
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 
НАКАЗ № 1-169 

м. Київ        «02»___червня___20 14 р. 

 

Про проведення в НТУУ «КПІ» 

семінару «Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України» 

 

При впровадженні заходів за Програмою з енергоефективності НТУУ 

«КПІ» необхідно забезпечити використання сучасного енергоефективного 

обладнання, створеного за останніми науковими розробками. З цією метою на 

базі НТУУ «КПІ» доцільно провести семінар «Впровадження світлодіодного 

освітлення у ВНЗ України» за участі Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова та ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», а також інших установ та 

організацій, які зацікавлені у пошуках шляхів підвищення енергоефективності.  

На забезпечення проведення заходу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити локальний організаційний комітет (Додаток 1), доручивши 

йому вирішення всіх питань, пов’язаних із підготовкою та проведенням 

семінару «Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України» 12 червня 

2014 року.  

2. Затвердити програму заходу (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора 

М.Ю.Ільченка. 

 

 

 

Ректор         М.З. Згуровський 
 

 

 

 

Проект наказу вносить:   



Проректор з наукової роботи  

___________М.Ю. Ільченко 

 

 

 

Погоджено: 

Проректор  П.В.Ковальов 

Головний енергоменеджер О.М. Шевченко 

Начальник юридичного управління  А.М. Бежевець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Надруковано в 1 примірнику  

На 3 аркушах  

Друкувала – Пєтушкова К.О.  

тел. 454-96-59  

Розрахунок розсилки:  

Електронна копія:  
1. На розмноження (ТЕФ, ІЕЕ, ФЕА, 

ФЕЛ, НДІ «Телекомункацій»);  

2. Веб-сайт  



 Додаток 1 до наказу №  1-169   

від « 02» червня 2014р.  
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ   

локального організаційного комітету проведення  в НТУУ «КПІ» семінару 

"Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України " 
 

     

Голова локального організаційного комітету: 

М.Ю.ІЛЬЧЕНКО – Проректор з наукової роботи 

   

   Члени локального організаційного комітету: 

П. В. Ковальов  Проректор з адміністративно-господарської роботи  

В.А. Барбаш – Заступник проректора з наукової роботи 

В.В. Лазаренко – Керівник відділу технічних засобів навчання 

Л.М. Шикалова – Керівник відділу міжнародних зв’язків та прокольного 

супроводу 

О. М. Шевченко – Головний енергоменеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 

Семінар «Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ 

України» 
НТУУ «КПІ», корпус №6, Зала засідань адміністративної ради, 12 червня 2014р. 

Час Подія Доповідачі 
9:30-10:00 Реєстрація учасників  

10:00-10:05 Привітання учасників 
Михайло Юхимович Ільченко, проректор 
НТУУ «КПІ» з наукової роботи 

10:05-10:20 Світлодіодне освітлення. Проблеми і рішення 

Віктор Михайлович Сорокін, керівник 
державної програми «Розробка і 
впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та 
освітлювальних систем на їх основі» 

10:20-10:30 

Можливості з проведення випробувань 

зразків світлотехнічної продукції у 

«Центрі випробувань та діагностики 

напівпровідникових джерел світла та 
освітлювальних систем на їх основі» 

Андрій Володимирович Рибалочка, с.н.с., 
завідувач лабораторії «Центр випробувань і 
діагностики напівпровідникових джерел 
світла та освітлювальних систем на їх 
основі» Інституту напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова 

10:30-10:40 

Результати впровадження державної 
програми «Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел 
світла та освітлювальних систем на їх 
основі» в НТУУ «КПІ» 

Олена Миколаївна Шевченко, головний 
енергоменеджер          НТУУ « КПІ» 

10:40-10:50 
Медичні дослідження впливу свтлодіодного 
освітлення на організм людини 

Віолета Генріхівна Мартиросова, с.н.с. 
Інститут медицини праці АМН України  

10:50-11:00 
 

Доповідь-презентація ТОВ «ОСП Корпорація 

Ватра» - професійний розробник, виробник 

світлотехнічного обладнання для різних зон 

застосування 

Ярослав Юрійович Вовк, заступник 

генерального директора з НТР ТОВ «ОСП 

Корпорація Ватра» 

Сергій Олексійович Маценко, головний 

менеджер з маркетингу ТОВ «ОСП 

Корпорація Ватра» 

11:00-11:20 

Демонстрація світлодіодних світильників 
створених ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» в 
рамках виконання державної програми 
«Розробка і впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та 
освітлювальних систем на їх основі» 

Степан Васильович Пилипчик, головний 

конструктор ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» 

11:20-11:30 Перерва на каву  

11:30-11:40 

Використання наукових розробок НТУУ 
«КПІ» для вдосконалення конструкцій 
світлодіодної техніки з можливістю їх 
тиражування.  

Олег Федорович Крилач, НДІ 
«Телекомунікацій» 

11:40-11:50 Теплові труби у світлодіодній техніці 
Юрій Єгорович Ніколаєнко, заступник 
декана ТЕФ з наукової роботи 

11:50-12:00 Новий підхід до освітлення з фотомодулями 
Юрій Петрович Фаворський, старший 
викладач кафедри ВДЕ ФЕА 

12:00-12:20 Обговорення  

12:20-13:00 
Екскурсія приміщеннями НТУУ «КПІ», де 
були встановлені світлодіодні світильники 

 

 

 
 

Додаток 2 


