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Машевський Олег Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

REPORTS/ДОПОВІДІ: 

 

Перга Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої 

історії НАН України» 

Challenges of globalization and the formation of a global environmental agenda 

 

Amato Anthony J., PhD in History, Professor of Social Sciences, Minnesota State 

University   

Ukraine, the US, the Carpathians, Frontiers, and Synanthropy 

 

Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри історії світового 

українства історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Екологічна діяльність Ліво-зеленого руху Ісландії 

 

Пристайко Валерій Володимирович, кандидат наук з державного управління, 

головний консультант відділу воєнної політики центру безпекових досліджень 

Національного інституту стратегічних досліджень  

Глобальні наслідки збройних конфліктів для навколишнього середовища 

 

Пількевич Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Збереження навколишнього середовища в діяльності ЮНЕСКО 
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кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Участь закордонних українців у Міжнародній акції «Озеленення планети» 

2021 р. 
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Машевський Олег Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Співпраця ЄС із Україною в галузі охорони довкілля 

 

Городня Наталія Данилівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Глобальне потепління і «проблема Арктики» 

 

Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений 

працівник освіти України, доцент кафедри історії світового українства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Екологічна безпека та екологічна дипломатія України в мондіальному світі 

ХХІ століття: історико-інституціональний, політико-дипломатичний і 

діаспоральний виміри 

 

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Міжнародна співпраця в рамках проекту «Укриття» на Чорнобильській 

АЕС   

 

Соломенна Тетяна Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин НУЧК імені Т.Г. Шевченка 

Практики адаптації історичної спадщини до кліматичних змін в 

культурній політиці ЄС 

 

Вітер Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент, провідний науковий співробітник Державної установи 

«Інститут всесвітньої історії НАН України» 

Екологічна складова сталого розвитку Австралії у ХХІ ст.: проблеми та 

перспективи 

 

Слюсаренко Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Проект Африканського Союзу «Велика Зелена Стіна»: механізм реалізації, 

здобутки та проблеми 

  



Пількевич Андрій Леонідович, кандидат історичних наук, доцент,  доцент 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

Популяризація актуальних питань збереження природи у популярній 

культурі США початку ХХІ ст.  

 

Кравченко Марія Володимирівна, кандидат історичних наук, молодший 

науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 

Природоохоронна діяльність Цивільних корпусів «Нового курсу» 

адміністрації Ф. Д. Рузвельта у 1933 - 1942 рр. 

 

Перга Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Еволюція екологічної політики Польщі тна шляху до ЄС (1990-2004 рр.) 

 

Левченко Ілля Костянтинович, історик мистецтв, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, дослідник рідкісної флори Щорсько-

Семенівського геоботанічного району  

Созологія та історія: проблема деколонізації, практика збереження видів, 

досвід України 

 

Вітер Володимир Іванович, науковий співробітник НДІ праці і зайнятості 

населення Мінсоцполітики України і НАН України 

 Екологічні імперативи соціально-економічного  розвитку України у ХХІ 

ст. 

 

Махно Ольга Володимирівна, викладач кафедри історії КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

Інформаційна політика УРСР стосовно екологічної політики республіки 

після аварії на ЧАЕС 

 

Луценко Назарій Володимирович, аспірант 1 року навчання (PhD), кафедра 

Нової та новітньої історії зарубіжних країн 

Консервативно та дієво: сучасна екологічна політика Великої Британії. 

Досвід для України 

 

Сорокін Андрій Анатолійович, аспірант Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-педагогічний 

факультет, кафедра міжнародних відносин і суспільних наук 

Екологічна проблематика у документах пленарного засідання X сесії 

Київської міської Ради народних депутатів XX скликання 16 жовтня 1989 р.  

 



Зацепіло Валентин Євгенович, студент 4 курсу історичного факультету 

програми Американістика та європейські студії історичного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка 

Чорнобильська катастрофа: наслідки аварії для довкілля 

 

Полісський Артем Платонович, студент 1-го курсу історичного факультету 

програми Американістика та європейські студії 

Нераціональне використання родючих ґрунтів - загроза продовольчому 

забезпеченню людства  


