
  
 

JĘZYK KONFERENCJI 
 

Oficjalne języki konferencji: ukraiński, polski, 

angielski. 
 

ODCZYTY I PUBLIKACJE 
 

Uczestnicy mają możliwość przedstawić 

plenarne, ustne i stoiska odczyty.  

Uczestnicy konferencji mają możliwość 

opublikowania streszczeń w materiałach konferencji 

oraz artykułów w monografii. 

 

REGUŁY AUTORSKIE 
 

Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch 

stron formatu A4. Formatowanie streszczeń: 

marginesy: lewy, górny, dolny - 2,5 сm; prawy - 1,5 

сm. Odstęp - 1,3. akapit - 1,25 сm. Styl - 12 Times 

New Roman.  

Artykuły w monografii naukowej nie powinny 

przekraczać dziesięciu stron formatu A4 (język 

angielski). Formatowanie: marginesy: lewy – 3 сm., 

górny – 2 сm., dolny - 2 сm., prawy - 1,5 сm. Odstęp 

- 1,3. akapit - 1,25 сm. Styl - 14 Times New Roman. 

Streszczenia і artykuły należy wysłać na pocztę 

elektroniczną: ukrpoldialogs@ukr.net. 

 

Wymagania edytorskie do artykułów i 

streszczeń i ich przykłady zamieszczone są na 

stronie internetowej: 

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua. 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
 

Poliszczuk Oleg - Przewodniczący 

E-mail:   opolishchuk71@gmail.com 

Тел. kom.: +380987928210 

Drapak Grzegorz 

Mashovets Natalia 

Shałapko Marina 

Sorokatyj Rusłan 
 

Slaszczuk Wiktor – sekretarz naukowy 

Slaszczuk Oleksandr – sektarz naukowy 

E-mail: ukrpoldialogs@ukr.net 
 

Celem konferencji jest integracja i wzmocnienie  

szeroko idącej współpracy pomiędzy środowiskiem 

naukowo - badawczych oraz biznesowych w celu 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnych 

dziedzinach, omówienie programów badań 

naukowych  Unii Europejskiej HORYZONT - 2020, 

pomoc studentom i profesorom, wykładowcom w celu 

ich mobilności w ramach programu ERASMUS+, 

również zwiększenie intensywności działań we 

współpracy kół  młodych  naukowców, którzy 

angażują się we współpracy naukowo-badawczej oraz 

wdrożeń innowacyjnych między poszczególnymi 

państwami. 

W czasie trwania konferencji, 19 

października 2017r., odbędzie się Międzynarodowe 

Forum Ekoenergetyczne «Efektywność 

energetyczna i Energetyka OZE - rozwój i 

zagrożenia w Europie i na Ukrainie» przy wsparcia 

Ministerstwa Energii Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

partnerów PAS «Chmielnickobłenergo», «Ukraińskie 

Stowarzyszenie Pomp Ciepła i Magazynowania 

Energii (USPTiME)», «Polskie Stowarzyszenie 

Pomp Ciepła (PSPC)». Moderatorzy forum: Katedra 

Maszyn i Aparatów Chmielnickiego Narodowego 

Uniwersytetu (Ukraina); Wydział Inżynierii 

Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy (Polska). W ramach 

Forum odbędzie się prezentacja firm z Polski i 

Ukrainy oraz ich innowacyjnych energetycznych 

technologii i urządzeń. Organizatorem mini - 

targów jest USPTiME oraz PSPC. 
Również zostanie zainicjowane forum okrągłego 

stołu na temat: «Ukraina i Polska: historia, 

osiągnięcia oraz perspektywy współpracy». 

Moderatorzy okrągłego stołu: Katedra Informacji 

Międzynarodowej i Krajoznawstwa Chmielnickiego 

Narodowego Uniwersytetu (Ukraina); Instytut Historii i 

Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

(Polska).  

W wyniku współpracy komitetów naukowych 

konferencji «VII Ukraiński - Polskie Dialogi 

Naukowe» zostanie wydana monografia oraz zbiór 

streszczeń. Wybrane artykuły zostaną opublikowane 

w fachowych czasopismach naukowych. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy 

Сhmielnicki Narodowy Uniwersytet (Ukraina) 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy (Polska) 
 

 
 

zapraszają Państwa do udziału 

 w Międzynarodowej Konferencji pt. 
 

«VII UKRAIŃSKO-POLSKIE  

DIALOGI NAUKOWE» 
 

poświęconej pamięci profesora  

Juria Shałapko,  
 

 
 

 

która odbędzie się 18 - 21 października 2017r. 

(Chmielnicki - Międzybóż). 
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Międzynarodowa Konferencja 
 

«VII UKRAIŃSKO-POLSKIE  

DIALOGI NAUKOWE», 
 

odbędzie się 18 - 21 października 2017r.  

w kompleksie «Raduga» (Ukraina, Golowczenci,  

www.raduga-hotel.com.ua). 
 

Temat konferencji: 
 

«WSPÓŁPRACA  

UKRAINA - UNIA EUROPEJSKA 

 STAN, PROBLEMY I PERSPEKTYWY» 
 

PROPOZYCJE 

Zachęcamy firmy do udziału w konferencji, z 

możliwością własnej prezentacji.  

Chętni mogą zamieścić w materiałach 

konferencyjnych (materiały drukowane i strona 

internetowa) informacje promocyjne, logotyp swojej 

firmy lub uczelni oraz adres strony internetowej. 

Warunki zamieszczenia tych informacji na stronie 

Konferencji.  

 

KOSZT 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji pokrywa: 

wydanie monografii, streszczeń referatów, certyfikat, 

materiały konferencyjne; pobyt w hotelu (od 18 do 21 

października); wyżywienie (śniadania i obiady, 

kolacja); wycieczkę. Ostateczny koszt uczestnictwa w 

konferencji będzie podany w późniejszym 

komunikacie. 
 

ADRES 

Chmielnicki Narodowy Uniwersytet,  

ul. Instytutska, 11, m. Chmielnicki, 29016, Ukraina 

Теl.: +38 0382 72-80-76  

Faks: +38 0382 67-42-65 

Теl. kom.: +380987928210 
 

 

STRONA INTERNETOWA  

KONFERENCJI 
 

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (PL) 

Bydgoska Szkoła Wyższa (PL) 

Chmielnicki Association SWBM (UA) 

Chmielnicki Humanistyczne i Pedagogiczne Academy (UA) 

Fundacja «Іnstytut Wywiadu Gospodarczego» (PL) 

Fundacja «Lepsza Przyszłość» (PL)  

Fundacja «Na Rzecz Czystej Energii» (PL) 

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (PL) 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (PL)  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL) 

Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Wzornictwa (UA) 

Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (SE) 

Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy «KPI» (UA) 

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Chersonie (UA) 

NEXUM Consulting Finansowo - Energetyczny Sp. z o. o.  (PL) 

PAS «Chmielnickobłenergo» (UA) 

Państwowy historyczno-kulturalny rezerwat «Mezhybizh» (UA) 

Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Witebsku (BY) 

Politechnika Białostocka (PL) 

Politechnika Krakowska (PL) 

Politechnika Lubelska (PL) 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PL) 

Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PL) 

Technologiczny Uniwersytet w Kowno (LT) 

Sopocka Szkoła Wyższa z Sopotu (PL)  

«ЕkoAlt» Sp. z o. o.  (UA) 

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód (PL) 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

(oddział w Bydgoszczy) (PL) 

Ukraińskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła i Magazyn. Energii (UA) 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (PL) 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL) 

Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego (MK) 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (PL) 

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej (PL) 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (PL) 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (PL) 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (PL) 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL) 

Žilinskej Uniwersytet w Žiline (SK) 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 
 

OPTRK «Podole centrum» 

PP «DTA» 33 kanał 

Media korporacja «Е» 

IP «Mariczka NEWS» 

 

 

PATRONAT HONOROWY 

 
 

KONSUL GENERALNY  

Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy 

TOMASZ OLEJNICZAK 

  

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Obwodowej Obwodu 

 Chmielnickiego 

MYCHAJŁO ZAGORODNIJ 

 
 

MARSZAŁEK 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

PIOTR CAŁBECKI 
 

 

PRZEWODNICZĄCY  

Państwowej agencji z efektywności i 

ubezpieczenia energetycznego Ukrainy 

SERGIJ SAWCZUK 

 

 

REKTOR 

Chmielniсkiego Narodowego 

Uniwersytetu  

prof. МYKOLA SKYBA 

 
 

REKTOR 

Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy 

prof. TOMASZ TOPOLIŃSKI 

 
 

REKTOR 

Politechniki Lubelskiej 

prof. PIOTR KACEJKO  
 

REKTOR  

Politechniki Śląskiej 

prof. ARKADIUSZ MĘŻYK 

  

WÓJT GMINY 

Miedziana Góra 

ZDZISŁAW WRZAŁKA  
 

DYREKTOR 

PSA «Chmielnickoblenergo» 

OLEG KOZACZUK      
 

 

                     

http://www.raduga-hotel.com.ua/
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МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Офіційні мови конференції: українська, 

польська, англійська. 
 

ДОПОВІДІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Учасники мають можливість представити 

пленарні, усні та стендові доповіді.  

Учасники конференції мають можливість 

опублікувати тези у збірнику матеріалів конфере-

нції та статті у колективній монографії. 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 
 

Тези доповідей необхідно надсилати на елек-

трону скриньку: ukrpoldialogs@ukr.net. 

Тези не повинні перевищувати двох сторінок 

формату A4. Відступи від країв: лівий, верхній, 

нижній - 2,5 см; правий - 1,5 см. Інтервал між 

рядками - 1,3. Абзац – відступ 1,25 см. 

Кегель(розмір) шрифту - 12 Times New Roman. 

Статті в колективній монографії не повинні 

перевищувати десяти сторінок формату A4 (мова 

англійська). Відступи від країв: лівий – 3 см., 

верхній – 2 см., нижній - 2 см., правий - 1,5 см. 

Інтервал між рядками - 1,3. Абзац – відступ 1,25 

см. Кегель (розмір) шрифту - 14 Times New 

Roman. 

Редакційні вимоги до статей та тез і їх 

приклади розміщені на інтернет сторінці:  

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Поліщук Олег - Голова 

E-mail:   opolishchuk71@gmail.com 

Тел. моб.: +380987928210 

Драпак Георгій 

Машовець Наталія 

Сорокатий Руслан 

Шалапко Марина 
 

Слащук Віктор – науковий секретар 

Слащук Олександр – науковий секретар 

E-mail: ukrpoldialogs@ukr.net 
 

 
 

Метою конференції є інтеграція і зміцнення 

широкомасштабного співробітництва між науко-

вим і бізнесовим середовищами з метою впрова-

дження інноваційних рішень в різних галузях, 

обговорення програм наукових досліджень Євро-

пейського Союзу ГОРИЗОНТ – 2020, допомога 

студентам і професорсько-викладацькому складу 

з метою їх мобільності у рамках програми 

ERASMUS+, збільшення інтенсивності дій в спів-

робітництві студентських наукових гуртків, які 

беруть участь у науково-дослідній співпраці та 

інноваційних впроваджень між окремими держа-

вами. 

Під час конференції, 19 жовтня 2017р., від-

будеться Міжнародний Еко - Енергетичний 

форум «Енергоефективність та відновлюваль-

на енергетика в Європі та Україні» за підтрим-

ки Міністерства енергії Польщі та партнерів ПАТ 

«Хмельницькобленерго», «Українського товарис-

тва теплових насосів та зберігання енергії 

(УТТНіЗЕ)», «Польського товариства теплових 

насосів (ПТТН)». Модератори форуму: кафедра 

машин і апаратів Хмельницького національного 

університету (Україна); відділ механічної інжене-

рії Природничо-Технологічного університету 

м.Бидгощ (Польща). В рамках даного форуму 

відбудеться презентація фірм з Польщі і України 

та їх інноваційних енергетичних технологій та 

обладнання. Організаторами міні ярмарки є    

УТТНіЗЕ та ПТТН. 

Також буде проведено круглий стіл на тему: 

«Україна та Польща: історія, досягнення та 

перспективи взаємодії». Модератори круглого 

столу: кафедра міжнародної інформації та країно-

знавства Хмельницького національного універси-

тету (Україна); інститут історії та архівознавства 

університету Миколая Коперніка в Торуні 

(Польща). 

За результатами роботи наукових комітетів 

конференції «VII Українсько - Польські наукові 

діалоги» будуть підготовлені колективна моног-

рафія та збірник тез доповідей. Окремі статті бу-

дуть рекомендовані до публікації у фахових нау-

кових виданнях. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Хмельницький національний  

університет (Україна) 

Університет Технологічно-Природничий  

в м.Бидгощ (Польща) 
 

 
 

запрошують колег до участі  

в Міжнародній конференції 
 

«VII УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ 

НАУКОВІ ДІАЛОГИ»,  
 

присвяченій пам’яті 

професора Юрія Шалапка,  
 

 
 

що проходитиме 18 – 21 жовтня 2017р. 

(Хмельницький – Меджибіж). 
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Міжнародна конференція 
 

«VII УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ  

НАУКОВІ ДІАЛОГИ», 
 

відбудеться 18 - 21 жовтня 2017р.  

на базі готельно-ресторанного комплексу  

«Радуга» (Україна, Головченці,  

www.raduga-hotel.com.ua). 
 

Тема конференції: 
 

«СПІВРОБІТНИЦТВО  

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

Пропонуємо фірмам взяти участь у конфе-

ренції з можливістю власної презентації. Ба-

жаючі можуть отримати інформаційні щити і 

розмістити свій логотип у матеріалах конфере-

нції та на інтернет сторінці конференції з від-

повідним посиланням на електронний ресурс 

фірми.  

ЗБІР 

Плата за участь у конференції включає: ви-

дання документів конференції (монографія, збір-

ник тез, сертифікат, матеріали конференції); 

проживання в готелі (з 18 по 21 жовтня); харчу-

вання (сніданки і обіди, вечері); екскурсія. Оста-

точна вартість участі у конференції буде повідо-

млена додатково.  
 

АДРЕСА 

Хмельницький національний університет,  

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, 

Україна  

Тел.: +38 0382 72-80-76  
Факс: +38 0382 67-42-65 

Тел. моб.: +380987928210 
 

ІНТЕРНЕТ СТОРІНКА  

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua 
 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ 
 

Білостоцька Політехніка (PL) 

Вища школа в Бидгощі (PL) 

Вища школа агробізнесу в Ломжі (PL) 

Вища школа безпеки в Познані (PL) 

Вища школа бізнесу в Домброві Гурничій (PL) 

Військова технічна академія в Варшаві (PL) 

Вітебський державний технол. університет (BY) 

Гірничо-металургійна академія в Кракові (PL) 

Державний історико-культурний заповідник 

«Межибіж» (UA) 

Західнопоморський технологічний університет в 

Щецині (PL) 

Інститут проточних машин ПАН в Гданську (PL) 

Інститут сертифікації емісії будівель (PL) 

Каунаський технологічний університет (LT) 

Київський національний університет 

технологій та дизайну (UA) 

Королівський технолог. інститут в Стокгольмі (SE) 

Краківська Політехніка (PL) 

Люблінська Політехніка (PL) 

Люблінський католицький університет (PL) 

Національний технічний університет 

України «КПІ» (UA) 

ПАТ «Хмельницькобленерго» (UA) 

Польське товариство теплових насосів (PL) 

Сопотська Вища школа (PL) 

Технологічний університет в Кельцах (PL) 

Товариство Інтеграція Європа – Схід (PL) 

ТОВ «ЕкоАльт» (UA) 

Товариство Польських механіків та техніків 

(відділення в м.Бидгощ) (PL) 

Університет Миколая Коперника в Торуні (PL) 

Університет м. Жиліна (SK) 

Університет мистецтв в Познані (PL) 

Університет Cвятих Кирила і Мефодія (MK) 

Українське товариство теплових насосів та 

зберігання енергії (UA) 

Факультет механічно- технологічний Сілезької  

політехніки в Глівіце (PL) 

Фінансово-енергетична консалтингова 

компанія NEXUM (PL) 

Фундація «Інститут економічної безпеки» (PL) 

Фундація «Краще майбутнє» (PL) 

Фундація «На користь чистої енергії» (PL) 

Херсонський націон. технічний університет (UA) 

Хмельницька асоціація ОСББ (UA) 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (UA) 
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ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ 

 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ 

Республіки Польща у Вінниці 

ТОМАШ ОЛЕЙНІЧАК 

 
 

ГОЛОВА 

Хмельницької обласної ради 

МИХАЙЛО ЗАГОРОДНИЙ 

 
 

МАРШАЛЕК 

Куявсько-Поморського воєводства 

ПЕТРО КАЛБЕЦКІ 
 

ГОЛОВА 

Державного агентства з енергоефек-

тивності та енергозбереження  

України 

СЕРГІЙ САВЧУК 

 

 

РЕКТОР 

Хмельницького національного  

університету 

проф. МИКОЛА СКИБА 

 
 

РЕКТОР 

Природничо-Технологічного  

університету 

проф. ТОМАШ ТОПОЛІНСЬКІ 

  

РЕКТОР 

Люблінської Політехніки 

проф. ПЕТРО КАЦЕЙКО 

  

РЕКТОР 

Сілезького технологічного  

університету в Глівіце 

проф. АРКАДІУШ МЕЖИК 

 
 

МЕР МІСТА 

Мєдзяна Гура 

ЗДІСЛАВ ВЖАЛКО 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПАТ «Хмельницькобленерго» 

ОЛЕГ КОЗАЧУК 
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LANGUAGE OF THE CONFERENCE 

 

Official languages of the conference: Ukrainian, 

Polish, English. 
 

REPORTS AND PUBLICATIONS 
 

Participants have the opportunity to present 

plenary, oral and poster presentations.  

Conference participants have the opportunity to 

publish abstracts in conference proceedings and 

articles in collective monographs. 
 

GUIDELINES FOR AUTHORS 
 

Abstracts must be sent via e-mail:  

ukrpoldialogs@ukr.net. 
The abstract should be informative and should 

not exceed 2 A4 pages. The indents from the edges: 

left, top, bottom - 2.5 cm; right –2 cm. Line spacing – 

1.3. Paragraph – indent is 1.25 cm. Font size - 14 

Times New Roman. 

Articles in collective monograph should not ex-

ceed 10 A4 pages (English language). The indents 

from the edges: left – 3 cm, top – 2 cm, bottom – 2 

cm, right – 2 cm. Line spacing – 1.3. Paragraph – 

indent is 1.25 cm. Font size – 14 Times New Roman. 

Requirements and examples of articles or 

abstracts available on the website: 

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua. 
 

 

Organizing Committee Chairman: 
Polishchuk Oleg 

E-mail:   opolishchuk71@gmail.com 

Cellphone: +380987928210 

 

Organizing Committee: 
Drapak Georgiy 

E-mail:   g_drapak@i.ua 

Mashovec Natalia 

E-mail:   mashovets@rambler.ru 
Sorokatyi Ruslan – scientific Secretary 

E-mail:   rsorokaty@gmail.com 

Shalapko Maryna 

E-mail:   shalapko@yahoo.com  
 

 

The aim of the conference is to strengthen 

existing and establish new contacts, discuss 

HORIZON 2020 research programs, promoting 

the mobility of students and teaching staff due 

to ERASMUS+ programme, and widening the 

circle of interested academics that are attached 

to the scientific and humanitarian collaboration 

between Poland and Ukraine. 

During the conference, 19 October, 2017 

will host an international energy forum 

"Energy efficiency and renewable energy" 
supported by the Ministry of energy of Poland 

and partners of PJSC "Khmelnitskoblenergo", 

"Polish Association of heat pumps", 

"Ukrainian society of heat pumps and energy 

storage". Forum Moderators: Department of 

machines and apparatus of Khmelnytskyi 

national university (Ukraine); the Department 

of renewable energy sources of University of 

Science and Technology in Bydgoszcz 

(Poland).  

Also will be a round table on topic: 

"Ukraine and Poland: history, achievements 

and prospects of interaction". Moderators of 

the round table: Department of international 

information and country studies of 

Khmelnytskyi national university (Ukraine); 

Institute of history and archival science of 

Nicolaus Copernicus University in Torun 

(Poland). 

By the results of the work of the scientific 

committees of the conference "VII Ukrainian - 

Polish scientific dialogues" will be prepared a 

collective monograph and book of abstracts. 

Some articles will be recommended for 

publication in professional periodicals. 
 

 
 

DEAR COLLEAGUES! 
 

The Organizing Committee invite You 

to participate in the International 

conference 
 

«VII UKRAINIAN – POLISH 

SCIENTIFIC DIALOGUES»,  

dedicated to the memory of  

Professor Yuriy Shalapko,  
 

 
 

that will take place from 18 to 21 in October, 

2017. (Khmelnytskyi – Medzhybizh) 

 
 

mailto:ukrpoldialogs@ukr.net
http://www.ukrpoldialogs.inf.ua/index.html
mailto:opolishchuk71@gmail.com
mailto:g_drapak@i.uagmail.com
mailto:mashovets@rambler.ru
mailto:rsorokaty@gmail.com
mailto:shalapko@yahoo.com


 
INVITATION 

 

The organizers have the honour  

to invite You to participate in  

International conference 
 

«VII UKRAINIAN – POLISH SCIENTIFIC DI-

ALOGUES», 
 

that will take place from 18 to 21 in October, 2017  

at the hotel-restaurant complex  

"Raduga" (Ukraine, Golovchynci,  

www.raduga-hotel.com.ua). 
 

The theme of the conference: 
 

«UKRAINE-EUROPEAN UNION: CURRENT 

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS» 
 

SUGGESTIONS 

We offer to companies and firms to 

participate in the conference and exhibit their 

products. Anyone can get the information boards 

and to place their logo in the conference materials 

and on the conference website in the Internet with 

the appropriate link to webpage of the company. 

 

COLLECTION 

Participation fee of the conference includes: 

conference documents (collective monograph, book 

of abstracts, certificate, conference portfolio); hotel 

accommodation (from 18 to 21 October); meals 

(coffee breaks, breakfasts and lunches, dinner); 

excursion. The final cost of participation in the 

conference will be announced later. Payment is 

made upon arrival at the conference. Part-time 

participation of students and young scientists is free.  
 

ADDRESS 

Khmelnytskyi National University,  

11, Instytutska St., Khmelnytskyi,  

29016, UKRAINE  

Тel.: +38 0382 72-80-76    Fax: +38 0382 67-42-65 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

http://www.ukrpoldialogs.inf.ua 
 

 

ORGANIZERS 
Ministry of Education and Science of Ukraine 

Khmelnytskyi National University (Ukraine) 

UTP University of Science and Technology in  

Bydgoszcz (Poland) 

 

CO- ORGANIZERS 
AGH University of Science and Technology (PL) 

Association of Integration of Europe – East (PL) 

Association of Polish Engineers and Technicians (department 

in Bydgoszcz) (PL) 

Bialystok University of Technology (PL) 

Buildings emission certification Institute (PL) 

Cracow University of Technology (PL) 

Faculty of Mechanical Engineering Silesian University of 

Technology (PL) 

Financial and energy consulting company NEXUM (PL) 

Higher School of Agribusiness in Lomza (PL) 
Institute of flow machinery in Gdańsk (PL) 

John Paul II Catholic University of Lublin (PL) 

Kaunas university of technology (LT) 

Kherson national technical university (UA) 

Kielce University of Technology (PL) 

KTH Royal Institute of Technology (SE) 

Kyiv National University of Technology and Design (UA) 

LLC «EcoAlt» (UA) 

Lublin University of Technology (PL) 

Military University of Technology in Warsaw (PL) 

National Technical University of Ukraine (UA) 

Nicolaus Copernicus University in Torun (PL) 

PJSC «Khmelnitskoblenergo» (UA) 

Polish Association of heat pumps (PL) 

Saints Cyril and Methodius University of Skopje (MK) 

Sopot University of Applied Science (PL) 

State Historical and Cultural Reserve "Mezhybizh" (UA) 

The Fund "A Better future" (PL) 

The Fund "In favor of clean energy" (PL) 

The Fund "Institute of economic security" (PL) 

Ukrainian society of heat pumps and energy storage (UA) 

University of Arts in Poznań (PL) 

University of Bydgoszcz (PL) 

University of Dąbrowa Górnicza (PL) 

University of Security in Poznan (PL) 

University of Zilina (SK) 

 

MEDIA PATRONAGE 
 

ОДТРК «Поділля центр» 

ДП «ДТА» 33 канал 

Медіа корпорація «Є» 

ІП «Марічка NEWS» 

 

 

HONORARY PATRONAGE 

 
 

CONSUL GENERAL  

Of Poland Republic in Vinnytsia 

TOMASH OLEYNICHAK 

 
 

 

CHAIRMAN  

Khmelnytskyi regional Council 

MYHAILO ZAGORODNYI  
 

CHAIRMAN 

Kuyavian-Pomeranian Voivodeship 

PETRO KALBECKI 
 

 

CHAIRMAN 

State Agency for Energy Efficiency 

and Energy Ukraine 

SERHIY SAVCHUK 

 
 

RECTOR 

Khmelnytskyi National University 

Prof. MYKOLA SKYBA 

  

RECTOR 

University of Science and Technology 

Prof. TOMASH TOPOLINSKI 

  

RECTOR 

Lublin University of Technology 

Prof. PIOTR KACEJKO 

 

 
 

RECTOR 
Silesian University of Technology 

prof. ARKADIUSZ MĘŻYK   
 

Mayor of the municipality  

Miedziana Góra 

ZDZISLAW WRZALKA 

 
 

 

DIRECTOR 

PJSC «Khmelnitskoblenergo» 

OLEH KOZACHUK  
 

http://www.raduga-hotel.com.ua/
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