
    
 

                      
       Державний вищий навчальний заклад    «Придніпровська державна академія 
   будівництва та архітектури» 

 
Запрошення на конференцію  

Відкриття проєкту «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері 
енергоефективності»  

 

Шановні колеги! 

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
один із трьох вищих навчальних закладів України, який виграв можливість реалізувати проект створення 
Енерго-інноваційного хабу.  

Ми запропонували та включили вас до партерів проекту Енерго-інноваційний хаб при ДВНЗ ПДАБА. 

Розраховуємо на плідну співпрацю та запрошуємо вас на регіональну стартову конференцію щодо відкриття 
проекту «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері 
енергоефективності», що відбудеться 17 грудня 2019 року в м. Дніпро, Державний вищий навчальний 
заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Дата та час проведення: 17 грудня 2019 р. Регістрація учасників 11:30 –12:00.  
 Початок роботи конференції о 12:00. 

Місце проведення: м. Дніпро, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
вул. Чернишевського, 24А.  Зал Вченої ради (ауд. 202) 

 

Остаточна програма конференції пізніше буде доповнена логістичними деталями та надіслана вам на 
електрону адресу. 

У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся до Євгена Юрченка - відповідального за створення Енерго-
Іноваційного хабу, yurchenko678@gmail.com , +380504879173   та до  Олени Коваль - менеджеру проекту 
Енерго-інноваційний хаб, 13koval@gmail.com ,  +380509299955.      

Будемо раді допомогти.    Просимо вас прийняти активну учать у роботі конференції.  

 

Інформація про проект: 

Назва проекту: «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери 
енергоефективності» в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проекту «Реформи в сфері 
енергоефективності в Україні», що виконується Німецький товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за 
дорученням уряду Німеччини. 

Мета проекту: створити навчальний простір для реалізації ініціатив у сфері енергоефективності, розробити 
навчальні матеріали по енергоефективності для шкіл, закладів професійно-технічної освіти (ПТО) та ЗВО з 
використанням найкращих вітчизняних та міжнародних практик.  
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Цільова аудиторія: заклади ПТО, ЗВО, школи, виробничі підприємства будівельної сфери. 

 

Учасники проекту: 

GIZ Німецький товариством міжнародного співробітництва 

ГО “Школа енергоефективності”  

Університети: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
(м. Дніпро); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці); Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків) 

 

Очікувані результати проекту:  

- Створення Енерго-інноваційні хабів на базі трьох вибраних університетів в містах Чернівці, Дніпро та Харків. 
- Розроблення навчальних матеріалів “Енергоефективність та зміни клімату“ для випробування їх у закладах 

шкільної, професійно-технічної освіти та Університетах в перших трьох Енерго-інноваційних хабах для поширення 
та подальшого застосування і в інших регіонах України.   

- Налагодження тісної співпраці з основними стейкхолдерами з метою отримання практичних навичок щодо 
реалізації сучасних технологій у сфері енергоефективності. 

 

 

З повагою,  

 

Ректор ДВНЗ ПДАБА, 

д.т.н.,проф.   Микола Савицький 

 

Керівник  

Енерго-інноваційного хабу при ДВНЗ ПДАБА   Євген Юрченко 

 

Голова ради директорів ПТНЗ Дніпропетовської області,  
Директор Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму   Валерій Петков 


