
     План роботи  

відділення «Енергетика та ресурсозбереження» 

Академії наук вищої освіти України на 2016 рік 

 

1.Академік – секретар Відділення  Говоров Пилип Парамонович 

Ювіляри Відділення у поточному році: Данилюк О.В. (60); Журахівський А.В. 

(75), Лежнюк П.Д. (70), Мазуренко А.С. (70), Переверзєв А.В. (70), Терьошин В.М. 

(75),  Артюх С.Ф. (80). 

Почесні звання, нагороди та відзнаки що передбачаються отримати 

академіками в поточному році:  Переверзєв А.В. (нагорода за заслуги в науці і 

освіті України), Кожушко Г.М. (нагорода Івана Пулюя), Данилюк О.В. (нагорода 

за заслуги в науці і освіті України), Лежнюк П.Д. (нагорода за заслуги в науці і 

освіті України), Александров Є.Є. (нагорода за заслуги в науці і освіті України), 

Артюх С.Ф. (нагорода за заслуги в науці і освіті України), Терьошин В.М. 

(медаль І. Пулюя). 

1. Скільки передбачається провести засідань бюро та зборів Відділення - 4  

2. Наукові теми, що плануються виконати – біля 40, серед них: «Розробка 

методів та технічних засобів комплексного розв’язаного електропостачання 

споживачів міст» (2015 -2016 р.р, керівник – Говоров П.П.),  

3. Передбачається участь у створенні нових дисциплін – 10, серед них: 

«Стандартизація і сертифікація в електроенергетиці та світлотехніці» (Говоров 

П.П.); Програма зі спеціальності 7.090601 «Електричні станції як другої освіти 

на базі іншої вищої технічної освіти» (Лежнюк П.Д.); Програма зі 

спеціальності 7. 090602 «Електротехнічні системи електропостачання», як 

друга освіта на базі Габровського технічного університету (Говоров П.П.) 

тощо. 

 

4. Передбачається участь у заходах   

- конференцій, з’їздів, симпозіумів 112 

- з міжнародною участю 16 

- участь у конкурсах 25 

- участь у вчених спецрадах 40 

- участь в Радах ВАК або МОН 16 

- участь у інших організаційних заходах 36 

- підготовка до захисту  

- кандидатів 25 

- докторів 5 

5.  В поточному році академіками Відділення передбачається видати  

- підручників 16 

- навчальних посібників 24 

- монографій 8 

- методичних рекомендацій 42 

- отримати авторських свідоцтв,  патентів 16 

- ліцензії 1  

- статей, тез ( в т.ч. закордонні видання) 124 



6.  Друкування в наукових виданнях Академії Говоров П.П., Єфімов В.О. та 

інші академіки 

7.  Обов’язки академіків в системі АН ВО України  
Говоров П.П. – віце-президент, голова секції технічних наук, голова Харківського 

обласного відділення, заступник керівника Східного наукового центру; академік –

секретар Відділення енергетики та ресурсозбереження, директор інституту 

проблем контролю та управління в електроенергетиці, голова редакційної ради 

журналу «Світло-люкс», голова редакційної колегії журналу «Науковий вісник» 

АН ВОУ серії «Енергетика та ресурсозбереження», головний редактор журналу 

«Світлотехніка та електроенергетика»; Сокол Є.І. - керівник Східного наукового 

центру; Рябченко І.М. – Учений секретар Східного наукового центру, заст. голови 

Харківського регіонального відділення; Максимов М.В. - заступник керівника 

Південного наукового центру; Жежеленко І.В. – директор інституту 

енергозбереження; Король О.В. – секретар відділення енергетики та 

ресурсозбереження, Єфімов О.В. – керівник сектору «Теплоенергетика», заст. 

голови відділення енергетики та ресурсозбереження. 

8. Зв’язки академіків Відділення з зарубіжними академіями.  

Академік Єфімов О.В. - керівник сектору  «Теплоенергетика» АН ВОУ з 

представниками інституту проточних машин ПАН (Польща), академік Говоров 

П.П. – голова секції технічних наук, академік –секретар Відділення енергетики та 

ресурсозбереження АН ВОУ з представниками Лодзінськї, Габровської, Чеської, 

Сербської та Варшавської, Болгарської Політехніки, фізико-технічним інститутом 

(Німеччина), Міжнародною Комісією з освітлення (Австрія, м. Відень) тощо.  

 

Додатково: 

1. Організація авторських колективів з видання підручників:  

 - зі світлотехніки – Говоров П.П., Кожушко Г.М.; 

 - з електроенергетики – Говоров П.П., Артюх С.Ф., Варецький Ю.О., Данилюк О.В., 

Жежеленко І.В., Зорін В.В., Курінний Е.Г., Шелепов І.Г.; 

 - з теплоенергетики – Говоров П.П.,  Шелепов І.Г., Єфімов О.В., Мазуренко А.С. 

2. Підвищення престижу АН ВО України шляхом розв’язання проблем Вищої освіти 

України таких, що не під силу іншим школам: 

- розвиток Вищої освіти України в рамках Болонського Процесу; 

- розробка програми розвитку енергетичного потенціалу України на 2016р. і 

на перспективу до 2020р.; 

- розробка комплексної програми з енергозбереження в Україні; 

- участь у роботі Міжнародного комітету з освітлення; 

- участь у роботі Міжнародної електротехнічної комісії; 

- участь в акредитації енергетичних спеціальностей МОНУ; 

- участь в роботі ДАК МОНУ з питань науки; 

- участь в сертифікації світлотехнічної продукції. 

3. Пропаганда досягнень членів і академіків відділення: 

 публікації у газетах – 6, 

 виступи на телебаченні – 8. 

4. Робота з молодими вченими і створення благодійних фондів для їх відзнаки: 



 - делегування до роботи у Раді Молодих Вчених – 3 особи. 

 - закордонні відрядження – 8 осіб.  

5. Участь академіків відділення АН ВОУ в програмах на Харківському 

телебаченні – 3. 

 

 

 

 

                Голова відділення                                                         П.П. Говоров 


