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… до 2050 року в Світовому океані пластикових 

відходів буде більше, ніж риби, якщо людство не 

відмовиться від одноразових пляшок, пакетів і 

стаканчиків… 

Ерік Салхейм, голова Програми ООН  

з навколишнього середовища 

 

2 грудня 2019 року викладачем Ляшук Аллою Борисівною було проведено 

відкрите заняття з хімії за професійним 

спрямуванням зі студентами 221 групи 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології). 

Тема заняття  «Синтетичні 

високомолекулярні речовини і полімерні 

матеріали на їх основі.  Пластмаси». 

Мета заняття: формування наукового 

світогляду та професійної компетентності студентів на основі розширення 

уявлень і понять про високомолекулярні речовини та синтетичні полімери і 

матеріали на їх основі, розвиток пізнавальної активності, навичок виконання 

лабораторних досліджень, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між складом, будовою, властивостями та 

застосуванням пластмас; виховання 

творчої самостійності, екологічної 

культури і свідомості. 

Заняття проведене за чітко 

розробленим планом, складеним 

відповідно до робочої навчальної 

програми дисципліни. 

Для досягнення мети використано різні форми, методи, прийоми роботи, а 

саме: створення проблемних ситуацій, постановка творчих задач, виконання 

лабораторних дослідів, практичної роботи на тему: «Властивості пластмас», 
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самостійна дослідницька робота студентів щодо вивчення зразків пластмас, їх 

фізичних і хімічних властивостей, визначення знаків маркування та їх 

тлумачення.  

У ході заняття було розглянуто структурну будову речовин-полімерів, 

способи добування. Студенти самостійно 

пояснювали суть понять «полімер», 

«полімеризація», складали рівняння 

реакції полімеризації етилену, пропілену, 

хлоретену, так як цей метод синтезу 

високомолекулярних речовин розглядали 

раніше при вивченні теми «Ненасичені 

вуглеводні».  

Хід реакції поліконденсації, як методу синтезу полімерів, пояснила викладач, 

використавши відеофрагмент навчального фільму «Пластмаси». Студенти 

пригадали, які корисні копалини – природні джерела вуглеводнів (нафта, 

природний газ, кам’яне вугілля, сланці) є сировиною для створення полімерів і 

виробництва полімерних матеріалів (пластмас, каучуків, волокон). При підготовці 

до заняття студенти самостійно переглянули відеофільм «Переробка нафти», що 

допомогло пригадати раніше вивчений матеріал, активізувати мисленнєву 

діяльність та зекономити час на занятті. 

Кожен із студентів узяв активну участь у 

підготовці наочності до заняття, підібравши зразки 

пластмас, виробів із них, які використовують для 

пакування косметичних засобів, побутових хімікатів, 

виробництва посуду, канцелярських товарів, іграшок, 

електроізоляційних матеріалів. Також було широко 

використано для дослідження зразки будівельних 

матеріалів, виготовлених на основі 

фенолформальдегідних смол (ДСП, ДВП, МДФ). 

Практична робота у ході якої студенти ознайомилися із зразками пластмас, їх 

властивостями, наприклад: відношенням до нагрівання, характером плавлення і 
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горіння, реакцією на дію води, кислот, лугів, заклала пропедевтичні основи, що до 

вивчення цих питань у змісті таких навчальних предметів, як «Конструкційні 

матеріали», «Технологія матеріалів». 

Для стимулювання пізнавальної 

активності студентів було створено творчі 

групи, які, при підготовці до заняття, 

виконували інформаційно-дослідницькі і 

творчо-виробничі завдання. А саме: 

готували цікавий матеріал щодо 

характеристики і застосування певного 

виду пластмас, історичні довідки, 

відеоматеріали, малювали комікс «Подорож пластмасової пляшки із Левчі в 

Атлантичний океан», виготовляли вироби із пластикових відходів, як вторинної 

сировини.  

У зміст заняття було включено дуже важливі питання негативного впливу 

полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Студенти чітко усвідомили, 

що, хоча пластмаси, завдяки своїм властивостям, 

належать до найважливіших сучасних 

конструкційних матеріалів, є складовими або 

основою багатьох композиційних матеріалів, але 

їх виробництво, застосування, переробка є дуже 

небезпечними для довкілля, для здоров’я і життя 

усіх живих організмів, а пластмасові сміттєві 

відходи – основні забрудники довкілля. Для 

унаочнення було продемонстровано фрагмент 

відеофільму про забруднення Світового океану 

полімерними відходами, з наступним 

обговоренням цих важливих для кожної людини 

питань. Адже у квітні 2019 року ООН оголошено 

нову глобальну проблему боротьби з пластиковим 

сміттям. Студенти активно обговорили питання альтернативи, які дають 
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можливість зменшити використання пластмасових виробів і правильної утилізації 

їх. Як здійснюється цей процес в економічно розвинутих країнах світу, студенти 

ознайомилися, переглянувши відео фрагмент «Утилізація пластмас». 

Для узагальнення і систематизації знань 

студентам було запропоновано тестові завдання, 

вправи на порівняння позитивних і негативних 

експлуатаційних властивостей пластмас, 

інтегровану вправу «Сенкан», а також вручено 

пам’ятки для домашнього опрацювання, 

«Врятуємо світ від пластикових пакетиків» або 

«10 фактів про поліетиленові пакети, які має 

знати кожен». 

Заняття пройшло в цікавій, динамічній 

формі і, крім теоретичного навчального, мало 

широкий практичний зміст, який студенти 

зможуть використати в процесі подальшого 

навчання, в майбутній роботі і в повсякденному 

житті. 

Факти, які має знати кожен: 

1.  1977 – рік появи пакетів у супермаркетах. 

2.  160 000 пластикових пакетів використовуються в світі щосекунди. 

3.  5 трильйонів пакетів виробляється на рік. 

4.  Пластик є штучно синтезованою сполукою, період розпаду якої триває до 1000 

років. 

5. Пластиковий пакет забруднює навколишнє середовище, коли починає 

розпадатися - мікрочастинки просочуються в ґрунт, несучи отруту для рослин. 

6. У середньому одна сім’я використовує 15 пакетів за один похід до 

супермаркету. 

7.  Від 1% до 3% пакетів піддаються вторинній переробці у всьому світі. 

8. Пластикові пакети - поширена причина загибелі морських тварин, котрі 

плутають їх із їжею. 
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9. Велика Тихоокеанська сміттєва пляма – величезне скупчення сміття, в т. ч. і 

поліетиленових пакетів. 

10. Пластик виробляється з невідновлюваних ресурсів, таких як нафтопродукти та 

природний газ, видобуток яких шкодить довкіллю. 

 

 

 

 


