70 років
КАФЕДРІ
ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І
ВЕНТИЛЯЦІЇ
Теорія і практика формування
мікроклімату та енергопостачання
будівель і споруд
16 – 18 жовтня 2019 р.

КИЇВ 2019

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Системне дослідження проблем енергоефективного забезпечення мікроклімату приміщень та
енергозабезпечення будівель і споруд різного
призначення, у тому числі використання
вторинних і поновлюваних джерел енергії.
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:
КУЛІКОВ П. М. – Україна (голова)
ПЛОСКИЙ В.О. – Україна (заст. голови)
ГЛІНЦЕРЕР Г. – Австрія
ДОВГАЛЮК В. Б. – Україна
ДУДЗІНСЬКА М. – Польща
КОРБУТ В. П. – Україна
ЛІС А. – Польща
ЛЮБАРЕЦЬ О. П. – Україна
МАММАДОВ Н. – Азербайджан
МАРГАРЯН А. – Вірменія
МІЛЕЙКОВСЬКИЙ В. О. – Україна
ПРЕДУН К. М. – Україна
ПРИЙМАК О. В. – Україна
РАШУО Б. – Сербія
РОГОЖА А. – Литва
СЕДНІН В. О. – Білорусь
СЕРГЕЙЧУК О. В. – Україна
СКЛЯРЕНКО О. М. – Україна
СОБЧУК Г. – Польща
ТОКМАДЖЯН В. – Вірменія
ТОКМАДЖЯН О. – Вірменія
УЙМА А. – Польща
УЛЕВИЧ М. – Польща
ХАГЕНЕДЕР К. – Німеччина
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІї
Реєстрація учасників – 16.10.2019 р. 9:00-10:00
Відкриття Конференції – 16.10.2019 р. о 10:00
Перше пленарне засідання – 16.10.2018 р. о 10:30
Ознайомлення з навчальними та науковими
лабораторіями – 16.10.2018 р. о 14:00
Круглий стіл – 16.10.2018 р. о 15:00
Засідання секцій – 17.10.2018 р. о 10:00
Закриття конференції – 17.10.2018 р. о 16:00
Дружня вечеря – 17.10.2018 р. о 17:00
Екскурсійна програма – 18.10.2018 р. о 10:00
Тривалість доповіді – до 10 хв
Запитання та обговорення доповіді – до 5 хв
Кава-брейки й обіди – у перервах між
засіданнями
(У регламенті можливі зміни)
НАУКОВА ПРОГРАМА
Тематика доповідей:
Енергоефективне забезпечення мікроклімату
будівель і споруд.
Енергоефективність теплозахисної оболонки
будівель
Тепломасообмінні процеси й апарати
Енергоефективне використання органічних
палив
Енергоефективне теплопостачання будівель і
споруд
Використання альтернативних джерел енергії
для енергопостачання об’єктів будівництва
Ефективне природне та штучне освітлення
приміщень і територій
Екологічні проблеми забезпечення мікроклімату

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська й англійська.
Інші мови – за погодженням
ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ:
Усі
доповіді
будуть
опубліковані
в
рецензованому
науково-технічному
збірнику
“Вентиляція,
освітлення
та
теплогазопостачання”. Збірник долучений до
переліку фахових видань України. У цьому році
планується
входження
до
міжнародних
науковометничних баз. Рекомендована мова –
англійська.
Також
приймаються
статті
українською
мовою.
Інші
мови
–
за
домовленістю.
Вимоги до оформлення рукописів знаходяться
за посиланням:
http://www.vothp.org.ua/index3.html.
Приймаються рукописи, виконані у Microsoft
Word, LibreOffice Writer, OpenOffice.org та інших
сумісних редакторах.
Рукописи слід надсилати до 1.04.2018 (для
публікації у випуску 28), до 1.06.2018 (для
публікації у випуску 29) та до 1.08.2018 (для
публікації у випусках 30 і 31)
Після
надсилання
рукопису
прохання
обов’язково зателефонувати в оргкомітет:
+380948284247; +380442284247
ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція є спонсованою. Участь у ній
безкоштовна. Учасники оплачують лише проїзд,
проживання
і
харчування
поза
межами
конференції.
Запрошуємо спонсорів до участі в конференції.
Спонсори
мають
можливість
представити
доповіді, рекламу та зразки обладнання, а також
розмістити рекламні матеріали в збірнику.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція
проводиться
в
Київському
національному
університеті
будівництва
і
архітектури.
Адреса: Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466,
м. Київ, Україна
Від центрального залізничного вокзалу: зупинка
«Залізничний вокзал «Південний» – до зупинки
«вул. Освіти» – мікроавтобусом № 401 або № 223.
Від аеропорту Київ (IEV): зупинка «Міжнародний
аеропорт Київ» – до зупинки «вул. Освіти» –
тролейбусом № 9.
Від аеропорту Бориспіль (KBP): автобусом до
залізничного вокзалу, пересісти на мікроавтобус
№ 401 або № 223 і доїхати до зупинки
«вул. Освіти».
КОНТАКТИ:
e-mail: vothp@ukr.net.
З питань спонсорства та інших організаційних
питань звертатися до координатора:
проф. Довгалюк Володимир Борисович
Тел. +380503445483
З питань публікацій, доповідей тощо звертатися
до відповідального секретаря:
доц. Мілейковський Віктор Олександрович
Тел.: +380948284247; +380442284247
Viber: +380948284247
Skype: Mileikovskyi

Будь-ласка, подумайте про навколишнє середовище перед друком

