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ГРАФСЬКЕ  

Перше інформаційне повідомлення та вимоги до матеріалів станом на 

31.07.2017 р. 

Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет 

імені Василя Стуса, та співорганізатори: Департамент екології та природних 

ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, Департамент освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації, Волноваська районна 

державна адміністрація Донецької області, Донецький обласний еколого-

натуралістичний центр; Донський еколого–натуралістичний центр, 

Великоанадольский лісовий коледж. 

Запрошуємо вчених, спеціалістів-екологів державних управлінь та 

департаментів, громадських діячів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів 

взяти участь у Першій міжнародній науково–практичній конференції «Екологія 

Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», присвяченої пам’яті Віктора 

Єгоровича фон Граффа”, яка відбудеться 10 - 11 жовтня 2017 р. в смт. 

Графське, Волноваського району, Донецької області. 

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 

 

Термін прийому заявок та матеріалів до 1 жовтня 2017 р. 

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій: 

1. Охорона та захист природного середовища, екологічна безпека, 

екологічний моніторинг; 

2. Регіональна екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика; 

3. Екологічна освіта; 

4. Екологічне право; 

5. Екологічна культура та філософія; 

6. Екологічний бізнес: сучасні інноваційні технології та екологічний 

менеджмент; 

7. Екологічне краєзнавство. 

 

ОРГВНЕСОК 



Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 200 грн. 

Для студентів та аспірантів участь у конференції 150 грн. 

Заочна участь у конференції 150 грн (збірник надсилається Новою поштою 

за рахунок отримувача). 

Оргвнесок за одну роботу включає: 

- інформаційні послуги; 

- реєстрацію та консультативні послуги; 

- публікацію конференції збірника тез доповідей та буклета з програмою 

конференції; 

- чайно-кавові перерви; 

- презентацію наукових матеріалів на секції, стендах або на пленарному 

засіданні. 

Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.  

Оплата від іноземних учасників здійснюватиметься під час реєстрації в 

національній валюті в еквіваленті 50 доларів США. 

 

МОВИ 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секції будуть працювати на базі Великоанадольського лісового коледжу та 

Готельно-оздоровчого комплексу «Форест Парк» (Волноваський район, 

Донецька обл.). 

 

Для участі у конференції необхідно: 

1. До 1 жовтня 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу: 

konf_ecodonbass@ukr.net 

1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові; 

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного 

внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» 

(наприклад, Коломієць С.Т._Квитанція) 

2. Заповнити заявку учасника, розміщену в інформаційному повідомлені. 

3. Сплатити організаційний внесок - 200 грн. Оргвнесок оплачується 

поповненням карткового рахунку у Приватбанку 5168755612392296 (Моісєєв 

Юрій Олексійович) або особисто при реєстрації. 

 

Вимоги до тез доповідей: 

Обсяг – до 3 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for 

Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ 

– 10 мм; поля – 20 мм. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали 

автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у 

разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт 

– напівжирний); текст. 

 



Наприклад: 

Коломієць С.Т. 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права 

Донецького національного університету імені Василя Стуса,  

 

м. Вінниця, Україна 

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ 

 

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, Коломієць С.Т._Тези). 

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

літератури». У тексті посилання на використані джерела позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за 

списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12]. 

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на 

поштову адресу або відділення «Нової пошти», вказану у заявці, протягом 

місяця після проведення конференції. 

 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 

Для учасників конференції передбачена екскурсійна програма до 

Великоанадольського Музею Ліса. 

 

Оргкомітет конференції: 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

Офіційна веб-сторінка: www.donnu.edu.ua 

Електронна пошта: konf_ecodonbass@ukr.net 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді. 

 

Я бажаю взяти участь в роботі Першої міжнародної науково–практичної 

конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 

присвяченої пам’яті В.Є. Граффа. 

 

Прізвище      

Ім'я      

По батькові      

Науковий ступінь      

Вчене звання      

Посада      

Підрозділ      

Організація      

Службова адреса      

Телефон      

Факс      



E-mail      

Домашня адреса      

Телефон      

Дата      

Я планую: 

• виступити з секційною доповіддю      

• представити доповідь на стенді     

• взяти участь як слухач     

• заочна участь*     

*Вказати номер відділення Нової пошти для доставки збірника 


