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XIХ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 

26 вересня в КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочала роботу XIХ 

Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті»  (Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 

Конференцію присвячено 120-річчю утворення КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 100-річчю заснування Національної академії наук України та 

100-річчю заснування факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. Її організаторами виступили Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України, Представництво Польської академії наук в 

м. Києві, Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН 

України, Мала академія наук України, Громадська спілка «Українська 

воднева рада» і, звісно, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» й кафедра 

ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та 

інформатика» при університеті та ННК «Інститут прикладного системного 

аналізу». 

«Упродовж усієї своєї історії КПІ намагається утримуватися на вістрі 

науково-технічного прогресу. Ця конференція – свідчення цьому, адже 

відновлювальна енергетика – це одна з тих галузей, які найбільш динамічно 

розвиваються в провідних країнах світу, – сказав, вітаючи учасників 

конференції, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН 

України Ю. Якименко. – Для успіху цієї роботи слід поєднати зусилля науки, 

освіти, бізнесу. Зауважу, що в Україні комплексні дослідження з 

відновлювальної енергетики вперше було розпочато саме на базі КПІ ще в 

1979 році під керівництвом тодішнього ректора член-кореспондента 

Національної академії наук Григорія Івановича Денисенка. Тоді фактично 

сформувалися і перші колективи дослідників у цій царині. Тематика 

розвивається і Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті», яка проводиться вже 

вдев’ятнадцяте, – яскраве тому підтвердження». 

Науковців, інженерів і менеджерів, які працюють у галузі енергетики і 

зібралися на конференцію, також привітали директор Інституту 

електродинаміки НАН України, академік-секретар Відділення фізико-

технічних проблем енергетики НАН України О. Кириленко, радник Міністра 

освіти та науки України В. Шовкалюк, директор Представництва Польської 

академії наук у м. Києві Г. Собчук, голова правління Громадської спілки 

«Українська воднева рада» О. Рєпкін, голова Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України С. Савчук та ін. 

Завершилася церемонія відкриття конференції підписанням 

меморандумів про співпрацю між Інститутом відновлювальної енергетики 

НАН України, який очолює завідувач кафедри відновлювальних джерел 
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енергії факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ член-

кореспондент НАН України С. Кудря, та Громадською спілкою «Асоціація 

сонячної енергетики України», та між тим само інститутом і Громадською 

спілкою «Енергетична асоціація «Українська воднева рада». 

<…> Окремим заходом у межах конференції стала виставка-презентація 

інноваційної продукції для енергетичної галузі від вітчизняних виробників. Її 

було розгорнуто просто неба біля пам’ятника Ігореві Сікорському. 

Участь у конференції взяли науковці зі США, Німеччини, Казахстану, 

Китайської Народної Республіки, а також представники наукових установ 

НАН України, українських університетів, університетів, центральних і 

місцевих органів державної влади та бізнесу.  

 

 


