
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ ПРОЕКТУ «ЛІСОВА ВАРТА» 
«____» _________________ 20___ р. 

Місце проведення______________________________________________________________________________- 
Адреса:________________________________________________________________________________________ 

Експерти проекту: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Модератор: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Час Що Хто 

 День 1 
8:30 Привітання від організаторів, знайомство з учасниками тренінгу   
9:00 Робота в групах: 

Ознайомлення  з типовими прикладами лісопорушень  
Модератор 
 

10.00 Аудиторне заняття №1:  
Розбір типових лісопорушень експертом  

Модератор 
Експерти: 

11:00 Перерва на каву  
11:20 Виїзд на польове заняття (робота в групах)   
11:50-
13:10 

Польове заняття №1 
Перевірка лісових ділянок і пошук порушень безпосередньо в лісі 

Експерти:  

13:10 Від’їзд із лісу  
13.40 Аудиторне заняття №2: Формування списку проблем, із якими зіткнулися учасники під час виявлення 

лісопорушень 
Модератор 
Експерт: 

14:00 Обід  
15:00 Аудиторне заняття №3: Представлення результатів обстеження проблемної ділянки Модератор 



Експерт: 
15:40 Аудиторне заняття №4: Експертний розбір виявлених лісопорушень і відповіді на проблеми, із якими 

зіткнулися учасники під час фіксування лісопорушень  
Експерти:  

16:15 Перерва на каву  
16:30 Аудиторне заняття №4:  (Продовження) Експертний розбір виявлених лісопорушень і відповіді на проблеми, 

із якими зіткнулися учасники під час фіксування лісопорушень  
Експерти:  

17:45 Аудиторне заняття 5: Правильне заповнення польових бланків під час / після перевірок у лісі Експерт:  
17:55 Домашнє завдання Експерт:  
18:00 Вечеря  
19:00 Неформальне спілкування із експертами і учасниками тренінгу за межами аудиторії Всі хто залишається 

на нічліг 
 День 2 
8:00 Сніданок  
8:30 Аудиторне заняття №6:  

Представлення учасниками домашнього завдання. Детальний аналіз фіксування основних видів лісопорушень 
Модератор 
Експерти:  

10:00 Виїзд на практичне заняття   
10:30 Польове заняття (робота в групах) №2: 

Перевірка лісових ділянок і пошук порушень безпосередньо в лісі. Заповнення необхідних польових бланків.  
Експерти:  

13:00 Від’їзд із лісу  
13:30 Обід  
14:30 Аудиторне заняття №7: Здійснення обрахунків, визначення розходжень результатів і формування висновків Експерти:  
16:00 Перерва на каву  
16:15 Аудиторне заняття №8:  

Правила написання скарг/звернень у правоохоронні органи 
Експерт:  

16:45 Аудиторне заняття №9:  
Можливості взаємодії громадських активістів із держекоінспекторами. Основні правила  безпеки при 
проведенні рейдів 

Модератор 
Екоінспектор 
Експерт:  

17:20 Аудиторне заняття №10:  
Презентація інтерактивної карти екологічних порушень – Екомапи 

Експерт:  

17:30 Підсумкове обговорення, нагородження учасників Модератор, експерти 
18:00 Вечеря  
 

Проект реалізується за фінансової підтримки Посольства Фінляндії в Україні. 


