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ЕКОЛОГІЧНІ КЛІМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Христина Богданівна Димашевська 
Позашкільний комунальний навчальний заклад 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 
Бережанської міської ради 

 
Мета: допомогти учням зрозуміти проблеми енергозбереження, набути навичок систематичного 
енергозбереження, зрозуміти взаємозв’язок між кліматичними змінами та ефективним використанням 
енергії. 
Обладнання: посібники, ватмани, ручки, олівці, маркери, 2 термометри, 2 кухлі, 2 банки, лампи, 
картон чорний, фольга. 
Тип заняття: засвоєння нових знань, умінь і навичок; узагальнення отриманих знань. Практичне 
заняття. 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 
I  Вступна частина 
Повідомлення теми, мети заняття, очікуваних результатів. 
Пригадайте: 

- Що таке енергія? 
- Які є види енергії? 
- Чи впливає енергія на довкілля? 

II  Основна частина 
1. Виготовлення паливного брикета. 
2. Творче завдання-розминка для команд. 
3. Експеримент «Аналіз теплового стану класу» 
III  Заключна частина 
Вправа «Мозковий штурм» 
Завдання додому: кросворд «Альтернативні джерела енергії», енергетичний аудит вдома. 

 
1. Виготовлення паливного брикета. 
(тривалість 15 хв. на 1 паливний брикет) 
Виробництво паливних брикетів складається з декількох етапів: 
1. Для початку слід подрібнити відходи, які будуть використовуватися для виробництва елементів. 
Сировина: рослинне лушпиння, тирса, солома. опале листя, стружка, сухі стебла рослин, тріски, 
лушпиння насіння. 
2. У ту ж ємність слід додати суху глину, крохмаль, які будуть служити сполучною ланкою. 
3. Тепер в цю суміш необхідно додати води. Причому кашка повинна вийти не занадто рідкою або 
густою. У будь-якому випадку маса повинна добре лепіться. Крім того, від кількості води залежить 
щільність брикету. 
4. Отриману суміш необхідно залити у форму і приплюснути її пресом. Слідкуйте, щоб з кашки 
вийшло якомога більше води. Після цього отримані виробу потрібно ретельно просушити на сонці. 
Для того щоб вони були міцними, слід обкласти кожен елемент папером або ганчір'ям. Після повного 
висихання все брикети можна скласти докупи. 

 
 

Переваги використання паливного брикету: 
• тривалість горіння 1-4 год, під час горіння постійно виділяється тепло; 
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• екологічна чистота; 
• висока тепловіддача, низька вартість; 
• попіл можна використовувати як добриво; 
• застосування у будь-яких видах паливного обладнання: котлах, камінах, печах. 

 
2. Творче завдання-розминка для команд: 

Поділіть учнів на 4 команди. Роздайте довідковий матеріал. Запропонуйте учням розповісти 
дану інформацію у вигляді казки, показу, пантоміми, інтерв’ю, реклами тощо. 
Довідковий матеріал. 
1) Збереження енергії – освітлення. 
• Не саджайте дерева ближче, ніж за 5 метрів від стін будинку. 
• Завжди тримайте вікна чистими (це заощадить до 1% енергії). 
• Вимикайте світло, коли в ньому немає потреби. 
• Фарбуйте стіни у світлі кольори (це заощадить 2% енергії, потрібної для освітлення). 
• Замініть лампи накалювання на енергозберігаючі лампи. 
• Вони довговічні (служать майже у 10 разів довше, ніж звичайні лампи). Заміна звичайної лампи 

потужністю 75 Ватт на енергозберігаючу лампу потужністю 20 Ватт окупиться менше, ніж за рік 
(за умови використання лампи протягом 10 годин на день). 

• На залишайте електроприлади увімкненими у «сплячому» режимі («standby»). Навіть у такому 
режимі, не працюючи активно, електричні прилади все одно постійно споживають енергію. 

• Вимагайте встановлення таймерів або сенсорів руху для зовнішнього освітлення, щоб освітлення 
вимикалося, коли в ньому немає потреби. 

 
2) Збереження енергії – прасування, прання, прибирання. 
• Користуйтеся праскою з регулятором температури (це заощадить до 5% енергії). 
• Користуйтеся паровою праскою (це заощадить до 10% енергії). 
• Вмикайте пральну машину лише при повному завантаженні. 
• Користуйтеся автоматичними пральними машинами — вони дозволяють економити воду та 

енергію. Завжди обирайте рекомендовану програму для прання даного виду тканин (це заощадить 
до 5% енергії). 

• Регулярно звільняйте мішок пилососа від пилу, що накопичився (це заощадить до 10% енергії). 
• Якщо шланг пилососа має механічні пошкодження, замініть його (це заощадить 5-8% енергії). 

 
3) Збереження енергії – кухня. 
• Готуючи на електричній плиті, вмикайте її на повну потужність. Якщо готуєте декілька страв, 

ставте їх на плиту одна за одною одразу ж, аби не розігрівати плиту знову. 
• Користуйтесь скороварками (що готують під тиском); вони допомагають заощаджувати енергію 

(до 20%) та час. 
• Використовуйте посуд із діаметром, рівним чи більшим за діаметр конфорок (це заощадить до 

15% енергії). 
• Посуд для готування повинен мати рівне товсте дно (нерівність розміром лише в 1 мм призведе 

до збільшення використання енергії на 15% і більше). 
• Регулярно розморожуйте холодильник (це заощадить 1-2% енергії). 
• Тісно закриті дверцята духовки/печі під час її роботи допоможуть зекономити енергію (5-7%). 
• Не ставте теплі страви в холодильник (це заощадить до 5% енергії). 

 
4) Збереження енергії вдома. 
• Користуйтесь автоматичними терморегуляторами, вбудованими в електроприлади, для 

підтримання постійної температури (це заощадить до 15% енергії). 
• Замініть старі малопотужні нагрівачі (не обов’язково міняти всі одразу) на нові, ефективніші 

моделі (це заощадить до 5-15% енергії, порівняно з кількістю енергії, що споживалась до заміни). 
• Розмістіть нагрівачі (радіатори) під вікнами, аби вони нагрівали повітря, що надходить у 

приміщення (це заощадить до 5% енергії). 
• Не тримайте кватирки постійно відкритими. 
• Перевірте чи добре утеплені вікна, балкон, двері. 
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• Встановіть спеціальні відбивачі на стіні за батареями опалення. 
 

Перегляд мультимедійної презентації. 
3. Експеримент «Аналіз теплового стану класу» 

Обладнання: термометри, карта класу, олівці кольорові. 
Необхідно на карті позначити тепловий стан класу у вигляді кольорових теплових зон: 

• синій - понад 4 °С нижче рекомендованої температури; 
• голубий - нижче рекомендованої температури на 1-4 °С ; 
• зелений - до 1 °С нижче та до 1 °С вище від рекомендованої температури, 
• жовтий - вище від рекомендованої температури на 1-4 °С ; 
• червоний - вище від рекомендованої температури більш як на 4 °С. 

 
Рекомендована середня температура повітря класної кімнати (+18 °С). 
При виконанні вимірів треба пам'ятати, що в різних частинах приміщення температура може 

відрізнятися. Вона також змінюється протягом тижня залежно від погоди, пори року. 
Хід експерименту: поділи учнів на 4 групи. Кожна група має свою температурну зону, 

наприклад біля вікон, дверей, у різних місцях класу. Виміряти температуру у даних місцях класу. 
Нанести Температури у вигляді кольорових зон на карту. Здійснити кілька контрольних замірів. 
Наприклад на наступний день перед початком уроків та вкінці. Потрібно зробити 3 контрольних 
замірів. Відповідно 3 карти. 

Після першого заміру потрібно проаналізувати причини різниці температури у класі та 
визначити можливі шляхи енергозбереження (утеплення вікон, дверей тощо). 
Після контрольних замірів температури реалізувати способи енергозбереження у класі. 

Вправа «Мозковий штурм» 
Завдання для самостійного виконання на 10 хв. 
Поясніть зв'язок: «Неефективне використання енергії – глобальне потепління – зміна кліматичних 
поясів – нестача продуктів харчування». 

Завдання додому: 
1) Складіть кросворд «Альтернативні джерела енергії» на 10 слів. 
2) Проведіть енергетичний аудит вдома разом з батьками та знайдіть шляхи енергозбереження та 
намагайся їх дотримуватися. 

Години Впишіть які прилади 
найбільше 
споживають енергію у 
даний час 

Можливі шляхи 
енергозбереження 

Результат 

8.00 -9.00 год Працює котел. Приймаю душ до 5 хв. 
Економлю гарячу 
воду, зменшуючи 
струмінь води або її 
температуру 

Економія води, 
електрики. 

9.00.-15.00 год    

15.00-18.00 год    

18.00-21.00 год    

21.00 - 9.00 год    
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