
 

Вельмишановний 

____________________________________ 

 

Оргкомітет люб’язно запрошує Вас взяти 

участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми сучасної 

теплоенергетики» присвяченої 100-річчю 

професора Бориса Харлампієвича 

Драганова, що відбудеться 10-11 грудня 

2020 р. у м. Києві за організації Навчально-

наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Обмін науково-технічною інформацією 

вчених та інженерів в галузі теорії та 

практики теплоенергетики 

Обговорення найбільш ефективних шляхів 

реалізації перспективних розробок,  

виконаних в Україні, країнах ближнього та 

далекого зарубіжжя 

Підготовка рекомендацій щодо створення та 

розробки новітніх систем енергозбереження 

і поновлювальних джерел енергії 

 

СЕКЦІЇ 

 

1. Теплоенергетика і теплофізика  

– загальні проблеми теплоенергетики; 

– теоретичні і експериментальні 

дослідження процесів гідродинаміки і 

теплопереносу; 

– проблеми теплоенергетики в 

комунальному та аграрному секторі; 

– розробка нового обладнання для 

теплоенергетичних установок і систем; 

– системи вентиляції і теплопостачання 

будівель 

2. Енергоощадні технології в енергетиці 

– енергетичний менеджмент; 

– шляхи підвищення енергоефективності в 

теплоенергетиці; 

– акумулювання теплової енергії; 

– впровадження нових технологій 

енергозбереження, матеріалів та обладнання 

3. Відновлювані та нетрадиційні джерела 

енергії 

– комплексні системи з ВДЕ; 

– енергетика довкілля (теплові насоси);  

– сонячна енергетика; 

– енергія біомаси; 

– геотермальна енергетика; 

– вітроенергетика; 

– воднева енергетика. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Українська. Англійська. Польська. 

Реєстрація учасників відбувається до             

10 листопада 2020 р. за посиланням: 
term_chair@nubip.edu.ua 

Форма участі у конференції: очна, 

дистанційна та заочна. 

Організаційний внесок учасників у 

конференції складає: очна – 200 грн., 

дистанційна та заочна – 100 грн. 

Відповідальний Троханяк В.І., тел.. 

0673513082.  

Участь в конференції включає публікацію 

статей: 

- Збірник тез доповідей конференції; 

- Електронний журнал (фахове 

видання кат. Б, за спеціальностями 

141, 144, 151. DOI), обсяг статті 10…12 

сторінок; індекс статті DOI – 200 грн; 

Повний текст статей необхідно надати в 

оргкомітет в електронному вигляді за 

адресою: nubip.ea@gmail.com.  

Кінцевий термін подачі статей – 10 

листопада 2020 р.  

Від одного автора приймається не більше двох 

статей.  

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику 

тез двома мовами: українською, англійською. 

Тези, що подаються на конференцію, повинні 

містити: 

- назву доповіді; 

- імена і організації всіх авторів; 

- мету роботи; 

- результати досліджень; 

- висновки. 

Об’єм тез не повинен перевищувати 2-х 

сторінок формату А4 з відступами: верхній, 

нижній, і правий – 2 см, лівий – 3 см 

(друковане поле – 16х25,7). При наборі 

використовувати шрифт Times New Roman, 14 

пт з інтервалом 1,5.  

Тези, що не відповідають вказаним вимогам, 

розглядатися не будуть.  

Тези доповіді слід представити в 

електронному вигляді, надіславши їх за 

адресою: term_chair@nubip.edu.ua 

Детальну інформацію та реєстраційну форму 

представлено на сайті ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження, кафедра 

теплоенергетики: https://nubip.edu.ua/node/1377 

Кінцевий термін подачі тез – 10 листопада 

2020 р. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП 

України, 03041 м. Київ, вул. Генерала 

Родимцева, 19, конференц-зал навчального 

корпусу №1). 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Співголови 

Ректор Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  

професор  

Ніколаєнко Станіслав Директор 

Інституту технічної 

Теплофізики НАН України  

академік НАН України 

Снєжкін Юрій 

 

Члени програмного комітету 

Ібатуллін Ігор – перший проректор НУБіП 

України, академік НААН (UA) 

Снежкін Юрій – директор Інститут 

технічної теплофізики, академік НАН 

України (UA) 

Халатов Артем, академік НАН України 

(UA) 

Фіалко Наталія – член-кор. НАН України 

(UA) 

Рєзцов Олександр – член-кор. НАН України 

(UA) 

Драганов Борис – професор (UA) 

Дешко Валерій – професор (UA) 

Каплун Віктор – професор (UA) 

Отченашко Володимир – професор (UA) 

Драганов Олександр – професор (USA) 

Шевчук Ігор – професор Кельнського 

університету, Німеччина 

Томаш Нурек – декан факультету інж. прод., 

професор SGGW, Польща 

Анджей Хоховскі – професор SGGW, 

Польща 

Станіслав Лопата – професор РК, Польща 

Кundu Balaram – професор, Jadavpur 

University, India 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: 

Горобець В.Г. –  д.т.н., завідувач кафедри 

теплоенергетики 

Заступники голови: 

Заблодський М.М. – заступник директора з 

наукової роботи ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження 

Шеліманова О.В. –доцент кафедри 

теплоенергетики 

Члени організаційного комітету: 

Козирський В.В. — завідувач кафедри 

електропостачання ім. проф. В.М. Синькова 

Жильцов А.П. –  завідувач кафедри 

електротехніки, електромеханіки та 

електротехнологій 

Лисенко В.П. –  завідувач кафедри 

автоматики та робототехнічних систем ім. 

акад. І.І. Мартиненка 

Бойко В. В. – завідувач кафедри фізики 

Батечко Н.Г. –  завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики 

Романенко О. І. –  заступник директора ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження 

Антипов Є. О. – доцент кафедри 

теплоенергетики 

Троханяк В.І. – доцент кафедри 

теплоенергетики 

Усенко С. М. – доцент кафедри 

електротехніки, електромеханіки та 

електротехнологі  

Секретар . –  Семесько Н.П. 

 

КОНТАКТИ 

Адреса організаційного комітету 

конференції:  

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12В, 

навчальний корпус № 11, кімната 301, 338, 

03041, Україна 

Телефони для довідок: (044) 527-80-97, (067) 

447-39-84, (096) 336-46-85  

Web-сайт університету: http://nubip.edu.ua,   

ННІ енергетики, автоматики і 

енергозбереження: 

https://nubip.edu.ua/structure/nni-eae 

e-mail: term_chair@nubip.edu.ua 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН 
УКРАЇНИ 

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУК ПРО 

ЖИТТЯ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

НАН УКРАЇНИ 

 

 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ПРОБЛЕМИ  

СУЧАСНОЇ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ,  
присвячується 100-річчю професора  

Драганова Бориса Харлампійовича 

 

 
 

З А П Р О Ш Е Н Н Я  
 

 

10-11 грудня  2020 р. 

 

 

Київ – 2020 
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