Інформаційне повідомлення

Науково-практична конференція
"Відновлювана та воднева енергетика - 2018",
присвячена 100-річчю НАН України та
до Дня науки в Україні
Шановні колеги повідомляємо, що 18 травня 2018 р. в Національному
технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського" буде проведено науково-практичну конференцію "Відновлювана та
воднева енергетика - 2018".
Організатори науково-практичної конференції:
Інститут відновлюваної енергетики НАН України;
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН
України;
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН
України;
Національний
технічний
університет
України
"Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського";
Національний центр "Мала академія наук України";
Енергетична асоціація "Українська воднева рада";
МНТЦ вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН
України.
Мета конференції: обговорення питань комплексного використання
технологій відновлюваної та водневої енергетики.
До участі в конференції запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної
середньої освіти і вихованці закладів позашкільної освіти – учні-члени Малої
академії наук України (по 2 учасники від регіону).
Програмою конференції передбачено: засідання молодіжної секції, усні та
стендові доповіді, екскурсія по території Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".
За результатами конференції буде виданий збірник тез.
Тематика роботи науково-практичної конференції "Відновлювана та
воднева енергетика - 2018":
- Енергоефективність;
- Комплексні системи з ВДЕ;
- Вітроенергетика;
- Сонячна енергетика;
- Енергія біомаси;
- Гідроенергетика;
- Геотермальна енергетика;

- Воднева енергетика;
- Енергетика довкілля (теплові насоси).
Для участі в конференції необхідно до 8 квітня 2018 р. надіслати заявку на
електронну
адресу
nvv@man.gov.ua
з
темою
повідомлення
"Конференція_прізвище" (форму заявки див. Додаток 1), а також надіслати тези
доповіді на електронну адресу tezy.ive@gmail.com (деталі див. Додаток 2).
Інформацію щодо подальшої участі у конференції буде надіслано учням,
яких організаційний комітет визначить для участі в заході, на електронні адреси,
зазначені у заявках.
Останній день подачі тез 15 квітня 2018 року.
Реєстрація учасників конференції відбудеться 18 травня о 10.00 у
Національному технічному університеті України "Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського" (м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 6, зал
Адміністративної ради).
За результатами конференції учасники отримають сертифікати про участь у
науково-практичній конференції "Відновлювана та воднева енергетика - 2018".
Від’їзд учасників – 18 травня після 17.00 год. Керівників делегацій просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на проїзд, харчування учнів у дорозі та витрати на відрядження
керівника делегації здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Координатор від НЦ МАНУ – за телефоном: (044) 483-05-57 або
ел. поштою: nvv@man.gov.ua (Марія Славко).
З усіх питань публікацій тез - за телефоном (044) 206-28-09 або
ел. поштою: tezy.ive@gmail.com (Пономаренко Олена Петрівна та Щокіна
Вікторія Андріївна).
Координатор Молодіжної секції конференції Хіменко Олена Олексіївна,
ел. пошта: noo.sk.ive@gmail.com
З повагою
Директор

Вик. Славко М.І.
Тел.: (044) 4830557

О. В. Лісовий

Додаток 1
до повідомлення
Заявка на участь у науково-практичній конференції "Відновлювана та воднева
енергетика - 2018"
Прізвище:________________________________________________________
Ім’я:____________________________________________________________
По
батькові:
________________________________________________
Територіальне
відділення
МАН:
_______________________________
_________________________________________________________________
Науковий
керівник
(П.І.Б.,
посада):
____________________________
________________________________________________________________
Навчальний
заклад,
клас
(курс):
_______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контактна інформація: поштова адреса, індекс:_________________________
область:
_________________________________________________________
район:
_____________________________________________________
місто/селище/село:
_______________________________________________
вулиця: _____________________ будинок № __________, квартира_______
телефон: ( ) ___________________ ; моб.: _________________________________
е-mail:
____________________________________________________________
Тема
доповіді:
______________________________________________
__________________________________________________________________
Тематичні напрями конференції(підкреслити):
- Енергоефективність;
- Комплексні системи з ВДЕ;
- Вітроенергетика;
- Сонячна енергетика;
- Енергія біомаси;
- Гідроенергетика;
- Геотермальна енергетика;
- Воднева енергетика;
- Енергетика довкілля (теплові насоси).

Додаток 2
до повідомлення

Вимоги до тез доповідей
Тези доповідей надаються українською та англійською мовами.
Структура тези:
1.
УДК (індекс універсальної десяткової класифікації), ORCID (окремо
на кожного автора(ів); це науковий паспорт автора, який надається один раз на
все життя. Заходьте на сторінку ORCID.org, заповнюйте форму згідно їх умов, і
через деякий час на Вашу персональну пошту надішлють 16-ти цифровий код,
який Вам потрібно використовувати при підготовці до друку кожної нової статті),
назва доповіді, перелік авторів, організації, анотація (де чітко сформульовано
головну ідею статті та обґрунтовано її актуальність), ключові слова (потрібно
надати мовою оригіналу та англійською) бібліографія (перелік використаної
літератури, складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці тези
в алфавітному порядку).
2.
П.І.Б., номер телефону та обов’язково вказати автора для переписки
ел. поштою.
3.
Об`єм 1 тези не повинен перевищувати 4 сторінки формату А4,
набраних у форматі MS Word з усіма полями по 2,5 см. Текст набирати шрифтом
Times New Roman 14 пт з інтервалом 1,5. Файли з текстами надсилаються
електронною поштою на адресу tezy.ive@gmail.com з приміткою “Доповідь”.
Ім’я файлу повинно відповідати імені першого автора латиницею (Petrov.doc).

