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ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОЛОГІЯ 

ДОНБАСУ: УРОКИ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ», 

присвячена пам’яті Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

Донецька область, Волноваський район смт. Графське 

10 – 11 жовтня 2017 року 

 

 

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса  

 
Співорганізатори: Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної 

державної адміністрації, Департамент освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації, Донецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, 
Волноваська районна державна адміністрація Донецької області, Донецький регіональний 

науковий центр НАПрН України, Донецький обласний еколого-натуралістичний центр; 
Донський еколого–натуралістичний центр, Великоанадольский лісовий коледж. 

 

За підтримки народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича, Студентської 
Ліги Асоціації правників України, громадської організації «Промінь Волноваха», Благодійної 

організації «Я – Волноваха», Державного підприємства «Великоанадольське лісове 
господарство». 
 

Конференція зареєстрована Державною науковою установою «Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації (посвідчення № 485 від 20 липня 2017 року) 

 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 

 

Метою конференції є: висвітлення на основі історичних та культурних надбань значення 

екологічної культури як основного фактору безпечної перспективи розвитку суспільства, 
пошук шляхів вирішення проблем екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків в 

регіоні, обговорення майбутньої співпраці представників державних органів, бізнесу, 
навчальних закладів, наукових установ в сфері підвищення рівня захисту природного 
середовища, обмін практичним досвідом та результатами наукових досліджень. 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:  

екологічна освіта; 
екологічне краєзнавство; 
екологічна культура та філософія; 

екологічне право; 
екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та екологічний менеджмент ; 

охорона та захист природного середовища, екологічна безпека, екологічний моніторинг; 
регіональна екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика. 
  

 

Регламент – пленарні виступи до 10 хвилин, секційні виступи до 5 хвилин (із 

використанням будь яких ілюстративних матеріалів), стендові доповіді на плакатах. 
Доповідачів просимо заздалегідь підготувати презентації для відтворення на 
мультимедійному проекторі. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

10 жовтня - вівторок 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Привітання, пленарні доповіді (10 хв.), урочисте зібрання, робота секцій.  

Місце проведення: Великоанадольський лісовий коледж та Музей лісу ( смт. 
Графське, Волноваського району, Донецької області 

 
9.30 – 10.00 
 

Реєстрація учасників конференції 

10.00-10.20 
 

Відкриття конференції 

10.20-10.40 
 

Привітання 

10.40-11.40 
 

Пленарні доповіді 

11.40 – 12.00 
 

Еко-кава 

12.00 – 12.40 
 

 

Презентації екологічної освітньої локації навчальних закладів Донецької області 
Огляд тематичної виставки-інсталяції, присвяченої пам’яті В.Є. фон Граффа 

13.00 – 14.00 Урочисте зібрання з нагоди вшанування пам’яті засновника Великоанадольского 
лісу В.Є.фон Граффа 

- виступи; 
- покладання квітів; 
- музичні номери; 
- екскурсія до Музею лісу. 

 Закладка алеї пам’яті 

 

14.30 – 15.30 

 

 
Обідня перерва 

15.30 – 18.00 Робота секцій 

 Секція 1. Екологічна освіта 
Модератор: 

 Секція 2. Екологічне краєзнавство 
Модератор: 

 Секція 3. Екологічна культура та філософія 
Модератор: 

 Секція 4. Екологічне право 
Модератор: 

 Секція 5. Екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та екологічний 
менеджмент 
Модератор: 

 Секція 6. Охорона та захист природного середовища, екологічна безпека, 
екологічний моніторінг 
Модератор: 

 Секція 7. Регіональна екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика 
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11 жовтня - середа 

Круглий стіл, молодіжна комунікаційна платформа в режимі онлайн, відкриті лекції, 

заключне засідання, прес – конференція 

 
7.30 – 9.30 Тематична екскурсія по Великоанадольському лісу: «Дерева, які 

пам’ятають В.Є. фон Граффа».  
Народно-поетичний концерт біля барельєфа В.Є. фон Граффа 
 

9.30 – 10.00 Реєстрація нових учасників конференції 
 Круглий стіл «Екологічна безпека Придніпровсько–Донецького регіону: сучасний 

вимір та шляхи подолання екологічної загрози» 
 

10.00 – 11.30 Доповіді 

 

Виступи міжнародних експертів 

 

Обговорення 

 

Резолюція 

 

Молодіжна комунікаційна онлайн платформа: 

Екологія: ми відповідальні за майбутнє 

 

Виступи 

Резолюція 

 
11.30 – 11.45 Еко - кава 

 
11.45 – 12.30 Відкрити лекції провідних вчених, виступи експертів з питань екології, в т.ч. в режимі 

онлайн конференції 
 

12.30 – 13.00 Заключне засідання: Виступи модераторів, підведення підсумків, прийняття 

резолюції, презентація укладених договорів про співробітництво, вручення 

сертифікатів. Офіційне закриття конференції 
 

13.00 – 13.30 Прес-конференція учасників конференції, інтерв’ю для телебачення 
 

13.30 Виїзд учасників конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

10 жовтня 2017 року - вівторок 

 

(актовий зал Великоанадольського лісового коледжу) 

 

Вітальне слово до учасників конференції: 

 

Баранник Олександр Леонідович – голова Волноваської райдержадміністрації  

 

Лубінець  Валерій Дмитрович - голова Волноваської районної ради 
 

Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України 

 

Хаджинов Ілля Васильович – проректор з наукової роботи Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор 

 

Пятигорець Наталія Степанівна – директор Великоанадольського лісового коледжу 

 

Дорога Надія Петрівна - заслужений вчитель України 

 
Пленарні доповіді: 

 

Кашенець Олена Олександрівна – завідувач відділом Великоанадольського музею лісу 

Доповідь: Віктор Єгорович фон Графф – засновник наукового степового лісорозведення 

 

Лещенко Ірина Анатоліївна - завідувач лабораторії інноваційних технологій  Донецького 
обласного еколого-натуралістичного центру 

Доповідь: Формування екологічних компетентностей учнів засобами гурткової роботи 
 

Моісєєв Юрій Олексійович – доцент кафедри господарського права Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, кандидат юридичних наук, доцент 

Доповідь: Комплексні підходи до вирішення екологічних проблем регіону у контексті сталого 

розвитку 
 

Презентації екологічної освітньої локації навчальних закладів Донецької області.  
 

Огляд тематичної виставки-інсталяції, присвяченої пам’яті В.Є. фон Граффа 
(Великоанадольский лісовий коледж) 

 
Урочисте зібрання з нагоди вшанування пам’яті засновника Великоанадольського лісу 

В.Є. фон Граффа (Великоанадольский музей лісу): 

- виступи; 
- покладання квітів; 

- музичні номери; 
- екскурсія до Музею лісу. 

 

 Закладка алеї пам’яті 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 
(Великоанадольский лісовий коледж) 

Секція 1: Охорона та захист природного середовища, екологічна безпека, 
екологічний моніторинг 

 
Модератор: Іноземцев Денис Юрійович, завідувач навчально-виробничої практики 
Великоанадольського лісового коледжу, викладач вищої категорії 

 
S. Mickevičius, 
Dean of the Faculty of Natural Sciences, PhD 
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania 
 

Applications of ionizing radiation for technology 
and medicine 
 

Лялюк Н.М.,  
кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки 
та екології ДонНУ імені Василя Стуса 
Куцевол А.К.,  
магістр кафедри ботаніки та екології ДонНУ імені 
Василя Стуса 
 

Особливості біоіндикації водойм техногенно 
навантажених територій (Донецька область) 

Велигодська А.К., 
старший викладач кафедри фізіології та біохімії 
рослин ДонНУ імені Василя Стуса 
Третьякова Д.М., 
студент СО «Магістр» біологічного факультету 
ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Біоутилізація лігноцелюлозних відходів 
олійної промисловості за допомогою штамів 
їстівного гриба роду pleurоtus 

Лялюк Н.М.,  
кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки 
та екології ДонНУ імені Василя Стуса 
Дяченко М.О., 
студент СО «Магістр» кафедри ботаніки та екології 
 

Екологічні наслідки розробок юзівського 
родовища сланцевого газу (Донецька область) 

Приседський Ю.Г., 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
фізіології та біохімії рослин ДонНУ імені Василя 
Стуса 
 

Стан рослин за умов хронічного забруднення 
повітря промислових підприємств степової та 
лісостепової зони Україні 

Іноземцев Д.Ю., 
завідувач навчально-виробничої практики 
Великоанадольського лісового коледжу, викладач 
вищої категорії  
 

Ітродукція та збереження біорізноманіття 
хвойних рослин в умовах екосистеми 
посушливого степу Великоанадольського лісу 

Помогаєв О.І., 
викладач першої категорії Великоанадольського 
лісового коледжу 
 

Проблеми екологічного стану волноваського 
району. Великоанадольський ліс 

Дерев’янко О. С., 
Голова циклової комісії загально технічних та 
механічних дисциплін Великоанадольського 
лісового коледжу, викладач вищої категорії  
 

Механічна обробка грунтів Донецького кряжу 
як засіб збереження екології 

Коваль І.Ф.,  
завідувач кафедри цивільного права і процесу 
ДонНУ імені Василя Стуса, д.ю.н., доцент 
 

Використання екологічних інновацій в 
контексті забезпечення екологічної безпеки 

Турченко О.Г., Екологічна безпека та сталий розвиток 
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доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 
Щербак І. А., 
доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Роль правоохоронних органів в галузі охорони 
природи і раціонального використання 
природних ресурсів 
 

Калаченкова К.О., 
доцент кафедри господарського права ДонНУ імені 
Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Забезпечення охорони рекреаційних ресурсів і 
екологічний моніторинг в Україні 

Марійчак О.Ю., Румянцева Ж.О., Шульжук Б.В., 
Радіо С.В., 
кафедра неорганічної та аналітичної хімії хімічного 
факультету ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Лабораторія хіміко-аналітичних досліджень і 
екологічного моніторингу стану водних 
об’єктів: проект створення й перспективи 
діяльності 
 

Кондратенко А.Ф., 
викладач – методист Великоанадольського лісового 
коледжу, спеціаліст вищої категорії 
 

Вплив військових дій в Україні на природне 
середовище та фітотехнології для його 
відновлення 

Кондратенко А.Ф., 
викладач – методист Великоанадольського лісового 
коледжу, спеціаліст вищої категорії  
Іноземцева О.М. , 
викладач Великоанадольського лісового коледжу, 
спеціаліст І категорії 
 

Екологічний стан ґрунтів Донбасу 

Нікітченко Т.А.,  
викладач Великоанадольського лісового коледжу, 
спеціаліст вищої категорії  
Антоньєв Ф.,  
студент спеціальності «Лісове господарство» 
Великоанадольського лісового коледжу 
 

Ліси Донбасу потребують захисту 

Кодберг Л.В., 
вчитель біології Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 
 

Захист здоров’я в умовах техногенної 
небезпеки 

Борисенко В.О., 
викладач Великоанадольського лісового коледжу 

Проблеми лісорозведення ДП 
«Великоанадольського лісового господарства» 
в аспекті регіональної необхідності 
підтримання екологічної рівноваги 
 

Решетник К.С., 
аспірант, асистент кафедри фізіології та біохімії 
рослин ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Покращення ростових характеристик гриба 
flammulina velutipes (curt.: fr.) Sing під дією 
лазерного опромінення 

Сотнікова О., 
студентка спеціальності «Лісове господарство»  
Великоанадольського лісового коледжу 

 

Великоанодольский ліс - знаменитий заказник 
в Донецькій області 
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Секція 2: Регіональна екологічна політика: конфліктність, стратегія, 
тактика 

 
Краковська А.Є.,  
завідувач кафедри теорії та історії держави і права 
та адміністративного права ДонНУ імені Василя 
Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Щодо принципів державної політики у сфері 
екологічного підприємництва 
 

Щебетун І.С., 
доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Щодо компетенції органів місцевого 
самоврядування в сфері екології 

Білоус О.Ю., 
к.ю.н., доцент кафедри конституційного, 
міжнародного і кримінального права ДонНУ імені 
Василя Стуса 
 

Політика екологізації в сфері міжнародного 
регулювання праці 
 

Секція 3: Екологічна освіта 

 
Модератор:  Злидіна Олександра Іванівна, методист інформаційно-методичного центру відділу 
освіти Волноваської райдержадміністрації 

 
Лялюк Н.М., 
доцент кафедри ботаніки та екології ДонНУ імені 
Василя Стуса, кандидат біологічних наук 
 

Корекція екологічної освіти в умовах сучасних 
викликів 

Шульгіна В.О.,  
директор Донського еколого-натуралістичного 
центру 
 

Актуальні питання еколого-натуралістичної 
роботи, як складової екологічного виховання 
дітей та учнівської молоді 
 

Морозова Р.С., 
заступник директора з НВР, вчитель фізики 
Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№15 Бахмутської районної ради Донецької області, 
керівник гуртка «Екологічне краєзнавство» 
Донецького обласного центру туризму 
  

Формування базових компонентів «Нової 
української школи» через науково – 
дослідницьку діяльність засобами інтеграції 
екології та природничих дисциплін 

Трубеко Т.В., 
учитель хімії та біології Часовоярської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 
Бахмутської районної ради Донецької області 
 

Засоби та шляхи формування системи 
екологічної освіти в школі 

Амелічева Л. П., 
доцент кафедри цивільного права і процесу  
ДонНУ імені Василя Стуса, к.ю.н., доцент  
 

Екологізація трудового права під впливом 
стратегії сталого розвитку 

Панченко М. О., 
вчитель біології Хлібодарівського навчально-
виховного комплексу Хлібодарівської сільської  
ради Волноваського району Донецької області 

Презентація проекту «Шкільний сад»  

Некрасова А.В., 
вчитель біології, хімії та ОЗ Рибинська 
Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  
 

Презентація майстер класу «Нас-різне 
екологічне виховання на уроках природничого 
циклу» 
 

Писаренко В.А., 
вчитель Ольгинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Науково-дослідницька робота школярів як 
формування інтелектуального потенціалу нації 
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Петренко І.І., 
вчитель біології, географії Валер’янівської  
ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

Презентація шкільного лісництва 

Лещенко А.І., 
директор Благодатненської ЗОШ І-ІІ ст,  
вчитель біології  
 

Презентація шкільного лісництва «Лісовички»  

 
 

Злидіна О.І., 
методист інформаційно-методичного центру відділу 
освіти Волноваської райдержадміністрації, вчитель 
хімії Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 
 

Валеологічна освіта підлітків як засіб мотивації 
до культури здоров’я 
 

Ганзуля Н.Л., 
методист інформаційно – методичного центру 
відділу освіти Волноваської райдержадміністрації 
 

Набуття дітьми дошкільного віку екологічних 
компетенцій в умовах педагогічного процесу 
 

Ходачек О.В.,  
керівник гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру 
 

Форми та методи екологічної освіти підчас 
проведення Всеукраїнського конкурсу «Парки 
– легені міст і сіл» 
 

Марощок Н.В., 
керівник гуртків , культорганізатор Донського 
еколого-натуралістичного центру 

Практична екологічна робота в ході проведення 
природоохоронної Всеукраїнської акції 
«Годівничка» 

 
Жидких М.П., 
керівник гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру 

Реалізація основних завдань екологічної освіти 
підчас проведення обласної природоохоронної 
практично - пропагандистської акції «Пташина 
хатка» та Всеукраїнської акції «День зустрічі 
птахів» 
 

Узун А.В., 
керівник гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру, практичний психолог  

Участь у обласній природоохоронній акції 
«Проліска» - дієва форма просвітницької та 
практичної екологічної роботи з дітьми та 
підлітками 
 

Колбасова С.О., 
керівник гуртків Донського еколого-
натуралістичного центру  
 

Екологічні проекти гуртківців з озеленення 
території Донського ЕНЦ 
 

Шкурат О.В., 
вчитель російської мови та літератури, основ 
здоров’я Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, керівник 
РМО 
 

Валеологічна освіта підлітків як засіб мотивації 
до культури здоров’я  
 

Шевчук Л.В., 
студентка 2 курсу СО «Магістр» ДонНУ імені 
Василя Стуса 
 

Трансформація екологічної освіти України в 
умовах світового дискурсу 
 

Секція 4: Екологічне право 
 
Мартинюк О.В.,  
доцент кафедри теорії та історії держави і права та 
адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Місце екологічних прав людини у системі 
конституційних прав і свобод людини і 
громадянина  
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Петренко Г.О.,  
доцент кафедри теорії та історії держави і права та 
адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.е.н., доцент 
 

Щодо порядку обчислення екологічного 
податку 
 

Писарєва Е.А., 
доцент кафедри цивільного права і процесу ДонНУ 
імені Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Щодо відшкодування шкоди, завданої 
техногенними катастрофами 

Захарченко А.М.,  
доцент кафедри господарського права ДонНУ імені 
Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Щодо правового забезпечення екологічного 
аудиту державних підприємств 

Липницька Є.О., 
доцент кафедри господарського права ДонНУ імені 
Василя Стуса, к.ю.н. 
 

Правові засади моніторингу водних об’єктів на 
регіональному рівні 
 

Мовчан Р.О., 
доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Про деякі перспективи вдосконалення 
кримінально-правового механізму охорони 
земель в Україні 

Новошицька В.І., 
доцент кафедри господарського права ДонНУ  
імені Василя Стуса, к.ю.н. 
 

Відшкодування збитків, завданих державі 
внаслідок порушення законодавства про 
охорону атмосферного повітря 

Жданова І.Є., 
доцент кафедри конституційного, міжнародного і 
кримінального права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Відмежування складу злочину незаконного 
полювання від суміжних складів злочину та 
аналогічного адміністративно-правового 
делікту 

Лехкодух І.О., 
асистент кафедри господарського права ДонНУ 
імені Василя Стуса 
 

Щодо правового забезпечення екологізації 
діяльності суб'єктів господарювання 

Шевчук Л.В., 
студентка 2 курсу СО «Магістр» ДонНУ імені 
Василя Стуса 
 

М’яке право у системі джерел екологічного 
права України 
 

Байов Д.С., 
студент 2 курсу СО «Магістр» ДонНУ імені  
Василя Стуса 
 

Щодо питання про господарсько-правову 
відповідальність за порушення у сфері 
поводження з відходами 
 

Секція 5: Екологічна культура та філософія 
 
Міхайліна Т.В., 
доцент кафедри теорії та історії  
держави і права та адміністративного права  
ДонНУ імені Василя Стуса, к.ю.н., доцент  
  

Синергетика правосвідомості в контексті 
екологічної культури 

Письменна О.П., 
доцент кафедри теорії та історії держави і права та 
адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Екологічна культура: теоретико-правові засади 
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Секція 6: Екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та 
 екологічний менеджмент 

 
Щербакова Н.В., 
доцент кафедри цивільного права і процесу ДонНУ 
імені Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Система корпоративного екологічного 
управління 

Титова О.В., 
доцент кафедри господарського права ДонНУ імені 
Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Екологічність ведення бізнесу як умова сталого 
розвитку суспільства 

Костенко Ю.О.,  
доцент кафедри теорії та історії держави і права та 
адміністративного права ДонНУ імені Василя Стуса, 
к.ю.н., доцент 
 

Щодо державної підтримки в сфері «зеленої 
економіки» 
 

Павлюченко Ю.М., 
доцент кафедри господарського права ДонНУ імені 
Василя Стуса, к.ю.н., доцент 
 

Роль аграрного ринку у сприянні виробництву 
органічної сільськогосподарської продукції 

Аветисян М.Р., 
аспірант ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Суб’єкти екологічного підприємництва та їх 
організаційно-правові форми  
 

Барковська К.А., 
аспірант ДонНУ імені Василя Стуса 
 

Екологічний лізинг як фінансовий інструмент 
розвитку сучасних інноваційних технологій 

Секція 7: Екологічне краєзнавство 

 
Модератор Кашенець Олена Олександрівна, завідуючий відділом Великоанадольского музею лісу 

 
Кобець О.В., 
науковий співробітник лабораторії лісівництва 
Українського науково-дослідного інституту лісового 
господарства та агролісомеліорації ім. 
Г.М.Висоцького 
 

Стан та продуктивність дубових насаджень 
Великоанадольського лісового масиву 

Раков Ю.В., 
учитель біології Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Великоновосілківського району Донецької області, 
керівник гуртків Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру та Великоновосілківської 
СЮН 
 

Стан популяцій деяких, потребуючих охорони, 
видів рослин північно-західної частини 
Великоновосілківського району Донецької 
області  
 

Кузіна К.В., 
доцент кафедри історії України ДонНУ імені Василя 
Стуса, кандидат історичних наук 
 

Техногенні катастрофи на Донбасі у 1960-70-ті 
рр. 

Дорога Н.П., 
Заслужений вчитель України, почесний директор 
народного музею селища Благодатне  
 

Насадження Великоанадольского лісу 

Сенча О.В., 
старший науковий співробітник 
Великоанадольського музею лісу 

 

Степові лісничі – звання горде та відповідальне  

Воротинцева Г.О., Рідкісні рослини Великоанадольського лісу та 
їх значення 
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Молодший науковий співробітник 
Великоанадольського музею лісу 
 
Неледва І. О., 
студентка Великоанадольського лісового коледжу 
 

Вплив екологічного становища на ліс 

11 жовтня – середа 

(Форест парк, конференц зал) 
 

Круглий стіл «Екологічна безпека Придніпровсько–Донецького регіону: 
сучасний вимір та шляхи подолання екологічної загрози» 

 
Модератор: Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор  

 
Макогон Юрій Володимирович, 
д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України 
 

 Інновації в сфері енергетіки в Україні 

Бобкова Антоніна Григоріївна, 
декан юридичного факультету, завідувач кафедри 
господарського права ДонНУ імені Василя Стуса, 
д.ю.н., професор, академік Національної академії 
правових наук України  

 

Розвиток екологічного підприємництва як 
шлях вирішення екологічних, економічних та 
соціальних проблем регіону 

Соломаха Наталія Григорівна, 
к.с-г.н, науковий співробітник Державного 
підприємства «Маріупольська лісова науково-
дослідна станція» 
 
Короткова Тетяна Миколаївна, 
тимчасово виконуючий обов’язки директора, 
науковий співробітник 
 

Роль та значення Державного підприємства 
"Маріупольська лісова науково-дослідна 
станція" в охороні, захисті та екологічній 
безпеці довкілля Донеччини 

Гнибіда Олена Анатоліївна, 
методист вищої категорії Донецького  
обласного еколого-натуралістичного центру 
Департаменту освіти та науки Донецької обласної 
державної адміністрації 
 

Роль дослідницької діяльності юних 
натуралістів Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру у збереженні 
біорозмаїття Сходу України 
 

Моісєєв Юрій Олексійович, 
доцент, к.ю.н. доцент кафедри господарського 
права ДонНУ імені Василя Стуса 

Інновіційні підходи до забезпечення сталого 
розвитку регіону та вирішення екологічних 
проблем 
 

Волкова Анастасія Олександрівна, 
молодший науковий співробітник Інституту 
економіко-правових досліджень Національної 
академії наук України 
  

Доступ до публічної інформації: особливості 
реалізації права на отримання інформації про 
стан довкілля на сході України 

Пятигорець Наталія Степанівна, 
директор Великоанадольського лісового коледжу, 
викладач вищої категорії 
 

Маркетинг інновацій та екологічний 
брендинг 

Обговорення докладів  

Прийняття резолюції конференції 
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Молодіжна комунікаційна онлайн платформа: Екологія: ми відповідальні за майбутнє  (Великоанадольский 

лісовий коледж)  

Модератор – Ящук О. – Голова Донецького осередку Ліги студентів Асоціації правників України.  

 

Заключне засідання: (Форест парк, конференц зал) 

Виступи модераторів, підведення підсумків, прийняття резолюції, презентація укладених договорів про 

співробітництво, вручення сертифікатів. 

 

Офіційне закриття конференції 
 
 


