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«Чисте місто!

«Ні» - сміттю!»
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Мета проекту: 

підвищення екологічної культури і свідомості учнів;

формування в дітей та молоді дбайливого ставлення до 
природи, розвиток дослідницьких компетентностей;

привернення уваги до проблеми сучасності – накопичення 
сміття та його вплив на  навколишнє середовище;

вивчення проблеми збору та утилізації твердих побутових 
відходів і пошук можливих шляхів її вирішення; 

формування в учнівської молоді активної життєвої позиції, 
готовності брати участь у суспільному і культурному житті 
міста.  



На сьогодні в Україні проблема сміття –
одна з найважливіших і найактуальніших

серед проблем забруднення навколишнього
середовища. На жаль, не оминула вона і 

наш славний древлянський край, 
мальовниче місто Коростень, і стала 

настільки кричущою, що вислів «по вуха у 
смітті» чи не найкраще відображає
масштаб ситуації, що склалася та 

постійно ускладнюється.

Актуальність проекту: 





Завдання , які ми поставили перед 
собою:

- зꞌясувати, що з цього приводу думають учні,

вчителі, батьки, адже всі вони теж жителі нашого

міста;

- осмислити отримані відповіді та вирішити, як

кожен з нас уже сьогодні може вплинути на 

ситуацію, скласти  алгоритм наших дій для

позитивних  змін;

- організувати просвітницьку роботу по «ланцюжку» 

дитина - сімꞌя – громада «Разом – ми сила!»



Результати опитування учнів, вчителів, батьків
1. Чи існує проблема сміття в місті? 

«Існує» – 90%  опитаних;     «Не існує» – 10 %

2. «За» чи «Проти» роздільного сміття?
«За» – 70% опитаних;    «Проти» – 30 %

3. Чи сортує сміття ваша родина?
«Так» – 15%,    «Ні» - 85%.



Наслідки стихійних
сміттєзвалищ:

1) забруднення великих земельних площ;

2) забруднення підземних вод; 

3) розмноження хвороботворних бактерій;

4) утворення надлишкового метану та 
створення вибухонебезпечних умов.



Причинами нагромадження  
сміття на вулицях міста 

вважаємо:
 відсутність належної культури громадян нашого міста;

 відсутність необхідної кількості контейнерів для 
сміття (часто нести сміття просто «немає
куди»: поодинокий смітник, який завалений купою 
сміття, і люди, в кращому випадку, кидають сміття на 
цю купу, а в гіршому - просто під ноги);

 несвоєчасне вивезення та очищення урн, контейнерів
від сміття.



Програма

«10 кроків до чистоти»



 переконати жителів міста у 

необхідності долучитися до 
сортування сміття

(роз’яснювальна робота в сім’ї, в 
школі, на виробництві);



 сортування сміття. Система 
різнокольорових контейнерів.



 Господарські подвір'я для великих предметів, які
заборонено викидати до звичайних контейнерів. 

Це побутова техніка та меблі, які може забрати собі
будь-хто. 



 встановити достатню (передбачену санітарними
нормами) кількість урн для сміття

(обов'язково в місцях зупинки громадського
транспорту, громадських і житлових будівель та 

споруд )



 забезпечити систематичне
очищення урн по мірі їх

наповнення, шляхом належної
організації роботи

комунальних служб міста.



 за дотриманням чистоти
повинні слідкувати «сміттєві

поліцейські», які
допоможуть штрафувати

порушників порядку.



 зобов'язати виробників
зменшувати розмір упаковок 

для своїх товарів та виготовляти
їх із сировини, яка або ж 

швидко розкладається сама, 
або ж придатна до вторинної

переробки.



 організовувати в школі та в місті апсайклінг і 
влаштовувати виставки-продаж в центрі

міста.  Гроші вилучені з продажу 
використовувати для озеленення школи і міста . 



 Збір
використаних

батарейок



 компостування органічних відходів: 
повторне використання органічних відходів; 

поліпшення структури ґрунту; вирішення
проблеми гігієнічного видалення відходів.



Просвітницька робота в школі:

Заняття
з апсайклінгу ВиховнІ годині 

екологічного 
спрямування

Виступ екологічної агітбригади на 
батьківських зборах



Робота шкільного гуртка 
«Уроки стійкого розвитку»



Роздільне сміття в класах та в школі.



Акція «Макулатуринг»

2015 рік – зібрана 2 тонни 071 кг паперу  

2016 рік – 1 тонна 704 кг

2017 рік – 1 тонна 784 кг



Виставка «Нове життя старим 
речам»



Акція «Чистий берег річки Уж»



Чисте місто 

починається з мене!

В природі ми лиш часточки малі.
Земля не нам належить – ми Землі!
Вже людство не живе, а виживає,

Невже воно цього не помічає?
І той кошмар, який воно створило

Усе живе сьогодні отруїло.
Чи ж не прийшла пора поміркувати,

Як людству на Землі мудрішим стати…




