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1. Розміщення в друкованих ЗМІ: 

– Конференція з відновлюваної та водневої енергетики // Київський політехнік.  − 2018. 

− № 24. −13 вересня − С. 6. У публікації відзначається, що 18 травня 2018 року в «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» проведено конференцію «Відновлювана та воднева енергетика-2018», 

присвячену 100-річчю заснування НАН України, 120-річчю заснування «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського». Робота конференції відбувалася у двох секціях: наукової - з участю провідних і 

молодих вчених України, а також у межах молодіжної секції, де учасники-школярі 

представили свої проекти і макети експериментальних установок у дії. Участь у конференції 

взяли відомі вчені академік НАНУ Юрій Солонін, член-кореспондент НАНУ Степан Кудря, з 

вітальним словом на молодіжній секції виступив президент Української Водневої Ради 

Олександр Рєпкін. Молоді науковці і гості конференції ознайомилися з історією університету, 

відвідали музей. 

– Міжнародна конференція з відновлюваної енергетики // Київський політехнік.  − 

2018. − № 27. −4 жовтня − С. 1, 3. Традиційну ХІХ конференцію «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті», що відбулася 26-28 вересня 2018 року,  привітали перший 

проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАНУ Юрій Якименко, директор Інституту 

електродинаміки НАНУ, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики 

НАНУ Олександр Кириленко, радник міністра освіти і науки України Віктор Шовкалюк, 

директор Представництва Польської академії наук у м. Києві Генрік Собчук, голова правління 

Громадської спілки «Українська воднева рада» Олександр Рєпкін, голова Держагентства з 

енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук. У конференції взяли участь 

науковці зі США, Німеччини, Казахстану, Китайської Народної Республіки, а також 

представники наукових установ НАН України, університетів, центральних і місцевих органів 

державної влади, бізнесу. Окремим заходом у межах конференції стала виставка-презентація 

інноваційної продукції вітчизняних виробників для енергетичної галузі. Згідно з програмою, 

працювала також молодіжна секція конференції, де представили свої проекти аспіранти, 

студенти і  школярі – члени Малої академії наук. 

 



2. Розміщення повідомлення в електронних ресурсах ЗМІ: 

Енергія відновлення. У м. Києві відбулося засідання молодіжної секції науково-

практичної конференції з відновлюваної і водневої енергетики [Електронний ресурс] : Мала 

академія наук України. − 23 травня 2018. – Режим доступу : 

http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/b75a8ae7101f5b5a1b2718548dada3a6 

У НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 18 травня 2018 року відбулося засідання 

молодіжної секції конференції «Відновлювана та воднева енергетика-2018», присвяченої 100-

річчю заснування НАН України, 120-річчю заснування «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Для понад 

70 учасників засідання було представлено усні й стендові доповіді 26 молодих дослідників із 

десяти областей України. Найчисленніші делегації Малої академії наук приїхали з Київської 

й Луганської областей. Доповіді МАНівців стосувалися сонячної, вітрової, водневої, 

геотермальної й гідроенергетики, енергії біомаси, енергоефективності й енергії довкілля 

(теплові насоси). 
 


