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П Р О Г Р А М А 
 

 

Місце проведення: 

 

Київський національний університет технологій та дизайну 

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 
 

Навчальний корпус № 1, поверх 3 
 

 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників 

 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.30 

 

Зала Вченої ради навчальний 

корпус № 1, поверх 4 
 

 

Офіційне відкриття конференції, привітання учасників 

та гостей 
 

Іван Михайлович Грищенко – ректор Київського 

національного університету технологій та дизайну; 
 

Дмитро Ігорович Петрунін – Генеральний директор 

Директорату енергоефективності Міністерства розвитку 

громад та територій України;  

 

Сергій Мефодійович Прохоров - перший віце-президент 

Українського союзу промисловців і підприємців  

 

Тетяна Валентинівна Тимочко – голова Всеукраїнської 

екологічної ліги; 

 

Олег Альбертович Машков - проректор з наукової роботи 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління; 
 

Алі Салім огли Керимов – старший інженер компанії 

Soсar Qaz export (Азербайджан). 
 

 
 

Пленарне засідання: 

 

Модератор – Панасюк Ігор Васильович – директор Навчально-наукового 

інституту інженерії та інформаційних технологій. 



 

10.30 – 10.45 
 

Dmitry Polyakov - Area Sales Director Lucas-Nuelle GmbH, 

Germany  
 «Lucas-Nuelle: Efficient didactic systems for 

efficient electrical energy» 

 

10.45 – 11.00 
 

Олександр Сабіщенко - консультант проекту 

"Енергоефективність у громадах II" міжнародної компанії 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH  

 «Від енергозбереження до 

енергоефективності із використанням 

гібридних систем альтернативних джерел 

енергії» 

 

11.00 – 11.15 

 

Ірина Шведчикова - професор кафедри 

енергоменеджменту та прикладної електроніки 

Київського національного університету технологій та 

дизайну" 
«Освітні тенденції в сфері енергозбереження» 

 

11.15 – 11.30 Олександр Щербатий - торговий представник з продажу 

котельної техніки - HERZ | Binder ДП "Герц Україна" 
«Технологічні рішення в спалюванні біомаси 

від HERZ та Binder» 

11.30 – 11.45   Марина Шовкалюк – доцент кафедри теплотехніки та  

енергозбереження  Національного Технічного 

Університету України "Київський Політехнічний інститут 

імені Ігоря   Сікорського"; 

Олена Шевченко - головний енергоменеджер 

Національного Технічного Університету України "Київський 

Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

«Енергоефективний кампус КПІ ім. Ігоря   

Сікорського: інструменти та методи» 

 

 



11.45 – 12.00 Валерій Дешко – професор, завідувач кафедри 

теплотехніки та  енергозбереження  Національного 

Технічного Університету України "Київський Політехнічний 

інститут імені Ігоря   Сікорського"; 

Ірина Суходуб - доцент кафедри теплотехніки та  

енергозбереження  Національного Технічного 

Університету України "Київський Політехнічний інститут 

імені Ігоря   Сікорського"; 

Павло Сердечний – студент кафедри теплотехніки та  

енергозбереження  Національного Технічного 

Університету України "Київський Політехнічний інститут 

імені Ігоря   Сікорського" 
«Використання енергетичного моделювання 

будівель при розробці проектів з підвищення 

енергоефективності» 

 

    12.00 – 12.10    Володимир Бобровник  – головний інженер Київського 

                             національного університету технологій та дизайну 

   «Реалізація Програми "Підтримки заходів   

   енергозбереження та енергоефективності   

   Київського національного університету   

   технологій та дизайну" на 2019-2023 роки» 

 

   12.10 – 12.20    Андрій Пономаренко – молодший спеціаліст    

                            Державного спеціалізованого підприємства  

                             «Чорнобильська АЕС»  
      «Особливості утилізації радіоактивних відходів   

      на ЧАЕС» 

 

   12.20 – 12.30    Олександр Мірошник –  професор, завідувач кафедри    

                            електропостачання та енергетичного менеджменту   

                             Харківського національного технічного університету   

                             сільського господарства ім. Петра Василенка   

   «Енергоощадні рішення для систем  

   електропостачання побутових споживачів»  

 

   12.30 – 12.40    Леся Зуб – завідувач лабораторією охорони та                               

                            відтворення біорізноманіття Державної установи "Інститут  

                             еволюційної екології Національної академії наук України"  

   «Оцінка впливу об'єктів енергетики на   

   природні комплекси»  
 



Фойє актової зали 

навчальний корпус № 1, поверх 4 
 
 12.40 - 13.00        Презентація графічних робіт студентів - 

                               фіналістів конкурсу плакатів на тему  «Збережи   

                               energy». Вручення дипломів переможцям конкурсу. 
 

  13.00 – 13.30       Кава-брейк 

 

Навчальний корпус № 5, поверх 2 

(м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4а) 

13.30 – 15.00 Візит до навчально-наукової лабораторії  «Центр 

енергоефективності» КНУТД: 

   ● Знайомство з експонатами виставки  

енергоефективного обладнання для приватних 

домогосподарств, ОСББ та промислових об’єктів; 

     ●       Знайомство з основними напрямами діяльності 

та послугами навчально-наукової лабораторії  «Центр 

енергоефективності» : 

          → проведення наукових досліджень та їх   

               впровадження в освітній процес у сфері  

               енергоефективності та  використання    

               відновлювальних джерел енергії; 
 

 
          → методичні рекомендації та розробка навчальних  

               програм; 

          → організація та проведення тренінгів, семінарів; 

          → розроблення навчальних програм забезпечення  

              освітнього процесу; 

          → оцінювання слухачів та тренерів; 

          → підготовка та проведення кваліфікаційних іспитів; 

          → проведення атестації осіб, які мають намір  

               провадити діяльність із сертифікації   

               енергетичної ефективності та обстеження  

               інженерних систем. 

 

 

 

 

   15.00 
 

Підведення підсумків конференції та неформальне 

спілкування 
 

 

Організаційний комітет висловлює щиру подяку всім 

доповідачам та учасникам конференції! 
 


