
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас до участі в роботі  ІХ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Енергетика. Екологія. Людина», яка відбудеться 8 

грудня 2016 року. 

 
Мета конференції 

На конференції планується розглянути: 

– сучасні проблеми оцінки стану навкошнього 

природного середовища та управління 

екологічною безпекою; 

– основні методи охорони навколишнього 

середовища від антропогенного впливу; 
– новітні енерго- та  ресурсозберігаючі 

технології та їх впровадження у 

виробництво; 

– використання альтернативних джерел енергії 

в рамках стратегії сталого розвитку; 

– заходи щодо поліпшення екологічного стану 

в Україні. 

 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 оцінка стану навколишнього природного 

середовища; 

 очистка стічних вод; 

 проблеми екологічної безпеки; 

 збалансоване природокористування; 

 енергозбереження в технологічних процесах; 

 ресурсоенергозбереження технологічних 

процесів при видобутку і переробці 

корисних копалин; 

 екологічна безпека в гірничому виробництві; 

 утилізація побутових та промислових 

відходів. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

8 грудня 2016 р. 9
00

-9
45

- реєстрація учасників; 

9
45

-10
00

 – урочисте привітання голови 

оргкомітету; 

10
00

-13
00

 – доповіді учасників конференції; 

13
00

-14
00

 – обідня перерва; 

14
00

-17
00

 – доповіді запрошених школярів-

учасників конференції та членів МАН. 

 
Місце проведення конференції 

03056,  Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 

22, кiм. 201, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут 

енергозбереження та енергоменеджменту, 

Кафедра інженерної екології. 

 
Мови конференції: 

 українська; 

 російська; 

 англійська. 

До 15 листопаду 2016 року на адресу 

оргкомітету необхідно надіслати заявку на 

участь у конференції за адресою: 

ecoiee@ukr.net. 

Участь у конференції безкоштовна. Можлива 

заочна участь. 

 

Організаційний комітет  

Голова – Ткачук К.К., д.т.н., зав.кафедрою 

інженерної екології ІЕЕ. 

Заступник голови – Воробйов В.Д., д.т.н., 

проф., проф. каф. інженерної екології ІЕЕ. 

Члени оргкомітету: 

Ремез Н.С. - д.т.н., проф., проф. каф. 

інженерної екології ІЕЕ. 

Вовк О.О. - д.т.н., проф., проф. каф. 

інженерної екології ІЕЕ. 

Кофанова О.В. - д.п.н., проф., проф. каф. 

інженерної екології ІЕЕ. 

Крючков А.І. - к.т.н., доц., доц. каф. 

інженерної екології ІЕЕ. 

Тверда О.Я. - к.т.н., ст. викл. каф. інженерної 

екології ІЕЕ. 

Гребенюк Т.В. - к.т.н., ст. викл. каф. 

інженерної екології ІЕЕ. 

Сергієнко М.І. - ст. викл. каф. інженерної 

екології ІЕЕ. 

Технічний секретар - Осіпова Т.А.  
 

Публікація матеріалів 
За результатами конференції планується 

видання тез доповідей. Вартість публікації - 
безкоштовно. 

 

Контактні телефони та електронна адреса 

тел: (044) 204-99-17; 
тел: (067) 744-03-90. 
E-mail: ecoiee@ukr.net 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез – 1-2 сторінки, шрифт - Times New 

Roman, розмір шрифта - 12 кегль, звичайний, 

міжрядковий інтервал - 1,5, поля – 25 мм, 

формат набору - А4. На початку тексту 

наводяться П.І.Б. авторів, повна назва 

навчального закладу. Структурно доповідь повинна 

складатися з наступних розділів: 1) Вступ; 2) Мета 

роботи; 3) Матеріали і результати досліджень; 4) 

Висновки. 
 Презентації доповіді та тези повинні бути 

надіслані в електронній формі в Оргкомітет за 

адресою ecoiee@ukr.net не пізніше 1 грудня 2016 г. 

 
Вимоги до виступу на конференції 

Тривалість доповіді до 10 хв. Ілюстративні 

матеріали повинні бути оформлені як 

презентація у програмі Power Point. 
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