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ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2020
8 – 12 червня 2020 р., м. Київ, Україна
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Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Представництво Польської академії наук у м. Києві
спільно з:
Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»
Національним університетом «Львівська політехніка»
Науковою радою з наукових основ електроенергетики
Громадською організацією «Пані Наука»
повідомляють про проведення XVІ Міжнародної науково-технічної конференції
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ – 2020»
Програмний комітет
Співголови:
Директор Інституту електродинаміки
Перший проректор
НАН України
КПІ ім. Ігоря Сікорського
академік НАН України
академік НАН України
Кириленко Олександр
Якименко Юрій
Члени програмного комітету:

Антонов Олександр, д.т.н. (UA)
Бешта Олександр, член-кор. НАНУ (UA)
Блінов Ігор, д.т.н. (UA)
Буткевич Олександр, проф. (UA)
Вінніков Дмітрій (ЕЕ)
Волков Ігор, член-кор. НАНУ (UA)
Галкін Ілья, проф. (LV)
Гоголюк Оксана, д.т.н. (UA)
Грабко Володимир, проф. (UA)
Денисов Юрій, проф. (UA)
Денисюк Сергій, проф. (UA)
Дідковський Віталій, проф. (UA)
Іжиковскі Ян, проф. (PL)
Жаркін Андрій, член-кор. НАНУ (UA)
Жуйков Валерій, проф. (UA)
Казмієрковскі Маріан, академік ПАН (PL)
Кічінські Ян, академік ПАН (PL)
Клєпіков Володимир, проф. (UA)
Козирський Володимир, проф. (UA)
Кондратенко Ігор, член-кор. НАНУ (UA)
Корбіч Йозеф, член-кор. ПАН (PL)
Коротєєв Ігор, проф. (PL)
Кузнєцов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Лежнюк Петро, проф. (UA)
Леонтьєв Василь, проф. (UA)
Липківський Костянтин, проф. (UA)
Лівік Єлізавета (EE)
Мислович Михайло, проф. (UA)
Мілих Володимир, проф. (UA)

Михайлов Валерій, проф. (UA)
Михальський Валерій, проф. (UA)
Незнанскі Януш, проф. (PL)
Павлов Геннадій, проф. (UA)
Павловський Всеволод, д.т.н. (UA)
Павлячик Лешек (PL)
Переверзєв Анатолій, проф. (UA)
Пересада Сергій, проф. (UA)
Петрушин Віктор, проф. (UA)
Півняк Геннадій, академік НАНУ (UA)
Ребізант Вальдемар, проф. (PL)
Розов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Росоловскі Євгеніуш, проф. (PL)
Сегеда Михайло, проф. (UA)
Сидорець Володимир, проф. (UA)
Собчук Генрік, проф. (PL)
Сокол Євген, член-кор. НАНУ (UA)
Стахів Петро, проф. (UA)
Стжелецкі Ришард, проф. (PL)
Терещенко Тетяна, проф. (UA)
Тимофєєв Володимир, проф. (UA)
Тугай Юрій, д.т.н. (UA)
Шаповал Іван, д.т.н. (UA)
Шидловська Наталія, член-кор. НАНУ (UA)
Щерба Анатолій, член-кор. НАНУ (UA)
Щерба Максим, д.т.н. (UA)
Юрченко Олег, д.т.н. (UA)
Ямненко Юлія, проф. (UA)
Яндульський Олександр, проф. (UA)

Організаційний комітет:
Голова:
д.т.н. Шаповал Іван

Заступник голови:
к.т.н. Клен Катерина

Члени організаційного комітету
к.т.н. Бондаренко Олександр
к.т.н. Хижняк Тетяна
к.т.н. Городжа Людмила
к.т.н. Миколаєць Дмитро
к.т.н. Малахатка Денис
к.ф.н. Абакумова Олена
Гаврилюк Світлана
к.т.н. Батрак Лариса
Заграничний Артур
Трофімчук Тетяна
Місце проведення конференції:

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37
Інститут електродинаміки НАН України
просп. Перемоги, 56

Наукові напрямки конференції:
1. Теоретична електротехніка
2. Smart-технології в електротехніці
3. Електроенергетичні комплекси та системи
4. Електротехнічні комплекси та системи
5. Силова електроніка та електропривод
Робочі мови конференції: українська, англійська
Графік підготовки доповідей на конференцію:
● подання реєстраційної картки та доповіді (4 сторінки формату А4, оформлені згідно з
правилами)…………………………………………………………………………….не пізніше 15.01.2020
● повідомлення про прийняття доповіді ……………………………………………..……….......01.03.2020
● сплата організаційного внеску ………………….....………………………………..не пізніше 15.04.2020
Реєстрація учасників відбувається в on-line форматі до 15.01.2020 р. за посиланням на сайті
конференції http://ppe.kpi.ua в розділі «Реєстрація»
Доповіді в електронному вигляді завантажуються при реєстрації
Організаційний внесок учасників конференції складає 2100 гривень і включає публікацію однієї
доповіді (4 сторінки), набір учасника, два обіди, товариську вечерю з нагоди відкриття конференції,
участь в урочистому закритті конференції
Доповіді з перевищенням обсягу сторінок допускаються до друку тільки з дозволу Програмного
комітету за умови оплати 100 гривень за кожну додаткову сторінку
Від одного автора приймається не більше двох доповідей. Друга доповідь обсягом 4 сторінки
сплачується окремо – 100 гривень за кожну сторінку
Для аспірантів, що подають доповідь самостійно, без співавторів, організаційний внесок за участь у
конференції складає 1000 гривень і включає публікацію однієї доповіді, два обіди та набір учасника
Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у збірнику «Праці Інституту електродинаміки
Національної академії наук України», що включений до переліку фахових видань України. За запитом
керівників секцій окремі статті будуть опубліковані у журналі «Технічна електродинаміка», що
включений до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS.
Всі доповіді проходять обов’язкове рецензування та наукове редагування
Просимо авторів чітко дотримуватися правил оформлення доповідей!
Детальна інформація про конференцію міститься на сайті http://ppe.kpi.ua
Адреса організаційного комітету конференції: м. Київ, вул. Політехнічна, 16, к. 313, 03056, Україна
Тел. (044) 204-90-70, (044) 366-26-20, (093) 923-40-97
e-mail: conference.ppe@gmail.com

