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Співголови конференції: 

Стогній Борис Сергійович – Національна академія наук України, відділення фізико-

технічних проблем енергетики. 

Кириленко Олександр Васильович – Інститут електродинаміки НАН України. 

Жуйков Валерій Якович – Національний технічний університет України «КПІ», 

факультет електроніки, Секція IEEE Україна. 

 

Оргкомітет:  

Блінов І.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. (ІЕД НАН України), Пічкальов Є.С., 

Кисельова А.Г., Осипенко К.С. (НТУУ «КПІ»). 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Впровадження в Україні сучасних міжнародних стандартів у сфері керування 

енергетичними системами та пов’язаних з ним процесів інформаційної взаємодії; 

 Робота технічних комітетів та сучасний стан стандартизації в Україні в галузі 

керування електроенергетичними системами та промислової електроніки;  

 Секція IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Україна: 

функціонування, розвиток та основні напрямки роботи; 

 Створення об’єднаного технічного відділення Секції IEEE України в галузях 

електроенергетики, промислових прикладень та промислової електроніки; 

 Нормативне забезпечення IEEE, IEC, CENELEC: проблеми та шляхи впровадження в Україні; 
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 Сучасні вимоги до систем керування енергетичними системами, ринками 

електроенергії, комунікаційними мережами та системами, розосередженою 

генерацією; 

 Міжнародні вимоги щодо систем керування та пристроїв промислової електроніки. 
 

КЛЮЧОВІ ДАТИ 

 До 22 жовтня – прийом заявок на участь у конференції; 

 До 23 жовтня – оплата участі у конференції; 

 23 жовтня – реєстрація та початок роботи конференції.  

Розмір організаційного внеску становить: 

- Активна участь - 1435 грн.  

- Пасивна участь - 345  грн. 

 

До Організаційного внеску при «Активній участі» входять: можливість участі у конференції із 

доповіддю (до 10 хв.), друк наукової статті у фаховому виданні, річний доступ до електронних 

версій журналу (ів) IEEE та інформаційне забезпечення матеріалами конференції. 

До Організаційного внеску при «Пасивній участі» входять: можливість участі у конференції 

без доповіді та інформаційне забезпечення матеріалами конференції. 

Послуги із трансферу та проживання не входять до вартості організаційних внесків. 

 

Заявку на участь у конференції можна направити на адресу оргкомітету конференції поштою 

чи електронною поштою. 

Оргкомітет конференції:  Україна, 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 56, тел. (044) 454-93-15,         

e-mail: pichkalyov@gmail.com, igorblinov@mail.ru, tankse@bk.ru 

 

Рахунок для сплати організаційного внеску у гривнях по Україні: 

 

Громадська організація "Пані Наука" Спілка ЖФТН  

Адреса: 56, пр. Перемоги,  

м. Київ, 03057, Україна  

Р/р 26002149882 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ  

МФО 380805, 

Код ЄДРПОУ 25980264  

      Призначення платежу: „Для участі у конференції під егідою Секції ІЕЕЕ Україна” 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Прізвище, ім'я, по батькові:  

2. Посада, учений ступінь, звання:  

3. Організація, установа, підприємство:  

4. Адреса поштова:  

5. Телефон/факс:  

6. Адреса електронної пошти:  

7. Участь із доповіддю або без доповіді:  

8. Тема доповіді:  

  

 

Голова Секції IEEE Україна, 

декан факультету електроніки НТУУ «КПІ»  

докт. техн. наук, проф.         В. Я. Жуйков 
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