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Наскрізна змістовна лінія освіти

«Екологічна безпека та сталий розвиток»



ПОРЯДОК І ПЛАН РОБОТИ 

1. Слухаємо уважно спікерів і задаємо запитання у чаті після закінчення 
виступу, коли буде оглошено про час запитань і відповідей.

2. Відеозапис вебінару буде опублікований на сторінці Конкурсу на сайті 
http://www.e-comon.org.ua/ 05 жовтня.

3. Оргкомітет не надає консультації про те як краще виконати конкурсне 
завдання.

4. Уважно слідкуйте за усіма етапами Конкурсу.

5. Підпишиться на наші соцмережі для того щоб завжди бути в курсі і не 
залежати від розсилок електронною поштою 

http://www.e-comon.org.ua/
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@livingplanet.ua/

teacher.wde@gmail.com

https://www.instagram.com/livingplanet.ua/
mailto:teacher.wde@gmail.com


НАЙБІЛЬШ ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ 

1. Чи можуть брати участь тільки вчителі? А чи можуть керівники гуртків, 
викладачі коледжів, педагоги організатори ...?

2. Чи можливо зареєструватися після 03.10.2020?

3. Що конкретно ми маємо провести для участі у Конкурсі, тільки урок з 
екологічне маркування чи щось іще?

4. Яким чином підготувати звіт учасника Конкурсу?

5. Конкурс до Дня екологічного маркування та Конкурс щодо уроку доброти 
- це одне й те саме?



У Конкурсі можуть взяти участь 
педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за 

основним місцем роботи – громадяни України незалежно від 
освіти, набутого фаху, стажу і віку, які вчасно:

А) Пройшли реєстрацію;

Б) Виконали конкурсне завдання;

В) Подали свій кейс про виконання конкурсного завдання.

ВІДПОВІДЬ 1



Реєстрацію буде продовжено до 10 жовтня.

Але кінцевий термін прийому кейсів про виконане 
конкурсне завдання лишається незмінним – 01 листопада.

ВІДПОВІДЬ 2



Конкурсний кейс повинен складатися з таких елементів:

А) Матеріалів, що засвідчують проведення з учнями заняття 
“Чому екологічне маркування – це важливо?”

Б) Авторського сценарію власного навчального/виховного заходу, 
присвяченого Всесвітньому Дню екологічного маркування. 

Це можуть бути невеличкі учнівські дослідження, 
учнівський проєкт, акція в громаді чи школі тощо.

ВІДПОВІДЬ 3



Звіт надається у довільній формі.
Він має надати уяву про виконання обох елементів

конкурсного кейсу.

Обов'язкові чітко визначені авторській сценарій 
власного навчального/виховного заходу 

посилання на публікації (сайт, соцмережі), відеоматеріали.

ВІДПОВІДЬ 4



Критеріями оцінки цієї розробки є:

А) Обов’язкова практична реалізація педагогічного задуму з 
власними учнями (відео-фото матеріали, що це підтверджують);

Б) Оригінальна авторська ідея сценарію;

В) Активна участь дітей у заході;

Г) Спрямованість заходу на поінформування інших 
учнів/дорослих про значення екологічного маркування.

ВІДПОВІДЬ 4



ВІДПОВІДЬ 5

Конкурс для вчителів 
До Всесвітнього Дня 

екологічного маркування 
та 

Всеукраїнській урок доброти 
присвячений Дню захисту тварин 

це два РІЗНИХ ЗАХОДА



ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ?

Логотип якій є знаком відповідності 
екологічним стандартам на певну
категорію продукції. 

Повинен застосовуватись з посиланням на 
номер екологічного сертифікату та схему 
сертифікації згідно з ISO 14024.

Може застосовуватись на різних категоріях 
продукції у поєднанні зі словом   «екологічний», 
«еко» на законних підставах.







https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc

https://www.youtube.com/watch?v=qnFq-a3ltlc


І тип екологічного маркування
ISO 14024



Екологічне маркування І типу
згідно з ISO 14024

Маркування що вказує 
на відповідність стандартів
сталого управління лісами

ЄС Скандинавські країни





Екологічні критерії та аналіз готовності ринку 

Екологічно сертифікована продукція згідно з ISO 14024 позначена маркуванням

ринкова 
доля

18%

ринкова 
доля

21%
• обмеження вмісту небезпечних хімічних речовин
• без вмісту особливо небезпечних речовин
• поліпшення мийної здатності та ефективності миття/прання
• якості та строку служби лакофарбового покриття
• найкращі доступні технології виробництва
• зменшення відходів виробництва та споживання

СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2014

СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2016 Екологічні критерії згідно з ДСТУ ISO 14024

GEN members 

Україна ЄС
Скандинавські 

країни
Німеччина США



Екологічно сертифікована продукція згідно з ISO 14024 не може бути класифікована як

Проявляє гостру токсичність при 
потраплянні до організму людини

Проявляє селективну токсичність для органів-мішеней та 
(або) органів

-з одноразовим впливом

-з багаторазовим впливом

Викликає сенсибілізацію в дихальних шляхах або на 
шкірі

Має мутагенні властивості

Має канцерогенні властивості

Проявляє токсичність для 

Руйнує водні екосистеми

Мозок

Органи-мішені 

(найбільш 
сприятливі до 

впливу хімічних 
речовин)

Печінка

Імунна та 
ендокринна 

системиНирки

Кишкове-шлунковий

тракт

Руйнує озоновий шар

репродуктивної системи людини

Globally Harmonized System for the
Classification and Labeling of Chemicals

(GHS)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)



Об'єктивність вимог визначеній цілі

БЕЗ ФОСФАТІВ

У засобу можуть бути інші речовини або їх суміші дія 
яких значно суттєвіша на руйнування водних 
екосистем.

Підтвердний документ – паспорт безпеки.

Без вмісту фосфатів, речовин що впливають на руйнування водних екосистем
Та інших речовин особливо небезпечних для здоров'я і довкілля. 
Контроль рівня загальної токсичності засобу на рівні найвищих показників безпеки.

Підтвердний документ – сертифікат відповідності екологічним критеріям 
встановленим згідно з ДСТУ ISO 14024.





Лакофарбові матеріали

Вміст білого пігменту (білий неорганічний пігмент з 
коефіцієнтом заломлення  > 1,8) у інтер’єрних фарбах для 
стель та стін, які є стійкими до мокрого стирання за 
класами 1 та 2 відповідно до ДСТУ EN 13300:2012, не 
повинен перевищувати:
а) 40 г/м2 сухого покриття – для класу 1 стійкості до 
мокрого стирання;
б) 36 г/м2 сухого покриття – для класу 2 стійкості до 
мокрого стирання.

у всіх інших фарбах, включаючи вапняні та силікатні 
фарби, ґрунтовки, антикорозійні та фасадні фарби, не 
повинен перевищувати:
а) 36 г/м2 сухого покриття – для інтер’єрних фарб та 
ґрунтовок;
б) 38 г/м2 сухого покриття – для фасадних фарб та 
ґрунтовок.

Примітка. Вміст білого пігменту для покриття з коефіцієнтом 

контрастності 98%. 

Мийні засоби

Показник дозування твердого (порошкоподібного,
гранульованого тощо) готового для застосування засобу
для прання або миття не повинен перевищувати:
а) 14,0 г/кг білизни для засобів прання середньо та
суттєво забрудненої білизни;
б) 2,7 г/кг білизни для засобів для видалення плям;
в) 18 г/л миючого розчину для засобів миття посуду в
посудомийних машинах з однією функцією;
г) 20 г/л миючого розчину для засобів миття посуду в
посудомийних машинах з однією функцією;
д) 25 г/л миючого розчину для засобів для миття
твердих поверхонь.

Мийна здатність засобу по відношенню до еталону
(здатність відновлювати чистоту брудної поверхні) має
складати не менше ніж 85%.

Зниження міцності тканини після 25 циклів прання має
становити не більше ніж 18%.

Показники ефективності екологічно сертифікованої  продукції згідно з ISO 14024



Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні 

бути видані органами з оцінки відповідності, 

компетентність яких підтверджена шляхом акредитації 
або іншим способом, визначеним законодавством.

Закон України 
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності»





Безпідставне екологічне маркування 

Порушення статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
щодо введення в оману шляхом застосування неперевірених екологічних тверджень



Чому екологічне маркування – це важливо?

Надійний інструмент для свідомого вибору 
більш екологічно кращої продукції

- краще для здоров'я і довкілля

- чітко визначені показники оцінювання згідно 
стандарту що встановлюється на продукцію певної 
категорії

- лабораторні дослідження і випробування

- незалежна експерта оцінка

- національна акредитація та міжнародне визнання





Цілі сталого розвитку ООН та екологічне 
маркування “Зелений журавлик”

https://www.greenmind.com.ua/novyny/tsili-stalogo-rozvitku-oon-ta-ekologichne-

markuvannya-zelenij-zhuravlik.html





ЗЕЛЕНІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ. МОДУЛЬ 1-3.



http://www.e-comon.org.ua/



Працюючи над виконанням конкурсного завдання 
уникайте плутанини поняття екологічного маркування І 

типу з іншими типами маркувань.
Наприклад, органічним. 

ЗАСТОРОГА

Використовуйте інформацію з матеріалів наведених                
у цьому розділі

~ 90 % інформації про екологічне маркування у 
відкритих джерелах Інтернет є некоректною









ЧОМУ ЕКОМАРКУВАННЯ – ЦЕ ВАЖЛИВО?

За підтримки:

Заняття для учнів
5-7 класів створено:

З нагоди відзначення
Всесвітнього

Дня екологічного маркування



Реєстр чинних екологічних стандартів
на категорії продукції

Реєстр екологічних сертифікатів

https://www.ecolabel.org.ua/







Суворий 
контроль 

виробництва і 
показників 

безпеки

Пакування 
підлягає 

переробці

Виготовлено з 
натуральної 

сировини 
високої якості

Не містить 
небезпечних 

харчових 
добавок

Сучасні 
технології, що 

зберігають 
природну 
користь 

складників

Не містить ГМО 
(генетично 

модифікованих 
організмів)

Харчові
продукти



Без вмісту 
особливо 

небезпечних 
хімічних 
речовин

Висока 
якість 

покриття

Збереження 
енергії на 

виробництві

Більш чисті і 
маловідходні 

технології

Лакофарбові
матеріали

Якість 
повітря в 

приміщенні



https://www.youtube.com/channel/UC8rrztdg-jdPqDeBrKYblkg



ВИЗНАЧИТИ ЗНАЧЕННЯ МАРКУВАННЯ – ПРОСТО 

СКАНУЙ І ДІЗНАЙСЯ;-)



http://www.e-comon.org.ua/test/index.html



ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА КЕЙСУ

А) Про проведене заняття: Чому екологічне маркування – це 
важливо?

Б) Авторського сценарію власного навчального/виховного заходу. 
Надати відповіді на питання: 

1) В чому оригінальність авторської ідеї сценарію;

2) Як були залучені учні до активної участі в заході;

3) Як захід вплинув на інформування інших учнів/дорослих про значення 
екологічного маркування.

В) Оцінка діяльності/компетентності учнів.



ОЧИКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Учні зможуть:

• пояснювати, що таке екомаркування;

• розповідати про те, яка продукція отримує екомаркування;

• вирізняти і характеризувати національний знак 
екомаркування «Зелений журавлик»;

• доводити переваги придбання товарів з екомаркуанням;

• висловлювати власне ставлення щодо важливості 
екомаркування.



ЗАПИТАННЯ ?


