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Методичні рекомендації щодо проведення заняття в гуртках 

медико-екологічного спрямування в позашкільних навчальних 

закладах на тему:  

«Вплив небезпечних хімічних речовин - пестицидів на здоров’я 

і довкілля». 

Величко Алла Михайлівна, керівник гуртка – методист, 

керівник гуртків «юні медики», «медики – екологи» 

Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва. 

Момот Марина Володимирівна, завідуюча відділом науково - технічної творчос-

ті Центру позашкільної роботи Святошинського  району м. Києва. 

 

Народившись людиною, насправді ми являємо єдине ціле з повітрям, 

водою, землею та всім живим на планеті… 

(Tom Goldtooth, National Coordinator, Indigenous  Environmental Netwook) 

Проблема: На початку XXI ст. наслідки хімічної революції очевидні. 

Стійкі органічні забруднювачі вседисущі – від  пластикових  виробів до 

пестицидів. Деякі з цих синтетичних речовин допомогли підвищити рі-

вень харчового виробництва та медичного обслуговування, зробили мо-

жливими багато переваг сучасного життя. Але за ці успіхи вже сплачено 

велику ціну, та, на жаль, остаточно вона ще не визначена. 

Мета: ознайомити вихованців з негативною дією пестицидів та інших 

агрохімікатів на здоров’я людини і довкілля; виховати небайдужість до 

екологічних проблем довкілля гуртківця: 

« Дій локально – думай глобально, щоб не зашкодити природі!» 

Завдання: 

 cформувати екологічну компетентність та креативність; 

 вміння працювати в команді та висловлювати свою думку на ви-

рішення екологічної проблеми; 

 залучити вихованців до вирішення проблеми небезпечних хіміч-

них речовин шляхом складання екологічних вікторин, екологіч-

них ігор, складання абетки екоспоживача, екологічних проектів, 

екологічного кодекса; 

 вміння працювати з додатковою літературою, інтернет-

ресурсами, створювати слайди для презентацій, займатись науко-

во-дослідницькою роботою, участь в МАН; 
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 забезпечить формування творчих здібностей в процесі поглибле-

ного вивчення біології та екології, розвитку логічного мислення, 

прагнення до самоосвіти, формування здатності до планування і 

аналізу, самооцінки власних творчих проектів, сприятиме профе-

сійному самовизначенню. 

Тип уроку: комбінований  

Базові поняття, терміни: пестициди, стійкі органічні забруднювачі, Стокго-

льмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), діхлордіфеніл-

трихлоретан (ДДТ), поліхлоровані біфеніли (ПХБ), діоксини і фурани, «бру-

дна дюжина». 

Обладнання: плакати, слайди, фрагменти відеофільмів, що зображують за-

стосування хімічних речовин для знищення шкідників рослин,  гризунів, ор-

ганічне землеробство.  

Цільова аудиторія:  учні 7-11 класів. 

Хід заняття: 

I. Організаційний момент 

II. Мотивація до навчальної діяльності 

Світ змінився, і за законом екології – за все слід платити. Людина часто, на-

віть не усвідомлюючи, платить здоров’ям за «зручності буття». Ми не може-

мо повернутися в минуле, коли не вироблялися пестициди, вода була чистою, 

а їжа та косметика не викликали побоювання щодо негативного впливу на 

здоров’я. 

Щороку в світі виробляється 400 млн т синтетичних хімічних речовин і роз-

починається виробництво 1 тис. нових хімічних назв. Із цих речовин 5-10 ви-

значаються, як небезпечні, а 150-200 можуть спричиняти захворювання на 

рак. 

Серед хімічних сполук, які можуть потрапляти в продукти харчування, на 

перше місце за небезпекою для здоров’я людини і довкілля фахівці станов-

лять пестициди, які ще називають отрутохімікатами.  
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Протягом останніх десятиріч в Україні накопичено не менше 40 тис. тонн не-

придатних пестицидів, які використовувалися у сільському господарстві, як 

хімічні засоби захисту рослин, але з часом були заборонені, або втратили свої 

властивості. Ці токсичні відходи небезпечні для здоров’я населення і загро-

жують довкіллю перш за все тому, що умови їх зберігання, найчастіше, не ві-

дповідають стандартам безпеки. Незадовільні умови зберігання призводять 

до того, що токсичні речовини потрапляють у навколишнє середовище, в то-

му числі до водних джерел і в повітря, в результаті чого виникає ризик отру-

єння людей і тварин. Для захисту від цих небезпечних речовин потрібно 

вжити негайних заходів. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Вивчення нового матеріалу 

Як виникли пестициди? 

Потреба в пестицидах виникла досить давно. Щойно людина приручила тва-

рин, почала вирощувати рослини і будувати постійне житло, з’явилися шкід-

ники. 

Їх доводилось знищувати. Ромашку, тютюн , лаванду використовували як 

природні пестициди. Що таке пестициди? Пестициди (від лат. pestis – чума) 

– це хімічні речовини різного ступеня токсичності, які застосовують у сільсь-

кому господарстві для захисту рослин і тварин від шкідливих організмів. За 
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призначенням пестициди поділяють на декілька 

груп: для боротьби з бур’янами – гербіциди, з гри-

зунами -  родентициди, з комахами – інсектициди, 

із збудниками  грибкових хвороб – фунгіциди, з ба-

ктеріями – бактерициди, з кліщами – акріциди, з 

молюсками – молюскіциди і т. д. Щорічно у світі 

використовують  до 2,3 млн. т пестицидів. 

У XX столітті з’явилися синтетичні пестициди. 

Сьогодні їх кількість сягає 500 видів. Історія широ-

кого застосування синтетичних пестицидів почала-

ся в 1939 році, коли швейцарський хімік Пауль Ге-

рман Мюллер створив інсектицид ДДТ(дуст), який 

містить хлор. ДДТ використовували не тільки для збереження посівів на по-

лях – він врятував мільйони людських життів, тому що за його допомогою 

знищували комах – переносників таких хвороб як малярія, тиф тощо. За свій 

винахід хімік Пауль Мюллер отримав Нобелевську премію. 

Непридатні пестициди (НП) – це токсичні відходи небезпечних хімічних ре-

човин (пестицидів), що колись використовувалися у сільському господарстві. Їх 

поділяють на три групи: 

Група А. Заборонені до застосування пестициди – це НП, які весь світ визнав 

небезпечними і відмовився від використання. 

Група Б. Непридатні для застосування пестициди – це НП, що мають пош-

коджену внаслідок порушення умов транспортування чи зберігання тару, мар-

кування, або термін використання яких закінчився. 

Група В. Невідомі суміші – це НП без маркування або змішані пестициди, для 

яких вже неможливо визначити склад та призначення. 

23 травня 2001 року відбулася Конференція повноважних представників у 

Стокгольмі де була прийнята та відкрита до підписання Стокгольмська 

конвенція про СОЗ, що вступила в силу 2004 р. Це глобальна згода, ціль 

якої – захист здоров’я людей та оточуючого середовища від високотоксичних 

хімічних речовин, що містяться в оточуючому середовищі та впливають на 

людей та живу природу. На той  момент Конвенцію підписала 151 країна, в 

тому числі і Україна. На вересень 2019 року кількість країн, що приєдналися 

до Конвенції становить 183. Ця згода передбачає також відповідальність ви-

робників СОЗ за шкідливі наслідки, викликані їх продукцією. Вона накладає 

на них обов’язок надавати споживачам, уряду та громадськості повну інфор-

мацію відносно шкідливих властивостей таких хімічних речовин. 
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Незважаючи на використання 3 мільярдів кілограмів пестицидів щороку, 

шкідливі організми вражають до 40% врожаю.  Тільки 0,1% пестицидів, що 

використовуються, діє прямо за призначенням проти шкідливих органі-

змів. Останні 99,9% забруднюють навколишнє  середовище.   Згідно з да-

ними Інституту Всесвітнього Спостереження, забрудненість води пестици-

дами і мінеральними добривами досягає критичних розмірів майже повсюд-

но. Кожного року відбувається біля 220 000 отруєнь з летальним кінцем. Ще 

735 000 контактів з хімічними пестицидами закінчуються хронічними хворо-

бами. Зменшується біологічне різноманіття, деградують екосистеми та інше. 

Один з документів, що був прийнятий в 1992 році на зустрічі голів у Ріо-де-

Жанейро, пропонував урядам країн світу переглянути свою точку зору на ви-

користання пестицидів та замінити їх іншими засобами боротьби з сільсько-

господарськими шкідниками. 

 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) мають чотирі основні властивості: 

1. Висока токсичність для живих організмів. Навіть дуже малі кількос-

ті СОЗ здатні викликати порушення здоров’я у людей та тварин. 

2. Стійкість у навколишньому середовищі. СОЗ стійкі до впливу води, 

сонця та інших природніх факторів, тому не втрачають своїх властиво-

стей десятки років. 

3. Здатність переноситися на далекі відстані. Нині на Землі немає 

місць, де б не було знайдено пестицидів. Наприклад, ДДТ знайшли в 

організмах пінгвінів, хоча в Антарктиці вони ніколи не використовува-

лися. 

4. Здатність накопичуватися в живих організмах та передаватися ха-

рчовим ланцюгом. Наприклад, у тілі морського молюска ДДТ нако-

пичується в 70 тис. разів більше, ніж його міститься в навколишній во-

ді. До того ж, якщо в тілі риб кількість ДДТ більша в 400 разів, ніж у 

воді, то в тілі чайки, яка харчується такою рибою – вже в 20 тис. разів! 

Спочатку до списку СОЗ було віднесено 12 токсичних речовин, тому їх на-

звали «брудною дюжиною». Сьогодні цей перелік виріс до 21. Більшість із 

цих речовин складають пестициди. 

Пестициди: алдрін, хлорден, ДДТ, діелдрін, ендрін, гептахлор, мірекс, 

токсафен. 

Промислові хімічні речовини: гексахлорбензол (також є і пестицидом), 

ПХБ (поліхлорбензол). 

Промислові побічні продукти: діоксини, фурани. 

Зважаючи на небезпечні властивості СОЗ, їхній вплив на здоров’я та навко-

лишнє середовище, у більшості країн світу було прийняте рішення про при-
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пинення виробництва, скорочення використання та поступову безпечну лік-

відацію СОЗ.  

Як пестициди та непридатні пестициди впливають на здоров’я людини? 

Негативний вплив НП виявляється у прямому отруєнні, алергіях, збільшенні 

кількості інфекційних захворювань внаслідок погіршення імунітету,  поши-

ренні захворювань шкіри, органів травлення, психічних захворювань. Вияв-

лено прямий зв’язок між застосуванням пестицидів і захворюванням на тубе-

ркульоз, цироз печінки, хронічний гепатит, дитячою смертністю. Більшість 

пестицидів є канцерогенами, тобто здатні викликати ракові захворювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як людина може отруїтися НП?   

При порушенні умов зберігання (ушкодження упаковки, змішуванні різних 

НП, аварійний стан складів тощо) НП поширюється в навколишньому сере-

довищі – розносяться вітром, вимиваються дощами до річок, озер та підзем-

них вод, переносяться по харчових ланцюгах до організмів тварин та люди-

ни. 

Людина може отруїтися НТ трьома шляхами: 

 через шкіру (при торканні до мішків з НП, гулянні босоніж бі-

ля складів НП); 

 через легені (при диханні забрудненим повітрям); 

 через шлунок (з отруєною їжею чи питною водою). 

Слід пам’ятати, що НП здатні накопичуватися в організмі та передаватися по 

харчових ланцюгах від фруктів та овочів, що виросли на забрудненій землі та 

від молока, м’яса тварин, що випасалися на забруднених полях або годували-

ся продукцією з цих полів. 
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Як розпізнати місце складування НП?   

Є напівзруйновані споруди (колись склади) серед полів. Однак, відомі випад-

ки, коли недобросовісні власники вивозили НП зі своїх полів і скидали їх 

просто неба у ярах, балках, перелісках.  

Першою ознакою близькості НП є різкий неприємний запах, який розносить-

ся вітром на далекі відстані. Вода, у яку потрапили НП, також має цей запах. 

На місцях, де закопані або неподалік від яких лежить НП, не росте ані трава, 

ані дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятайте, щоб уникнути шкідливого впливу непридатних пестицидів, 

заборонено: 

 Наближатися до складів без спеціального захисту: респіратора 

та окулярів. 

 Використовувати НП в домашньому господарстві. 

 Використовувати будівельні матеріали чи тару зі складів НП. 

 Випасати худобу на землях біля складів. 

 Вирощувати овочі, фрукти та корм для тварин на землях біля 

скупчень НП. 

 Пити воду з джерел та колодязів, що знаходяться біля складів 

НП  

 Ловити рибу та купатися в водоймах біля скупчень НП. 

Учням працювати з пестицидами та агрохімікатами забороняється! 
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Що робити при отруєнні непридатними пестицидами та іншими отруто-

хімікатами? 

Ознаками гострого отруєння є почервоніння та опіки шкіри, нудота, голов-

ний біль, запаморочення, слабкість. Якщо ви чи ваші рідні отруїлися пести-

цидами, необхідно: 

1. Припинити доступ отрути. 

2. Прийняти душ з милом. 

3. Одягти чистий одяг. 

4. Пити багато рідини, у разі потреби викликати блювоту. 

5. Застосувати активоване вугілля. 

6. Звернутися до лікаря. 

Що потрібно, щоб зменшити небезпеку від впливу НП? 

Однією з головних причин, що робить можливим отруєння людей НП, є стан 

зберігання відходів. Багато складів майже зруйновані, часто вони не мають 

шибок у вікнах, а деякі – навіть стін або даху. Відомі випадки, коли небезпе-

чні речовини лежать десятки років просто неба!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такі умови дозволяють отруті поширюватися в довкіллі в значних кількостях 

та на великі відстані. До  того ж, іноді, різні несумісні за своєю хімічною 

природою речовини, безладно зсипані на одну купу та з часом починають ре-

агувати. Наслідки стихійних хімічних реакцій, як правило, важко передбачи-

ти – будь-якої хвилини може відбутися навіть самозаймання. Тому першим 

ефективним кроком у запобіганні поширенню отрутохімікатів є перезатарю-

вання НП у безпечну надійну упаковку та створення складів за міжнародни-

ми вимогами безпеки. Суттєвою перепоною у здійсненні цього завдання є те, 

що державні органи не знають про всі склади отрутохімікатів в країні - у 90-

ті роки минулого століття, під час розбудови молодої країни, багато докуме-
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нтів щодо наявності НП було втрачено, власники складів НП неодноразово 

змінювалися. Відомі випадки, коли нові власники крадькома вивозили мішки 

з НП у чисте поле, щоб не нести тягар витрат на їхнє знешкодження. Інколи 

місцеві жителі, користуючись легким доступом до напівзруйнованих складів, 

робили «запаси» НП для своїх городів, не знаючи, що їх вже не можна вико-

ристовувати. Тому дуже важливим для вирішення проблеми НП в Україні є 

об’єднання зусиль мешканців, влади, та громадських організацій, щоб визна-

чити всі місця знаходження НП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи відомі вам наступні факти: 

 Сьогодні, приблизно кожні 9 секунд робочого дня, відкривають нову 

хімічну речовину.  

 В організмі кожного з нас міститься зараз приблизно 500 антропоген-

них хімічних речовин – потенційних отрут, які 1920 року навіть не іс-

нували в навколишньому середовищі. 

 Приблизно 90% загального біоакумульованих СОЗ людина отримує з 

харчовими продуктами  тваринного походження (м'ясо та риба). 

 За даними ВООЗ у світі щорічно реєструється понад 1,5 млн. випадків 

отруєнь людей пестицидами. 

 Світове використання пестицидів зросло за останні 50 років у 26 разів, 

але останнім часом це зростання уповільнилося. Починаючи з 70 років, 

все більша кількість країн обмежує використання певних пестицидів з 

огляду на їх вплив на здоров’я та довкілля. 

 Приблизно із 1000 відомих забруднювачів довкілля, майже половина 

містить хлор, який надає молекулі стабільність та стійкість і робить її 

більш схильною до біоакумулювання. 
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 За оцінками науковців 70% ПХБ, що були вироблені за останні 70 ро-

ків, і досі можуть використовуватися або знаходитися у звалищах. 

 Спалювання медичних і твердих відходів відповідає за 69% всієї кіль-

кості діоксинів і фуранів, що викидаються у повітря – близько 7000 кг 

на рік. 

 Більше 90% діоксинів потрапляє в організм людини через вживання 

жирної їжі та продуктів тваринного походження (м'ясо, риба, молоко, 

сир і навіть морозиво). 

 Кожного року на промислових підприємствах і в житловому фонді міст 

та селищ міського типу України накопичується біля 1 млрд. тонн твер-

дих відходів, з яких лише близько 10% знаходять використання як вто-

ринні ресурси. Більшість відходів потрапляє на звалища, шламонако-

пичувачі, терикони, які зараз займають площу 160000 га, а загальний 

об’єм їх складає 25 млрд. тонн. 

 

Узагальнення та закріплення знань 

Питання для бесіди: 

1. Що таке непридатні пестициди? На які групи їх поділяють? 

2. Що таке «брудна дюжина»? Як іще називають ці речовини? 

3. Чому використання СОЗ заборонене в світі? 

4. Як НП поширюються в навколишньому середовищі? 

5. Як людина може отруїтися НП? 

6. Як необхідно поводитися на території, забрудненій НП? 

7. Чому не можна вживати фрукти та овочі, що ростуть біля складів? Ви-

пасати худобу? Пити воду з колодязів? 

8. Що необхідно робити при отруєнні отрутохімікатами? 

9. Що потрібно робити для зниження небезпеки поширення НП в дов-

кіллі?  

10. Як вихованці можуть допомогти запобігти забрудненню навколишньо-

го середовища непридатними пестицидами? 
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Додаток 1 

Екологічна гра  

«Захистимо нашу Землю від пестицидів – отрутохімікатів» 

 

Мета:  

навчальна -  закріпити знання гуртківців про вплив пестицидів на здо-

ров’я           людини та довкілля; 

розвивальна - формувати вміння працювати в команді та висловлювати 

свою думку, почуття соціальної відповідальності, небайдужості, прагнення 

до активних дій із впорядкування та оздоровлення довкілля;  

виховна - сприяти вихованню бережливому ставленню до земельних ресу-

рсів, природи та формувати інтерес до вивчення природних наук.   

 

Керівник гуртка:   
З даної теми ви дізналися, що в Україні існує безліч місць, де з порушен-

ням норм безпеки зберігаються пестициди, багато з них є непридатними. 

Вони створюють небезпеку для жителів та представників дикої природи. 

Ви можете запобігти цій катастрофі, уявно перепакувати пестициди в без-

печну тару. 

Правила гри:  

Гуртківці діляться на дві команди. Вони повинні відгадати зашифроване 

слово за кількістю букв та визначенням. 

Команда отримує бал у вигляді віртуальної бочки для перепакування пес-

тицидів. 

                                              Завдання для гри: 

 Щорічно 3 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з пес-

тицидами. Саме цього дня 1984 року на заводі з виробництва пести-

цидів сталася аварія-загинуло близько 2 тис. чоловік. (Відповідь: Ін-

дія).  

 ДДТ вперше був синтезований у 1874 році, а в 1930-х роках швей-

царський хімік відкрив можливість його використання в якості інсе-

ктициду. В 1948 році він отримав за це Нобелевську премію в сфері 

медицини та фізіології. (Відповідь: Пауль Герман Мюллер). 

 У 1978 році в Індії від цієї хвороби загинуло більше 3 млн чоловік. 

Після застосування ДДТ для знищення її переносників – комарів,  у 

1965 році в цій країні не було зареєстровано жодного випадку цієї 

хвороби. Що це за хвороба? (Відповідь: малярія). 
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 Як називаються пестициди, які використовуються проти бур’янів, 

комах, грибкових захворювань? (Відповідь:гербіциди, інсектициди 

та фунгіциди). 

 Як називається їхня основна дія на організм? (Відповідь: канцеро-

генна). 

 Де в основному нагромаджуються в організмі людини пестициди? 

(Відповідь: Внутрішні органи, печінка, нирки). 

 Підчас війни у В’єтнамі для боротьби з партизанами в джунглях, 

збройні сили США скидали з літаків великі кількості пестициду 

«Эйджент Орандж» , що спричинював миттєве опадання листя з де-

рев. Цей пестицид не тільки перетворив плодючі землі на мертву зо-

ну, але й надзвичайно згубно вплинув на здоров’я населення – ви-

кликав важкі захворювання печінки, нирок, кровотворної та статевої 

систем, ракові новоутворення. Вроджені хвороби дітей досі переслі-

дують корінних жителів бомбардованих районів. Головним токсич-

ним інгредієнтом  «Эйджент Орандж» , що  спричинив такі наслідки 

була хімічна речовина. Що це за речовина? (Відповідь: діоксин). 

 Під час Другої світової війни солдат та населення обробляли порош-

ковим ДДТ для попередження хвороби, що передається вошами. У 

результаті таких заходів це була перша з війн, в якій від цієї хвороби 

загинуло менше людей, ніж від куль ворога. Яка це хвороба, що була 

переможена ДДТ? (Відповідь: висипний тиф). 

 Завдяки цій властивості, стійкі органічні забруднювачі накопичу-

ються в живих організмах у кількостях, що набагато перевищують 

концентрації в навколишньому середовищі. Що це за властивість? 

(Відповідь: біоакумуляція). 
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Додаток 2 

 

Конкурсні роботи на тему "Обери чисте довкілля" 
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