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   НАУКОВО-‐ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

     

    &quot;Енергетика: економіка, технології, екологія&quot;
     

   

    присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого
працівника вищої школи УРСР,
    лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора 

   

    Винославського Василя Миколайовича 

   

    конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів 

   

    14-15 січня 2010 року

   

    Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010 р.

       

    У збірнику представлено статті молодих фахівців з питань перспективних розробок та
нових рішень в енергетиці сталого розвитку на науково-технічній конференції «Енер
гетика: 
економіка, технології, екологія». 

   

    До збірника включено статті за такими напрямками: сталий розвиток енергетики;
енергоефективні екобезпечні технології та обладнання; автоматизація управління
електротехнічними комплексами; електромеханічне обладнання енергоємних
виробництв; теплотехніка та енергозбереження; геобудівництво та гірничі технології;
охорона праці, промислової та цивільної безпеки; інженерна екологія, а також
особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням

 1 / 3



Науково-технічна конференція "Енергетика: економіка, технології, екологія" - 2010

природоохоронних вимог. Викладено методи аналізу системи електропостачання, дано
оцінку рівнів енергозабезпеченості та енергоефективності з урахуванням екологічного
фактора та впливу галузі на людину. 

    

   Інформація про наукову конференцію

  

   Збірник наукових праць конференції

  

   Розділи:

     
    1.     СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ.    
    2.     УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ.    
    3.     ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА   

  

    Оргкомітет конференції:

     

    Голова — Праховник Артур Веніамінович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і
техніки України, директор 
ІЕЕ НТУУ &quot;КПІ&quot;.

   

    Співголова:
    Лушкін Володимир Андрійович, д.е.н., головний інспектор України з енергетичного
нагляду

   

    Члени оргкомітету:
    Кравець Віктор Георгійович, д.т.н., професор, зав. кафедри ГТіБ НТУУ
&quot;КПІ&quot;.

   

    Дешко Валерій Іванович, д.т.н., професор, зав. кафедри ТЕ НТУУ &quot;КПІ&quot;.
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    Шевчук Степан Прокопович, д.т.н., професор, зав. кафедри ЕМОЕВ НТУУ
&quot;КПІ&quot;.

   

    Розен Віктор Петрович, к.т.н., професор, зав. кафедри АУЕК НТУУ &quot;КПІ&quot;.

   

    Прокопенко Володимир Васильович, к.т.н., професор, заст. директора ІЕЕ НТУУ
&quot;КПІ&quot;. 

   

    Закладний Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, заст. директора ІЕЕ НТУУ
&quot;КПІ&quot;. 

   

    Рябенко Іван Сергійович, к.т.н., доцент.

   

    Вчений секретар:
    Побігайло Віталій Анатолійович, к.т.н., старший викладач кафедри ЕП НТУУ
&quot;КПІ&quot;.
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