ДОПОВІДІ
Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані
раніше результати досліджень,будуть надруковані
в журналі «Промышленная теплотехника»
протягом 2017 року.
Обсяг доповідей не повинен перевищувати
5 стор. формату А4.
Вимоги до оформлення доповідей додаються
до запрошення, а такожє на Web-сайті
конференції.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Додаткову інформацію щодо конференції, у
тому числі реєстраційну картку, фінансові умови,
вимоги до оформлення повних текстів доповідей
тощо, буде надіслано учасникам електронною
поштою. Матеріали також можна буде отримати за
запитом в оргкомітеті або знайти на Web-сайті:
www.ittf.kiev.ua/conference
Стандартний оргвнесок включає:
участь в роботі конференції,
отримання комплекту матеріалів конференції,
поштові витрати,
екскурсії,
організаційні витрати,
макетування та видання праць конференції в
журналі «Промышленная теплотехника».

Для спрощення проходження візового режиму
бажано вирішити питання візи і медичної страховки
за місцем проживання.
Усі необхідні дані для отримання візи будуть
надіслані за запитом учасника конференції.
ЛИСТУВАННЯ
Для участі в роботі конференції необхідно
вислати заповнену реєстраційну форму, тези
доповідей, копію поштової квитанції або платіжного
доручення про сплату оргвнеску за кожного
учасника конференції
не пізніше 1 квітня 2017 року
за електронною адресою.
З усіх питань щодо подачі тез, доповідей та
участі у конференції звертатися в оргкомітет:
Тел./факс: (+38044) 453-28-45
Тел.: (+38044) 453-28-52
е-mail: plir@ittf.kiev.ua (Олійник Людмила)
Web-сайте: www.ittf.kiev.ua/conference

X МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»
X INTERNATIONAL CONFERENCE
«PROBLEMS OF THERMOPHYSICS AND HEAT
ENGINEERING»
23 – 26 травня 2017 р.
Київ, Україна
ДРУГЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Інститут технічної теплофізики НАН України
Національний університет харчових технологій
За підтримки:
Національної академії наук України
Міністерства освіти і науки України
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Київської міської державної адміністрації
Рівненської обласної державної адміністрації
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Київського національного університету будівництва та
архітектури
Національного авіаційного університету
Національного комітету з тепломасообміну

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови:
Снєжкін Ю.Ф., чл.-кор. НАН України,
директор ІТТФ НАН України,
Долінський А.А., академік НАН України,
почесний директор ІТТФ НАН України
Українець А.І., професор, доктор технічних
наук, ректор НУХТ
Заступники голови:
Бабак В.П., чл.-кор. НАН України,
заст. директора ІТТФ НАН України
Авраменко А.О., чл.-кор. НАН України,
заст. директора ІТТФ НАН України
Шевченко О.Ю., професор, доктор технічних
наук проректор з наукової роботи НУХТ,в.о. зав.
кафедрою
Бессараб О.С., професор, проректор НУХТ, в.о.
зав. кафедрою
Науковий секретар конференції:
Чайка О.І., канд. техн. наук
Виконавчий секретар конференції:
Олійник Л.В.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
X Міжнародна конференція «ПРОБЛЕМИ
ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ» буде
проводитись за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 68 (Велика актова
зала Національного університету харчових
технологій)

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська російська англійська
Пленарні доповіді забезпечуються перекладом.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Координація зусиль вчених, фахівців, бізнесменів
у вирішенні проблем теплопостачання та
ефективного використання енергоресурсів на
найближчу перспективу.
Доповіді будуть прийматися з результатами
досліджень, що мають науково-практичне значення,
конкретними пропозиціями з новим підходом до
вдосконалення системи теплопостачання та
ефективного використання енергоресурсів у
комунальній енергетиці та промисловості,
включаючи техніко-економічну оцінку проектів.
ПРОГРАМА
На конференції передбачені пленарні засідання,
секції з усними доповідями, панельні дискусії.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і
теплоенергетиці
2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії
(в т.ч. переробка біомаси в тверде паливо)
3. Енергоефективні теплотехнології
4. Моніторинг і автоматизація в теплоенергетиці
5. Комунальна і промислова теплоенергетика
6. Енергоефективність будівель
ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ
1. Концепція теплозабезпечення України до
2035 року.
2. Акценти щодо енергетичної стратегії України

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповідей для публікації будуть
прийматися на українсько-англійській та
російсько-англійській мовах.
Тези що подаються на конференцію повинні
включати:
- відповідний номер проблематики конференції
(див. вище 1-6);
- назву доповіді;
- П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел.,
факс, e-mail) із зазначенням доповідача (див.
зразок оформлення тез);
- мету роботи;
- результати;
- висновки.
Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор.
формату А4 (1 стор. українського + 1 стор.
англійського тексту або 1 стор. російського + 1
стор. англійського тексту) з полями: верхнє,
нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське
поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати
шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним
інтервалом.
Кінцевий термін подачі тез до
1 квітня 2017 р.
Автори тез та доповідей можуть бути
представлені не більше ніж у двох роботах.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам,
розглядатися не будуть.
ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ
ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 100% СПЛАТИ ОРГВНЕСКУ.

