
   
 



ОРГАНІЗАТОРИ: 
Київський національний університет технологій та дизайну  
Міністерство освіти і науки України  
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
 
СПІВОРГАНІЗАТОРИ:  
ВГО "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України" Український 
союз промисловців і підприємців  
Всеукраїнська екологічна ліга  
Український національний комітет Міжнародної торгової палати Німецьке 
товариство міжнародного співробітництва GIZ 
 
МЕДІА ПАРТНЕРИ:  
Науково-виробничий журнал «Легка промисловість. Індустрія моди» Науково-
виробничий журнал «Енергетика та електрифікація» Всеукраїнський 
громадсько-політичний тижневик «Освіта»  
Журнал «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»  
«Будівельний журнал»  
Педагогічна газета  
Газета «Хрещатик»  
Телеканал Марс-ТВ 
 
 
 

 
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Іван Грищенко – голова науково-організаційного комітету, доктор 
економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук 
України;  
Анатолій Серпутько – заступник голови науково-організаційного комітету, 
проректор з навчально-виробничих питань та розвитку Київського 
національного університету технологій та дизайну; 
Світлана Гаркавенко – доктор технічних наук, професор, проректор з 
освітньої діяльності Київського національного університету технологій та 
дизайну;  
Віталій Чабан – доктор технічних наук, професор, проректор з науково-
педагогічної та міжнародної діяльності Київського національного університету 
технологій та дизайну;  
Ігор Панасюк – доктор технічних наук, професор, в.о. директора Навчально-
наукового інституту інженерії та інформаційних технологій;  
Микола Зенкін – доктор технічних наук, професор, декан факультету 
мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного 
університету технологій та дизайну;  



Марина Колосніченко – доктор технічних наук, професор, декан факультету 
дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;  
Ольга Баула – кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімічних та 
біофармацевтичних технологій Київського національного університету 
технологій та дизайну;  
Людмила Зубкова – кандидат технічних наук, професор, декан факультету 
індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну;  
Борис Злотенко – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
комп'ютерної інженерії та електромеханіки, заступник головного редактора 
наукового фахового журналу " Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну"; 
Анатолій Козленко – голова комісії з енергоефективності ICC, директор 
центру управління енергоефективності Київського національного університету 
технологій та дизайну;  
Олег Шевченко – директор Проектного офісу Київського національного 
університету технологій та дизайну;  
Вікторія Василенко – кандидат технічних наук, відповідальний секретар 
наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну (серія "Технічні науки")»;  
Володимир Швайченко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
енергоменеджменту та прикладної електроніки; 
Ірина Шведчикова – доктор технічних наук, професор кафедри 
енергоменеджменту та прикладної електроніки; 
Тетяна Біла – відповідальний секретар конференції, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського 
національного університету технологій та дизайну. 
 
 
 

ПРОГРАМА 
проведення VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Енергоефективний університет» 
 

24 жовтня 2019 р., четвер  
 
09.00 – 10.00  Реєстрація учасників конференції.  

(корпус № 1, 3 поверх)  
10.00 – 10.30  Офіційне відкриття конференції, привітання учасників та 

гостей.  
(корпус № 1, 4 поверх, зала засідань Вченої ради)  

10.30 – 13.00  Пленарне засідання.  
(корпус № 1, 4 поверх, зала засідань Вченої ради)  

13.00 – 13.30  Кава-брейк.  
(корпус № , 4 поверх, фойє  актової зали)  

13.30 – 14.00  Презентація графічних робіт студентів-фіналістів конкурсу 
плакатів на тему енергоефективності «Збережи energy».  
(корпус № 1, 4 поверх, фойє  актової зали)  



14.00 – 16.00  Продовження Пленарного засідання.  
(корпус № 1, 4 поверх, зала засідань Вченої ради)  
 

 
Регламент: 

- Доповідь на пленарному засіданні: до 15 хв.  
- Виступ в обговоренні: 3 хв.  

 

 

 


