
 

Шановні студенти ! 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 4 ВАМ НЕОБХІДНО: 

 

1. Опрацювати питання, які винесені на семінарське заняття в залежності від 

обраного вами рівня: для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

- підібрати тематичний відео сюжет, виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати 

дослідницьку роботу На вибір студент (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

         Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Екологія» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи ОО -11  

      ________________________ 

                          (ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx 

надсилайте на перевірку на пошту: 

Мошенець О.А. - oly.moshenetch@gmail.com - гр.  

 

 

Тема 2.5. Екологічні проблемиринку товарів та послуг 

Семінарське заняття 4 

Тема. Екологічні аспекти виробництва товарів народного споживання. 

 

План 

 

1.Поняття про «екологічно чисті» товари. Екологічне маркування. 

2.Негативний вплив на довкілля виробництва різних груп непродовольчих товарів. 

3.Вплив на здоров’я і довкілля засобів побутової хімії. 

4.Екологічні аспекти виробництва штучних і синтетичних волокон. 

5.Екологічні проблеми виробництва й утилізації товарів із пластичних мас. 

 

Ключові поняття: антропогенний фактор, безпека продукту, виробництво товарів народного  

споживання, екологічна безпека, екологічне маркування, екологічні параметри, екологічні проблеми, 

поняття ресурсозбереження, ринкові відносини, сертифікація, сировина, склад товару, 

стандартизація, тверді побутові відходи (ТПВ), текстильна продукція, токсичність, утилізація 

відходів, товар, якість продовольчих товарів, якість продукції 

 

Рекомендовані реферати 

1.Екологічна безпечність товарів як складова якості життя. 

2.Екологічні аспекти використання пакетів із полімерних матеріалів. 

3.Екологічне маркування текстильної продукції. 

4.Екологічні аспекти виробництва і використання посуду. 

5. Джерела забруднення харчових продуктів. 

6.Методи контролю продуктів харчування на вміст нітратів, нітритів та нітрозосполук та 

радіонуклідів. 

 

Запитання для активізації  пізнавальної діяльності студентів 

 

1.Як якість сировини впливає на якість товару? 



2.Чому потрібно уважно вивчати хімічний склад товару, що ви купуєте? 

3. Який товар можна назвати «екологічно чистим»? 

4. Які основні фактори визначають якість товарів? 

5. Яка мета екологічного маркування товарів? 

6.  Назвіть види контролю якості продукції. 

Творчі завдання (виконується за бажанням – для підвищення оцінки та  
самоосвіти студента). 

1. Які екологічні вимоги, на вашу думку, потрібно висувати до товарів народного споживання? 

2. Який причинно-наслідковий зв’язок існує між використанням аерозольних засобів і руйнуванням 

озонового шару? 

3. Запропонуйте заходи для зменшення негативного впливу упаковки товарів народного споживання 

на навколишнє природне середовище. 

 

Методичні рекомендації 

        При відповіді на 1 питання необхідно згадати, що екологічно чисті продукти (від англ. organic 

food) — продукція сільського господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до 

затверджених правил (стандартів), які передбачають мінімізацію використання пестицидів, 

синтетичних мінеральних добрив, регуляторів зростання, штучних харчових добавок, а також 

забороняють використання ГМО..Наприклад, у сільському господарстві на полях не використовують 

хімічно-синтезованиих мінеральних добрив, ГМО, а для боротьби зі шкідниками застосовують 

фізичні та біологічні методи: ультразвук, шум, світло, пастки, температурні режими. У тваринництві 

особливу увагу приділяють кормам (без консервантів, стимуляторів зростання, збудників апетиту) та 

безстресовим умовам утримання й транспортування, заборонено 

використовувати антибіотики та гормони. Щодо готової продукції 

заборонено рафінування, мінералізація та інші прийоми, які вбивають поживні властивості продукту, 

а також додавання штучних ароматизаторів, барвників тощо. 

Екологічне маркування (en — environmental label), екологічна декларація (en — environmental 

declaration) — твердження, в якому зазначено про екологічні аспекти певного товару чи послуг. 

Екологічні маркування можуть бути подані у вигляді формулювання, символу чи зображення 

на етикетці продукції або паковання, в документації на продукцію, в технічних бюлетенях, в 

рекламних матеріалах тощо. Загальна мета екологічних маркувань полягає у тому, щоб шляхом 

передавання перевірюваної, точної та правдивої інформації про екологічні аспекти товарів чи послуг 

сприяти розширенню попиту та постачання тих товарів чи послуг, які чинять найменші можливі 

впливи на стан довкілля та здоров'я людини, тим самим стимулюючи використання потенціалу для 

ринково обумовленого постійного поліпшення екологічних характеристик продукції 

       Міжнародний стандарт ISO 14020 визначає загальні принципи застосування екологічного 

маркування. Згідно із цим стандартом екологічне маркування має застосовуватися для передачі 

споживачеві перевіреної, точної та достовірної інформації про екологічні аспекти товарів та послуг. 

Поняття «екологічне маркування» визначено згідно ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання 

та декларації - Загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT): екологічне марковання (en - 

environmental label), екологічна декларація (en - environmental declaration)- твердження, в якому 

зазначено екологічні аспекти певної продукції чи послуги 

          При опрацюванні питання 2  необхідно пам’ятати, що забруднення довкілля в розвинених 

країнах світу є предметом особливої уваги з боку як громадськості, так і державних органів, зокрема 

вивчається вплив на стан довкілля виробництва енергії. Все більше держав виділяють дотації своїм 

громадянам для придбання електричних автомобілів, перехід на сонячні батареї, відмову від 

подальшої експлуатації та будівництва теплових електростанцій. Споживання енергії пов’язане з 

усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом 

транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом. 

        В Україні зовсім інша ситуація. Тоді як увесь світ йде від теплових електростанцій, Україна 

збільшує закупівлю вугілля для ТЕС. Спалювання викопного твердого та рідкого палива 

супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, 

пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і 

торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecolabel
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_product_declaration
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_product_declaration


нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях 

(акваторіях). 

         При опрацюванні питання 3 звертаю вашу увагу на те, що побутова хімія є безсумнівним 

досягненням сучасної цивілізації. Навряд чи хтось може уявити собі роботу по дому без її 

використання. Проте небезпека для здоров’я від  використання побутової хімії часом 

недооцінюється. 

Кількість миючих засобів зростає з кожним днем, виробляються нові пральні порошки, засоби 

для чищення одягу, домашнього текстилю, посуду, миття різних поверхонь і т.д. Компоненти, які в 

них містяться, є досить біологічно агресивними. Побутова хімія може бути небезпечна ще й тому, що 

її надмірне застосування послаблює, а іноді і зовсім знищує корисну мікрофлору. Саме тому 

потрібно з особливою відповідальністю підходити до питання вибору і подальшого використання 

хімічних миючих засобів. Люди багато сперечаються про застосування синтетичних побутових 

засобів. Суспільство розділилося на два табори. Одні стверджують, що побутова хімія нешкідлива 

для людини і її застосування полегшує працю домогосподарок. Інші доводять, що ці засоби 

загрожують людині, порушуючи при цьому екологію. 

Найчастіше в побуті використовуються пральні порошки, відбілювачі, засоби для миття 

посуду, рідина для очищення скла та різні антифризи. Основою прального порошку є аніонні або 

неіоногенні поверхнево-активні речовини, частіше їх називають коротко — ПАР. Аніонні 

вважаються більш токсичними. Всі ці речовини подразнюють шкіру та очі. При потраплянні в 

організм вони викликають отруєння середньої тяжкості. Фахівці відзначають, що поверхнево-активні 

речовини дуже важко повністю видалити з поверхні білизни. Тому ретельне полоскання білизни в 

чистій воді знижує ризик контакту ПАР і шкіри. 

Засоби для миття посуду мають у своєму складі хлор або фосфати. Хлор — найнебезпечніша 

речовина, що використовується при виробництві побутових хімічних засобів. Потрапляння хлору 

всередину організму навіть у невеликій кількості призводить до тяжких наслідків. Особливо 

небезпечно використовувати засоби, які містять хлор, спільно з аміаком. 

Фосфати, що входять до складу інших мийних засобів, не такі небезпечні. Але при тривалому 

застосуванні подразнюють шкірні покриви. При потраплянні всередину організму людини 

викликають нудоту. Попри свою небезпеку, відбілювачі білизни на основі хлору — найефективніші. 

Зараз виробляються відбілювачі на основі гіпохлориту натрію. Ця речовина не така небезпечна, як 

хлор, але в залежності від концентрації теж може подразнювати шкіру, горло або очі. При 

потраплянні гіпохлориту натрію в організм людини він викликає опіки внутрішніх органів. 

Засоби для очищення скляних поверхонь створювалися раніше на основі метилового спирту. 

Тепер його використання в побутових засобах заборонено. Виробники всіляко намагаються 

замаскувати цю речовину метанолом — основною складовою технічного спирту. Метанол — 

смертельно небезпечний для людини при потраплянні в організм. Власники особистих автомобілів 

використовують незамерзаючі рідини для своїх машин, у тому числі антифризи. Ці засоби 

створюються на основі етиленгліколю. Пари цієї речовини при вдиханні викликають запаморочення, 

нудоту й блювоту. При великій кількості етиленгліколь вражає нирки й печінку. Зараз цю речовину 

замінюють більш безпечним пропіленгліколем. 

Готуючи відповідь на 4 питання необхідно взяти до уваги те, що виробництво синтетичних 

волокон скаладається із таких стадій: 

1. Приготування прядильного розплаву (поліаміди, поліефіри, поліолефіни) або розчину 

(поліакриламід, полівінілхлорид, полівініловий спирт) з наступним видаленням з них домішок і 

бульбашок повітря; 

2. Формування волокна з розчину (розплаву) з подальшим витягуванням в пластичному стані 

і термофіксацією; 

3. Обробка сформованих волокон (обробка різними реагентами, замаслення, сушка, крутіння, 

упаковка). 

           Синтетичні волокна випускають у вигляді моноволокна, текстильного або технічних ниток і 

штапельного волокна. Міцність синтетичного волокна може досягати 1,2 Гн/м², високоеластична 

деформація становить від 2 до 1000 %. Текстильні та фізико-хімічні показники набагато 

різноманітніші, ніж у штучних волокон. Виробництво синтетичних волокон розвивається швидше 

виробництва штучних волокон, що пояснюється доступністю вихідної сировини, швидким 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1


розвитком виробництва різноманітних полімерів і, особливо, різноманітністю властивостей і 

високою якістю. 

         Швидкість формування хімічного волокна дуже велика — 3000 м/хв. Залежно від виду вихідної 

сировини та умов його формування можна отримувати волокна з самими різними, заздалегідь 

наміченими властивостями. Чим сильніше тягнути цівку в момент виходу її з фільєри, тим міцніше 

виходить волокно. Іноді хімічні волокна навіть перевершують по міцності сталевий дріт такої ж 

товщини. 

 При відповіді на 5 питання необхідно згадати, що полімерні матеріали легко піддаються 

обробці, відносно дешеві, їм можна надати будь-яку форму і колір. Попит на полімерні матеріали у 

різних галузях господарства і у побуті зростає, тому виробництво пластмас у світі з кожним роком 

збільшується, що неминуче призводить до зростання кількості полімерних відходів. 

З усіх різновидів відходів, зроблених людиною найбільшу небезпеку для навколишнього 

середовища становлять відходи полімерів. Полімери розкладаються дуже повільно, вони самі і 

сполуки їхнього розкладу сильно забруднюють навколишнє середовище. Характерною рисою 

полімерних відходів є те, що вони стійкі до агресивних середовищ, не гниють, не розкладаються, 

процеси деструкції в природних умовах протікають досить повільно і, перш, ніж вони будуть 

становити інтерес для мікроорганізмів ґрунту, повинно пройти 80 – 100 років. 

В Україні щорічно утворюється біля 6 млн т полімерних відходів, серед яких майже 50% 

складають відходи пакування. За цими показниками Україна не набагато відстає від розвинутих 

країн Західної Європи, але на відміну від цих країн, де утилізується від 35 до 70% полімерних 

відходів, у нас найбільш популярним залишається захоронення їх на полігонах, а точніше кажучи на 

звалищах. До відходів промисловості, що виробляє полімери, слід віднести: кірки, що утворяться на 

стінках реакторів і фільтрів, некондиційні полімери (знижена або підвищена молекулярна маса, 

небажана ізометрія, нестандартні розміри часток), зразки матеріалів після фізико-хімічних 

досліджень. Близько 40% таких відходів ще можуть бути реалізовані як товарна продукція. У 

більшості випадків такі відходи використовує сам виробник пластмас, тим самим здійснюючи їх 

рециклінг (за допомогою деполімеризації, наприклад, методом низькотемпературного піролізу або 

оксидного розкладання).Це стало можливим тому, що такі відходи гомогенні, з наперед відомими 

фізико-хімічними властивостями і завдяки цьому можуть бути використані у технологічному 

процесі. 

Частину полімерних відходів знищують шляхом спалювання або захоронення. При 

спалюванні на смітниках, на сміттєспалювальних заводах в атмосферу виділяються такі отрутні 

продукти як фтористий і хлористий водень, фосген, ціаністі з'єднання, а також сполуки, які містять 

діоксин, та мають канцерогенні властивості. Захоронення в землю вимагає усе більше площ під 

полігони та смітники. Продукти деструкції в цьому випадку розносяться в основному ґрунтовими 

водами. 

Проблема переробки полімерних відходів злободенна як з екологічної точки зору, так і з 

позиції збереження ресурсів. У той же час, висока стійкість полімерних відходів до зовнішнього 

середовища і всі зменшувані ресурси традиційної сировини, зокрема, зниження запасів і підвищення 

вартості нафти і газу, змушують до повторного використання полімерних відходів, до створення 

замкнутого обігу сировини, що, природно, повинно привести і до скорочення суспільних витрат на 

захист навколишнього середовища. Використання вторинного матеріалу, одержуваного з відходів, у 

першу чергу підкорюється економічному законові попиту та пропозиції, а екологічна користь грає, 

хоча і важливу, але скоріше другорядну роль. 
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