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Київський національний університет 

технологій та дизайну 

вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 

Україна 

www.knutd.com.ua 

 

Єрмоленко Інна В’ячеславівна  

тел: +38-044-256-84-27 

моб. +38-097-727-96-48 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у                     

IV міжнародній науково - практичній 

конференції «Енергоефективний 

університет», яка відбудеться                     

20 листопада 2015 року на базі 

Київського національного університету 

технологій та дизайну.  

 

Конференція присвячена питанням 

використання передових технологій у 

сфері енергозбереження та принципам 

побудови енергоефективних моделей 

будівель, а також популяризації кращих 

практик енергоощадних задач, 

впровадження системних рішень 

зменшення споживання енергоносіїв 

 

Метою конференції є обмін 

інформацією і досвідом з питань 

розробки та реалізації інноваційних 

проектів з енергозбереження, 

підвищення енергоефективності освітніх 

закладів України, впровадження 

системних рішень щодо підвищення 

енергоефективності інженерних мереж, 

створення автоматизованих систем 

контролю і управління енерго-

споживанням університету.  

 

Оргкомітет конференції щиро 

запрошує представників вищих 

навчальних закладів України, 

громадськості, органів самоврядування, 

вітчизняних та міжнародних організацій, 

бізнесу, енергоаудиторів, фахівців та 

науковців долучитися до передбачених 

програмою заходів. 

 

Робочі мови:  укр.,  англ.,  рос. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

 Інноваційні проекти з енерго-

збереження. Як підвищити енерго-

ефективність ВНЗ? 

 Управління енергоефективністю  освітніх 

закладів бюджетної сфери. Науково-

технічні та економічні складові. 

 Освітні програми з енергоефективності. 

Особливості розробки та  впровадження. 

 Міжнародний досвід у реалізації 

енергоощадних проектів в освітніх 

закладах. 

 

Програма конференції передбачає 

проведення низки заходів, зокрема: 

- Виставка сучасних розробок щодо 

підвищення енергоефективності та 

енергозбереження у комунальній сфері. 
 Конкурс студентських наукових робіт та 

інноваційних проектів 

 Конкурс графічних студентських робіт 

«Плакатом по витратах», де студенти 

продемонструють майстерність у 

створенні образів на тему 

енергоефективності.  

 Брейн-ринг – студентський пізнавальний 

конкурс на тему енергоефективності.  

 

ФОРМИ УЧАСТІ 

 Виступ з доповіддю та публікація 

матеріалів  

 Учасник виставкової експозиції 

 Постер: стендова доповідь 

 Слухач 

 Заочна участь: тільки публікація статті 

 Учасник конкурсу графічних робіт 

"Плакатом по витратах", наукових робіт 

та інноваційних проектів та брейн-рингу 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

Учасники конференції мають можливість 

опублікувати статті у фаховому виданні «Вісник 

Київського національного університету технологій 

та дизайну» (ISSN 1813-6796). До початку 

конференції буде виданий спецвипуск з 

матеріалами конференції. Журнал внесено до 

наступних міжнародних баз даних: Ulrich's 

Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal 

Impact Factor (SJIF), Polish Scholarly Bibliography 

(PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic 

Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International 

Scientific Indexing (ISI), Universal Impact Factor (UIF), 

CiteFactor. Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції дивиться на сайті: 

http://vistnyk.knutd.com.ua. 
 

Для участі у роботі конференції не пізніше 1 

жовтня 2015 року необхідно пройти 

реєстрацію на офіційному сайті конференції:  
http://energy.knutd.com.ua 

та в електронному вигляд надіслати: 

а) статтю; 

б) квитанцію про перерахування коштів. 
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 

1. Організаційний внесок за участь у 

конференції становить 300 грн. (включає: 

надання виставкової площі (необладнаної), 

виступ з доповіддю, робочі матеріали 

конференції). 

2. Вартість публікації у спеціалізованому 

номері наукового фахового журналу «Вісник 

КНУТД» становить 50 грн./стор. + 50 грн. за 

поштове пересилання збірника. 

 

Банківські реквізити для сплату оргвнеску та 

публікації вказані на сайті: 

http://energy.knutd.com.ua 
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