ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної
конференції «Енергоефективний університет», яка відбудеться 29 жовтня 2020
року в Київському національному університеті технологій та дизайну (Україна).
У роботі конференції беруть участь провідні фахівці з України, Австрії,
Азербайджану, Данії, Ірландії, Німеччини, Польщі, Словенії, Туреччини.
Метою конференції є обмін інформацією і досвідом з питань розроблення та
реалізації
інноваційних
проектів
з
енергозбереження,
підвищення
енергоефективності освітніх закладів, промислових та житлових об'єктів,
впровадження системних рішень щодо підвищення енергоефективності
інженерних мереж, створення автоматизованих систем контролю та управління
енергоспоживанням університету.
Конференція передбачає очну та дистанційну участь науковців, викладачів,
провідних фахівців, профільних експертів, докторантів та аспірантів вищих
навчальних закладів, представників місцевої влади, громадських об’єднань і
ділової спільноти України та зарубіжних країн.
З матеріалами минулорічних конференцій можна ознайомитись на постійно
діючому сайті http://energy.knutd.edu.ua на сторінці «Архів».
ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Платформа 1. Управління енергоефективністю освітніх закладів,
промислових та житлових об'єктів. Науково-технічні та економічні складові.
Платформа 2. Освітні програми з енергоефективності. Особливості
розробки та впровадження.
Платформа 3. Міжнародний досвід у реалізації енергоощадних проектів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Програма конференції передбачає проведення низки заходів, зокрема:
 Виставка сучасних розробок щодо підвищення енергоефективності та
енергозбереження у комунальній сфері.
 Проведення майстер-класів у Центрі енергоефективності університету.
 Конкурс графічних студентських робіт «Збережи energy», де студенти
продемонструють майстерність у створенні образів на тему
енергоефективності.






ФОРМИ УЧАСТІ
Виступ з доповіддю та публікація матеріалів.
Дистанційна: онлайн виступ з доповіддю.
Слухач.
Заочна участь: тільки публікація статті.
Учасник конкурсу графічних робіт "Збережи energy".

Всі учасники отримують СЕРТИФІКАТИ учасників.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у фаховому
виданні категорії «Б» «Вісник Київського національного університету технологій та
дизайну» (ISSN 1813-6796).
Журнал внесений 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
дивиться
на
сайті:
http://vistnuk.knutd.edu.ua
РЕЄСТРАЦІЯ
Для участі у роботі конференції не пізніше 26 жовтня 2020 року необхідно
пройти реєстрацію через офіційний сайт конференції: http://energy.knutd.edu.ua
або за прямим посиланням https://forms.gle/HznApweYAr6iGGPf8
В електронному вигляд надіслати: а) квитанцію про перерахування коштів;
б) статтю (до 20 жовтня).
Після отримання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення
з підтвердженням факту їх прийняття.
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
1.Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн.
(включає: надання виставкової площі (необладнаної), виступ з доповіддю, робочі
матеріали конференції, сертифікат).
2. Онлайн виступ з доповіддю без отримання матеріалів конференції –
безкоштовно.

3. Вартість публікації у спеціалізованому номері наукового фахового журналу
«Вісник КНУТД» становить 60 грн./стор. + 200 грн. (вартість одного примірника) +
50 грн. (поштове пересилання збірника).
Банківські реквізити для сплати організаційного внеску:
Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну
Розрахунковий рахунок UA698201720313211002201003551
Банк ДКСУ м. Київ (Державна казначейська служба України)
МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070890
Свідоцтво про реєстрацію № 37577817
Індивідуальний податковий номер 020708926107
З питань участі у конференції звертайтесь до оргкомітету конференції:
Е-mail: energy.knutd@knutd.edu.ua
Веб-сайт: http://energy.knutd.edu.ua
Адреса: вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, Україна, 01011.
Місце проведення: Київський національний університет технологій та
дизайну: https://knutd.edu.ua
Контактні особи:
Кучма Катерина: +38 (044) 256-21-01
Відповідальний секретар –
доц., канд.техн.наук Біла Тетяна Яківна: +38-095-512-95-93
Звертаємося до Вас з проханням підтримати захід та особисто взяти участь
у роботі конференції.
З повагою, оргкомітет конференції.

