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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Мета конкурсу полягає в широкому залученні студентів та аспірантів кафедри 

теплоенергетики до вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) 

України; підвищенні техніко-економічних показників роботи ТЕС, АЕС та інших 

енергетичних об’єктів ПЕК; покращенні екологічних показників роботи енергоблоків; 

впровадженні нових енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; розробці 

пропозицій щодо стратегії розвитку енергетики України. 

Основні завдання конкурсу: залучення студентів та аспірантів кафедри 

теплоенергетики до вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергозбереження та 

підвищення економічності та надійності енергетики України.  

Під час конкурсу широке коло учасників матиме можливість надати пропозиції щодо 

впровадження нових екологічно чистих технологій в енергетику, використання, 

відтворення та збереження природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

функціонування ПЕК, ефективного використання енергії у виробництві, 

енергозбереження, а також запровадження моніторингу стану навколишнього середовища. 

 

Конкурс проводиться у наступних номінаціях: 

1. Теплова енергетика. 

2. Атомна енергетика. 

3. Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії. 

4. Екологія в енергетиці, енергозбереження та енергоменеджмент. 

Нагородження учасників конкурсу. 

За перше місце у кожній номінації присуджується диплом лауреата І ступеня. 

За друге місце присуджується диплом лауреата ІI ступеня. 

За третє місце присуджується диплом лауреата III ступеня. 

 

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт.  

До участі в конкурсі допускаються студенти та аспіранти кафедри теплоенергетики. 

Конкурсні роботи за темою конкурсу виконані українською мовою, обсягом до 30 

сторінок, приймаються до 1 грудня 2021 року. 

Вимоги до оформлення робіт: формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, 

праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст 

роботи, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, 

розмір – 14 пт, інтервал – полуторний. Якщо робота містить таблиці, формули і (або) 

ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New 

Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини 

сторінки. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.  



Роботу та анкету учасника (форма анкети додається) надсилати за ел. адресою в 

форматі pdf окремими файлами: innabednarska1@gmail.com або sheleshey_tanya@ukr.net  

з поміткою «Конкурс» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: Черноусенко Ольга Юріївна – в.о. зав. кафедри теплоенергетики, доктор 

технічних наук, професор. 

 

Заступники голови: 

Варламов Г.Б. – д.т.н., проф. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Безродний М.К. – д.т.н., проф. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Бутовський Л.С. - к.т.н., доц. кафедри каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

 

Члени організаційного комітету: 

1. Борисенко А.В. – д.т.н., проф. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2. Абдулін М.З. - д.т.н., проф. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

3. Бовсуновський А.П. - д.т.н., проф. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

4. Барабаш П.О. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

5. Романова К.О. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

6. Середа В.В. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7. Сірий О.А. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

8. Соломаха А.С. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

9. Фуртат І.Е. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

10. Рачинський А.Ю. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

11. Шелешей Т.В. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

12. Меренгер П.П. – ст. викл. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

13. Ясинецький А. О. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

14. Риндюк Д.В. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

15. Пешко В.А. - к.т.н., доц. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

Відповідальні секретарі конкурсу: 

1. Беднарська Інна Станіславівна - асистент каф. теплоенергетики, ТЕФ КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, тел. 0988106001; 

2. Шелешей Тетяна Вікторівна - к.т.н., ст. викл. каф. теплоенергетики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, тел. 0989026466; 
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