
Шановні колеги! 
 

Ректорат Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут", дирекція 
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту запрошує 
Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній 
конференції "Енергетика: економіка, технології, екологія", 
присвяченій пам'яті відомого вченого і педагога, завідувача 
кафедри електропостачання (1953 - 1988 рр.), декана гірничого 
факультету та факультету гірничої електромеханіки (1958 - 
1988рр.), заслуженого працівника вищої школи УРСР, 
професора Винославського Василя Миколайовича, який у 
січні 2010 року міг би відзначити з нами своє 90-річчя. 

Народився Василь 
Миколайович Винославський 
14 січня 1920 року в селі 
Лука-Барська Барського 
району Вінницької області. В 
1934 - 1935 р.р. працює 
слюсарем автоколони 
"Дорбуд" м. Києва, в 1938 
році закінчує 73 середню 
школу м. Києва і стає 
студентом електротехнічного 
факультету Київського 
політехнічного інституту. 

З початком війни добровільно іде на фронт - слухач 
військового факультету зв'язку в м. Ташкенті (1941 - 1942 рр.), 
офіцер, начальник зв'язку зенітно-артилерійського полку на 
центральному фронті (1942 - 1943 рр.). У зв'язку з тяжким 
пораненням у 1944 році демобілізується і, будучи інвалідом, 
продовжує навчатись в КПІ. В 1946 р. закінчує з відзнакою 
інститут і працює асистентом кафедри електричних мереж, а в 
1948 - 1952 рр. –  аспірант цієї кафедри. 

Після захисту  кандидатської дисертації з 1953 р. 
Василь Миколайович — доцент, а з 1954 по 1988 рік - 
завідувач кафедри гірничої електромеханіки, електрифікації 
гірничих підприємств, електропостачання. Протягом 30 років 
(1958 — 1988 рр.) В.М. Винославський працював деканом 
гірничого факультету, факультету автоматики та 
приладобудування, гірничої електромеханіки і автоматики 
КПІ, головою спецради із захисту дисертацій, головою 
гірничої секції науково-технічної ради МінВУЗ УРСР, членом 
президії навчально-методичної ради з гірничої освіти МінВУЗ 
СРСР, головою гірничої секції Республіканського будинку 
економічної та науково-технічної пропаганди, членом 
науково-технічної ради інституту "Автоматвугіллярудпром". 

У 1972 році В.М. Винославський затверджений у 
вченому званні професора, в 1974 р. за високі досягнення в 
підготовці фахівців одержує почесне звання "Заслужений 
працівник вищої школи УРСР". 

За ініціативою В.М. Винославського вперше в 
Україні запроваджено спеціальність "Електрифікація  і 
автоматизація гірничих робіт" (1950 р.), створювались нові 

лабораторії, навчально-методичне забезпечення, підготовлено 
перший в країні підручник "Автоматизація гірничих робіт",  
проводилась плідна робота з відкриття в КПІ нових 
спеціальностей, кафедр, з розширення матеріальної бази 
навчального процесу. 

В.М. Винославський є засновником школи з 
електропостачання гірничих підприємств. Опубліковав 126 
наукових робіт, у тому числі монографію та чотири 
навчальних видання з грифом МінВУЗ УРСР, підготував 
понад 30 кандидатів технічних наук, сприяв захисту 5 
докторських дисертацій, активно розвивав співпрацю з 
багатьма ВНЗ колишнього СРСР, Польщі, Німеччини, 
Болгарії. 
 За бойові дії та трудові досягнення                        
В.М. Винославський нагороджений 15 урядовими нагородами. 
 Василь Миколайович залишив про себе добру 
пам'ять як викладач, вчений, організатор, життєлюбна, чуйна і 
доброзичлива людина. 
 

Передбачено роботу таких секцій: 
■   Сталий розвиток енергетики. 
■   Управління електротехнічними комплексами. 
■   Геотехнологія, екологія та промислова безпека.  
  
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

Оргкомітет конференції: 
Голова — Праховник Артур Веніамінович, д.т.н., професор, 
 заслужений діяч науки і техніки України,  директор 
 ІЕЕ НТУУ "КПІ". 
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 "КПІ". 
    Дешко   Валерій   Іванович,   д.т.н.,    професор,     
 зав. кафедри ТЕ НТУУ "КПІ". 
    Шевчук Степан Прокопович, д.т.н., професор, 
 зав.   кафедри ЕМОЕВ НТУУ "КПІ". 
    Розен Віктор Петрович, к.т.н., професор, зав. 
 кафедри     АУЕК НТУУ "КПІ". 
    Прокопенко Володимир Васильович, к.т.н.,     
 професор, заст. директора ІЕЕ НТУУ "КПІ". 
      Закладний     Олександр     Миколайович,     
 к.т.н., доцент, заст. директора ІЕЕ НТУУ "КПІ". 
    Рябенко   Іван   Сергійович,   к.т.н.,   доцент. 
  
Вчений секретар: 
 Побігайло  Віталій Анатолійович, 
   к.т.н.,  старший викладач кафедри ЕП НТУУ "КПІ". 
  

 

Місце проведення конференції 
 м Київ, НТУУ "КПІ", Інститут енергозбереження та 
енергоменеджменту, корпус №22, аудиторія 701. 
 

Для участі у роботі конференції необхідно: 
1.  Надіслати    поштою,    факсом    або    е-mаіl    на    адресу 
оргкомітету: 
■   заявку  на участь  у  роботі     конференції; 
■   текст доповіді. 
2.  Перерахувати організаційний внесок за кожного учасника 
конференції, сума внеску 150 грн. 

 
Внесок включає: 

■   компенсацію витрат на видання праць конференції; 
■   організаційні витрати. 
 Всі витрати на переїзд учасників конференції до 
Києва та перебування їх у Києві - за рахунок організації, яка 
відряджає. 
 

Заявку і доповіді надсилати на адресу: 
Е-mаіі: pobigaylo@narod.ru; zak@iee.kpi.ua 
Факс: (044) 406-86-43, тел. 406-77-14; 406-83-08.  
Адреса: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, вул. Борщагівська,115, 
м. Київ, Україна, 03056. 
 
 

Реквізити для сплати оргвнеску: 
Одержувач: НТУУ "КПІ", ЄДРПОУ: 02070921  
Банк: ГУ ДКУ м. Києва, код банку: 820019, 
рах. 35227023000199. 
В призначенні платежу вказати: оргвнесок за участь у 
конференції “Енергетика”, б.569 ІЕЕ НТУУ “КПІ”. 
 

Контрольні дати: 
30.11.2009 р. - останній термін подачі заявки та інших 
матеріалів для участі в конференції.  
15.12.2009 р. - сплата оргвнеску, оформлення запрошень на 
конференцію. 

 
 

Порядок роботи конференції 
13 січня 2010 року 

9.00–13.00 – реєстрація учасників  конференції; 

 13.00–14.00 – перерва; 

 14.00–18.00 –  пленарне засідання. 

14 січня 2010 року 

9.00–18.00 – секційні засідання . 

 

	  



 
ЗАЯВКА 

на участь у конференції 
"Енергетика: економіка, технології, 

екологія" 
 

13-14 січня 2010 року 
 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
 
Прізвище________________________________ 

Ім'я_____________________________________ 

По-батькові______________________________ 

Вчений ступінь___________________________ 

Місце роботи____________________________ 

Посада__________________________________ 

Адреса__________________________________ 

Телефон_________________________________ 

Е-mаіl___________________________________ 

Назва доповіді, автори_____________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Візьму участь у конференції. 

 

Дата заповнення          "__"____________. 
               
          ___________Підпис 

Вимоги до оформлення матеріалів 
конференції: 

 
1. До оргкомітету надсилаються рукописи 

українською, російською або англійською   
мовами обсягом до 7 сторінок. 

2. На першій сторінці вгорі зліва розмішується 
шифр УДК.  Нижче  -  ініціали та прізвища 
авторів,  їх науковий ступінь (для авторів без 
ступенів посада не вказується). Назва 
організації, місто, країна. Далі -  назва статті 
(Тіmes New Roman Cyr, розмір 12  рt,   товстий,   
вирівнювання   по   центру,  літери прописні, 
переноси не допускаються). 

3. Анотація,   написана  українською,   російською   
та англійською мовами обсягом до 200-250 
знаків розміщується зразу ж після назви статті. 
Кожна анотація    оформлюється    шрифтом       
Тіmes New Roman Cyr, розмір 12  рt, курсив, з 
одинарним міжрядковим інтервалом. 

4. Автори надсилають статті та анотації у вигляді 
файлу у форматі МS WORD (формат - doc), а 
також 2 примірники тексту, роздрукованого на 
білому папері формату А4 на лазерному   
принтері, шрифт  Тіmes New Roman Cyr, розмір 
12  рt,   всі поля – по 2 см., міжрядковий 
інтервал – одинарний. 

5. Рисунки вбудовуються у документ як об'єкти. 
Таблиці   розміщуються безпосередньо у тексті. 
Формули виконуються у редакторі "Мath Type". 

6. Разом з оригіналом статті обов'язково 
надсилається "зовнішня" рецензія на рукопис 
відповідного спеціаліста, доктора або 
кандидата техн. наук, який не працює в одній 
організації з авторами. В кінці   рецензії  треба   
вказати всі вихідні дані рецензента, його 
науковий ступінь, посаду та місце роботи. 

7. Доповіді будуть надруковані у науково-
технічному збірнику "ЕНЕРГЕТИКА: 
економіка, технології, екологія", 
інформаційному збірнику «Промислова 
електроенергетика та електротехніка» 
ПРОМЕЛЕКТРО та "Віснику НТУУ "КПІ"" 
серія "Гірництво", які є фаховими з наук за 
тематикою конференції. 
 
 
 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут"  
Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту 
 

 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ЕНЕРГЕТИКА 
економіка, технології, екологія 

 
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 

 
 

14-15 січня 2010 року  
 

м. Київ 


