
РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ У 2021 РОЦІ 

 
 

1. Розміщення коментаря в електронних ресурсах ЗМІ: 

- Розвиток «зеленої енергетики» вже не зупинити. Київський політехнік. 2021. № 22 

(3356). 03 червня 2021 р. С. 2-3. URL: https://kpi.ua/files/2021-kp22.pdf 

Організаторами ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Відновлювана енергетики та енергоефективність у ХХІ столітті» є Інститут відновлюваної 

енергетики, КПІ ім. Ігоря Сікорського, МАН України та інші громадські й державні 

організації. У конференції взяли участь понад 250 науковців і юних дослідників з МАН, з 

доповідями виступили науковці з Норвегії, Німеччини, Польщі, Узбекистану й України. 

Тематика доповідей вирізнялася широким розмаїттям. Впровадження технологій ВДЕ 

сприяє  поліпшенню стану довкілля й підвищенню енергоефективності. Окрему секцію 

було присвячено розвитку водневої енергетики. В Україні частка ВДЕ у виробництві 

електроенергії становить 9,2 % у 2020 р. і зростатиме до 13,1 % в 2025 р. Проблеми й 

перспективи розвитку відновлюваної енергетики нині набувають особливої актуальності, 

адже використання ВДЕ зростає щорічно в багатьох провідних країнах світу. Збірник тез 

опубліковано на сайтах КПІ ім. Ігоря Сікорського й ІВЕ НАН України. 

- Про наймолодших учасників конференції з відновлюваної енергетики та їхні 

доповіді. Київський політехнік. 2021. № 22 (3356). 03 червня 2021 р. С. 3. URL: 

https://kpi.ua/files/2021-kp22.pdf 

Відбулося 5-те засідання Молодіжної секції учасників МАН  у рамках ХХІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Відновлювана енергетики та 

енергоефективність у ХХІ столітті». Понад 40 школярів із Закарпатської, Донецької, 

Полтавської, Луганської, Одеської. Дніпропетровської, Хмельницької та Київської 

областей і міста Києва представили результати своїх теоретичних і практичних досліджень. 

Учасників нагороджено сертифікатами й подяками за участь у заході, особливу вдячність 

висловлено викладачам наставникам. 

2. Онлайн-інтерв’ю, за участю директора інституту, чл.-кор. НАН України 

Кудрі С.О.  Прямий ефір групи «Біометан и біоводень України», цикл «Енергетика 

https://kpi.ua/files/2021-kp22.pdf
https://kpi.ua/files/2021-kp22.pdf


відновлюваних газів в Україні», ведучий Юрій Епштейн, директор «Аккорд ЛТД», 17 

лютого 2021 р.,                                

URL:    https://www.facebook.com/yuriy.epshtein/videos/2280615078748782 

3.  Інтерв'ю на сайті BBC NEWS Україна, за участю завідувача відділу метрології 

Бенменні М., 03 жовтня 2021 р.,  тема обговорення «Зелений водень для України та світу: 

стратегічна перспектива чи новий великий пшик». URL:   

https://www.bbc.com/ukrainian/features-58722468 

Використання викопних видів палива забруднює атмосферу. Щоб зупинити 

потепління, треба до 2030 р. щонайменше припинити 80 %  їх використання, чому 

сприятиме розвиток водневої енергетики. Водень також можна використовувати і як засіб 

накопичення зайвої електроенергії з ВДЕ, коли її виробництво перевищує попит, тобто як 

акумулятор для використання накопиченої енергії в зимовий час. 

4.  Факти ICTV, новини України, за участю директора інституту, чл.-кор. НАН 

України Кудрі С.О. , тема обговорення «За водневими авто майбутнє! Чому вони найкращі 

та чи стануть популярними в Україні». URL:   

https://www.youtube.com/watch?v=muYpe28fBm4 

5. Пост на сторінці в Фейсбуці «Української водневої ради», 12 січня 2021 р.,                   

URL:   https://www.facebook.com/UkrainianHydrogenCouncil/posts/412633756745026 

 «Українська воднева рада» та Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

продовжують плідну співпрацю у напрямку розвитку зеленої водневої енергетики як 

невід’ємної частини у виробництві та постачанні альтернативних джерел енергії. 

Інформовано про робочу зустріч, під час якої підбито підсумки спільної роботи у 

минулому році та окреслено подальші кроки і перспективи співпраці з розвитку водневої 

енергетики у 2021 році. На зустрічі були присутні Віце-президентка «Української водневої 

ради» з питань міжнародного співробітництва Поліна Казакевич і співробітники  Інституту 

відновлюваної енергетики НАН України: директор чл.-кор. НАН Україи Кудря С. О.,          

чл.-кор. НАН України Рєзцов В. Ф., д-р техн. наук Кузнєцов М. П., канд. техн. 

наук Мороз А. В., Зощенко С. А.                          

6. Пост на сторінках в Фейсбуці щодо проведення Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції «Відновлювана енергетики та енергоефективність у ХХІ 

столітті» 19-20 травня 2022 р.: 

- групи «Економіка відновлюваної енергетики» 

 URL: https://www.facebook.com/groups/386066848452926  

- групи  «Воднева економіка» 

URL:  https://www.facebook.com/groups/1033184070360075. 
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7. Висвітлення наукових досягнень на вебсайті ІВЕ НАН  України, а також  

представлено у чотирьох збірних каталогах виставок: 

- X – конференції та виставці сонячної енергетики Центральної та Східної Європи, 

CISOLAR 2021; 

-  ХІІІ Міжнародній виставці комплексного забезпечення лабораторій 

«LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH»;  

- ХХV міжнародної виставки «Енергетика, електротехніка та енергоефективність 

«Elcom Ukraine 2021»;  

- ХІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергетика в промисловості»; ХІV 

Міжнародної спеціалізованої виставки відновлюваної енергетики, екології, 

енергоефективності «EcoEnergy Expo 2021», ІV Міжнародної спеціалізованої виставки 

«ELECTRO SNSTALL 2021». 
 


