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ВІДХОДИ



Відходи – це те що непотрібно 
людини у даному вигляді

ВІДХОДИ



Схема утворення і утилізації 
відходів

Природний 
ресурс

Контейнер Старі речі, 
непотрібна 

упаковка, харчове 
сміття (відходи)

Пакет для 
сміття

ТОВАР

ЗВАЛИЩЕ, 
ПОЛІГОН

ПРОДУКТ
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непотрібна упаковка, 

харчове сміття 
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Контейнер Пакет для 
сміття

ЗВАЛИЩЕ, 
ПОЛІГОН



Висновок:
Таким чином, природні ресурси не 

повертаються назад у природу, а осідають 
на сміттєзвалищах.

Що саме може потрапити 

до сміттєвого кошика?



Терміни розкладання різних зразків
сміття



Які групи відходів існують і які шляхи 
вирішення проблем, пов`язанні з ними?

Група відходів Проблеми Шляхи вирішення

Харчові відходи 1. Гниючі харчові 
відходи - розсадник 
мікробів.  При гнитті
виділяються отруйні
речовини та 
речовини, які мають 
поганий запах.

2. При спалюванні
можуть утворитися
діоксини.

1.Компостування.

2. Віддати на корм 
худобі.



Які групи відходів існують і які шляхи 
вирішення проблем, пов`язанні з ними?

Група відходів Проблеми Шляхи вирішення

Папір 1.   На  виготовлення  
паперу для потреб  
людини   
витрачаються 
десятки дерев.

2.  Виробництво та       
відбілювання паперу 
енергоємне  і 
супроводжується 
викидом 
забруднюючих 
речовин

1. Заощаджувати 
особливо 
кольоровий папір

2. Здавати 
макулатуру



Які групи відходів існують і які шляхи 
вирішення проблем, пов`язанні з ними?

Група відходів Проблеми Шляхи вирішення

Пластмаси 1. Не розкладаються 
(термін розкладання 
до 500-1000 років).

2. При спалюванні 
виділяють отруйні 
речовини.

3. Перешкоджають 
газообміну в грунті і 
водоймах.

1.Віддавати перевагу 
товарам і тарі
багаторазового 
використання.

2.Не купувати товари 
в зайвій упаковці.



Які групи відходів існують і які шляхи 
вирішення проблем, пов`язанні з ними?

Група відходів Проблеми Шляхи вирішення

Небезпечні відходи

Метали

1. При розкладанні 
або спалюванні 
виділяють отрути.

2. Виробництво ртуті, 
кадмію та інших 
речовин дуже 
енергоємне.

3. Виробництво 
виробів з заліза та 
алюмінію дуже 
енергоємне.

1. Обмежити 
використання 
приладів на 
батарейках, 
користуватися 
аккумуляторами.

2. Здавати 
алюмінієві банки 
в металобрухт. 



В основі боротьби з відходами 

повинен бути роздільний збір сміття. 



Який процес називають рециклінгом?

Рециклінг – це багаторазове використання побутових відходів 

після переробки.

Стрічка Мебіуса являється міжнародним символом вторинної 

переробки. У світі існують такі варіанти рециклінгу:

1)Повторне використання відходів за тим же призначенням, 

наприклад, скляних пляшок після їх відповідної безпечної 

обробки та маркування (етикетування);

2)Повернення відходів після відповідної обробки у 

виробничий цикл, наприклад бляшаних банок – у 

виробництво сталі, макулатури – у виробництво паперу чи 

картону.



«Цікаві факти» 
- Варшавські хіміки знайшли, що 
добавки в гарячу асфальтову масу 
8% поліпропілену, поліетилену та 
інших сучасних пластиків, які 
зазвичай відправляються на 
звалище, значно поліпшують якість 
дорожнього покриття. Воно стає 
міцніше і довговічніше приблизно в 
два рази. Асфальт з добавками 
полімерів не розтріскується від 
зимового холоду і не 
розм'якшується від літньої спеки.

- Австрійські вчені довели, що 

раціон вівці на 60% може 

складатися з паперового 

сміття. Зрозуміло, тварини не 

їдять папір: дешевий корм 

отримують з макулатури, 

насичуючи її живильними 

речовинами.



міжнародна акція «Zero waste»



Висновок з уроку:

• Отже, сміття нікуди не зникає. Стандартні способи 

знищення сміття - спалювання або вивіз на звалище 

викликають забруднення грунту, води і повітря і негативно 

впливають на природу і здоров'я людини. Обсяг побутових 

відходів постійно зростає. 

• У природи немає відходів. Відходи - винахід людства. 

• «Рециклінг - це єдиний цивілізований спосіб утилізації 

твердих побутових відходів.!»  Ці слова повинні стати 

гаслом для кожного з нас ще й тому, що природні комори 

небезмежні, а продумані технології переробки відходів 

дозволяють економити природні ресурси. Чистота міста, 

тривалість нашого життя, економічне благополуччя 

залежить від кожного з нас.



Дякую за увагу!

• Домашнє завдання:
• спробуйте себе в якості майстрів рециклінгу та 

створіть своїми руками  виріб у стилі Trash-

made, тобто з речей, які втратили свою 

функціональну необхідність.


