
     

 

 
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ. 

КОМПОНЕНТ ІІ: МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ. 

 

 ПРОГРАМА СЕРІЇ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГІВ  (30.07.21 – 29.10.21) 

 

«Вплив змін клімату на здоров’я населення в умовах пандемії  Covid-19. 

Екологічні проекти на регіональному рівні  

 

(поводження з відходами, сталий розвиток, інновації) 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.   РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ  

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

  ТРЕНІНГ 1 (Zoom-зустріч) 

30.07.021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Поняття про біосферу. Ноосферне мислення. Шляхи розвитку глобальних 

екологічних проблем 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу.  

ТРЕНІНГ 2 (Zoom-зустріч) 

02.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Інноваційні рішення  в системах моніторингу глобальних екологічних проблем 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 3 (Zoom-зустріч) 

03.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Вплив якості складових навколишнього середовища на здоров'я населення. 

Екологічні ризики обєктів зберігання відходів виробництва  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 4 (Zoom-зустріч) 

04.08.2021 року 10.00-12.00 



     

 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Планування  екологічними проектами в секторах економіки в розрізі 

глобальних кліматичних змін.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 5 (Zoom-зустріч) 

05.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Планетарні межі речовинного забруднення біосфери. Взаємозв'язок 

забруднення навколишнього середовища з розповсюдженням пандемії Covid-

19 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 6 (Zoom-зустріч) 

06.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Соціально-економічний механізм  

взаємодії суспільства та природи 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 7 (Zoom-зустріч) 

09.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічний менеджемент та принципи сталості на  регіональному рівні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 8 (Zoom-зустріч) 

10.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблеми забруднення світових океанів та можливі шляхи їх вирішення  

Забруднення пластиковими відходами 



     

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

 

ТРЕНІНГ 9 (Zoom-зустріч) 

11.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Антропогенне перетворення екосистем, агробіоценозів. Екологічні проблеми 

міських агломерацій в умовах глобальних кліматичних змін 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 10 (Zoom-зустріч) 

11.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Розвиток малої енергетики в світі та в  Україні. Вплив об’єктів  

гідротехнічних споруд на  викиди парнікових газів 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 11 (Zoom-зустріч) 

12.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Взаємовплив глобальних кліматичних змін, якості атмосферного повітря та 

розповсюдження захворюваності населення на Covid-19.   

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 12 (Zoom-зустріч) 

13.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічна безпека територій та акваторій. Канцерогенний та 

неканцерогенний ризик для здоров’я населення . 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 13 (Zoom-зустріч) 

16.08.2021 року 10.00-12.00 



     

 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Вплив глобальних кліматичних змін на сектора економіки світу та України 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 14 (Zoom-зустріч) 

16.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Космічна екологія. Визначення.  Сонячна активність. Зв'язок з екосистемами 

Землі 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 15 (Zoom-зустріч) 

17.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Вплив сонячної активності на розвиток глобальних екологічних проблем  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 16 (Zoom-зустріч) 

18.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв «Зелене будівництво» - перспективний напрямок в проектах 

енергозбереження 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 17 (Zoom-зустріч) 

18.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв «Зелене будівництво». Міжнародно-правові норми і  стандарти  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

 

ТРЕНІНГ 18 (Zoom-зустріч) 

19.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Вплив змін клімату на кількісні і якісні показники водних ресурсів в Україні і 

світі. Проблеми водних ресурсів Донецько-Придніпровського регіону . 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 19 (Zoom-зустріч) 

19.08.2021року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблеми сміття і екології в глобальному сенсі. Проблема утилізації.Сучасні 

способи вирішення 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 20 (Zoom-зустріч) 

20.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Природні та техногенні надзвичайні ситуації. Вплив змін клімату на їх 

розвиток та розповсюдження 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 21 (Zoom-зустріч) 

20.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічне законодавство. Світовий та український досвід 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 22 (Zoom-зустріч) 

24.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 



     

 

 90 хв Інтегровані системи менеджменту.  Шляхи інтеграції з огляду на нові 

екологічні виклики 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 23 (Zoom-зустріч) 

25.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Сонячно-земні зв’язки та їх роль у розвитку екологічних проблемах .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 24 (Zoom-зустріч) 

25.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблеми якості питної води. Міжнародні дослідження взаємозв’язку якості 

водних ресурсів та захворюваності на Covid-19 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 25 (Zoom-зустріч) 

26.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Потенційно-небезпечні об’єкти і вимоги до їх  розвитку розміщення в умовах 

змін клімату 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 26 (Zoom-зустріч) 

27.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Моніторинг навколишнього середовища. Наземні на дистанційні методи 

моніторингу 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 27 (Zoom-зустріч) 

27.08.2021 року 14.00-16.00 



     

 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв БІМ-технології «зеленого будівництва» 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 28 (Zoom-зустріч) 

30.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів в Україні. Досвід ЄС в 

питаннях поводження з відходами .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 29 (Zoom-зустріч) 

31.08.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Поводження з небезпечними відходами 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 30 (Zoom-зустріч) 

31.08.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблема медичних відходів в світі та Україні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 31 (Zoom-зустріч) 

01.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічний ризик від дії канцерогенних та неканцероганних забруднювачів 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЕКТАМИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ 
ТРЕНІНГ 32 (Zoom-зустріч) 

02.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Українське законодавство по нормуванню основних життєзабезпечуючих 

ресурсів 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 33 (Zoom-зустріч) 

02.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проекти спільного впровадження в Україні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 34 (Zoom-зустріч) 

03.09.2021 року 10.00-12.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Планування  екологічними проектами в секторах економіки 

. 

20 хв Обмін дмками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 35 (Zoom-зустріч) 

03.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Інноваційні технології на рівні територіальних громад 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 36 (Zoom-зустріч) 

06.09.2021 року 10.30-12.30 



     

 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Відновлювальні джерела енергії і 

перспективи їх розвитку в Україні на регіональному рівні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

 

 

                                     ТРЕНІНГ 37 (Zoom-зустріч) 

                                    06.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Інтегральна оцінка екологічної безпеки  стану довкілля на регіональному рівні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 38(Zoom-зустріч) 

07.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Природно-ресурсний потенціал регіону. Асиміляційний потенціал 

навколишнього середовища. Економічний оптимум забруднення 

навколишнього середовища 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

                                ТРЕНІНГ 39 (Zoom-зустріч) 

                                07.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблеми енергоспоживання в світі та в Україні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 40 (Zoom-зустріч) 

08.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблема забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел.Ризик 

для здоров’я населення 



     

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 41 (Zoom-зустріч) 

08.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Ліцензування в сфері відходів. Відшкодування шкоди при поводженні з 

відходами 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 42 (Zoom-зустріч) 

09.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Технології замкнутого циклу. «Чисте виробництво». Досвід країн ЄС 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 43 (Zoom-зустріч) 

09.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Інноваційні технології в управлінні проектами на регіональному рівні (на 

прикладі Agile) 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 44 (Zoom-зустріч) 

10.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Глобальний характер сучасних проблем природокористування. 

Природокористування в умовах конкурентного міжнародного середовища  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 45 (Zoom-зустріч) 

10.09.2021 року 14.00-16.00 



     

 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Викристання та переробка відходів виробництва. Обробка та використання 

осадів стічних вод . 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 46 (Zoom-зустріч) 

13.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Система національних стандартів з екологічного управління. Екологічне 

керування в діяльності суб’єктів господарювання. Система стандартів ДСТУ 

ISO14000. Зміст і функціональна структура стандарту ISO14001.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 47 (Zoom-зустріч) 

13.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічна політика на регіональному та місцевому рівнях  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 48 (Zoom-зустріч) 

14.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Рециклінг. Управління поводження з вторинними  матеріальними ресурсами . 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 49 (Zoom-зустріч) 

14.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Формування мікроклімату будівель і споруд для поліпшення комфортності 

приміщень .  



     

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 50 (Zoom-зустріч) 

15.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв «Пасивний будинок» - сучасна технологія «зеленого» будівництва для 

зниження рівня СО2  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 51 (Zoom-зустріч) 

15.09.2021 року 14-00-16-00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Будівельні стандарти світу та України. Будинок з майже нульовим 

сподиванням енергії 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 52 (Zoom-зустріч) 

16.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Можливості використання «зелених» схилів для покращення екологічної 

безпеки урбоценозів .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 53 (Zoom-зустріч) 

16.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 

 90 хв Розвиток малої енергетики в Україні 

 Вплив об’єктів  ГТС на  викиди парнікових газів 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

 

ТРЕНІНГ 54 (Zoom-зустріч) 

17.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Методи управління змінами за програмними цілями при формування 

екологічних проектів на регіональному рівні .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 55 (Zoom-зустріч) 

17.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Водний форд України. Басейновий принцип використання водних ресурсів. 

Вплив забруднення водних ресурсів на ступінь їх самоочищення .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.   ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА  
ТРЕНІНГ 56 (Zoom-зустріч) 

20.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Оцінка впливу на довкілля медичних відходів .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 57 (Zoom-зустріч) 

20.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Впровадження  енергоефективних проектів в Україні 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 58 (Zoom-зустріч) 

21.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 



     

 

 90 хв Екологічні проекти по реабілітації територій гірничо-видобувних регіонів 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 59 (Zoom-зустріч) 

21.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Технології збору дощових вод за  допомогою «зелених» покрівель .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 60 (Zoom-зустріч) 

22.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Система національних стандартів з екологічного управління. Екологічне 

керування в діяльності суб’єктів господарювання. Система стандартів ДСТУ 

ISO14000. Зміст і функціональна структура стандарту ISO14001 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 61(Zoom-зустріч) 

23.09.2021 року 10.30-14.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Управління навколишнім середовищем. Оцінювання життєвого циклу 

продукції LCA (life cycle assessment), як шлях усвідомлення впливу 

виробництва товарів і послуг на категорії навколишнього середовища.  

.Приклад включення спалювання відходів LСА.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 62(Zoom-зустріч) 

24.09.2021 року 10.30-14.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Імплементація європейського  природоохоронного законодавства  в 

український простір 

.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

 

ТРЕНІНГ 63 (Zoom-зустріч) 

27.09.2021 року 10.30-14.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Вплив відходів будівельної галузі на навколишнє середовище .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 64 (Zoom-зустріч) 

27.09.2021 року 14.00-16.00 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв ФІтомеліораційні рішення урбанізованих територій 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 65 (Zoom-зустріч) 

28.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Багатостороннє та двостороннє міжнародне співробітництво України 

Міжнародні Конвенції та Угоди .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 66 (Zoom-зустріч) 

29.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Оцінювання впливу  на навколишнє середовище будівель  і споруд різного 

призначення. Стратегічна екологічна оцінка .  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 67 (Zoom-зустріч) 

30.09.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Біоенергетика. Розвиток і перспертиви в розрізі регіонів .  



     

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 68 (Zoom-зустріч) 

01.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Концепції розвитку регіонів. Досвід та перспективи 

.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 69 (Zoom-зустріч) 

04.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Інтеграція процесу СЕО в розроблення стратегії регіонального розвитку 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 70 (Zoom-зустріч) 

05.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Реабілітація територій агропромислових агломерацій.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 71 (Zoom-зустріч) 

06.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Сталий розвиток. Індекс живої планети.  Стратегія сталого розвитку людства. 

Порядок денний до 2030 року. 17 цілей сталого розвитку людства 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 72 (Zoom-зустріч) 

07.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 



     

 

 90 хв Поняття про індикатори сталого розвитку. Перелік основних екологічних 

показників для проведення оцінки стану навколишнього середовища та 

приклади іі застосування для країн Східної Європи 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 73 (Zoom-зустріч) 

08.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Оцінка впливу на довкілля проектів «зеленого будівництва» 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 74 (Zoom-зустріч) 

11.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологізація галузей економіки  Принципи «зеленого» будівництва 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 75 (Zoom-зустріч) 

12.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екологічна мережа як природний механізм зменшення парникових газів в 

конценції розвитку регіонів. Екологічна мережа  Донецько-Придніпровського 

регіону 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 76 (Zoom-зустріч) 

13.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Шляхи покращення повітряного середовища приміщень у «зеленому» 

будівництві.  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

 

ТРЕНІНГ 77 (Zoom-зустріч) 

14.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Екомісто – процес трансформації урбоценозів для зниження парникових газів 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 78 (Zoom-зустріч) 

15.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Сануючий інтер’єр – сучасна природна технологія покращення повітряного 

середовища будівель 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 79 (Zoom-зустріч) 

18.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Світовий досвід застосування Green-Bim технологій 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 80 (Zoom-зустріч) 

19.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Застосування кліматичної інформації для фахівців будівельної галузі в 

умовах впровадження засад «зеленого» будівництва 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 81 (Zoom-зустріч) 

20.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Покрівельне озеленення  як перспективна стала технологія «зеленого» 

будівництва 



     

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 82 (Zoom-зустріч) 

21.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Принципи управління кліматичними зеленими проектами на рівні 

територіальних громад 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 83 (Zoom-зустріч) 

22.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Моніторинг навколишнього середовища за допомогою ІоТ 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 84 (Zoom-зустріч) 

25.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Система управління комунальними відходами. Досвід управління відходами в 

країнах Європи. Організація роздільного збору, збереження та перевозки 

комунальних відходів. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 85 (Zoom-зустріч) 

26.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Проблематика забруднення водних об'єктів сміттям 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 86 (Zoom-зустріч) 

27.10.2021 року 10.30-12.30 



     

 

 

 

Контактна особа: Олексій Пиріков, спеціаліст з екології. 

Моб.: +380 50 646 32 22, e-mail: Oleksii.pyrikov@undp.org 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Використання природних матеріалів – як один з аспектів вдосконалення 

«зеленого» будівництва 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 87 (Zoom-зустріч) 

28.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв «Зелені стандарти» як механізм стимулювання розвитку «зеленого» 

будівництва 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 88 (Zoom-зустріч) 

29.10.2021 року 10.30-12.30 

10 хв Відкриття сесії, оголошення, експрес-опитування досвіду учасників з теми 

тренінгу. Розкриття програми та організаційних питань. Визначення правил 

роботи. 

 90 хв Державне управління в сфері охорони навколишнього природнього 

середовища. Закон України «Про основні засади(стратегію) державної 

екологічної політики  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  


