
 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
V Міжнародної науково-технічної конфе-
ренції «Енергоефективність та енергетична 
безпека електроенергетичних систем», яка 
відбудеться 9-12 листопада 2021 р. в На-
ціональному технічному університеті «Ха-
рківський політехнічний інститут». 

 
Метою конференції є безпосереднє 

спілкування науковців та представників 
виробництва, обговорення проблем су-
часних технологій передачі електричної 
енергії, застосування сучасного високо-
вольтного енергетичного обладнання, 
передових методів та засобів діагностики 
стану обладнання електроенергетичних 
систем, засобів підвищення енергоефек-
тивності та енергетичної безпеки елект-
роенергетичних систем. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
• енергоефективність електроенергетич-
них систем; 
• енергетична безпека електроенергетич-
них систем; 
• сучасні технології передачі електричної 
енергії; 
• сучасне високовольтне енергетичне об-
ладнання; 
• діагностика стану обладнання електро-
енергетичних систем. 
 

Робочі мови конференції: 
Українська, англійська. 

 

Науковий комітет конференції: 
Марченко Андрій Петрович – проректор НТУ 
«ХПІ» з наукової роботи, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, академік АН 
вищої школи України, д.т.н., проф., Україна; 
Томашевський Роман Сергійович – д.т.н., 
с.н.с., директор навчально-наукового інституту 
енергетики, електроніки та електромеханіки 
НТУ «ХПІ», проф. кафедри промислової і біо-
медичної електроніки, Україна; 
Морва Джордж – д.т.н., проф., проф. електро-
технічного факультету університету Обуда, 
Будапешт, Угорщина; 
Колкун Міхал – д.т.н., проф., завідувач кафе-
дри електроенергетики, факультет електротех-
ніки та інформатики Технологічного універси-
тету у Кошицях, Кошице, Словаччина; 
Шевченко Сергій Юрійович – д.т.н., проф., 
завідувач кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна; 
Лазуренко Олександр Павлович – к.т.н., доц., 
проф. НТУ «ХПІ», завідувач кафедри електрич-
них станцій НТУ «ХПІ», Україна; 
Кєссаєв Олександр Геннадійович – к.т.н., 
завідувач кафедри електроізоляційної та кабе-
льної техніки НТУ «ХПІ», Україна; 
Гриб Олег Герасимович – д.т.н, проф., проф. 
кафедри автоматизації та кібербезпеки енерго-
систем НТУ «ХПІ», Україна; 
Безпрозванних Ганна Вікторівна – 
д.т.н., проф., проф. кафедри електроізоляційної 
та кабельної техніки НТУ «ХПІ», Україна; 
Черкашина Вероніка Вікторівна – д.т.н., доц., 
проф. кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна; 
Довгалюк Оксана Миколаївна – к.т.н., доц., 
проф. кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна; 

Шутенко Олег Володимирович – к.т.н., доц., 
доцент кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна; 
Мірошник Олександр Олександрович – 
д.т.н., проф., завідувач кафедри енергопоста-
чання та енергетичного менеджменту ДБТУ, 
Україна; 
Золотарьов Володимир Михайлович – д.т.н., 
проф., генеральний директор ПАТ «Завод «Пів-
денкабель», Україна; 
Антонець Юрій Опанасович – к.т.н., техніч-
ний директор ПАТ «Завод «Південкабель», 
Україна; 
Ганус Олексій Іванович – к.т.н., доц., техніч-
ний директор АТ «Харківобленерго», Україна; 
Старков Костянтин Олександрович – к.т.н., 
доц., заступник начальника виробничо-технічного 
управління АТ «Харківобленерго», Україна. 
 

Організаційний комітет конференції: 
Данильченко Дмитро Олексійович – к.т.н., 
доц., доцент кафедри передачі електричної 
енергії НТУ «ХПІ», Україна; 
Дривецький Станіслав Ігорович – к.т.н., 
асистент кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна; 
Федосеєнко Олена Миколаївна – к.т.н., до-
цент кафедри передачі електричної енергії 
НТУ «ХПІ», Україна;  
Яковенко Іван Сергійович – аспірант кафе-
дри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ», 
Україна; 
Кулик Олексій Сергійович – аспірант кафе-
дри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ», 
Україна; 
Пономаренко Сергій Григорович – аспірант 
кафедри передачі електричної енергії НТУ 
«ХПІ», Україна. 
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