
СЕКЦІЇ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Сокол Є. , чл. -кор. НАНУкраїни

Почесний голова

Кириленко О. , академік НАНУкраїни

Заст. голови

Якименко Ю. , академік НАНУкраїни

Жаркін А. , чл. -кор. НАНУкраїни

Аврунін О. , проф. (UA)

Антонов А. , проф. (UA)

Буткевич А. , проф. (UA)

Вінніков Д. , проф. (EE)

Галкін І. проф. (LV)

Говоров П. , проф. (UA)

Денисюк С. , проф. (UA)

Долбня В. , проф. (UA)

Жемеров Г. , проф. (UA)

Жуйков В. , проф. (UA)

Кіпенський А. , проф. (UA)

Клітта М. , проф. (D)

Кузнєцов В. , чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Ліндеманн А. , проф. (D)

Липківський К. , проф. (UA)

Михальський В. чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Новський В. , с.н.с. , д.т.н. (UA)

Павлов В. , с.н.с. , д.т.н. (UA)

Павлов Г. , проф. (UA)

Півняк Г. , академік НАНУкраїни (UA)

Рєзцов В. , чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Розов В. , чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Сегеда М. , проф. (UA)

Сиченко В. , проф. (UA)

Стахів П. , проф. (UA)

Стжелецькі Р. , проф. (PL)

Тимофєєв В. , проф. (UA)

Томашевський Р. , проф. (UA)

Шидловська Н. , чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Щерба А. , чл. -кор. НАНУкраїни (UA)

Юрченко О. , проф. (UA)

УМОВИ УЧАСТІ

українська, англійська, російська

Ямненко Ю. , проф. (UA)

Яндульський А. , проф. (UA)

Deniz YILDIRIM, проф. (TUR)

Murat YILMAZ, проф. (TUR)

Вчені секретарі

Городжа Л. (UA), Шишкін М. (UA)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

15.05.2019  Закінчення реєстрації заявок
на участь.
15.06.2019  Закінчення прийому мате
ріалів до публікації і заявок за Грантами.
30.06.2019  Повідомлення про прийняття
статей до публікації.
30.07.2019  Закінчення прийому оплати

1. Силова електроніка та
енергоефективна
електроенергетика
- Smart Grid, системи FACTS,
HVDC, розподілені
електроенергетичні системи;
- моделювання та аналіз енерго-
ефективних електричних мереж і
перетворювальних систем;
- схемні рішення
напівпровідникових
перетворювачів енергії.
2. Системи керування і
контролю перетворювачами
електроенергії
- методи та засоби керування;
- аналіз, синтез, моделювання та
оптимізація систем керування і
контролю;
- мікропроцесорні системи та
алгоритми керування;
- інформаційні та керуючі
системи в медичній техниці.
3. Прилади і пристрої силової
електроніки
- елементна база і матеріали
силової електроніки;
- накопичувачі електричної
енергії;
- мікро- та наноелектроніка.
4. Електромагнітна сумісність
та якість електроенергії
- загальні принципи ЕМС;
- вимірювання в силових колах;
- активні фільтри;
- використання нових схемних
рішень, елементів і матеріалів
для поліпшення ЕМС.

Крім того, в рамках конференції
буде проводитися:

• Круглий стіл щодо питань
підготовки спеціалістів з
електроніки та електроенер-
гетики у вищих навчальних
закладах.

Якщо Ви бажаєте взяти участь у роботі
конференції, просимо до 15.05.2019 р.:

1. Зарееєструватися на сайті
конференції:

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/peee/

Приймається не більше ДВОХ публікацій
від одного автора

2. Після підтвердження реєстрації до
15.06.2019 надіслати до Оргкомітету
конференції статті за адресою
peee.conf@gmail.com в MS Word форматі.

Рішення про включення доповіді до
програми МНТК СЕЕ’2019 приймає
Оргкомітет, про що Ви будете повідомлені
Інформаційним листом до 30.06.2019.

mailto:peee.conf@gmail.com
http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/peee/
http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/peee/


Після включення доповіді до програми
конференції Вам необхідно до 30.07.2019
перерахувати оргвнесок* у розмірі:

для громадян України - 2000 Грн;
для іноземних громадян - 90 Євро.

У разі публікації другої статті вказана сума
повинна бути збільшена на 500 Грн. (25
Євро**). Перевищення максимального
обсягу статті сплачується з розрахунку 100
Грн/арк. (5 Євро/арк.**).

Заявки щодо Грантів молодим вченим,
аспірантам та студентам для участі у
конференції розглядаються Оркомітетом до
30.05.2019 р.

Інформація та Положення про Гранти
розміщені на сайті конференції.

* витрати на видання праць
конференції, інформаційних матеріалів,
транспортне, поштове та
організаційно-технічне забезпечення,
дружні вечері
** для іноземних громадян

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ Національна Академія наук України
Міністерство освіти і науки України

Відділення фізико-технічних проблем
енергетики НАН України

Інститут електродинаміки НАН України
Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”
Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

XХV Міжнародна
науково–технічна конференція

Україна, Харків, 2019

E-mail: peee.conf@gmail.com
Адреса для відправлення матеріалів:
Оргкомітет МНТК СЕЕ’2019,
Кафедра ПБМЕ, НТУ «ХПІ»
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна
Довідки за телефонами: +380577076044,
факс: +380577076312

Силова електроніка
та енергоефективність
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ПУБЛІКАЦІЯ
Матеріали конференції будуть опубліковані
у журналі «Вісник Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», серія «Нові
рішення в сучасних технологіях», що
включений до «Переліку наукових фахових
видань» України, в обсязі до 5 аркушів
формату А4 та на електронному носії.
З вимогами щодо оформлення праць
конференції можна ознайомитися на сайті
журналу:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/uk/

Роботи будуть опубліковані лише за умов
особистої участі авторів в конференції.

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від
вимог, до розгляду не прийматимуться

ОПЛАТА УЧАСТІ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

9-13 вересня 2019 р.
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