
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
П.І.Б. студента, повна назва  
навчального закладу________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Тема доповіді_____________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
П.І.Б. наук. керівника, вчене звання, 
посада___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
контактний телефон, e-mail_________ 
_________________________________ 
 
Планую виступити з доповіддю______ 
 
Планую взяти участь в  
роботі секції______________________ 
 
Планую тільки публікацію 
доповіді__________________________ 

(необхідне відмітити) 
 
Дані просимо надіслати на e-mail: 
conference_eel@ukr.net 
 
Готель бронює заявник самостійно. 
 
 
 
 
 
 

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Статті подаються в електронному вигляді 
в редакторі MS Word. На першій сторінці 
вгорі зліва вказується індекс УДК. Нижче – 
відомості про авторів, ПІБ студента і 
наукового керівника, вчене звання, ступінь, 
посада, назва закладу чи організації (шрифт 
Times New Roman, розмір 12, через 1 
інтервал). Далі вказується назва доповіді 
(Тіmes New Roman, розмір 12 рt, жирний, 
вирівнювання по центру, літери прописні, 
переноси не допускаються), анотація 
(написана українською та англійською 
мовами) обсягом до 200-250 знаків 
розміщується зразу ж після назви статті. 
Кожна анотація оформлюється шрифтом 
Тіmes New Roman, розмір 12 рt, курсив, з 
одинарним міжрядковим інтервалом), текст 
доповіді (шрифт Тіmes New Roman, розмір 12 
рt, всі поля – по 25 мм, міжрядковий інтервал 
– одинарний), бібліографічний список 
(оформлений відповідно до вимог ВАК). 
Рисунки вбудовуються у документ як об'єкти. 
Таблиці розміщуються безпосередньо у 
тексті. Формули виконуються у редакторі 
"Microsoft Equation". 

Структурно доповідь (стаття) повинна 
складатися з наступних розділів: 1) Вступ; 2) 
Аналіз стану питання; 3) Мета роботи; 4) 
Методики, матеріали і результати 
досліджень; 5) Висновки; 6) Література. 

Обсяг статті – до 8 сторінок. 
  
 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ) 

 
 
 

 
  

ІЕЕ, КПІ 

ім. Ігоря Сікорського 
1946 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ЕНЕРГЕТИКА. 

ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»  

 
 
 
 

Київ 
26-27 квітня 2018 р. 

 



Шановні колеги! Запрошуємо Вас 

до участі в роботі  Х міжнародної 

науково-технічної конференції молодих 

вчених «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. 

ЛЮДИНА», яка відбудеться 26-27 

квітня 2018 р. за адресою: 

03056 м.Київ, вул.. Борщагівська 115, 

корп..22.  

 

Метою проведення конференції є 

спілкування досвічених і молодих 
дослідників – студентів і аспірантів – з 
питань перспективних розробок та 
наукових досягнень в енергетиці 
сталого розвитку, гірництві, екології, 
менеджменті. 

 

Програма конференції: 

26 квітня 2018 р. 

10-00 – урочисте відкриття конференції  
(ауд. 701); 
12-00-16-00 – наукові доповіді молодих 
вчених, студентів і аспірантів на 
секціях.  
27 квітня 2018 р. 

10-00-16-00 – робота по секціях. 

Мови конференції  

– українська,  
– англійська,  
– російська. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Голова – Денисюк С.П., д.т.н., проф., 
директор ІЕЕ;  
Заступник голови – Дичко А.О., д.т.н., 
проф., заст. директора ІЕЕ з наукової роботи;  

Члени оргкомітету: 

Дешко В.І. – д.т.н., проф., завідувач кафедри 
теплотехніки та енергозбереження; 
Стовпник С.М. – к.т.н., доц., завідувач 
кафедри геобудівництва та гірничих 
технологій; 
Левченко О.Г. – д.т.н., проф., завідувач 
кафедри охорони праці, промислової та 
цивільної безпеки; 
Розен В.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри 
автоматизації управління електротехнічними 
комплексами; 
Ткачук К.К. – д.т.н., проф., завідувач 
кафедри інженерної екології; 
Попов В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри 
електропостачання; 
Шевчук С.П. – д.т.н., проф., завідувач 
кафедри електромеханічного обладнання 
енергоємних виробництв; 
Коцар О.В. – к.т.н., доц., директор центру 
підготовки енергоменеджерів; 
Ремез Н.С. – д.т.н., проф. каф. ІЕ 
Третьякова Л.Д. – д.т.н., проф. каф. ОПЦБ 
Вапнічна В.В. – к.т.н., доц. каф. ГІ 
Лебедєв Л.М. – к.т.н., доц. каф. АУЕК 
Лістовщик Л.К. – к.т.н., доц. каф. ЕМОЕВ 
Студенець В.П. – к.т.н., доц. каф. ТЕ 
Закладний О.О. – к.т.н., доц. каф. ЕП 
 
 
 

Вимоги до доповіді: тривалість до 10 
хвилин. Ілюстровані матеріали оформлюють 
як презентацію в програмі Power Point. 
 
У термін до 5.04.2018 необхідно надіслати до 
оргкомитету заявку на участь та текст статті для 
публікації. Студентські та аспірантські доповіді 
будуть опубліковані у збірнику матеріалів 
конференції. 
 

Тематика конференції: 

 

� Сталий розвиток енергетики 

� Енергетичний менеджмент та 

інжиніринг; 

� Сучасні системи забезпечення 

електричною енергією; 

� Інжиніринг та автоматизація 

електротехнічних комплексів; 

� Мехатроніка енергоємних 

виробництв; 
� Проблеми видобутку корисних 

копалин; 
� Геотехнічне і міське підземне 

будівництво; 

� Інженерна екологія та 

ресурсозбереження; 
� Охорона праці, промислова та 

цивільна безпека. 

 

Адреса оргкомітету: 03056 м. Київ, вул. 
Борщагівська 115, корп. 22, кімн. 202а. 
� E-mail: conference_eel@ukr.net 


