільно збирати, перш за все, небезпечні побутові відходи, які 

катастрофічно забруднюють довкілля та погіршують здоров’я нації. 

Не кидати у відро зі сміттям, а передавати спеціалізованим підприємствам на 

утилізацію необхідно принаймні 18 предметів:  

1. Батарейки містять важкі метали, кислоти, луги, які потрапляючи у 

воду або ґрунт завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу. Так, 

одна пальчикова батарейка забруднює 400 л. води, якої вистачить одній 

людині на 9 місяців, та 20 кв. м. ґрунту, на якому, приміром, у лісі може рости 

2 дерева, жити два кроти, один їжак і декілька тисяч дощових черв’яків. При 

цьому свинець, кадмій та ртуть, які містяться у батарейках, викликають важкі 

захворювання мозку, нервові розлади, провокують рак, погіршують зір, слух, 
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викликають порушення опорно-рухової системи та захворювання дихальних 

шляхів. Розряджені акумуляторні батарейки необхідно викидати у 

спеціальний контейнер, який сьогодні встановлюють навіть у невеликих 

містах. Лужні батарейки краще відправити до найближчого звалища 

небезпечних побутових відходів. 

2. Люмінесцентні лампи, зважаючи на вміст у них ртуті, належать до 

надзвичайно небезпечних відходів. Один грам цієї речовини здатний 

забруднити понад 3 300 000 куб. м повітря. При цьому у кожній лампі 

міститься приблизно 4 мл ртуті. Потрапляючи в організм людини ця речовина 

сильно вражає нервову систему, нирки, печінку. 

Відпрацьовані ртутні лампи можна здати за певну плату окремим 

підприємствам. Примітно, що більшість світлодіодних лампочок, згідно з 

інформацією на упаковці, безпечні і піддаються переробці. 

3. Скляні градусники, які також містять смертельно небезпечну для 

здоров’я ртуть, приймають за певну плату на утилізацію спеціалізовані 

підприємства. Примітно, що термометри радянського взірця мають до 500 мг 

ртуті. 

4. Невикористані ліки або ліки з вичерпаним терміном, які містять 

потужні хімікати, можуть забруднити ґрунт, воду або ж повітря. Утилізацією 

такого типу сміття займаються певні організації або власне аптеки. 

5. Побутова електроніка містить небезпечні речовини, серед яких ртуть, 

свинець, кадмій, вогнестійкі добавки берилію і брому. Переробкою цифрових 

камер, комп'ютерів, телевізорів, принтерів, iPod-плеєрів, мобільних телефонів 

та зарядних пристроїв, DVD, CD, картриджів від принтерів та інших 

електронних відходів займаються певні організації або компанії-виробники у 

рамках програми повернення відходів. 

6. Побутова техніка (холодильники, кондиціонери і т.д.), до складу якої 

входять охолоджувачі, утеплювачі та інші речовини, які завдають непоправної 

шкоди довкіллю, необхідно здавати на утилізацію до спеціалізованих  

організацій. 

7. Невикористані феєрверки або те, що від них залишилося, ні в якому 

разі не можна викидати на смітник. Такі відходи можуть утилізувати 

пожежники. 

8. Порожні флакончики аерозольної фарби містять небезпечні для 

навколишнього середовища гази та хімічні рідини. Таке сміття краще здати на 

переробку - за алюмінієві і сталеві ємності деякі пункти навіть заплатять 

невелику суму, або відвезти на місцеве звалище небезпечних побутових 

відходів. 

9. Пластикові запальнички навіть з невеликою кількістю пального 

можуть легко займатися. Частково використані або бутанові запальнички 

необхідно здавати у спеціальні центри утилізації побутових відходів. 

10. Паливні та масляні фільтри, які зазвичай валяються обабіч доріг, 

краще здати на переробку. Таке сміття приймають деякі автосервісні 

підприємства, які використовують залишки масла як додаткове джерело 

енергії, а метал здають у спеціалізовані пункти прийому вторсировини. 

11. Шини, які теж завдають чимало шкоди довкіллю, теж необхідно 

здавати на переробку. 
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12. Фарби, розчинники, а також вимазані у них щітки та пензлики 

можуть стати причиною пожежі на сміттєзвалищі та потрапляння токсичних 

речовин у повітря. Такі відходи краще здати до центру переробки небезпечних 

побутових відходів. 

13. Клеї та лаки, які містять розчинники та інші токсичні речовини, не 

можна викидати на смітник у рідкому стані. Такі відходи необхідно висушити 

або віднести до центру утилізації побутових відходів. 

14. Жири та олії не варто змішувати з іншим сміттям, контакт з яким 

може призвести до утворення небезпечних речовин. Наразі існують 

підприємства, які збирають такі відходи для виробництва автомобільного 

палива, зокрема, біодизелю. 

15. Садові хімікати, викинуті у смітник або вилиті в унітаз, завдають 

непоправної шкоди довкіллю. Залишки пестицидів, гербіцидів та хімічних 

добрив краще здати у центр утилізації небезпечних побутових відходів. 

16. Побутова хімія, потрапляючи у стічні та ґрунтові води, забруднює 

навколишнє середовище. Такі відходи краще відвезти у центр утилізації  

небезпечних побутових відходів. 

17. Косметика містить небезпечні для навколишнього середовища 

хімічні речовини. Порожні контейнери від помад і туші можна переробити у 

рамках певних програм. 

18. Поліетиленові пакети, які становлять неабияку загрозу для всього 

живого на землі та у воді, вважаються вторинною сировиною. Однак, через  

низьку рентабельність переробки поліетилену низької щільності, з якого 

зазвичай виготовляється така продукція, більшість муніципальних програм не 

береться за утилізацію таких відходів. 

 

Практичне заняття на тему: "Нове життя старих речей 

(апсайклінг)". "Виготовлення годівнички" 

Мета: навчитися перетворювати використані речі, заощаджувати власні 

кошти для виготовлення "нових речей", формувати уявлення про доцільність 

повторного використання речей, зберігати природні багатства та запобігати 

забрудненню навколишнього середовища, допомагати птахам, підгодовуючи 

їх. 

Хід заняття 

Узимку у містах і селах можна побачити багато птахів. Усі вони 

прилітають до людей у пошуках їжі. Годування птахів – заняття не тільки 

цікаве, що дозволяє спостерігати за пернатими, але і приносить величезну 

користь живій природі.  

Гасло: Допоможи птахам: навчися майструвати годівниці. Їх можна 

виготовити з різноманітних матеріалів, наприклад з пластикової пляшки, 

пакету від соку або молока. 

 

Однією з найбільш популярних і простих у виготовленні є годівниця з 

пластикової пляшки. Вона має цілий ряд переваг: 

● доступність; 

● дешевизна (адже Ви за неї не платите, вона дається "в навантаження" до 

напою); 
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● легкість у виготовленні (тонкий пластик легко різати і гнути); 

● захист корму від вітру і опадів; 

● стійкість до перепадів температури. 

Виріж на протилежних сторонах пляшки (або паку ) віконця. Гострі краї 

заклей скотчем або пластиром, щоб пташки не поранилися. Біля горлечка 

зроби отвори та протягни нитку, щоб повісити годівницю на дерево. 

Зі скляної банки 

Аналогічно, годівничку можна зробити і зі скляної банки. Щоправда, 

вирізати отвори в самій банці не потрібно. Простіше одягти на банку кришку і 

зробити отвори в кришці. Закріпити банку дещо важче, ніж просту пластикову 

пляшку, тому до цього є декілька порад. По-перше,  замість мотузок краще 

використовувати дріт, адже банка досить важка, а тим паче з їжею. По-друге, 

дно банки краще закріпити десь недалеко від стіни будинку чи стовбура 

дерева, щоб вітер не розхитував годівничку і вона не зірвалася з місця. 

Зі старого посуду 

Якщо в домі є старий посуд, який вже не використовуватимуть за 

призначенням, з нього можна зробити чудову годівничку. Тим паче, створити 

її досить легко. Якщо серед старого посуду є чашка і блюдце, то їх можна 

склеїти супер-клеєм і використовувати як годівничку. Також чашку можна 

перевернути набік, аби їжа залишалася захищеною від снігу, дощу і вітру. 

Головне, надійно прикріпити її до блюдця. Аналогічно можна 

використовувати і інший старий посуд. 

З продуктової сітки 

Сітку для годівнички можна знайти в будь-якому магазині. В такій сітці в 

магазинах найчастіше зберігають овочі та фрукти. Аби сітка стала 

годівничкою, її потрібно наповнити кормом і міцно зав’язати на вузлик. Після 

цього важливо підібрати потрібне місце для годівнички і не забуватися про 

наповнення її їжею. 

Зі шкірки апельсина 

Апельсин розрізають навпіл, м’якуш обережно вичищають ложкою. По 

центру апельсин простромлюють хрест-навхрест двома паличками. Насипають 

корм, прив’язують до паличок нитки та підвішують. Годівничка з апельсина 

готова. 

Завдання додому: дізнайся, чим полюбляють харчуватися птахи.  

Склади і запиши для них меню на тиждень. 

Пн________________________________________________________________ 

Вт________________________________________________________________ 

Ср________________________________________________________________ 

Чт________________________________________________________________ 

Пт________________________________________________________________ 

Сб________________________________________________________________ 

Нд________________________________________________________________ 

 

Заняття на тему: "Як зменшити мій негативний вплив на довкілля?" 

Мета: розповісти учням про забруднення сміттям нашої планети; 

формувати культуру чистоти та правильного поводження з відходами; 

мотивувати учнів до скорочення відходів; виховувати любов до своєї країни. 
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Тип уроку: засвоєння нових знань 

Наочність та обладнання: проектор, екран, комп’ютер 

Хід заняття 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Перегляд уривку фільму "Сміття" (qr-код). 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яку загрозу несе сміття нашій планеті. 

● Які природні ресурси потрібні людині для задоволення життєвих потреб? 
● Як людина забезпечує ці потреби? 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

 

Статистичні дані 

На дні океану лежить 14 млн. тонн пластику. Це, за "скромними 

підрахунками", в 30 разів більше, ніж на поверхні. Більшість цього пластику, 

походить від споживацьких товарів. 

Щороку у світі виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику. З них 

щонайменше 11 мільйонів потрапляють у воду, як відходи, через які 

страждають та гинуть тварини (у Шотландії у шлунку кашалота знайшли 100 

кг сміття). 

 

Що таке мікропластик? 

Звичайний пластик не розкладається в природі, він розпадається на 

крихітні частинки, які легко мігрують планетою – через повітря, воду, землю і 

навіть тварин. Наприклад, мікропластик був знайдений у снігах Арктики та у 

Маріанській западині. Шлях мікрочастинок починається зі стічних вод, що 

містять рештки пластику. Це волокна одягу після прання, рештки зубної пасти 

з "відбілюючими" частинками та синтетичних скрабів для тіла. 

Стічні води потрапляють до великих водойм, де змішуються з водою і 

розповсюджуються. Найменші частки їсть планктон, а потім все більші й 

більші істоти. З рештою, мікропластик знаходять у черв’яках, рибах, птахах та 

інших тваринах. Всі вони також можуть заплутатися в пластику. 

Інше велике джерело мікропластику – це автомобільні шини. При їзді по 

дорогах вони стираються і перетворюються на мікропластиковий пил, який 

розноситься повітрям у просторі та осідає на землі, деревах, будівлях тощо. 

Окрім того, що пластик розноситься навколо світу, він також потрапляє і 

всередину нас. Через побутову хімію та косметику, предмети особистої 

гігієни, блискітки з одягу, воду з пластикових пляшок та пластикових 

контейнерів для їжі. Потім він накопичується в організмі та викликає алергію, 

гормональні зміни та захворювання. Поки що немає інформації, чи здатні ці 

мікрочастки вражати органи. Але дослідження свідчать, що мікропластик 

може пошкоджувати кишківник і печінку.  А частинки розміром менше ніж 

150 мікрон (а особливо менше ніж 50 мікрон) здатні проникати через стінку 

кишківника в клітини крові та внутрішні органи. 

 

"Поліетиленова" статистика свідчить, що: 
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– 1 млн. пластикових пакетів використовується у світі кожну хвилину; 

– 10% від усього сміття, виробленого людьми – це пластикові пакети; 

– пакет, в залежності від товщини, розкладається від 100 до 400 років; 

– одна людина на рік використовує не менше 500 пакетів; 

– середня тривалість використання поліетиленового пакета – всього 30 

хвилин; 

Більшість пластикових пакетів створені з поліетилену, що виготовляється 

з невідновлювальних ресурсів, переважно з нафтопродуктів. На 1000 

поліетиленових пакетів приходиться 35 л нафти, а її кількості на 1 пакет 

вистачило б, щоб автомобіль проїхав 11 метрів. Видобуток сировини та 

виробництво є дуже енергоємним та спричиняє викиди в атмосферу, що 

сприяють змінам клімату. 

Ще одна небезпека полягає в тому, що пластикові пакети складаються з 

дуже стійких синтетичних елементів. Їх розкладання може тривати більше 100 

років, при цьому їх частки потрапляють в ґрунт. Це має великий негативний 

вплив на сільське господарство, а продукти з забруднених ґрунтів становлять 

велику небезпеку для здоров'я людини. На думку дослідників, кожна друга 

людина на планеті може мати в організмі якийсь мікропластик. Вчені не 

знають, як наш метаболізм та імунітет будуть реагувати на підвищену 

концентрацію пластичних частинок у нашій системі. Вони підозрюють, що це 

може додати стрес для печінки, вводячи в організм більше збудників хвороб. 

Найбільша небезпека пластикових пакетів полягає в безвідповідальному 

ставленню людей до нього. Щороку кожен Українець використовує близько 

500 поліетиленових пакетів, більшість потрапляє на сміттєзвалища, або 

розноситься вітром, а рівень їх переробки становить менше 1%. 

Постійне викидання пластикових пакетів на загальні смітники призведе 

до елементарного засмічення країни та збільшення території сміттєзвалищ. На 

сьогодні 1300 кв. км України займають звалища. За оцінками Нацекоради 30-

40% заповнені полімерними відходами. У подальшому - розкладання цих 

пакетів провокує підвищення рівня забруднення ґрунту та ґрунтових вод, що в 

свою чергу матиме вплив на наше здоров'я. Оскільки природним шляхом вони 

розкладаються упродовж 100 - 500 років, то якщо не зменшити їх 

виробництво, вся планета незабаром буде завалена використаними пакетами. 

А спалювати таке сміття небезпечно – у процесі горіння в атмосферу 

викидається величезна кількість канцерогенів, які забруднюють повітря та 

руйнують озоновий шар. Вторинна ж переробка відходів розвинена слабко. 

Світ поступово починає відмовлятися від пластикових пакетів. Вже понад 

33 країн світу повністю відмовилися від пластикових пакетів, а 53 ввели 

часткове обмеження або податкову систему.  

Першою країною, яка заборонила поліетиленові пакети ще у 2002 році, 

був Бангладеш. Це рішення було прийнято після того, як з’ясували, що 

"пластик" заблокував водостічні системи і посилив смертоносні повені. 

заборону на одноразові пакети також ввели Китай, ПАР, Кенія, Уганда і 

Тайвань. А в Євросоюзі першою заборонила поліетиленові пакети Італія – у 

2011 році.  

У 1994 році Данія стала обкладати податком виробників поліетиленових 

пакетів, а Ірландія запровадила податок у розмірі 15 євроцентів за пакет з  
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березня 2002 року. І цей крок призвів до скорочення "пластикового" сміття на 

95%!!! А через рік майже 90% покупців країни перейшли на багаторазові  

пакети. Грузія перша у Східній Європі обмежила обіг поліетиленових пакетів 

товщиною до 15 мкм. У Нідерландах та Ісландії, крім податку, заборонене 

також безкоштовне розповсюдження даних пакетів. 

            
 

"Мозковий штурм" 

● Чому існує проблема забруднення води пластиком? 
● Хто знає, скільки пластикових пакетів споживає один українець? 
● Чи знаєте ви середній час розкладу одного поліетиленового пакету?   

 

"Як зменшити мій негативний вплив на довкілля?" 

(аналізувати кожне правило) 

 

Правила 5 R (зробити PDF-файлом на 1 аркуші, щоб кожен  учасник міг 

використовувати в житті). 

● Правило 1 – Refuse (відмовся). 
● Правило 2 – Reduce (скорочуй споживання). 
● Правило 3 – Reuse (використовуй вторинно). 
● Правило 4 – Recycle (переробляй) 
● Правило 5 – Rot (компостуй) (уникнення проблеми спалювання в 4 

кроках: подрібнене листя змішати з землею або готовим компостом в 

пропорції 2:1, додати кухонні/харчові відходи, скошену траву, або азотне 

добриво. Викласти все шарами по 15 см. Чекати, компост буде готовий 

через 12 місяців). 
 

Чому виконувати  наведені вище рекомендації важливо? 

Найпопулярнішими забрудниками є: 

● недопалки (щодня в Україні викидається близько 116 тонн недопалків = 

233 млн. штук),  розкладаються від 1-5 років; 
● маски (щодня у світі використовують 7 млрд. масок), розкладаються 450 

років; 
● пластик (щороку - 11 мільйонів тонн пластику опиняється в Світовому 

океані), розкладається 100-500 років (на сьогодні жоден виготовлений 

пластиковий пакет ще не розклався). 
 

V. Узагальнення й систематизація знань 

● Які товари купують у вашій родині протягом тижня у пластикових і 

паперових упаковках? 
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● Які товари купують у вашій родині протягом тижня у скляних і металевих 

упаковках? 
● Чи використовуєте повторно упаковки в домашньому господарстві та як 

саме? 
Робота в групах (до 10 хв.) 

Поділитись на рівні кількісні групи. Запропонувати  завдання: Маючи 

дані про кількість певного виду сміття, спрогнозувати кількість накопичених 

відходів через 30 років. 

Розділитись на групи: скло, пластик, папір, метал, недопалки, маски. 

Гра "Так" чи "Ні". 

1. Найбільше засмічують планету пластикові й паперові відходи. 

2. Ощадливе використання паперу зберігає життя дерев. 

3. Із сміття можна виготовляти корисні речі. 

4. Харчові відходи придатні для вторинного використання. 

5. Для нашої країни не існує проблеми засмічення. 

6. Кожна людина може зменшити кількість відходів. 

7. Відходи з металу розкладаються дуже швидко. 

8. Чим більше буде сміттєзвалищ, тим чистішою буде планета. 

9. Щодня купувати нові іграшки, щоб з часом викинути їх, - це дуже 

розумно. 

Вихід один - сортувати і здавати на переробку. 

Мапа пунктів прийому вторинної сировини  https://recyclingpoints.org 

 

VІ. Підсумок заняття 

- Назвати правила 5 R. 

- Скільки в Україні викидається недопалків в рік? 

- Скільки пластику лежить на дні океану? 

- Як знайти найближчій пункт прийому вторинної сировини? 

- А як у вашій родині сортують сміття? 

Домашні дослідження: (для учнів старшого віку) 

1. Кількість членів моєї родини............................................................................. 

2. Кількість домашніх тварин ............................................................................... 

3. Кількість магазинів у радіусі 500 метрів від дому ........................................... 

4. Куди ми викидаємо сміття ................................................................................. 

5. Як часто викидаємо сміття і який об’єм (у літрах) .......................................... 

6. Адреса найближчого пункту приймання вторинної сировини, дні та час 

роботи, що приймають, ціни?.............................................................................. 

Домашні дослідження: (для учнів молодшого віку) порахувати кількість 

поліетиленових пакетів за один тиждень, які використала сім’я (зробити 

висновок). 

 

 

2.2. Ігри, вправи 

 

Гра "Другий шанс" 

Задайте учням запитання: "Чи викидаємо ми у сміття щось, що можна 
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використовувати повторно? Чи є у ньому те, що можна переробити і 

виготовити щось корисне?". 

Пропонуємо дітям замислитись над тим, яким чином виникають відходи в 

повсякденному житті, що таке відходи і як можна запобігти їх утворенню чи 

принаймні зменшити їх кількість. Чому останніми роками кількість відходів 

значно збільшилась? 

Існує багато життєво необхідних речей, без яких ми не можемо обійтись. 

На відміну від них є й інші речі, від використання яких можна відмовитись. 

Розбиваємо дітей на групи 

Що для цього потрібно: аркуші паперу, ручки, олівці 

Пропонуємо учням скласти список усіх побутових речей, розподіляючи їх 

на три категорії:  

І. Необхідні речі.  

ІІ. Речі, які якимось чином задовольняють наші потреби у комфорті та 

зручності.  

ІІІ. Зайві речі 

1. Кожний учень для себе  складає список непотрібних речей і вказує, чому  

саме ці речі вважає непотрібними.   

2. В групах учні обговорюють отримані списки та пропонують шляхи, яким 

чином можна використати у господарстві непотрібні речі, як перетворити 

їх у  потрібні. Наводять приклади повторного використання речей.   

3. Найбільш оригінальні та вдалі приклади переробки та повторного 

використання речей можна використати для створення альбому новітніх 

технологій школярів  

4. Кожна група розробляє та презентує  невеличку рекламу важливості 

вторинної переробки загалом чи конкретного виду сміття. 

Поміркуй: Які речі ти відніс до категорії надлишкових речей? Чому? 

Чому, на твою думку, люди купують надлишкові, а отже, зайві речі?  

Як можна впливати на довкілля за допомогою різних речей або різного їх 

використання?  

Чи згоден ти, що побутові звички людей, головним чином, спричиняють 

збільшення кількості сміття? 

Завершення гри. Подякуйте дітям, запитайте, чому це завдання є 

екологічним. 

 

Гра "Підбери пару" 

Ця гра має на меті спонукати учнів замислитися над речами, що 

оточують  їх кожного дня, по-новому оцінити наслідки власної діяльності у 

навколишньому  середовищі.  

Утворіть групи. Запропонуйте  учням створити список речей 

одноразового використання, а через деякий час – їх  багаторазових двійників.   

Перший етап: Кожний гравець чи група гравців складає список речей 

одноразового використання. Це повинні бути всім відомі речі – консервні 

банки, пляшки  з-під "Кока-коли" та інших напоїв, поліетиленові обкладинки, 

пластикові пляшки,  целофанові пакети тощо.  

Другий етап: Учні, шляхом "мозкового штурму", підбирають до 

одноразових  речей їх багаторазових "двійників".  

68



Завершення гри: Провести бесіду про те, які позитивні та негативні 

наслідки  має застосування одноразових та багаторазових речей для природи і 

людини. Зверніть увагу учнів: часто - те добре для людини, що погано для 

природи, і навпаки.  Наприклад, пластиковий посуд – зручний у користуванні, 

легкий, зводить до мінімуму ризик інфекційних захворювань. Однак він не 

розкладається у природному  середовищі і його не можна спалювати, оскільки 

у повітря виділяються токсичні  речовини. Нехай учні наведуть ще кілька 

подібних прикладів.   

Наголосити, що коли кожний з нас намагається вибрати – взяти 

одноразову річ  чи її аналог багаторазового використання, – обов’язково слід 

враховувати наслідки  власного вибору і для природного середовища. 

 

Вправа. "Спробуй замінити одноразове на багаторазове" 

● Пластикові пляшки для води. 
● Одноразові бритви. 
● Одноразові пластикові пакети. 
● Пакувальний папір для подарунків. 
● Вибілений туалетний папір. 
● Пластикові обробні дошки (для продуктів). 
● Пластиковий посуд. 
● Пластикова тара. 
● Паперові рушники. 
● Пластиковий посуд для приготування їжі. 
● Ганчірки для прибирання. 
● Миючі засоби в упаковці. 

Подумайте, в чому небезпека від використання даних одноразових речей? 

 

Дайте відповідь на питання: 

1. Чому ми викидаємо більшу кількість сміття, ніж наші предки? 

2. Що ми можемо зробити, щоб скоротити кількість відходів? 

 

Вправа "Прийняття рішень у життєвій ситуації" 

Мета. Донести роль правильного прийняття рішень у житті людини, 

формувати вміння коригувати своє рішення, змінювати його у правильному 

напрямку, розуміти зв'язок вчинків і рішень, звернути увагу на проблему 

сміття та її вплив на людей і природу. 

Запропонуйте учням стародавню східну казку: "У стародавньому Китаї 

жив імператор, який вважав себе наймудрішою людиною у Піднебесній. Та й 

що там у Піднебесній – у всьому світі. І справді, він був розумний, і багато 

мудреців були переможені у бесіді з ним. Імператор вихвалявся дедалі більше. 

Одного разу йому доповіли про те, що в країні з’явилася людина, яка вважає 

себе мудрішою за імператора. Її покликали до палацу, і посеред всього 

багатства і розкоші перед імператором постав невеличкого зросту дідусь у 

небагатому одязі. – То ти вважаєш себе мудрішим за мене? – промовив 

імператор. Гість лише всміхався, думаючи про щось своє. Імператор взяв у 

руку невеличку пташку. – Що у мене в руці? – запитав він. А сам 

розмірковував: "Якщо він скаже "жива пташка", я стисну кулак, пташка 
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загине, і мудрець буде переможений. Якщо він скаже "мертва пташка" – я не 

буду стискати руку, пташка вилетить, і мудрець знову ж таки буде 

переможений". – То що ж у мене в руці? – нетерпеливився імператор, оскільки 

мудрець лише всміхався. – Не має значення, що у тебе в руці, – нарешті 

промовив він. – Важливо лише те, що ти з цим зараз зробиш...". 

Обговорення. Запитайте в учнів, що, на їх думку, важливіше – знати чи 

вміти діяти. Чи можна діяти, якщо не знати необхідне? До яких наслідків це 

зазвичай призводить? Чи є користь від знань, якщо вони не виявляються у 

діяльності? Чи вважають вони, що їм вистачає знань, щоб приймати рішення і 

діяти так, щоб наносити довкіллю якомога меншої шкоди? 

Поділіть учнів на 2 групи  та запропонуйте учням кожної групи знайти 

вихід із ситуації. 

Ситуація для учнів І групи. "Повертаючись зі школи з однокласниками, ви 

помітили, що двірник вкотре гарно прибрав подвір’я – жодного клаптика 

паперу чи поліетилену. Куди ж поділися пластикові пляшки, поламані 

іграшки? Аж ось де усе: сміття разом з осіннім листям згорнуто у великі  купи. 

А ввечері подвір’я наповнилося їдким димом". 

- Як ви оцінюєте цю ситуацію, як  будете поводитися у ній? Чому? Чи 

правильно зробив двірник?" 

Ситуація для учнів ІІ групи. "При організації  шкільного пікніка учнями 

було складено список закупів. Хлопці запропонували купити багато легкого 

недорого пластикового посуду, а дівчата запропонували взяти з дому кожен 

для себе багаторазові столові прибори. Між учнями виникла суперечка, що 

столові прибори спочатку буде важко нести, а далі їх ще й потрібно буде 

мити". 

- Опишіть пікнік і його завершення, якщо дівчата погодилися з хлопцями? 

В чому переваги даного вибору? 
- Опишіть пікнік і його завершення, якщо хлопці погодилися з хлопцями? В 

чому переваги даного вибору? 
- На вашу думку, як організувати пікнік правильно? 
У кінці обговорення зверніть увагу учнів на недопустимість спалювання 

сміття  взагалі, особливо того, що містить пластик, оскільки у повітря 

виділяються стійкі  органічні забруднювачі (наприклад, діоксини).  

 

Ігри для учнів молодшого шкільного віку 

Мета. Виробити в учнів в процесі гри звичку зосереджуватися, 

самостійно думати, розвивати увагу.  

Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної 

діяльності залучаються навіть найпасивніші учні, розширюються їхні 

пізнавальні можливості, виховується особистість. 

Однак, у разі, якщо вони готуються заздалегідь і пов’язані з вивченням 

учнями текстів та ролей, вони не можуть називатися іграми у повному 

розумінні. Це радше "спектаклі", що, звичайно, теж можуть застосовуватися в 

екологічному вихованні. Не применшуючи їх ролі у навчально-виховному 

процесі, зазначимо очевидні вади, що значно зменшують можливості їх 

використання саме у виховних цілях. Звичайні рольові спектаклі здебільшого 

готують заздалегідь. Підготовка передбачає розподіл ролей (під час якого 
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часто виникають конфлікти між учасниками), розробку сценарію чи 

послідовності виступів, створення костюмів та іншого реквізиту тощо. Отже, 

витрачається багато часу, і трапляється так, що гравці "перегорають" і не 

отримують емоційного задоволення від процесу гри.  

Більшості цих вад можна позбутися, застосовуючи рольову гру – 

експромт. На відміну від звичних рольових ігор, вона готується і проводиться 

протягом уроку (заняття). Несподіване завдання активізує творчі здібності 

учнів, гравці отримують потужний емоційний поштовх, який блискавично 

актуалізує і набуті знання, і фантазію. З процесу підготовки такої гри 

вилучаються емоції суперництва між учнями. Робота у таких ігрових групах 

дозволяє учням розгортати спілкування. 

 

Гра "Упізнай на дотик" 

Мета: закріпити знання дітей про сортування сміття, розвивати наочно-

образне мислення, передумови логічного мислення, здатність зосереджувати 

увагу, формувати екосвідомість учнів. 

Обладнання: "чарівна торбинка", різні предмети, коробки червоного, 

зеленого, синього та жовтого кольорів. 

Хід гри: 

Перед учнями розкладені коробки червоного, зеленого, синього та 

жовтого кольорів ( контейнери для сміття). У чарівній торбинці є вже знайомі 

учням предмети (скляна пляшка для води, пет-пляшка, папір, яблуко, 

батарейка тощо). 

Діти почергово опускають руки в "чарівну торбинку" і впізнають 

предмет, що там знаходиться, на дотик, називають його і кладуть у 

відповідний контейнер. 

 

Гра "Так" чи "ні" 

Мета: закріпити знання дітей про сортування сміття, розвивати наочно-

образне мислення, передумови логічного мислення, здатність зосереджувати 

увагу, виховувати екосвідомість учнів. 

Обладнання: зображення Буратіно. 

Хід гри: 

Учитель розповідає, що недавно до нас приходив Буратіно, який дуже 

багато розповідав про сортування сміття. Проте всі знають, що він може іноді 

казати й неправду. Тому уважно послухайте і погодьтеся або заперечте 

почуте, промовивши "так" або "ні". 

У зелений контейнер складають скло (так). 

У синій контейнер складають пластик (ні). 

У жовтий контейнер складають папір (ні). 

Обгортки від чіпсів складають у синій контейнер (ні). 

Газети, журнали складають у синій контейнер (так). 

Пластикові пляшки складають у зелений контейнер (ні). 

Обгортки від печива складають у зелений контейнер (ні). 

Скляні пляшки можна багато разів переробляти (так). 

Все сміття потрібно скидати в один бак (ні). 

Все сміття обов'язково потрібно спалити (ні). 
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Гра "Відгадай предмет за описом" 

Мета: закріпити знання дітей про сортування сміття; розвивати наочно-

образне мислення, передумови логічного мислення, довготривалу пам’ять, 

зорову та слухову увагу, здатність зосереджувати увагу; виховувати 

екосвідомість дітей,  бережне ставлення до природи. 

Обладнання: коробки червоного, синього, жовтого і зеленого кольорів 

(імітування контейнерів для сміття) або маленькі контейнери для 

вторсировини, предметні картинки (журнал, газета, зошит, пластикова 

пляшка, пакет, склянка,  скляна пляшка, пляшка з-під парфумів, консервна 

пляшка). 

Хід гри: 

Перед дітьми стоять коробки червоного, синього, жовтого і зеленого 

кольорів (імітування контейнерів для сміття). Педагог нагадує їм,  яке сміття 

складають у червоний, синій, жовтий і зелений контейнери. Педагог бере 

картинку так, щоб діти не бачили, що на ній зображено, і починає описувати 

предмет. 

Наприклад: вона прозора, виготовлена із скла, з неї п’ють компот або сік 

(склянка). 

Діти відгадують, що це. Якщо відповідь правильна, педагог показує 

відгадку і пропонує покласти картинку в коробку відповідного кольору. 

 

Гра "Куди покласти?" 

Мета: вчити дітей класифікувати предмети за спільними ознаками; 

закріпити вміння правильно поводитися у природі; розвивати наочно-образне 

мислення, передумови логічного мислення, довготривалу пам’ять, зорову та 

слухову увагу; формувати екосвідомість дітей, бережне ставлення до природи. 

Обладнання: предметні картинки, коробки червоного, синього, жовтого і 

зеленого кольорів. 

Хід гри: 

Перед дитиною педагог розкладає кілька картинок із зображенням 

предметів, які можуть бути різним сміттям. 

Завдання 1. 

Дитині потрібно розкласти картинки на групи відповідно до того, з якого 

матеріалу вони виготовлені. 

Завдання 2. 

Педагог ставить коробки червоного, синього, жовтого і зеленого кольорів 

(імітування контейнерів для сміття). Нагадує, яке сміття складають у 

відповідний контейнер. 

Педагог пропонує розкласти картинки із зображеними предметами у 

відповідну коробку. 

 

Гра "Розклади сміття правильно" 

Мета: вправляти дітей у вмінні сортувати сміття за матеріалами, з яких 

вони виготовлені, класифікувати сміттєві відходи. 

Обладнання: контейнери червоного, жовтого, зеленого, жовтого кольорів, 

предмети сміття. 
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Хід гри: 

Педагог повідомляє дітям, що сьогодні до них завітав дядечко 

Сміттєвичок. Він зовсім не пам’ятає, яке сміття якому контейнерові 

відповідає. Педагог пропонує допомогти дядечкові розкласти сміття 

правильно: до червоного контейнера – зображення металевого сміття (червоні 

бляшанки), до зеленого – зображення пластикового сміття (зелені пластикові 

пляшки), до синього – паперового (сині фантики від цукерок), до жовтого – 

пластикового, до зеленого – скляного (зелені скляні пляшки). За правильно 

виконане завдання дитина отримує наліпку "Молодець!". 

 

2.3. Тренінги 

Тренінг "Ековідповідальність" 

 

Орієнтовний план тренінгу: 

Слово тренера – 1 хв. 

Знайомство – 10 хв. 

"Мозковий штурм" – 6 хв. 

Інформаційне повідомлення – 10 хв. 

Перегляд відео – 4 хв. 

Тренувальна вправа "Вчимось сортувати" - 15 хв. 

Змагання і підсумки – 10 хв. 

Що потрібно для тренінгу: 

Проектор, екран, комп’ютер, рукавички, чисте сміття: скляна тара, 

паперові вироби, ПЕТ-пляшки, тетрапак, трубочки, одноразовий посуд. 

Слово тренера: 

Сьогодні ми дізнаємось, як бути екологічними. А якщо ви будете 

екологічними - вам потрібно буде навчитись відстоювати власну думку, 

пояснювати, навчати та стати лідером. 

Знайомство 

По черзі учасники тренінгу називають своє ім’я та відповідають на 

питання: "Як я бережу природу?" 

"Мозковий штурм" 

Тренер запитує в учасників: "Що таке сміття? Чим воно загрожує 

здоров’ю людей?" 

Сміття: Які ж в ньому загрози? 

Поліетилен, пластмаса, скло, будівельні відходи, залишки їжі, метали, 

деревина, дрібне побутове сміття, папір, непотрібні речі. Сморід – хвороби 

дихальних шляхів, астма, алергія, отруєння, хвороби печінки. Виділення 

хімічних речовин – отруєння, хвороби печінки, нирок, очей, рак. Забруднення 

водойм – не можна купатися, отруєння, хвороби шкіри, отруєння риби, 

лептоспіроз. Забруднення ґрунтів. 

Висновок. Сміття, його величезна кількість навколо призводить не лише 

до засміченості, а й до хвороб людини. 

Інформаційне повідомлення 

Тренер висипає купу сміття на підлогу. "Так ми робимо кожного дня" 

(протягом заходу учасники можуть докидати сміття до купи і воно має лежати 

там до завершення тренінгу). 

73



 

Факти, які змушують задуматись: 

1. В розвинених країнах кожна людина щорічно виробляє сміття в 5-10 

разів більше, ніж сама важить. 

2. 160 тис. пакетів використовується у Світі щосекунди. 

3. 1000 млн. т. сміття у Великій Тихоокеанській сміттєвій плямі. 

4. В Україні знаходяться 6,5 тисяч легальних та 35 тисяч нелегальних 

звалищ. 

5. 95% сміття в Україні потрапляє на звалища. 

6. Ми використовуємо на 70% більше води, ніж 40 років тому. 

7. За прогнозами екологів до 2050 року зникне більше 1 млн видів рослин. 

8. Наше споживання електроенергії зросло на 70% в порівнянні з 1970 

роком. 

9. Близько 40% світових сільськогосподарських земель в стані 

виснаження. 

10. За даними Інституту світових ресурсів 80% природних лісів вже 

знищено 

11. 75% світових рибних господарств вимагають негайного припинення 

або скорочення рибальства, інакше в найближчому майбутньому наші діти не 

зможуть їсти рибу (за даними ООН). 

12. Середня температура на Землі росте: льодовики тануть, збільшується 

сила штормів, погодні закономірності важче передбачити, квіти 

розпускаються раніше, а птахи можуть не повернутися на зиму додому. 

Перегляд відео: https://www.youtube.com/watch?v=TG-JeQWas1o 

 

Тренувальна вправа "Вчимось сортувати" 

Учні об'єднуються в групи: метал, папір, пластик, скло, органіка, 

тетрапак, небезпечні відходи. Кожна група має підготувати пам`ятку 

відповідно до своєї фракції: що можна класти у цю фракцію, що не можна 

класти, як правильно підготувати відходи. 

Змагання і підсумки 

Тренер: вам подобається сидіти на уроці разом з купою сміття? Давайте 

разом приберемо і відсортуємо все можливе. Учасники мають розкласти у 

правильні баки все розкидане сміття і правильно його підготувати 

(обов’язково в рукавичках). 

Це можуть робити як всі діти, так і лише якась частина. 

Перевірка: 

Тренер відкриває кожен бак по черзі і перевіряє правильність 

відсортованого. 

 

 

Тренінг "Скільки планет потрібно тобі?" 

 

Мета: формувати екологічну культуру учнів; виховувати ціннісне 

ставлення до збереження, раціонального використання та відновлення 

природних ресурсів; розвивати вміння бачити проблему забруднення та 
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виснаження водних і земельних ресурсів та активно протидіяти негативним 

змінам у довкіллі. 

Відповідальне споживання, про яке піде мова, полягає не тільки в 

розумному використанні природних багатств, але й в формуванні певної 

екологічної культури та засад здорового способу життя людини в XXI столітті. 

День екологічного боргу (День екоборгу) — день настає тоді, коли 

кількість використаних ресурсів перевищує той обсяг, який Земля здатна 

відновити за рік. Цей день наступає для кожної краї у різні дні. Є країни, 

зокрема Індія, які споживають менше ресурсів, ніж отримують від природи. 

Найшвидше день екологічного боргу наступив у 2017 році в Люксембурзі 

(17 лютого), Катарі (19 лютого) і Австралії (12 березня). У 2018 році - у Катарі 

(9 лютого), Люксембурзі (19 лютого), ОАЕ (4 березня). Це пояснюється 

високою щільністю населення і дефіцитом природних ресурсів. Україна 

вичерпала свої природні ресурси у 2017 році вже до 12 липня, а в 2018 році - 

27 липня. 

 

Визначення екосліду. 

Учні отримують таблички. Всі, хто отримав таблички, стають в одну 

лінію. 

Тренер читає запитання. Якщо в учасника відповідь "так", то він обводить 

кружечком номер запитання і робить стільки кроків уперед, скільки написано 

в таблиці навпроти номера запитання. Якщо відповідь "ні", то він стоїть 

на місці. 

Потім учні сідають і підраховують суму 3-ї колонки "Гектари" і 

записують відповідь у графу "Сума". 

 

ЗАПИТАННЯ КРОКИ ГЕКТАРИ 

1. Житло   

1.1 +1 +7 

1.2 +2 +12 

1.3 +3 +23 

2. Використання енергії   

2.1 +2 +45 

2.2 +1 +2 

2.3 +3 +75 

2.4 -2 10 

2.5 -1 -5 

2.6 -2 -10 

2.7 -2 -10 

3. Транспорт   

3.1 +2 +25 

3.2 0 +3 

3.3 +3 +45 

3.4 +4 +75 

3.5 +4 +85 

3.6 +1 +10 
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3.7 +2 +20 

4. Харчування   

4.1 0 +2 

4.2 +1 +14 

4.3 0 +5 

4.4 +3 +50 

4.5 +4 +85 

4.6 +2 +30 

5. Використання води і паперу   

5.1 +3 +14 

5.2 +1 +2 

5.3 +2 +4 

5.4 +2 +4 

5.5 +1 +2 

5.6 -1 -1 

5.7 +3 +10 

5.8 +2 +5 

6. Побутові відходи   

6.1 +5 +100 

6.2 -3 -15 

6.3 -3 -17 

6.4 -2 -10 

6.5 -1 -8 

6.6 -3 -15 

6.7 -1 -5 

 

Сума: 

1. Житло. 

1.1 Площа вашого житла дозволяє тримати кішку, а собаці нормальних 

розмірів було б затісно. 

1.2 Велика, простора квартира. 

1.3 Котедж на 2 сім’ї. 

Бали, отримані за відповідь на питання про житло, розділіть на кількість 

людей, що живуть у ньому. 

2. Використання енергії. 

2.1. Для опалення вашого будинку використовується нафта, природний 

газ або вугілля. 

2.2. Для опалення вашого будинку використовується енергія води, сонця 

або вітру. 

2.3 Більшість із нас отримує електроенергію з горючих копалин, тому 

додайте собі 3 бали. 

2.4. Опалення вашого будинку влаштовано так, що ви можете регулювати 

його в залежності від погоди. 

2.5. У холодний період року ви вдома тепло одягнені, а вночі вкриваєтесь 

двома ковдрами. 

2.6. Виходячи з кімнати, ви завжди вимикаєте в ній світло. 

76



2.7. Ви завжди вимикаєте свої побутові прилади, не залишаючи їх у 

черговому режимі. 

3. Транспорт. 

3.1. До школи, на роботу ви їздите на громадському транспорті. 

3.2. До школи, на роботу ви йдете пішки або їдете на велосипеді. 

3.3. Вас возять на звичайному легковому автомобілі. 

3.4. Вас возять на великому і могутньому автомобілі з повним приводом. 

3.5. В останню відпустку ви летіли літаком. 

3.6. У відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв до 12 годин. 

3.7. У відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв більше ніж 12 

годин. 

4. Харчування 

4.1. У продуктовому магазині чи на ринку ви купуєте в основному свіжі 

продукти (хліб, фрукти, овочі, рибу, м’ясо) місцевого виробництва, з яких самі 

готуєте обід. 

4.2. Ви і ваша сім’я віддаєте перевагу вже обробленим продуктам, 

напівфабрикатам, свіжозамороженим готовим стравам, які потребують тільки 

розігріву, а також консервам, причому не дивитеся, де вони вироблені. 

4.3. В основному ви і ваша сім’я купуєте готові або майже готові до 

вживання продукти, але намагаєтеся, щоб вони були вироблені ближче до 

дому. 

4.4. Ви їсте м’ясо 2-3 рази на тиждень. 

4.5. Ви їсте м’ясо 3 рази на день. 

4.6. Віддаєте перевагу вегетаріанській їжі. 

5. Використання води і паперу. 

5.1. Ви приймаєте ванну щодня. 

5.2. Ви приймаєте ванну 1-2 рази на тиждень. 

5.3. Замість ванни ви щодня приймаєте душ. 

5.4. Час від часу ви або ваша сім’я поливаєте присадибну ділянку або 

миєте свій автомобіль зі шланга. 

5.5. Якщо ви хочете прочитати книгу, то завжди купуєте її. 

5.6. Іноді ви берете книги в бібліотеці чи позичаєте у знайомих. 

5.7. Прочитавши газету, ви викидаєте її. 

5.8. Передплачені або куплені вами газети читає після вас ще хтось. 

6. Побутові відходи 

6.1. Всі ми створюємо масу відходів і сміття, тому додайте собі 5 балів. 

6.2. За останній місяць ви хоча б раз здавали пляшки. 

6.3. Викидаючи сміття, відкладаєте в окремий контейнер макулатуру. 

6.4. Ви здаєте порожні банки з-під напоїв та консервів. 

6.5. Ви викидаєте в окремий контейнер пластикову упаковку. 

6.6. Ви намагаєтеся купувати в основному не фасовані, а вагові товари; 

отриману в магазині упаковку використовуєте в господарстві. 

6.7. З домашніх відходів робите компост для добрива своєї ділянки. 

 

Підводимо підсумки: 

1. Помножте ваш загальний результат на 2. 
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2. Розділіть отримане число на 100 і ви дізнаєтесь, скільки потрібно 

планет,  щоб задовольнити всі ваші потреби, якби всі люди жили так само, як 

ви! 

Разом:__________________ 

Тепер порахуйте, скільки потрібно планет для життя, якби всі люди жили 

так, як ви зараз. 

Щоб усім нам вистачило однієї планети, на 1 людину має припадати не 

більше 1.8 га продуктивної землі. Для порівняння: середній житель США 

використовує 12.2 га (5.3 планети), середній європеєць - 5.1 га (2.8 планети), а 

середній житель Мозамбіку - всього 0.7 га (0.4 планети). Середній житель 

Росії використовує 4.4 га (2.5 планети). 

Чим ще анкета може бути корисна? 

Якщо ви хочете зменшити свій екологічний слід, анкета допоможе 

побачити, яка сфера життя вносить найбільший внесок у його величину. 

Також можна подумати і вирішити, які сфери життя ви готові змінити. Може, 

ви давно мріяли змінити свій спосіб життя - сісти на велосипед, перейти на 

більш здорову їжу, оптимізувати домашнє або дачне господарство - 

екологічний слід дозволить не тільки реалізувати мрії, але і допомогти 

планеті. 

 

Інформаційне повідомлення. 

Нижче наведено прості вправи, дотримуючись яких можливо зробити 

свій спосіб життя більш екологічним. Це реальні способи зробити свій внесок 

у збереження природних ресурсів. 

● Якщо ви не працюєте за комп’ютером – вимикайте його. 
● Намагайтеся користуватися електронними версіями документів, не 

роздруковуючи паперові. 
● Провітрюючи приміщення, широко відкривайте вікна на короткий час. 

Таким чином, стіни і батареї не встигнуть охолонути. 
● Використовуйте енергозберігаючі технології в освітленні приміщень. 
● Приймайте душ замість ванни. 
● Чистіть зуби зі склянкою води. 
● Завантажуйте повний барабан пральної машини. 
● Мийте посуд у закритій раковині або у посудомийній машині. 
● Слідкуйте, щоб сантехніка не протікала. 
● Сортуйте та здавайте на переробку те, що можна переробити 
● Не використовуйте одноразових речей. 
● Саджайте дерева. 

Перегляд відео: https://www.youtube.com/watch?v=GZf0lKs7Y6o 
 
 
 

2.4. Екоекспедиція 

 

Мета: формування культури чистоти, правильного поводження з 

відходами та дбайливого ставлення до довкілля, свідомого використання 
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земних ресурсів, зменшення негативного впливу людини, спільного вирішення 

проблеми забруднення навколишнього середовища. 

Наочність та обладнання: прапорці, вага, мішки, рукавички, анкета, звітна 

форма. 

Місце проведення: шкільне подвір’я, сад, берег річки. 

Тривалість 1 рік ( екоекспедиція проводиться 4 рази на рік). 

Хід заняття 

І.Організаційний етап 

На які види можна розділити тверде побутове сміття? 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Чи подобається вам,  коли на річці багато сміття? 

Яке сміття в зонах відпочинку є найбільш поширеним? 

Отже, сьогодні ми з вами проведемо екоекспедицію і відстежимо, якого 

сміття є найбільше. Зробимо висновок, що потрібно зробити, щоб сміття в 

зонах відпочинку стало менше. 

ІV. Дослідження. 

 

Зібрати команду ( інтерв'юєри, екомонітори, екопатрульні). 

Ознайомити всіх учасників з метою. Домовитись про час та місце збору, 

попросити, щоб за можливості взяли свої  робочі рукавиці та пакети для збору 

сміття і воду з собою.  

Рекомендуємо на локації мати базову аптечку. 

 

Визначити ділянку 

Необхідно виділити досліджувану територію. Для цього відміряти 

ділянку довжиною в 100 м та позначити її двома прапорцями. Сміття 

збирається по всій окресленій території та фіксується. В кінці необхідно 

зважити зібране сміття та зробити його фото. 

 

Інструкція з техніки безпеки: 

● торкайтеся сміття лише у рукавичках; 
● не торкайтеся об'єктів, які несуть потенційну небезпеку: гострі предмети, 

токсичні речовини, шматки фанери або інших матеріалів, що знаходяться 

в нестійкому положенні і можуть спровокувати падіння купи сміття; 
● не наражайте себе на небезпеку – зокрема не ризикуйте життям на крутих 

схилах; 
● піклуйтеся про команду, частиною якої Ви є; 
● не реагуйте на провокації людей в нетверезому стані, уникайте контакту з 

ними. 
 

 

Прибирання, зважування 

Важливо в екоекспедиції: 

- інтерв'юєр проводить соціологічне опитування; 

- екомонітори проводять дослідження сміття;  
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- екопатрульні проводять інформаційно - просвітницьку кампанію з 

учнями та жителями свого міста чи села про сортування, важливість забирати 

сміття із зон відпочинку, не смітити. Розповідають про аналоги одноразовому 

пакуванню (екомішечки, екоторбинки, багаторазові горнятка та пляшечки, 

біорозкладний посуд). Запрошують долучитись до експедиції, пропонують 

прибрати разом з ними. Роблять фото заходу. 

Бажано моніторити 2 ділянки по 100 м - для команд моніторів. 

 

 
 

 
Фото. Екоекспедиція вчителів Тур`є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району 
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Анкета 

Доброго дня! Мене звати, _________________________________. Ми 

проводимо соціологічне дослідження на екологічну тему у нашому місті/селі. 

Нам важлива Ваша думка. 

№ Запитання Так Ні Вагаюсь 

відповісти 

1. Чи вважаєте наше місто/село чистим від сміття?     

2. Чи відомо вам щось про роздільне сортування 

сміття (окреме сортування і вивіз органічних 

відходів, пластику, скла, паперу)? 

   

3. Чи знаєте ви, що роздільне сортування сміття, 

роздільний вивіз і подальша переробка такого 

сміття допомагають зберегти природу? 

   

4. Чи знаєте ви, що відпрацьовані батарейки 

потрібно здавати у спеціальні пункти прийому 

для подальшої переробки? 

   

5. Чи потрібно нашому місту/селу долучитися до 

роздільного сортування і вивезення сміття?  

   

6. Чи сортуєте ви сміття в домашніх умовах 

(окремо: органічні відходи, пластик, скло, 

папір)?  

   

7. Чи готові ви сортувати сміття в домашніх 

умовах (окремо: органічні відходи, пластик, 

скло, папір)? 

   

8. Чи залишаєш в місцях відпочинку  своє сміття?    

9. Чи подобається вам, коли відпочиваючі 

залишають сміття в місцях відпочинку? 

   

10 Чи допоможе роздільне сортування і вивіз сміття 

зробити наше місто чистішим та зберегти 

природу? 

   

11 Чи є у вас ідея по вирішенню сміттєвої 

проблеми? 

   

12 Чи погодилися б ви безкоштовно здавати папір і 

пластик у спеціальний пункт збору сміття для 

здійснення соціально-корисних заходів і 

проектів у нашому місті/селі? 

   

 

ЗВІТНА ФОРМА 

Фракція Весна 

Кількість 

предметів 

Загальна 

вага (кг) 

Літо 

Кількість 

предметів 

Загальна 

вага (кг) 

Осінь 

Кількість 

предметів 

Загальна 

вага (кг) 

Зима 

Кількість 

предметів 

Загальна 

вага (кг) 

Папір      

Пластик     

Tetra Pak (тетрапак)     
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Скло      

Батарейки      

Шуршики (упаковки 

від чіпсів, цукерок) 

    

Маски медичні     

Жерстяні банки     

Запальнички      

Поліетиленові 

пакети 

    

Підгузки      

Шприци      

Одяг      

Недопалки      

Лампочки      

Будівельні матеріали      

Інше – тверді 

побутові відходи – 

ТПВ (які 

відправляються на 

сміттєзвалище) 

    

Всього зібрано 

вторинної 

сировини по 

фракціях 

    

 

Завдання: Провести аналіз результатів дослідження, дійти до висновку, 

які дії потрібно зробити, щоб в досліджуваному місці не було сміття 

(встановити контейнери, вести інформаційну компанію з відпочиваючими, 

інше). 

 

 

2.5. Квести 
Фотоквест "Відшукай потрібне!" 

 

Що таке квест?  

Назва "квест" походить від англійського слова quest, що означає 

"пошук", "пошуки пригод". Сьогодні квест у школі – це гра, основним 

принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. 

Квест може бути командним або індивідуальним; стимулює розвиток 

логічного мислення, привчає дітей розмірковувати над завданням, різнобічно 

оцінювати ситуацію, аналізувати інформацію з точки зору значимості, 

важливості та необхідності, дозволяє пов’язувати матеріал кількох предметів, 

залучаючи логіку і критичне мислення. 

До того ж він дає можливість дітям відчувати себе безпосередніми 

учасниками навчального процесу, а не залишатися спостерігачами і 

споживачами інформації, пропонованої вчителем. 
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Емоційність процесу, пов’язана із отриманням результатів і 

проходженням етапів квесту, сприяє кращому запам’ятовуванню інформації. 

Що таке фотоквест? 

Це – різновид квесту - веселе, творче командне змагання з тематичної 

фотографії з обмеженням по часу. Провести таке заняття можна як на свіжому 

повітрі – у шкільному дворі, на стадіоні, у парку, на екскурсії, так і в 

приміщенні – у класі, в спортивній залі, в музеї тощо. 

При цьому завдання можуть бути різними: розшукати предмети, 

розв’язати задачу, відповісти на запитання, знайти певні предмети, 

розшифрувати правило, цитату, фінальну тему уроку, розшукати вихід з 

приміщення, знайти людину, яка відповість на запитання тощо. 

Мета: закріпити знання про сортування сміття, розвивати пам’ять, увагу, 

фантазію, творчі здібності, уміння самостійно шукати інформацію та 

ухвалювати правильні рішення, сформувати основи екологічної культури, 

вміння сортувати сміття, сприяти становленню екологічного мислення. 

Обладнання та наочність: картки або конверти з завданням, телефон з 

камерою чи фотоапарат, грамоти, призи. 

Хід заняття 

Організаційний етап 

Привітання з учнями. Обговорення правил і завдань фотоквесту. 

Правила: 

1. Прочитайте і дайте відповіді на запитання. 

2. Сфотографуйте предмет-відповідь на кожне запитання. 

3. Світлину підпишіть відповідним номером запитання. 

4. Надішліть фотографії вчителю (якщо змагання відбувається онлайн). 

Завдання:  

1-й варіант - на швидкість виконати і надати правильні відповіді.  

2-й варіант - за відведену кількість часу виконати якомога більше завдань. 

Актуалізація опорних знань 

Перед початком гри учням включається відео про мальовничу природу й 

краєвиди України, а далі кадри зі сміттєвим забрудненням території. 

Учні здогадуються, що на занятті мова піде про екологічні проблеми, 

зокрема, сміттєву, яка стосується не лише України, але й планети Земля.  

Мотиваційний етап 

А чи знаєте ви, що найбільше загрожує існуванню нашої планети? Чим 

забруднюється планета? 

 

Гра "Ланцюжок" ідей. Учні записують ідеї, як можна скоротити таку 

величезну кількість сміття на планеті Земля. 

Основна частина 

Сьогодні ми будемо проходити фотоквест "Відшукай потрібне!". 

Правила вам вже відомі, тож розпочнемо! 

1. Сфотографуйте предмет, який виготовлений з пластику і має назву 

"поліетилен низького тиску". 

2. Сфотографуйте предмет, який після використання можна кинути в 

контейнер синього кольору. 
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3. Сфотографуйте предмет, який після використання можна кинути в  

контейнер зеленого кольору. 

4. Сфотографуйте предмет, який після використання можна кинути в 

контейнер жовтого кольору. 

5. Сфотографуйте предмет, який можна переробляти безкінечну кількість 

разів. 

6. Сфотографуйте предмет, з якого можна виготовити одяг. 

7. Сфотографуйте предмет, одна штука якого забруднює токсичними 

речовинами 20м
2
 ґрунту. 

8. Сфотографуйте предмет, який не переробляється. 

9. Сфотографуйте свої 3 багаторазові предмети, які замінюють одноразові. 

10. Сфотографуйте річ, з якої, після переробки,  можна виготовити велосипед. 

11. Сфотографуйте річ, яка виготовлялася з нафти. 

12. Сфотографуйте річ, яку виготовили з "зелених легень" планети. 

Підведення підсумків 

Підводяться підсумки результатів фотоквесту. Переможці одержують 

призи.  

Дані завдання для кращого візуального сприйняття варто оформити у 

вигляді слайдів презентації. Одне завдання - на один окремий слайд. 

 
Екоквест "Все у моїх руках" 

Мета: розвивати пам'ять, увагу, фантазію, навички самостійного пошуку 

та аналізу інформації, сприяти підвищенню екологічної культури та 

становлення екологічного мислення, розвивати вміння працювати в команді та 

відстоювати свою точку зору. 

Обладнання та наочність: список зі щоденними завданнями, ручка 

Хід заняття 

Організаційний етап 

Привітання з учнями. Обговорення правил і завдань екоквесту. 

Актуалізація опорних знань. 

Учні переглядають відео про погіршення екологічної ситуації на планеті 

Земля та, зокрема, на Україні. Можна показати ролики про сміттєву проблему 

та вирубки лісу на Закарпатті. 

Мотиваційний етап 

Запропонуйте учням побудувати висловлювання, розпочавши його 

словами: "Якби я був Міністром екології, то зробив би так….". Вислухати 

відповіді якомога більшої кількості учнів. 

А чи може змінити дану ситуацію звичайний школяр? Як? Що для цього 

необхідно робити? 

Основна частина 

Отже, від сьогоднішнього дня ми вже не будемо очікувати, що хтось 

прийде і вирішить наші екологічні проблеми, а будемо починати вирішувати 

їх самі. На попередньому занятті ви одержали списки із завданнями. Потрібно 

було виконати 7 завдань за 7 днів для зменшення кількості сміття в вашому 

населеному пункті та відзначити галочками ті пункти, які вже зробили.  

Список: 
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День 1. "Заведи" свою пляшку для води. Прикрась її наклейками, обгорни 

мотузочками чи розфарбуй. 

День 2. Пошукай місця (баки для роздільного збору відходів, пункти 

прийому), де можна віднести макулатуру, пластик, склотару, металобрухт, 

небезпечні матеріали. 

День 3. Зроби вдома коробку для макулатури. Приведи в кімнаті 

прибирання і наповни її непотрібними папірцями 

День 4. Знайди "свій" пакет. Нехай він стане твоїм постійним супутником 

у походах за закупами. Прикрась його наліпками або розфарбуй, якщо він 

паперовий. 

День 5. Прибери від сміття своє улюблене місце відпочинку: парк, пляж. 

День 6. Посади дерево біля будинку чи в парку. 

День 7. Напиши статтю до шкільної газети або пост у соціальній мережі 

про те, як важливо дбати про чистоту свого рідного міста/села. 

Підведення підсумків 

Учні показують свої списки. Розповідають, який з пунктів їм важко дався, 

а який легко. Діляться думками, чи під силу звичайному учневі виконати дані 

завдання? Оцінюємо виконання завдань. 

Домашнє завдання 

Учням пропонується скласти свій екосписок на наступний тиждень. 

 

 

2.6. Виставка 
 

Виставка "Нове життя старих речей (апсайклінг)" 

Мета: привернути увагу до повторного використання цінних ресурсів, які 

викидаються у сміття, розвивати уяву учнів, підвищувати інтерес до творчої 

діяльності, виховувати ціннісне ставлення до збереження, раціонального 

використання та відновлення природних ресурсів. 

Обладнання та наочність: вироби з вторинної сировини, екоторбинки, 

QR-коди, відео. 

Хід заняття 

Вступ. Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з одвічною 

проблемою людства - це сміття. 

Україна на сьогодні накопичила близько 54 мільйонів кубометрів 

відходів. При цьому переробці підлягає лише 6 % усього побутового сміття. 

Решта знаходиться на полігонах, більшість яких давно переповнена. За 10 

років в нашій державі тверді побутові відходи, з розрахунку на одну людину, 

зросли майже на 50% і складають в середньому 300-400 кг на рік. 

Підрахуйте, скільки мільйонів кубометрів відходів Україна не може 

переробити і вони лежатимуть і отруюватимуть все довкола протягом сотень 

років? 

Основна частина 

Розповідаємо учням - якщо в них удома накопичилося багато "мотлоху", 

то не обов’язково відразу ж викидати його на смітник, краще зробити з нього 
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такі речі, які можуть стати прикрасами, сувенірами чи корисними лайфхаками. 

Ідеї виробів з вторинної сировини зараз надзвичайно популярні. 

Для них є навіть спеціальна назва: апсайклінг. У цей термін входять 

рукодільні речі, починаючи від біжутерії і закінчуючи меблями, зроблені з 

колишніх у вживанні предметів. Такі вироби з непридатного матеріалу 

вийдуть не тільки вигідними в економічному плані, адже вони будуть 

виготовлятися з підручних засобів, але і стануть відмінним засобом зайнятості 

дітей у спільній творчій діяльності, а також допоможуть вам та учням 

розвинути свою уяву і фантазію. Також це потрібно, щоб зменшити 

виробництво і його вплив на зміни клімату, а також кількість відходів і 

ресурсів, які йдуть на їхню переробку. 

Плюси: чистота і порядок, можливість заощадити сімейний бюджет (бо ж 

робитимете те, що точно потрібне) і водночас отримати стильні елементи 

інтер’єру, побуту, гардеробу.  

Отже, учні вдома за певний відведений період часу мають виготовити 

речі й принести їх на виставку до школи (учні молодших класів виготовляють 

вироби тільки зі старшими). 

Журі, відвідувачі виставки мають змогу проголосувати за один виріб, 

який їм найбільше сподобався. Переможе той, у кого назбирається найбільше 

голосів. 

 

 

     
Фото. Гелікоптер                Фото. Новорічна прикраса                    Фото. Ваза 
 

         
Фото. Вази                                                           Фото.  "Адамове яблуко" 
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       Фото. Ємність для дрібничок                      Фото. Коробка для подарунків 
 

 

 

 
Фото. Ваза з квітами 

 

 

 

 
Фото. Новорічна прикраса-декор (з паличок для кави) 

 

 

Переможець отримує приз – бажано, цікаву багаторазову річ в стилі 

"Нуль відходів". 

До виставки можна залучити батьків - організувати спільно з учнями 

виставку-аукціон екоторбинок, які виготовляються зі вживаного одягу. На 

виручені кошти можна буде, наприклад, облаштувати місце відпочинку для 

учнів чи закупити канцтовари для їх навчання. 
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Фото.  Батьківська виставка-ярмарка екоторбинок 

 
 

 
Фото. Екоторбинки 

 
 

88



 
Фото. Екоторбинка 

 

На фото – екоторбинка, яку команда "ZeroWasteSchool Тур'ї Ремети" 

передала в м. Київ особисто для Віталія Кличка. 

Питання для актуалізації опорних знань 

Що ви навчилися робити для зменшення кількості сміття? 

Яка інформація була для вас важливою? 

Яку інформацію розповісте вдома рідним? 

Що хочете зробити негайно?  

Які нові ідеї у вас виникли під час перегляду експонатів виставки? 

Домашнє завдання 

Зі старого теплого одягу виготовити лежанку для свого домашнього 

улюбленця або для тварин з притулку "Барбос" м. Ужгород.  

 

 
Фото. Лежанки для тварин 
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Перегляньте відео, як це зробити. Врахуйте, що купувати поролон чи 

синтепон як наповнювач, який показано в сюжеті, необов'язково, можна 

спокійно використовувати інший одяг. Для основи дна виробу можна 

використати старі джинси чи якийсь інший цупкий одяг. 
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РОЗДІЛ ІІІ. Додатки 

 

Додаток 1 

 

 

Важливо знати 

 

ПОБУТОВІ ВІДХОДИ. Тип відходів, що створюються у житлово-

комунальному господарстві (побуті). 

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ (ТПВ). До твердих побутових відходів 

відносять картон, газетний, пакувальний або споживчий папір, всіляку тару 

(дерев’яна, скляна, металева); предмети та вироби з дерева, металу, шкіри, 

скла, пластмаси, текстилю та інших матеріалів, що вийшли з ужитку або 

втратили споживчі властивості; зламані або застарілі побутові прилади, - 

сміття, а також сільськогосподарські та комунальні харчові відходи; рідкі 

побутові відходи (стічні води, фекалії). 

ЗВАЛИЩЕ. Полігон (спеціально обладнане місце) для поховання 

промислових і побутових відходів. Несанкціоновані або погано обладнані 

смітники є загрозою для навколишнього середовища. Отруйні речовини зі 

смітників можуть проникати в ґрунтові води, а також природним водотоком 

забруднювати річки й інші водойми. Смітник — місце перебування щурів, 

комах і інших тварин, що поширюють епідемії. 

СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ (сміття) — процес, при якому відходи 

поділяються на різні групи. Сортування відходів може відбуватися вручну в 

побуті за допомогою схеми роздільного збору, або автоматично розділятись в 

місцях відновлення матеріалів або системах механічного біологічного 

очищення. Сортування відходів також відбувається у місцях переробки сміття. 

СЕГРЕГАЦІЯ (розділення) відходів — поділ відходів на сухі та вологі. 

Сухі відходи включають папір, картон, скло, бляшанки тощо. Вологі відходи, 

у свою чергу, включають органічні відходи, такі як шкірки від овочів, 

залишки їжі і інше. 

Якість поділу відходів залежить від активності й свідомості учасників 

процесу на всіх етапах. Поділ сміття знаходиться під відповідальністю 

кожного окремо взятого громадянина країни. Справді, щоб система 

вибіркового збору сміття приносила очікувані результати, необхідна активна 

участь кожного, хто викидає сміття. Без цього застосування системи 

місцевими органами влади буде неефективно. Поділ сміття також вимагає 

певного часу і докладання зусиль для навчання жителів. Сортування сміття 

передбачає наявність відповідних контейнерів для кожного виду сміття на 

спеціально виділеному майданчику-стоянці і такий розподіл побутових 

відходів. 

Вартість поділу сміття і його переробки досить висока. Однак вона 

окупається тим, що є великий дохід від вироблених з вторинної сировини 

продуктів. Навіть якщо цього економічно позитивного результату досягти не 
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вдається, завжди є результат для довкілля: повітря чистіше, поліпшується 

якість води і загальний рівень забруднення знижується. Третьою перевагою є 

те, що громадяни, завдяки поділу сміття, стають більш відповідальними перед 

своїм містом, своєю країною, своєю планетою. Створення виробництв з 

вибіркового збору сміття і підприємств з його переробки створює нову 

необмежену потребу в робочій силі - це потужна зброя проти безробіття. 

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ (оброблення, перероблення, також: вторинна 

переробка, ресайклінг (від англ. recycling), рециклювання й утилізація 

відходів) — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі 

зміною фізичних, хімічних і біологічних властивостей відходів, з метою 

підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи 

видалення. Повторне використання або повернення в обіг відходів 

виробництва чи сміття. 

Найпоширеніша вторинна, третинна, інші переробки різними обсягами 

таких матеріалів, як скло, папір, алюміній, асфальт, залізо, тканини та різних 

видів пластику. Також спрадавна використовують в сільському господарстві 

органічні господарські та побутові відходи. 

Найперспективнішим шляхом подолання негативного впливу відходів на 

довкілля є перехід від полігонного захоронення до промислової переробки. 

В Україні деякі види відходів успішно переробляють малі підприємства. 

ВТОРИННА СИРОВИНА (В.с.; вторсировина). Матеріали і вироби, що їх 

після первісного повного використання (зношування) можна вживати у 

виробництві повторно як сировину. 

До В.с. належать брухт, відходи чорних, кольорових і благородних 

металів, різні машини, устаткування та їхні деталі, які вийшли з ужитку, 

спрацьовані мастила, зношені автопокришки, макулатура, вугільний шлам 

(відходи вуглезбагачення) тощо. 

Використання В.с. в різних галузях промисловості має важливе значення 

для подальшого розвитку народного господарства як джерело його 

додаткових матеріальних ресурсів, фактор зниження питомих капітальних 

витрат і собівартості продукції, а також для прискорення темпів зростання 

виробництва. У другій половині ХХ ст. було створено вітчизняні 

спеціалізовані організації, зайняті збиранням (закупівельні пункти), 

заготівлею, сортуванням, переробкою і первинною обробкою В. с.; збирання і 

використання В. с. в той час планувалося. 
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Додаток 2 

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРИБИРАННЯ "WORLD CLEANUP DAY” 

 

Подію підтримують лідери думок, блогери, селебриті та активні 

громадяни. Щороку Україна виходить на масштабне прибирання у третю 

суботу вересня разом з мільйонами громадян зі 191 країн Світу. 

В акції беруть участь люди незалежно від віку та географії. Українці із 

міст та містечок, сіл та селищ об’єдналися заради досягнення спільної мети – 

порятунку планети від сміття та формування культури чистоти.  

Долучитися до акції можна як волонтер, координатор, учасник та 

партнер. Більше деталей на сайті letsdoitukraine.org та у координаторів.  

 

               
 

    

    

Фото. Всесвітній день прибирання в Тур'є-Реметівській ОТГ, 2021р.  
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Додаток 3 

 

"Мої улюблені лайфхаки для навчання сортуванню" або, що я 

використовую у просвітницькій та практичній роботі з учнями для 

підвищення культури сортування вторинної сировини 

 

1. Гра "Еко-Мемо". Розвиваємо звичку сортування відходів. 

Автор гри: Стегній Наталія 

 

Настільна гра "ЕКО-МЕМО": розвиваємо звичку сортування відходів. 

Складається з - 36 гральних карток, на яких зображені різні типи відходів: 

папір, метал, пластик, органіка, скло та залишкове сміття; 

‒ поле для сортування, на якому зображено картинками і розписано 

текстом, що можна сортувати, а що - ні; 

‒ 18 фішок подяки, на яких зображені українські компанії, які 

виготовляють цікаві вироби з вторсировини: офісний папір з макулатури, 

прикраси з переробленого пластику, будиночок для котів з макулатурного 

картону. 

В процесі гри дізнаєтеся: 

– що можна, а що не можна сортувати до контейнерів для паперу, 

пластику, металу, скла, органіки; 

– про маркування вторсировини; 

– які вироби виготовляються із вторсировини; 

– які існують багаторазові альтернативи сміття, що не можна здати на 

переробку. 

Як грати?  

1. Перемішуємо картки і розкладаємо лицьовою стороною донизу. 

2. Відкриваємо дві картки.  
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3. Якщо дві картки співпадають: – сортуємо до відповідного контейнера; 

– отримуємо фішку подяки (картка, на якій зображені речі, які 

виготовляються із вторсировини). 

 

 

Учні Тур'є-Реметівської школи за грою "ЕКО-МЕМО" 

4. Якщо картки не співпадають, кладемо назад. 

5. Запам’ятовуємо, що було на кожній картці під час ходу кожного 

гравця. 

6. Гра закінчується, коли всі картки відкрито. 

Виграє гравець, який отримав найбільшу кількість фішок подяки. 

Але, як кажуть гравці Еко-Мемо, виграла Планета, бо все сміття 

посортоване і перероблене в нові вироби. 

Грати можна безкінечну кількість разів, адже картки надруковані на 

міцному палітурному картоні, для дезінфекції можна легко протерти 

антисептиком. 

(таку саму гру, при бажанні, можна спробувати виготовити з учнями й 

власноруч).  
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2. Сучасна настільна гра "Сортування сміття" 
 

 

 

 

 

Комплектація: 

 

4 сміттєві баки для сортування відходів, 100 карток із зображеннями 

предметів, інструкція. Упаковка - картонна коробка, призначена для навчання 

людей правильно сортувати сміття.  

 

Мета гри: визначити, чи можуть бути перероблені предмети, які ми 

викидаємо, і відсортувати їх. 

 

Кожен гравець бере картку і намагається визначити, в якій бак вона 

повинна бути поміщена. Якщо відповідь правильна, гравець набирає очко.  

 

Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок. 

 

Корисно буде пограти і дорослим, і дітям. 
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Інтерактивний QR-стенд "Сортування сміття" 

 

    

QR-стенд містить багато інформації про найпоширеніші види сміття, 

його переробку та вплив на природу й життя людей.  
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Різнокольорові баки з інформаційними наклейками для роздільного 

збору вторинної сировини.  
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Багаторазові товари в стилі життя Zero Waste ("Нуль відходів") 
 

 

 

Книги про сортування сміття 
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Роздруковані з інтернету дидактичні матеріали по сортуванню 

вторинної сировини 

 

 

 

   
Гра Лепбук Розмальовка 
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Додаток 4 

QR- коди 

Відеоматеріали: 

1. "Збережіть країну від сміття" (2:36) 

 
 

2. Соціальний ролик про сортування сміття (4:21) 

 
 

3. Мультфільм. "Свинка Пеппа українською. Переробка сміття" (5:12) 

 

 
 

4. Мультфільм про енергозбереження, сортування, переробку та 

використання (3:00) 
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5. Мультфільм "Сортуй!" (1:01) 
 

 

 

6. Пізнавальне відео "Сортування СМІТТЯ.  

Бережи ПРИРОДУ! НЕ СМІТИ!" (5:00) 

 

 
 

7. Відеоролик для дітей про шкідливість сміття (1:11) 

 

 
 

8. Онлайн екогра "Trash Hunter", яка навчає сортуванню сміття 
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9. Онлайн-гра "Сортування 

відходів" 

10. Ролик про переробку паперу в 

Україні (2:44) 

  
 

11. Ролик про переробку комбінованої упаковки  

(типу Tetra Pak, Elo Pak тощо) в Україні (2:02) 

 

 
 

12. Ролик про переробку скла (3:04) 

 

 
 

13. Ролик про переробку пластикової пляшки в Україні (3:03) 
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14. Фільм "Дім: Побачення з планетою".  

Люк Бессон. (Документальний фільм) (1:29:34). 

 

 
 

15. Фільм "Сміття" Джемері Айронс. (Документальний фільм) (1:34:08) 

 

 
 

16. Відео "Маркування пластику" (10:48    або    6:14) 

 

   або     

 

Мобільний додаток "Сортуй! 
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Додаток 5 

Оповідання для учнів молодшого шкільного віку 

1. "І сміття буває корисним" 

Марійка і Оленка дружили з дитинства та навчалися в одному класі. 

Якось вчителька Олена Петрівна розповіла на уроці про користь дерев та 

озеленення навколишнього середовища. Дівчата загорілися цією ідеєю і 

вирішили навесні посадити кілька дерев. Ось прийшла довгоочікувана весна, 

дівчата не забули про свою обіцянку і посадили молоді яблуньки на своєму 

подвір’ї. Влітку у Марійки був день народження, вона запросила всіх 

подружок, і вони весело провели час біля річки на пікніку. Діти співали, грали 

в ігри, їли фрукти. Після веселих посиденьок Марійка заходилася збирати 

сміття. Оленка вирішила допомогти подружці і почала скидати все в один 

пакет. "Що ти робиш?!", - вигукнула Марійка,: "Не кидай шкірки від фруктів 

до пластикового посуду, поклади їх в інший пакет". "Яка різниця", - 

засміялася подруга,: "Сміття і сміття". "Ні!", - промовила Марійка,: "Це піде 

на добрива для моїх дерев, в мене є компостна яма, куди я скидаю органічні 

відходи, а потім підживлюю мої яблуньки". "Ну – ну!", сказала Оленка. 

Настала осінь. Дівчата почали збирати врожай зі своїх дерев. У Марійки 

яблука виросли великі і соковиті, а у Оленки – маленькі, аж поморщені. "І 

чому це так?", - дивувалися їх батьки,: "Ви ж садили дерева одночасно…" "А 

тому", - гордо сказала Марійка, "що я дерева підгодовувала. У мене все 

корисне, навіть сміття!" 

 

2. "Звірята – натуралісти" 

На широкій лісовій галявині гралися маленькі зайченята. Вони стрибали, 

бігали, качалися у траві, і навіть не помітили, як опинилися біля якоїсь купи. 

Раптом одне з зайченят скрикнуло і почало плакати. На його маленькій 

сіренькій лапці червоніли краплинки крові. Маленьке порізало лапку об 

шматок скла, який лежав біля великої купи сміття. ‒ Де ж взялося сміття? 

Адже тут було завжди чисто, ‒ запитали зайчата маму-зайчиху. ‒ Це люди 

привезли його сюди, ‒ розповіла їм мама-зайчиха. – На жаль, люди часто 

влаштовують звалища сміття в недозволених місцях. Це забруднює природу і 

дуже небезпечно. Засмучені звірята повернулися додому і полягали спати, а 

вранці на галявину вийшли всі звірята і швиденько розсортували його: папір 

до паперу, скло в окремий контейнер, пластик теж окремо. На галявині стало 

чисто і безпечно. 

 

3. "Мишків подарунок". 

У Мишка сьогодні день народження. Цього дня хлопчик чекав дуже-

дуже, адже мама і тато обіцяли подарувати величезну машину, в яку хлопчик 

може навіть сісти. Коли Мишко побачив обіцяний подарунок, в нього аж дух 

перехопило від радості. Він швиденько розгорнув коробку і став діставати 

новеньку блискучу машинку. З усіх боків у коробці були великі білі шматки. 

Що це таке, хлопчик не знав, та й знати не дуже хотів, головне, що машина 

вже в руках. І Мишко кинув коробку з білими шматками біля відра зі сміттям. 

‒ Не поспішай викидати, ‒ засміялась мама, ‒ це пінопласт, з нього можна 
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зробити багато корисних речей для дому. ‒ Які корисні речі зі сміття? – 

подумав Мишко, ‒ і став гратися новеньким подарунком. Так награвся, що 

ввечері швидко заснув. А наступного дня мама дістала шматки пінопласту і 

почала з нього щось вирізати і розмальовувати. Хлопчику так сподобалася ця 

робота, що він із задоволенням допомагав. Через деякий час, який промайнув 

дуже швидко, на столі лежали годівничка для риб, підставочка для олівців, 

коробочка для дрібничок та багато чого іншого. Хлопчик побачив, що зі 

сміття можна зробити багато корисних і красивих речей, якщо не 

полінуватися подумати і постаратися. ‒ І користі більше, і сміття менше, ‒ 

засміявся він. 

 

4. "Небезпечна зустріч". 

Жила ‒ була маленька козуля у зеленому прекрасному лісі. Вона весело 

стрибала на галявині і безтурботно щипала соковиту травичку. Як раптом її 

пронизав нестерпний біль, це вона разом із травичкою вхопила консервну 

банку та порізала мордочку. З передсердя козуля пнула консервну банку 

копитцем: "Ах, ти нікчема! Чого ти тут лежиш? Хіба ти не знаєш, що ховатися 

у густій траві небезпечно? Для таких, як ти, існують заводи по переробці 

металу, там ти принесла б більше користі: стала б частиною автомобіля чи 

стільця. А тепер через тебе усі звірята наражаються на небезпеку!" "Мені 

дуже соромно!", ‒ відповіла консервна банка.Та не моя це провина, що я 

опинилася тут. Я просила людей віднести мене у спеціальний контейнер, та 

вони мене не почули. Тепер я маю надію, що юні екологи знайдуть мене і 

віднесуть разом з іншим сміттям на переробний завод. Пробач ще раз!". 

"Пробач і ти" ‒ сказала козуля. Дуже шкода, що соромно стає не тим, хто 

завинив! 

 

5. "Історія Мішечка" 

Жив-був пакувальний мішечок. Він лежав зі своїми братиками на касі 

супермаркету. Йому було добре й затишно. Раптом його розкрили і 

напакували цукерочок у яскравих обгортках. Мішечок був задоволений. Він 

нарешті був комусь потрібен! Він опинився на вулиці. Цукерки швидко 

залишали пакетик, він був здивований, ось не стало останньої цукерки, і 

Мішечок став непотрібний. Його викинули. Легкий вітерець підхопив 

мішечок і підняв на висоту. Як цікаво було йому спостерігати за великим 

метушливим містом! А потім вітер стих, мішечок опустився на землю. Він 

лежав, пошарпаний, нікчемний, відчуваючи свою непотрібність. На нього 

наступали, його підкидали ногами перехожі, було дуже сумно, і мішечок 

відчув, що він перетворився на сміття. Але, на щастя, поруч проходили чемні 

діти, вони підібрали мішечок і вкинули до великого контейнера, де було 

багато інших торбинок, пляшечок, обгорток. Мішечок хотів поскаржитися на 

свою долю, але його заспокоїли інші упаковки, розповівши, що відтепер вони 

– не сміття й непотріб, а вторинна сировина, економічні ресурси, які ще безліч 

разів стануть у пригоді. 
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Додаток 6 

Поради щодо корисних посилань  

 

Що варто прочитати 

 

"Врятуй тварин" від ВСЛ (Видавництво Старого Лева) - цю книжку 

неможливо скачати в електронному вигляді. Її потрібно щупати, гортати, 

дивитись. І хоч деякі сторіночки з пластику, варто її придбати і передавати з 

покоління до покоління. Картиночки з прозорими сторінками, які показують, 

що у дикій природі тваринки виглядають гарніше. Просто і доступно для всіх.  

"Рік у лісі" Емілії Дзюбак - у книжці просто прекрасно описано кожен 

місяць у лісі. Як живе кожна тваринка, рослинка. Книжечка насправді дитяча, 

але після її прочитання неможливо не полюбити ліс. 

"Хто росте у парку" та "Хто росте у саду" Катерини Міхаліциної - 

також дитячі книжечки про природу. Дуже мило й захопливо описані 

центральні історії. Та ще й чудово розказано про природу, що її хочеться 

оберігати. А у дідуся-садівника та його сім’ї ми можемо багато чого 

повчитись. 

Серія книг "Магічний шкільний автобус", а особливо "Магічний 

шкільний автобус та проблеми клімату" Джоанна Коула і Брюса Дегена - 

дуже зрозуміло про все що відбувається у світі, навіть тому, хто ніколи не 

цікавився темами екології. Також варто подивитись мультик за цією книжкою. 

"Обіцянка" Ніколи Девіса та Лаури Карлін - після прочитання одразу 

розумієш наскільки зв’язано соціальне та екологічне. Наскільки ми 

змінюємось змінюючи світ навколо. І хочеться змінювати і змінюватись. 

"Дім нуль відходів" Беа Джонсон - тут просто без слів. Треба читати, 

якщо ви хочете назавжди змінити своє життя. Покрокова інструкція, як 

зменшити свій екологічний слід та навчитись жити без сміття. Найбільше 

надихає те, що авторка писала її з власного досвіду. 

"Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас 

назавжди" Марі Кондо – книжка, з якої я почала масштабне прибирання у 

своєму житті. Цінні поради про те, як звільнитися від усього зайвого і знайти 

місце для найважливішого. 

"Це змінює все: капіталізм проти клімату" Наомі Кляйн - здається 

книга про очевидні речі. Але коли всі вони так подані та зібрані в одній 

книжці - це шокує.Авторка просто констатує факти, розказує історії, але не 

повчає. Ти сам робиш висновки. 

Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Денніс Медоуз. "Межі зростання: 30 

років по тому" - головна книга ХХ століття про сталий розвиток. Творіння 

подружжя Медоуз і їх колеги Йоргена Рандерс було спочатку написано на 

замовлення Римського клубу (перший варіант книги побачив світ ще в 1972 

році). "Межі зростання" пояснюють залежності між чисельністю населення і 

обсягами виробництва і споживання, експоненціальне зростання яких за 

останні 30 років сильно наблизило людство до 65 фізичних меж нашої 
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планети. Автори доступною мовою описують свою математичну модель 

World3, яка, ґрунтуючись на даних з початку минулого століття, прораховує 

12 можливих сценаріїв розвитку світу до 2100 року - від самих песимістичних 

до обнадійливих. 

Rachel Carson. "Silent Spring." - Книга Рейчел Карсон присвячена 

впливу пестицидів, зокрема ДДТ (діхлордіфеніл тріхлорметілметан), на флору 

і фауну і вперше висуває ідею небезпеки невивченою і неконтрольованого 

використання людиною хімічних речовин, які можуть стати причиною 

загибелі не тільки птахів і тварин, а й людини. Звідси і назва: весна без співу 

птахів, загиблих через необдуману діяльності людини. Опублікована спочатку 

в журналі New Yorker в якості серії статей, "Мовчазна весна" стала 

бестселером The New York Times і класикою світової екологічної літератури, 

незважаючи на специфічну тематику. 

"Як бути оптимістом в песимістичному світі" - Алан Аткіссон - один з 

найвідоміших міжнародних консультантів з питань сталого розвитку, який 

співпрацює з ООН, урядами різних країн, найбільшими корпораціями і НКО. 

Він же став одним з розробників системи ISIS - методу побудови процесів 

сталого розвитку. Книги Аткіссона читати просто і цікаво, після них, як і після 

його виступів, що завжди супроводжуються гумористичними піснями під 

гітару, залишається враження, що "екологічний стакан" все ж наполовину 

повний. Тому ми включили в наш список відразу дві. 

Робін Мюррей. "Мета - Zero Waste" - Вкрай корисна книга для 

розуміння кругообігу елементів в природі, "життєвого циклу" сміття і різних 

видів відходів, кращої політики підприємств з поводженні з ними і так далі. 

Робін Мюррей - англійський економіст і великий фахівець в справі управління 

і оптимізації процесів, пов’язаних зі сміттям. На хвилі інтересу до теми 

роздільного збору відходів важливо правильно розібратися в цьому питанні, а 

Zero Waste несе читачам головну ідею бурхливо розвивається галузі 

переробки: відходи - це не проблема, це рішення сировинної проблеми, по 

крайній мірі, часткове. Ми можемо не тільки зменшити кількість сміття 

(waste), але і мінімізувати втрати (waste) цінних матеріалів, переробляючи 

відходи. 

Що варто подивитись 

 

Сміттєві мрії Garbage dreams (2009). Ліричний, зворушливий і щирий 

фільм про окраїни Каїра і людей, чия робота і життя залежать тільки від 

сміття. Фільм про їхні долі та мрії отримав 24 нагороди на кінофестивалях по 

всьому світу. 

Дім Нome (2009). Поетичний документальний фільм відомого 

французького фотографа і борця за чистоту навколишнього середовища Яна 

Артус Бертранда в основному складається з планів земної поверхні з висоти 

пташиного польоту, звідки добре видно природні пам’ятки і те, як людство 

перетворює їх на щось непотрібне. 

Артус-Бертранд починає з важливості водоростей для екосистеми 

планети, пролітає над усіма континентами, зауважує наслідки глобального 
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потепління, але дивним чином закінчує на позитивній ноті і непохитну віру в 

майбутнє людства. 

Екологічний слід людини /Human Footprint (2007). У цьому фільмі 

глядачі отримають можливість подивитися на себе з боку. З яких складових 

складаються повсякденні будні звичайної людини? До чого зводиться ціле 

життя? Ви тільки уявіть, що зможете побачити практично все, що тільки 

використовували, або робили колись. Скільки сліз пролили, скільки слів 

сказали, скільки чашок чаю випили? До кінця цього фільму вперше можна 

побачити життя, ретельно поділене на окремі складові. Це історія про життя 

окремо взятої людини, і кожен може опинитися на його місці. Це історія 

екологічного сліду кожного з нас. 

Потік / Flow (2008). "Flow" показує, що головною цінністю в сучасному 

світі, поступово витісняючи корисні копалини, стає вода. Режисер картини 

Ірена Селіна подорожує по світу і спілкується з вченими і різними 

активістами, які терпляче пояснюють, чому ігнорування проблеми водних 

ресурсів в найближчому майбутньому може призвести до катастрофи. Також 

увага "Flow" прикута до великих корпорацій на зразок Coca-Cola чи Nestle, 

чиє виробництво сильно пов’язано з нанесенням шкоди водним масивам 

планети. 

Корпорація "Їжа" / Food, Inc. (2008). Американський документальний 

фільм, який досліджує виробництво різних продуктів у США, що розповідає, 

що майже всі продукти в магазинах Америки продаються споживачам за 

надмірно завищеними цінами, а самі при цьому екологічно небезпечні і 

шкідливі для здоров’я людини. Фільм викликав сильну негативну реакцію з 

боку корпорацій, зайнятих у виробництві продуктів харчування. 

Сміття / Trashed (2012). Стрічка розкриває дивовижні факти, що 

стосуються серйозної загрози нашому здоров’ю. Вона побудована у формі 

глобальної розмови між Джеремі Айронсом і жителями нашої планети – від 

Ісландії до Індонезії.Серед співрозмовників – вчені, політики і прості люди, 

чиє здоров’я і спосіб життя постраждали від проблеми забруднення 

навколишнього середовища відходами. З точки зору візуального і емоційного 

сприйняття стрічка, що зв’язує історії з життя і політичні "тривожні дзвінки", 

видається одночасно жахливою і прекрасною. Але завершується вона 

посланням надії. Фільм показує, що небезпеки можна уникнути за допомогою 

розвитку довгострокових проектів, які допоможуть створити більше робочих 

місць в області переробки відходів. 

Худобозмова / Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014). Фільм 

піднімає такі питання, які не хочуть піднімати навіть найпередовіші 

екологічні організації. Фільм показує ту сферу життя, в яку не заглядає 

пересічний громадянин, але з якої опосередковано стикається кожен день. 

Фільм закликає нас замислитися про свої звички, яким ми не надаємо часом ні 

найменшого значення. Фільм покликаний зберегти планету для наших дітей і 

онуків. Фільм показує конкретні дії, які можуть здійснювати всі люди для 

більш гармонійного життя на планеті. 
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Втрачені річки / Lost rivers (2012). Режисер фільму відшукує річки, які 

були давним-давно заховані під землю у всіх великих індустріальних містах у 

розвиненому світі. Це сміливий і красивий фільм про те, що природа 

продовжує жити, навіть якщо ми забуваємо про неї. 

Екополіс / Ecopolis (2008). Екополіс – це місто майбутнього, який зовсім 

відмінний від нашого способу життя, ви побачите інноваційні технології 

переробки і використання сміття, екологічні види транспорту, альтернативні 

джерела палива, малошумні літаки і багато іншого. 

Пальне / Fuel (2008). Джошуа Тікелл – проповідник використання 

біопалива та альтернативної енергетики. Він вважає, що залежність США від 

нафти і є корінь зла. 11 років він їздить по країні в своєму фургоні, 

заправленим рослинним маслом. 

Він домагається зустрічі з відомими людьми і всіляко змушує їх 

допомогти у вирі шенні цієї проблеми. У кадрі з’являються Джулія Робертс, 

Вуді Харельсон, Шеріл Кроу і інші зірки. 

Вода в пляшці / Tapped (2009). Один із найяскравіших фільмів, 

присвячених мільйонам пластикових пляшок, якими ми користуємося щодня. 

Факти про "пляшкову індустрію" та її наслідки, які змушують задуматися 

двічі перед тим, як купити й викинути таку пляшку. 

На кінці вудки / The End of the Line (2009). Режисер Рупперт Мюррей з 

Великобританії своїм фільмом ставить питання перед глядачем  як довго 

людство зможе користуватися ресурсами морів і океанів при сучасних темпах 

видобутку корисних копалин. 

Згодні на все виправляють світ / The Yes Men Fix The World (2009). 

"The Yes Men" – група активістів, яка займається культурними провокаціями, 

видаючи себе за впливових людей і представників відомих організацій. Їх 

діяльність включає створення підставних веб-сайтів, ідентичних 

оригінальним. Отримуючи через такі сайти запрошення, вони беруть участь в 

різних конференціях, симпозіумах і телевізійних передачах. 

Газова країна / Gasland (2009). Режисер картини Джош Фокс вирушив 

по головних "газових місцях" США і з’ясував, що в деяких районах жителі 

можуть спокійно підпалювати воду з-під крана, а інші отримують від газових 

компаній відступні або бутильовану воду, щоб приховати проблему ерозії 

ґрунту, забруднення підземних вод та зіпсованого газом здоров’я. Протягом 

фільму Фокс наполегливо зустрічається з різноманітними фахівцями і фіксує 

проблему, про яку до цього було мало що відомо. На Rotten Tomatoes у фільму 

– 100% рейтинг, а американські критики щедро називають "Gasland" кращою 

екодокументалкою останнього часу. 

Бруд! Фільм / Dirt! The Movie (2009). Кіно про "бруд" присвячено 

важливій, але досить неочевидній проблемі – збереження родючого 

ґрунтового покриву планети. Творці картини досліджують зв’язок людини і 

місця, де він живе, знайомлячи глядача з концепцією, що родючий ґрунт – 

основа людської цивілізації, для якої взаємодія з землею і сільське 

господарство виявилися відправною точкою в сучасність, а потім 
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перемикаються на актуальні проблеми її деградації і їх численні причини. 

Звалище / Waste Land (2009). Залишивши свій будинок у Нью-Йорку, 

відомий художник Вік Муніс повертається на батьківщину в Бразилію, щоб 

показати найбільше сміттєве звалище у світі Жардім-Грамашо, розташовану 

на околиці Ріо-де-Жанейро, і її мешканців – катадорес, що займаються 

сортуванням відходів. Спочатку Муніс збирався "написати" серію портретів за 

допомогою сміття. Виявилося, що спілкування з художником в роботі над 

цими портретами дозволило їм по-новому поглянути на себе і своє життя. 

Бухта / The Cove (2009). Суперечлива документальна картина про 

полювання японських рибалок на дельфінів у 2010 році виграла "Оскар" і 

дуже сильно розлютила японський уряд. Головний герой фільму 

дресирувальник підводних ссавців Рік О’Беррі – занурює глядачів у проблему 

масового вбивства дельфінів у Японії. Настирливий О’Беррі бігає за 

рибалками, чіпляється до перехожих на вулицях і вривається в кабінети до 

чиновників, щоб розкрити очі всім винним на той факт, що щорічне вбивство 

23 тисяч дельфінів – це злочин проти планети. 

Нульовий вплив / No Impact Man (2009). Колін Бівен – відомий 

письменник, за часів інтернету став популярним блогером. Бівен здійснив в 

реальності експеримент, який має значення для всього людства. Сім’я блогера 

продемонструвала, як можна вийти з правил, придуманих суспільством 

споживання. Потрібно просто поставити собі за мету: чи не діяти згубно на 

навколишнє середовище. Для цього потрібно, навіть будучи жителем Нью-

Йорка (5-ій Авеню), відмовитися від промислових товарів, включаючи папір, 

не кидати сміття, відправляючи всі відходи на переробку. 

Земля 2100 / Earth 2100 (2009). Ідея, перед якою більшість з нас не 

стояло б – що протягом наступного століття, життя, яким ми знаємо його, 

може закінчитися. Наша цивілізація може зруйнуватися, залишаючи тільки 

сліди людського існування. Щоб змінити майбутнє, спочатку ви повинні 

уявити це. Це здається дивовижним, надзвичайним – навіть неможливим. Але 

згідно ультрасучасному науковому дослідженню, це – дуже реальна 

можливість. І якщо ми продовжимо жити як живемо тепер, це все обов’язково 

трапиться. 

Вуглеводнева нація / Carbon Nation (2010). Фільм пропонує глядачам 

індивідуальні способи отримання дешевої енергії, чистого повітря, води і 

пов’язану з цим економію коштів, припускаючи, що ці цінності достатньо 

універсальні навіть для тих, хто не готовий визнати жалюгідність 

екологічного стану землі. Усвідомлюючи зв’язок / Making the Connection 

(2010). У фільмі люди абсолютно різних занять – з області фермерства, 

спорту, кулінарії, політики, літератури, медицини, материнства розповідають 

про захоплюючий спосіб життя, де харчування здорової і смачної їжі 

поєднується з розв’язанням світових проблем, з якими стикається сьогодні 

людство. 

Правда про море / Sea The Truth (2011). Головна ідея фільму "Правда 

про море” – це стан наших морів і океанів. Провідні вчені, такі як Даніель 
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Паулі, стверджують, що якщо ми продовжимо виловлювати і їсти рибу так 

само, як робимо це зараз, то через 40 років моря і океани спорожніють. 

Промислове рибальство – це сучасний економічний монстр: величезні 

траулери спустошують морське дно, вбиваючи всіх живих істот із 

загрозливою швидкістю. 

Реальна ціна моди / The True Cost (2015). Фільм про одяг, стиль, людей, 

які диктують велику моду, яких слухають виробники. Як модна індустрія 

впливає на світ і це питання піднімають автори проекту. Тенденція зниження 

цін на одяг з року в рік очевидна. Одночасно зростає вартість життя, 

збільшуються витрати на охорону природи і соціальні гарантії. Ендрю Морган 

в своєму захоплюючому документальному розслідуванні висвічує закулісні 

таємниці фешн-індустрії. Скільки насправді коштує стиль? Чи знаєте ви про 

це? Автор відправляється на подіуми столиць світової моди, побуває в країнах 

третього світу, де в бідних районах створюється те, що називають насправді 

"високою модою". 

Пол Гілдінг: "Земля переповнена" - лекція ТЕД у своїй лекції відомий 

письменник і активіст Пол Гілдінг розповідає про брак ресурсів, які людство 

майже вичерпало, про руйнівні наслідки дій людини і про те, що може 

врятувати нас і нашу планету. 

Пол Штамец: "6 способів, якими гриби можуть врятувати світ" 

лекція ТЕД мікології Пол Штамец (Paul Stamets) про епоху великого 

вимирання на планеті, нашому схожості з грибами і шести способах 

використання грибного міцелію, здатних допомогти нашому світу. 

Джонатан Фолі: "Інша незручна правда" - лекція ТЕД Джонатан Фолі 

непропорційно великий попит на продукти харчування, непоправну шкоду, 

яку сільське господарство завдає клімату планети і про те, чому нам вкрай 

потрібна у створенні "культури Землі" і нового сільського господарства. 

Вражаюча лекція. Чого тільки варта розповідь про Аральське море, яке ми, 

люди, майже погубили, викликавши тим самим екологічну катастрофу. 

Трістрам Стюарт: "Обурлива статистика харчових відходів" - 

Активіст, автор книги "Waste: Uncovering the Global Food Scandal" 

("Марнотратство: викриття світового харчового скандалу") і організатор акції 

"Feeding the 5 000" ("Нагодувати 5000 осіб") Трістрам Стюарт розповідає про 

те, як більшість Західних країн викидають майже половину своєї їжі лише 

тому, що вона виглядає непривабливо. Статистика та, про які говорить 

Трістрам, шокують і змушують задуматися про відповідальне ставлення до 

їжі. Майкл Прічард і його фільтр, який перетворює брудну воду в питну. 

Серед актуальних проблем Землі - забруднення водойм. І це та проблема, яку 

створило людство, і це та проблема, яку людству тепер потрібно вирішувати. 

Так, далеко не всі, але вже величезна частина людства не має доступу до 

чистої питної води. Благо, є ентузіасти, які не закривають на це очі і 

намагаються внести посильний внесок у зміну ситуації, що склалася. Так, 

інженер Майкл Прічард (Michael Pritchard) за власною ініціативою винайшов 

Lifesaver - портативний фільтр, який за кілька секунд перетворює 

найбруднішу воду в питну. Ось перша демонстрація його унікального дітища. 
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Концепція "Поважай природу" 

 

Щоразу, перебуваючи на природі, ми впливаємо на неї своєю діяльністю. 

Тож, дуже важливо зберігати все недоторканним і для інших відвідувачів, а 

особливо для жителів природи – рослин і тварин. Дотримуючись правил 

концепції "Поважай природу" ми правильно готуємось до подорожей, 

убезпечуємо себе та навколишнє середовище і отримуємо тільки позитивні 

враження! Концепція розроблена та впроваджується Європейським 

товариством дикої природи. "Поважай природу" допомагає залишити 

мінімальний слід у довкіллі і базується на американській концепції Leave No 

Trace ("Не залишай слідів"), але адаптована до європейських умов. 

 

"Поважай природу" складається з дев`яти принципів: 

 

1. Знай, куди йдеш 

2. Залишайся на стежці 

3. Мінімізуй вплив кемпінгу 

4. Зберігай чистоту природи 

5. Розводь вогнище відповідально 

6. Вияви повагу 

7. Поважай диких тварин 

8. Поважай інших 

9. Зважай на захист худоби. 

 

Для освітніх заходів за концепцією "Поважай природу" розроблені 

плакати, брошури, великі та індивідуальні освітні знаки. 

На даний час, в Україні освітні заходи за концепцією "Поважай природу" 

вже проведено у школах Закарпатської області, в рамках Молодіжного 

"Зеленого" фестивалю "УжГрінФест 2020: спілкуємось та діємо", на природо-

заповідних територіях України, у гірському притулку "Явірник" тощо. 

 

Контактна особа: Щока Ірина Валеріївна, представниця Європейського 

товариства дикої природи в Україні (iryna.shchoka@wilderness-society.org +380 

680442727) 

115

mailto:iryna.shchoka@wilderness-society.org


  

116



 

Додаток 7 

 

Анкета

1. Ваш вік:  

• менше 15 років;  

• 15-20 років;  

• 21-25 років;  

• 26-40 років;  

• 41-60 років; 

• більше 60 років.  

 

2. Ваша стать:  

• чоловік;  

• жінка.  

 

3. Ваш соціальний стан:  

• школяр;  

• студент; 

• службовець;  

• домогосподарка;  

• пенсіонер;  

• безробітний;  

• інший соціальний стан. 

 

4. Як Ви в цілому оцінюєте 

екологічний стан вашого 

населеного пункту?  

• Благополучний;  

• неблагополучний;  

• не володію інформацією.  

 

5. Чи влаштовує Вас система збору 

і видалення твердих побутових 

відходів у вашому населеному 

пункті?  

• Так;  

• ні;  

• частково.  

 

 

 

 

6. Чи здаєте Ви відходи, які є 

вторинною сировиною, в 

приймальні пункти?  

• Так, макулатуру;  

• так, скло;  

• так, пластик;  

• ні;  

• декілька з перелічених.  

 

7. Чи знаєте Ви, що таке 

"роздільний збір сміття"?  

• так, знаю як і для чого це  

робиться;  

• чув(ла), що існує, але не  

знаю, як це здійснюється;  

• не знаю; 

• мене це не цікавить.  

 

8.Чи влаштовує вас графік 

вивезення сміття? 

• так; 

• ні;  

• в нашій сім’ї не я виношу сміття. 

 

9. Чи згодні Ви сортувати відходи, 

що накопичуються у Вашій 

квартирі (будинку), тобто окремо 

збирати і сортувати папір, пластик, 

скло, металеві, електричні, харчові 

відходи?  

• так, я завжди прагну  

сортувати відходи;  

• так, якщо будуть створені  

необхідні для цього умови  

(наприклад, спеціальні сміттєві  

контейнери для роздільного збору); 

• так, якщо будуть економічні  
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стимули;  

• ні, ні за яких умов.  

10. Ви нарікаєте на роботу 

сміттєзбиральних установ? 

• Так; 

• інколи; 

• ні. 

 

11.Чи є актуальною на сьогодні є 

проблема переробки сміття? 

• Так; 

• ні; 

• не знаю. 

 

12.Чи доцільно вводити штрафи за 

засмічення селища? 

• Так 

• ні; 

• не знаю. 

 

13.Ви особисто викидаєте сміття 

на вулиці? 

• так; 

• ні; 

• не знаю. 

 

14.Є сенс проводити виховні 

години для школярів та населення 

з питань забруднення 

навколишнього середовища? 

• Так; 

• ні; 

• не знаю. 

 

15.Чи впливає екологічна ситуація 

на рівень соціального і 

економічного розвитку населеного 

пункту? 

• Так, вони тісно взаємопов’язані;  

• так, побічно впливають;  

• немає ніякого зв’язку.
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Додаток 8 

Екопоради 
 

Будьте мудрим споживачем. Купуйте речі, тільки якщо вони дійсно вам 

потрібні: подумайте перед купівлею, відмовтеся від спонтанних придбань, 

готуйте список необхідних покупок перед тим, як йти в магазин. І пам’ятайте: 

краще один раз купити якісну річ, ніж кілька разів дешеву. Афоризм "Скупий 

платить двічі" тепер стосується і екології. Не хворійте на марнотратство. 

Не купуйте сміття. Віддавайте перевагу товарам без зайвої упаковки. 

Навіщо вам ще один гарний пакетик-коробочка-баночка, якщо користуватись 

ними ви однаково не будете? 

Відмовтеся від одноразових пластикових пакетів. Пластик не 

розкладається природним шляхом: у Тихому океані вже утворився острів, який 

повністю складається з відходів життєдіяльності людини. Наївшись такого 

сміття, щорічно гинуть 100 тисяч тварин. Тому краще носити із собою зручну 

багаторазову екоторбу, яка буде корисна для екології та допоможе заощадити 

сотню-дві гривень, позбавивши потреби щоразу купувати новий пластиковий 

пакет. 

"Ні" одному разу. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового 

використання: посуд, серветки, станки для гоління, ручки, замість цього 

віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. Менше сміття - менше 

проблем! 

Сортуйте сміття, адже 1 тонна макулатури збереже 17-20 дерев, а 1 

тонна вторинних полімерів (пластмаси) збереже 16 т сирої нафти. Якщо у вас 

під будинком вже з’явилися окремі контейнери для побутових відходів і 

пластику, скла, металу, паперу, то гріх цим не скористатись. Якщо такого 

немає, то можете звернутись в пункти прийому вторсировини, або ж складіть 

акуратно пачки паперу, пляшки, пластик біля смітника і кому-небудь вони 

точно знадобляться. 

Бережіть воду. Якщо порівняти Землю з головою немовляти, то запаси 

прісної води - це лише сльозинка в його очах. Вчені прогнозують, що до 2050 

року запаси прісної води практично вичерпаються, а 4 млрд. людей навіть не 

зможуть задовольнити добову потребу в питній воді. Банальне "закривайте 

кран, поки чистите зуби" має глибокий зміст: якщо так робити, то витрачається 

1 л води, тоді як з відкритого крана витікає 6 л/хв. Скоротіть час перебування в 

душі, зменшіть тиск, придбайте спеціальну економічну насадку з функцією 

повітряного душу (насичує потік води повітрям). Ремонтуйте крани, які 

протікають. 

Бережіть енергію. Виробіть звичку вимикати світло, залишаючи 

приміщення довше, ніж на 15 хвилин. Використовуйте енергоощадні лампи, які 

служать в 12 разів довше і споживають на 80% менше енергії. Вимикайте з 

розетки непотрібну техніку, у такий спосіб ви заощадите до 40% даремно 

витраченої електроенергії. 

Економ-режим. Перед придбанням звертайте увагу на економічність 

техніки (маркування А, А+, Energy Star), таким чином можна зменшити свій 

рахунок за електроенергію на 30%. 

Про папір. Економте папір: друкуйте з двох сторін, використовуйте 
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чернетки. Економія 25 пачок паперу врятує одне зрубане дерево! Віддавайте 

перевагу паперу, вибіленому без хлору (з маркуванням PCF) та виробленому з 

контрольованих насаджень (з маркуванням FSC). 

Про транспорт. Найкраще ходити пішки. Якщо потрібно подолати 1-3 

зупинки громадського транспорту, варто запланувати час на те, щоб цю 

відстань пройти пішки. Така практика також корисна для здоров’я. Ще один 

екологічний вид транспорту – ролики і велосипеди. Якщо потрібно подолати 

велику відстань, використовуйте громадський транспорт. Насамперед той, що 

працює на електриці – метро, тролейбуси та трамваї. Далі у рейтингу 

екологічності розташувалися рейсові автобуси, маршрутки – у самому кінці. 

Купуйте економічну машину. Регулярно змінюйте фільтр і качайте шини. Такі 

дії збільшать кількість кілометрів на літр бензину. Якщо ви все ж таки надаєте 

перевагу особистому авто, то по можливості намагайтеся брати із собою 

пасажирів. 

Про чистоту. Звичайні мийні засоби містять фосфати, які, потрапляючи у 

водойми, сприяють бурхливому "озелененню" води. Також фосфати не 

проходять через фільтри і можуть знову потрапляти в наш будинок через 

систему центрального водопостачання. Тому слід віддавати перевагу 

екологічним мийним засобам або мильним горіхам, які нешкідливі і на 98-100% 

розкладаються в природних умовах. 

Про косметику. Віддавайте перевагу натуральній, а ще краще, органічній 

косметиці, яка не містить штучних домішок і продуктів нафтохімії. 

Про харчування. Відмовтеся від фаст-фуду, готуйте вдома і вечеряйте 

разом всією сім’єю. Вибирайте місцеві харчові продукти (так витрачається 

менше палива на транспортування), сезонні і, по можливості, органічні. Під час 

вирощування останніх не використовуються пестициди (виготовлені 

здебільшого з нафти), витрачається менше води та енергії і відновлюється 

ґрунт. 

Про дітей. Уявіть лише: якщо дитина використовує виключно одноразові 

підгузки, то поки дитина виросте, зросте також гора сміття масою в 1 000 кг! 

Відмовтеся від памперсів і переходьте краще на систему природного 

сповивання або на одноразові підгузки, здатні розкладатися в природі. 

Про домашній затишок. Максимально віддавайте перевагу всьому 

натуральному: меблям, текстилю, предметам інтер’єру. 

Посадіть дерево. Підтримуйте людей, які зберігають і захищають наші 

ліси. Дерева поглинають тонну СО2 протягом свого життя, очищуючи повітря. 

Дерева також забезпечують тінь і скорочують витрати на роботу кондиціонера 

від 10 до 15%. 

Екофішки. Не проходьте повз різні екопредмети, наприклад зошити або 

туалетний папір з переробленого паперу, біопакети для сміття, що 

розкладаються впродовж 3 років, або магнітну кульку, яка дає змогу 

пом’якшити воду і знизити витрату порошку. 

Будьте винахідливі. Не поспішайте викидати або купувати що-небудь 

нове. Увімкніть уяву і подаруйте старим речам нове життя. І наостанок, 

ПОЛЮБІТЬ ПРИРОДУ! Так ви захочете захищати її і зрозумієте, що кожна 

ваша дія має силу! А ваші діти й онуки скажуть вам: "Дякую, що зробив світ 

кращим". 
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Додаток 9 

Перелік екоорганізацій 
 Назва організації Напрямок діяльності Контакт

на особа 

Сторінка в 

інтернеті, чи 

соцмережах 

1 "Європейське 

товариство дикої 

природи" 

Збереження та просування 

дикої природи, 

екопросвітництво 

Ірина 

Щока 

 

2 ГО "Міжнародний 

інститут 

міждисциплінарни

х інноваційних 

досліджень" 

Міждисциплінарні 

екологічні дослідження 

Делеган 

Світлана 

 

3 Станція заготівлі 

вторсировини 

"Проектна, 3" 

Свідоме поводження з 

відходами, промоція 

екостилю життя, розвиток 

"сміттєвої" інфраструктури 

області 

Шварц 

Руслан 

 

4 Громадський 

Корпус Ротарі 

«Українські 

Карпати» 

Охорона навколишнього 

середовища, поліпшення 

екологічної ситуації, 

раціональне використання 

природних ресурсів та 

відновлення лісового фонду 

Українських Карпат 

Прожегач 

Тетяна 

 

5 ГО "Агенція 

регіонального 

розвитку 

Керецьківської ТГ" 

Екологія, зелений туризм. Зейкан 

Наталія 

 

6 Громадська 

організація 

"Зелений Варош " 

Екологічне спрямування Анна 

Сабадош 

 

7 ГО "Платформа 

розвиткових 

проєктів 

"Пріоритет" 

Підтримка екологічних та 

інших розвиткових проєктів 

Михайло 

Данканич 
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