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Щодо проведення IV міжнародної 
науково -  практичної конференції 
«Енергоефективний університет»

20 листопада 2015 року на базі Київського національного університету 
технологій та дизайну, за підтримки Міністерства освіти і науки України, 
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, буде 
проведена IV міжнародна науково-практична конференція 
«Енергоефективний університет»

Метою конференції є обмін інформацією і досвідом з питань розробки та 
реалізації інноваційних проектів з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності у вищих навчальних закладах України, впровадження 
системних рішень щодо підвищення енергоефективності інженерних мереж 
університетів, створення автоматизованих систем контролю і управління 
енергоспоживанням, а також популяризації кращих практик енергоощадних задач та 
впровадження системних рішень зменшення споживання енергоносіїв.

В програмі конференції передбачена виставка сучасних розробок щодо 
підвищення енергоефективності та енергозбереження у комунальній сфері, де Ви 
матимете можливість презентувати свої здобутки учасникам та гостям заходу.

Передбачається підготовка та вихід у світ з матеріалами конференції 
спецвипуску наукового фахового журналу «Вісник КНУТД», який включено до 14 
міжнародних баз даних, та видання каталогу виставки.

Одночасно у програмі конференції буде проведено низка заходів за участю 
студентів, зокрема: конкурс графічних студентських робіт «Плакатами по витратах», 
конкурс студентських наукових робіт та інноваційних проектів, пізнавальний 
конкурс на тему енергоефективності у форматі брейн-рингу, тощо.



Організація брейн-рингу це чудова традиція пропаганди енергоощадної 
культури та відповідних знань серед молоді в ігровій формі. Саме такий формат 
змагання сприятиме встановленню дружніх стосунків між навчальними закладами. 
Успішне проведення брейн-рингу вимагає підготовчої організаційної роботи, а саме 
формування команди. Тому просимо Вас забезпечити участь команди гравців 
(8 осіб).

Для участі у заході запрошуються представники вищих навчальних закладів 
України, вітчизняних та міжнародних організацій і фондів, провідні фахівці, 
науковці, представники місцевої влади та громадських утворень, енергоаудитори.

Робочі мови конференції -  українська, англійська, російська.

Організаційний внесок для участі у конференції складає 300 грн., який 
включає надання виставкової площі (необладнаної), виступ з доповіддю, робочі 
матеріали конференції.

Вартість публікації у спеціалізованому номері наукового фахового журналу 
«Вісник КНУТД» становить 50 грн./стор. + 50 грн. за поштове пересилання 
збірника.

Для участі у  конференції до 1 жовтня 2015 року необхідно пройти 
реєстрацію на офіційному сайті конференції: http://energy.knutd.com.ua 
та в електронному вигляд надіслати статтю і квитанцію про перерахування коштів.

Витрати на відрядження відшкодовуються за рахунок сторони, яка відряджає.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 
Київський національний університет технологій та дизайну, 1 корпус, зала засідань.

З організаційних питань звертатись:
Єрмоленко Інна В’ячеславівна, КНУТД, моб. +38-097-727-96-48

Годік Вікторія Олексіївна, КНУТД, моб. +38-093-768-05-41

КНУТД, Відділ Інформаційного забезпечення та трансферу технологій, корп. 1, 
кім. 1-0252, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел.: +38 (044) 256-84-27,

e-mail: energy.knutd@gmail.com

Детальна інформація про конференцію на оф. сайті:
http://energy.knutd.com.ua

ректор КНУТД
З повагою та надією на співпраи

І.М. Грищенко

http://energy.knutd.com.ua
mailto:energy.knutd@gmail.com
http://energy.knutd.com.ua

