
ІНФОРМАЦІЯ,  ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 

      Інститут   відновлюваної   енергетики   НАН  України,   Представництво  Польської  академії  наук  в  м. 

Києві,  НТУУ  “КПІ”  ім. Ігоря  Сікорського,  Варшавський  університет  технологій,  МНТЦ  вітроенергетики  

ІВЕ  НАН  України,   Наукова  рада   “Наукові  основи  електроенергетики”,   Кафедра  ЮНЕСКО “Вища 

технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформа- тика”  при  НТУУ “КПІ” ім. Ігоря  Сікорського  та  

ННК “Інститут  приклад-ного системного аналізу”, Національна академія наук  18 – 19 травня  2023 р. 

проводять  XXIV  Міжнародну  науково-практичну  онлайн-конференцію 

 

   “ВІДНОВЛЮВАНА  ЕНЕРГЕТИКА  ТА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  

                                                У    ХХІ  СТОЛІТТІ”  
 

     Тематика  конференції: 

Енергоефективність. 

Комплексні системи з ВДЕ. 

Вітроенергетика. 

Сонячна енергетика. 

Енергія біомаси. 

Гідроенергетика. 

Геотермальна енергетика. 

Освітня діяльність. 

Воднева енергетика. 

Енергетика довкілля ( теплові насоси ). 

Розумні мережі. 

 

     Організаційний  комітет:    Інститут  відновлюваної  енергетики  НАН  України,  вул. Метрологічна,  50,  

03143,  м. Київ,  Україна,    тел./факс:  +38(044)206-28-09,   web-сайт:  www.ive.org.ua ;    e-mail: 

info@ive.org.ua  

                                              _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

      Інститут  електродинаміки  Національної  академії  наук  України,  Націо-нальний  технічний  університет  

України “Київський політехнічний інститут” ім. І.Сікорського   06 – 08  червня  2023 р.   проводять  у  м. 

Києві  ( Україна ) Міжнародну  науково-технічну  конференцію  

 

  “ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ – 2023”  

 

    Місце  проведення  конференції: 

Інститут електродинаміки НАН України, – просп. Перемоги, 56, м. Київ. 

    Наукові  напрямки  конференції: 

1. Декарбонізація енергетичної галузі та розвиток відновлюваної («зеленої»)  

    енергетики України. 

2. Енергоефективність, енергетичний та екологічний менеджмент. 

3. Відновлення енергетичної інфраструктури та економічного відновлення  

    електроенергетики України. 

4. Електроенергетичні системи, цифровізація та децентралізація енергетики. 

5. Енергетична трансформація України, Євроінтеграційні реформи в енерге- 

    тичному секторі та розвиток ринків електричної енергії. 

 

    Робочі  мови  конференції  –  українська,  англійська. 

 

    Детальна інформація про конференцію:  сайт  http://ied.org.ua/ppe  , 

                                   e-mail:  ppe.conf.ied@gmail.com 

 

    Організаційний комітет: м. Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 

    просп. Перемоги, 56, к. 314,  03057, Україна, тел.(044) 366-26-57, 366-24-65. 

                                        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

     Національний технічний університет "Харківський політехнічний інсти-тут" ( НТУ «ХПІ»);  Кафедри НТУ 

«ХПІ»: «Промислова та біомедична електроніка», «Автоматизовані електромеханічні системи»,  «Передачі 

http://www.ive.org.ua/
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http://ied.org.ua/ppe
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елект-ричної енергії», «Мікро- та наноелектроніки», «Динаміки та міцності машин», «Комп’ютерної інженерії 

та програмування»  з  02 по 06 жовтня  2023 р.  проводять  Міжнародну науково-технічну конференцію 

 

                    “IEEE KhPI week on Advanced Technology 2023” 

                               (  м. Харків,  НТУ «ХПІ»,  Україна  ). 

 

                                 Основні  напрями  конференції: 

 

1. Силова та промислова електроніка. 

2. Електроприводи та їх промислове застосування. 

3. Силові та енергетичні системи, розподілена генерація. 

4. Біомедична інженерія. 

5. Мікро- та нанотехнології. 

6. Обчислювальний інтелект. 

 

                      Офіційна мова  IEEE KhPI Week  - англійська. 

 

                             Контактна інформація  ( оргкомітет ): 

        E-mail: khpiweek@ieee.org/ua ,   Website: https://khpiweek.ieee.org.ua  

                                           _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

                   Навчально  науковий  інститут  електричної  інженерії 

                        та  інформаційних  технологій  Кременчуцького 

               національного  університету  ім. Михайла  Остроградського 

                                         запрошує взяти участь у 

    IEEE 5th  International Conference on Modern Electrical and Energy 

  Systems" ( MEES'2023 ),    18–22 жовтня 2023 р., м. Кременчук, Україна. 

 

                           Тематичні  напрями  роботи  конференції: 

 1. Промислова  електроніка. 

 2. Промислова  інформатика  та  промислове  застосування. 

 3. Power  Electronics. 

 4. Power  &  Energy  Systems. 

 5. Електротехнічна  та  енергетична  освіта. 

 

Detailed information about MEES'2023 will Bе posted on the conference website at:          

https://mees.kdu.edu.ua,      е-mail: mees@kdu.edu.ua 

                                         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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