
 

  

У К Р А Ї Н А 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, 84121, е-mail mandonetsk@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 38844611. 

 

від 11.07.2017 № 52  

 

Керівникам методичних служб 

департаменту, управлінь (відділів) 

освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, об᾽єднаних 

територіальних громад 

 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» скеровує інформаційне повідомлення  

Національного центру Мала академія наук України «Про участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Відновлювальна енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті»    (Додаток ) до відома та активного 

залучення учнів до участі у науково-практичній конференції. 

Доручаємо проінформувати заклади освіти та повідомити про можливу 

участь учнів у конференції на електрону адресу mandonetsk@ukr.net. 

 

 

Додаток на 2 арк. 

 

 

 

В.о. директора                                                                         Т.О. Коваленко 

 

 

 

 

Грибанова Алла Олегівна (095)838-39-59 

 

 

 

Додаток 1 

до листа  КПНЗ «ДОМАНУМ» 
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Інформаційне повідомлення 

 Керівникам обласних, 

Київського та міських 

територіальних відділень Малої 

академії наук України 

Про участь у Міжнародній  

науково-практичній конференції  

«Відновлювана енергетика  

та енергоефективність у ХХІ столітті» 

 

 

Шановні колеги повідомляємо, що 27-29 вересня в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря 

Сікорського буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 

Організатори Міжнародної науково-практичної конференції: 

- Представництво Польської академії наук в м. Києві 

- Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського 

- Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

- МНТЦ вітроенергетики НАН України 

- Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний 

аналіз та інформатика» при Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського та ННК «Інститут 

прикладного системного аналізу» 

За підтримки: 

- Національної академії наук України 

- Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України 

- Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України 

- Асоціація промислових ВЕС України 

Мета конференції: обговорення проблем та перспектив розвитку 

використання відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних 

ресурсів, тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, 

гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енергозбереження та 

енергоефективності. 

До участі в заході запрошуються члени Малої академії наук – учні 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Програмою конференції передбачено: пленарні сесії, засідання секцій за 

напрямами, усні та стендові доповіді, екскурсія до Україно-Польського Центру 

вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності 

та екскурсія на кафедру відновлюваних джерел енергії факультету 



електротехніки та автоматики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського. 

Тематика роботи Міжнародної науково-практичної конференції 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті»: 

- Енергоефективність 

- Комплексні системи з ВДЕ 

- Вітроенергетика 

- Сонячна енергетика 

- Енергія біомаси 

- Гідроенергетика 

- Геотермальна енергетика 

- Освітня діяльність 

- Воднева енергетика 

- Енергетика довкілля (теплові насоси) 

Вимоги до тез доповідей 

Тези доповідей надаються українською, польською, російською або 

англійською мовою. 

Структура тези: 

- УДК, ORCID, назва доповіді, організації, перелік авторів, анотація, 

ключові слова потрібно надати мовою оригіналу та англійською. 

- П.І.Б., номер телефону та адреси всіх авторів (обов’язково вказати 

автора для переписки електронною поштою) 

Об’єм 1 тези неповинен перевищувати 4 сторінки формату А5, набраних 

у формати MS Word з усіма полями 2 см (формат А5 21* 14,8см). Текст 

набирати шрифтом Arial 11 пт з інтервалом 1,2 пт. Файли з темами 

надсилаються електронної поштою на адресу nvv@man.gov.ua з приміткою 

«доповідь». Ім’я файлу повинно відповідати імені першого автора латиницею 

(Petrov.dog). 

Останній день подачі тез 27 серпня 2017 року. 

Реєстрація учасників конференції відбудеться 27 вересня о 9.00 у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут» ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, пр. Перемоги, 37,1 корпус, зал засідань 

Вченої ради).  

Організатори конференції не займаються харчуванням і проживанням 

учасників. 

Детальна інформація – за телефонами: 0 (44) 483-25-42 (Альона 

Мостовська; Інна Хлюпа; Інна Терещинко), 0 (44) 489-55-96 (Тетяна Пещеріна). 

 

З повагою 

 

 

 

Директор      О. В. Лісовий 
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