
ТРЕНІНГ 
Що ви знаєте про відходи? 

 
ДЕВІЗ 

«Обізнаний - значит ь озброєний» 

 
Людмила Шпортюк, експерт, 

ГО «Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз» 

для семінару-тренінгу «Ми дружні до довкілля» за участі дітей та молоді 

з питань роздільного збору сміття та поводження  

з відходами для Біловодської,  Добропльської , Рубіжанської, Щастинської 

територіальних  громад (Донецька та Луганська області) у рамках проекту 

«Громадська інвентаризація несанкціонованих сміттєзвалищ» 



Вправа-знайомство 
«Екологічний подарунок» 

O Я — Людмила, і сьогодні я хотіла б вам 

подарувати чисте лісове повітря 

O Я - … 



Правила роботи в групі 
O Сонечко – промінчики (правила) 

–       приходити вчасно 

–       бути доброзичливим 

–       бути позитивним 

–       говорити по одному 

–       лаконічність 

–       толерантність 

–       гендерна рівність 

–       право власної думки 

–       право піднятої руки 

–       говорити по суті 

–       правило «стоп» 

 



Інформаційне повідомлення 

«КОЛООБІГ В ПРИРОДІ» 



Людство накопичило 
значну кількість відходів  



По тому, як людство ставиться до 
проблеми сміття можна судити 

наскільки суспільство цивілізоване  

 



ДЕРЕВО БАЖАНЬ 



OЩо таке відходи ? 
O До яких відходів причетні ми з вами? 

 

Мозковий штурм  
 



Інформаційне повідомлення 
«Відходи та їх класифікація» 







Вправа 
Статистика свідчить 

Види відходів 
Склад та частка 

відходів 
O Старі газети. 

O Порожні консервні 
банки. 

O Пляшки. 

O Харчові відходи. 

O Обгортки та 
пакувальні матеріали. 

O Битий посуд. 

O Зношений одяг. 

O Поламана побутова чи 
офісна техніка тощо. 

O Папір — 41 %. 

O Харчові відходи — 21 %. 

O Скло - 12 %. 

O Залізо та його сплави — 
10 %. 

O Пластмаси — 5 %.  

O Деревина — 5 %. 

O Резина й щкіра — 3 %. 

O Текстильні матеріали 
(тканини) - 2%. 

O Алюміній — 1 %. 

O Інші метали — 0,3 %. 

  
 



 
Послід тварин - біда великих міст. 

Термін розкладання невеликий, всього 
10-15 днів. 

 



 
 

Харчові відходи 
розкладаються близько місяця 

 
 



Газетний папір.  
Термін розкладання - 1-3 місяці . 



 
Листя, насіння, гілочки. Навіть вони 
можуть бути причиною серйозного 

засмічення в місті.  
Термін розкладання - 3-4 місяці 

 



Картонні коробки  
розкладаються протягом  

3-х місяців . 



Звичайнісінький офісний 
папір розкладається 2 роки. 



 
Дошки з будівництва. 

 Термін розкладання досягає 10 років 
. 
 



Консервні банки. 
 Термін розкладання - 10 років. 

 



Старе взуття - 10 років. 
 



Автомобільні акумулятори - 
близько 100 років. 

 



Фольга - понад 100 років. 
 



 
Електричні батарейки –  

110 років. 
 



Гумові покришки –  
120-140 років. 

 



Пластикові пляшки.  
Близько 180-200 років. 



 
Алюмінієві банки - майже 
найнебезпечніше сміття.  

Термін розкладання - 500 років. 
 



 
І, нарешті, скло.  

Термін розкладання скла більше 1000 
років. 

 



 
Вправа  

« Сортування сміття» 
 



 
Вправа  

« Екологічна експертиза» 
 

1. Об'єднайтесь в 5 груп. 

2. Опрацюйте роздану інформацію і дайте 

експертну оцінку впливу сміттєзвалища на 

довкілля.  

 





Мозковий штурм  
«Чому виникає проблема 

побутових відходів?» 
Зростає кількість населення. 

Змінюється спосіб життя людей. 

Люди купують неякісні товари, що 
швидко виходять із ладу і 
перетворюються на сміття. 

Збільшення об'єму товарів одноразового 
користування 

Збільшується кількість пакувальних 
матеріалів. 

 

activi.mov
activi.mov
activi.mov
activi.mov
activi.mov
activi.mov


 
Притча про 

сливи 
 



Як прибрати світ, зокрема Україну, і 
хто має це робити?  

 O Підраховано, що на кожну тону побутових 

відходів припадає п’ять тонн промислових 

відходів на стадії виготовлення продукції та 

двадцять тонн - на стадії добування 

природних ресурсів.  

O Таким чином,  збільшення побутових відходів є 

першопричиною нагромадження промислових 

відходів. 

O Отже, і увага має бути зосереджена 

насамперед на них! 



 
Руханка  

 
O Якщо вас турбує проблема забруднення довкілля, то 

нахиліть голову вперед. 

O Якщо вам не подобається запах бруду, махніть рукою перед 

своїм обличчям. 

O Якщо ви даєте свій одяг комусь меншому, коли виростаєте 

з нього, то підніміть праву руку вгору. 

O Якщо ви викидаєте відходи у смітник, а не кидаєте під 

ноги, то підстрибніть. 

O Якщо ви не кидаєте залишки їжі у корзину зі сміттям, але 

несете бездомним тваринам чи пташкам у годівничку, то 

підніміть ліву руку.  

O Якщо ви відмовляєтесь від поліетиленової упаковки на 

користь паперовій, то тупніть ногою. 

O Якщо не смітите на вулицях, сядьте. 

O Якщо вас зацікавила інформація , яку ви сьогодні отримали, 

то поплескайте у долоні. 

 



 
Вправа  

"Підсумкова рефлексія" 
 O Наші заняття закінчилося, але я .... 

O Головне, що я хочу сказати... 

O Я вперше замислився... 

O Я для себе зрозуміла… 

O Для мене цей час... 

O   

 



проект 

«Громадська 

інвентаризація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ», 

 

за організаційної 

підтримки  

ГО «Взаємодія-Плюс» у 

межах Програми ООН  із 

відновлення та розбудови 

миру за фінансової 

підтримки урядів Данії, 

Швейцарії та Швеції 

 

 


