
     
 

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ. 

КОМПОНЕНТ ІІ: МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ. 

 

 

 
 ПРОГРАМА ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ 

 

«Глобальні екологічні проблеми. Формування екологічної свідомості регіонів»  

12.04.2021 -11.06.2021 

 

 

СЕСІЯ 1.  

Змістовний модуль 1.  Глобальні екологічні проблеми  ХХІ століття 
 (Zoom-зустріч) 

12.04.021 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 Екологічні проблеми населення планети в 21 столітті. Орієнтири 

альтернативних стратегій розвитку на майбутнє 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу.  

ТРЕНІНГ 2 (Zoom-зустріч) 

13.04.2021 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 Екологічні проблеми навколишнього середовища Донецько-

Придніпровського регіону та шляхи їх вирішення 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 3 (Zoom-зустріч) 

14.04.2021 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 мегаполісів. Урбанізація територій  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 4 (Zoom-зустріч) 

15.04.2021 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 Біосфера Землі. Структура та розвиток. Вчення В.І.Вернадського  

Сталий розвиток людства 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 5 (Zoom-зустріч) 

15.04.2021 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  нестачі прісної води в світі та в Україні. Водний фонд України 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 6 (Zoom-зустріч) 

16.04.2021 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 Забруднення водних ресурсів внаслідок розвитку глобальних екологічних 

проблем 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 7 (Zoom-зустріч) 

16.04.2021 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 водних ресурсів Донецько-Придніпровського регіону. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 8 (Zoom-зустріч) 

19.04.2021 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 Порушення людством планетарної межі втрати біорізноманіття.  

 



     

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 9 (Zoom-зустріч) 

20.04.2021 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 Викопні природні ресурси і їх вичерпність. Альтернативні джерела енергії. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 10 (Zoom-зустріч) 

21.04.2021 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  Зміна клімату.Джерела викидів парнікових газів в Україні. 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

СЕСІЯ 2.  

ТРЕНІНГ 11 (Zoom-зустріч) 

21.04.2021 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 Україні. 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 12 (Zoom-зустріч) 

22.04.2021 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 Земельні ресурси. Деградація грунтового покриву грунту 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 13 (Zoom-зустріч) 

22.04.2021 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 Виснаження природних ресурсів. Продовольча безпека 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 14 (Zoom-зустр 

Волошкіна О.С.іч) 

23.12.020 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  Проблема  видалення відходів будівельної галузі в рамках концепції 

«зеленого» будівництва. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 15 (Zoom-зустріч) 

23.04.2021 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 териконів на теріторіях промислових агломерацій 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 16 (Zoom-зустріч) 

26.04.2021 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 Дощове навантаження на міські території в умовах глбальних змін клімату 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 17 (Zoom-зустріч) 

27.04.2021 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 Знелісення та зпустелювання.  Загострення глобальних проблем в 21 столітті  

 



     

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 18 (Zoom-зустріч) 

28.04.2021 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 Хімічне забруднення компонентів навколишнього середовища. Порушення 

біохімічних циклів 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 19 (Zoom-зустріч) 

29.04.2021року 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 Космічні аспекти екологічних проблем Землі.. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 20 (Zoom-зустріч) 

29.04.2021 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 Інвазивні види. Генна інженерія.Тенденції розвитку неочікуваних екологічних 

проблем в 21 столітті 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 21 (Zoom-зустріч) 

30.04.2021 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 Формування мікроклімату будівель і споруд 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

 Змістовний модуль 2  Природоохоронні стратегії в рамках 

концепції сталого розвитку людства 



     

ТРЕНІНГ 22 (Zoom-зустріч) 

30.04.2021 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 Антропогенний та урбанізований ландшафт. Фітомеліорація. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 23 (Zoom-зустріч) 

04.05.2021 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 Перехід кліматично залежної будівельної галузі  на обов’язковий стандарт 

«Будівля з майже нульовим споживанням енергії» 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 24 (Zoom-зустріч) 

05.05.2021 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 Нормування забруднення навколишнього середовища в Україні. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 25 (Zoom-зустріч) 

06.05.2021 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 «Зелені» покрівлі. Поняття «зеленого» будівництва. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 26 (Zoom-зустріч) 

06.05.2021 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 Сонячна активність та її вплив на Землю 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 27 (Zoom-зустріч) 

07.05.2021 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  Захист атмосфери. «Чисте» виробництво. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 28 (Zoom-зустріч) 

11.05.2021 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 Охорона та раціональне використання підземних вод. 

Шкідливі процеси підтоплення територій. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 29 (Zoom-зустріч) 

12.05.2021 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 Міжнародне співробітництво в галузі захисту навколишнього середовища. 

Інтеграція з Європейським законодавством 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 30 (Zoom-зустріч) 

13.05.2021 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 Основні методи та закономірності в керування екологічними проектами  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

ТРЕНІНГ 31 (Zoom-зустріч) 

14.05.2021 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 міста майбутнього 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 32 (Zoom-зустріч) 

14.05.2021 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. Концепція виникнення. Перспективи розвитку 

«зеленого» будівництва в Україні. 
 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 33 (Zoom-зустріч) 

17.05..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 Поняття «пасивний» будинок, «розумний» будинок, «будинок з нульовим 

споживанням енергії». 

  

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 34 (Zoom-зустріч) 

18.05.2021 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 Ландшафтна реабілітація територій Міжнародний досвід.  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 35 (Zoom-зустріч) 

18.05.021 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 Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) 

Доступ громадськості до екологічної інформації 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 36 (Zoom-зустріч) 

19.05.2021 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 Збалансоване природокористування  в умовах міжнародного конкурентного 

середовища 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

 ТРЕНІНГ 37 (Zoom-зустріч) 

                                    19.05.2021 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 Використання методики Agile для моделювання та прогнозування процесів 

при реалізації будівельних проектів 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 38(Zoom-зустріч) 

20.05.2021 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 Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення 

атмосферного повітря на автошляхопроводах України 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

 ТРЕНІНГ 39 (Zoom-зустріч) 

                                20.05.2021 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 Досвід Європейського Союзу в розвитку природоохоронних технологій 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 



     

опитування.  

ТРЕНІНГ 40 (Zoom-зустріч) 

21.05.2021 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 Шляхи зменшення втрат біорізноманіття  для територій та акваторій 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 41 (Zoom-зустріч) 

21.05.2021 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 Відеоекологія як проблема забруднення візуального середовища урбоценозів 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 42 (Zoom-зустріч) 

24.05.2021 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 Роль «зелених конструкцій у зменшенні екологічного відбитку урбоценозів 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 43 (Zoom-зустріч) 

25.05.2021 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 об’єктів малої енергетики на навколишнє середовище 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 44 (Zoom-зустріч) 

26.05.2021 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 Оцінювання  життєвого циклу продукції LCA (life cycle assessment). 

Стандарти серії  ISO 14001, 14040. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 45 (Zoom-зустріч) 

27.05.2021 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 Сануючій інтер’єр для покращення мікроклімату приміщень 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 46 (Zoom-зустріч) 

28.05.2021 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 «Зимовий сад» як приклад створення рекреаційного простору для поліпшення 

санітарно-гігієнічних умов приміщення  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 47 (Zoom-зустріч) 

31.05.2021 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 Енергетичний потенціал регіонів України. Перспективи розвитку. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 48 (Zoom-зустріч) 

01.06.2021 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 Оцінка впливу діяльності підприємтсва на навколишнє середовище, як 

важлива складова екологічного розвитку регіону 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  



     

ТРЕНІНГ 49 (Zoom-зустріч) 

02.06.2021 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 Розвиток технологій «зеленого будівництва»  урбоценозів. Перспективи 

впровадження в Україні.  Відходи будівельного виробництва та їх 

використання  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 50 (Zoom-зустріч) 

03.06.2021 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 Технологія замкнутих циклів. Проектування систем раціонального 

водокористування. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 51 (Zoom-зустріч) 

04.06.2021 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 Розвиток законодавства «зеленого будівництва» в Україні та світі  «Зелені 

стандарти».  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 52 (Zoom-зустріч) 

07.06.2021 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 Сіндром «хворої» будівлі. Оптимізація мікроклімату приміщень біологічним 

методом фітодизайну 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 53 (Zoom-зустріч) 

08.06.2021 року 10.00-12.00 
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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 54 (Zoom-зустріч) 

09.06.2021 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 «Зелені стандарти» як механізм зниження техногенного навантаження 

будівельної галузі на навколишнє середовище на всіх стадіях життєвого 

циклу. Будівля з майже нульовим споживанням енергії. 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 55 (Zoom-зустріч) 

10.06.2021 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 Необхідність отримання кліматичної інформації для галузей економіки. 

Конвенція ВМО 

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  

ТРЕНІНГ 56 (Zoom-зустріч) 

11.06.2021 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 Технології будівельних матеріалів в «зеленому» будівництві. Зменшення 

викидів парнікових газів при їх використанні  

 

20 хв Обмін думками, підведення підсумків тренінгу. Післятренінгове 

опитування.  


