
№
з/п
1.

2 .

2.1

План
роботи Г ромадської організації «Українське ядерне

на 2020 рік

Заходи Термін

2. .............  ........ ...... 3.
І. Організаційна робота

Провести нараду з керівниками відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» з питань удосконалення лю ти й -  
форм і методів роботи та згідно з новою редакцією Статуту Товариства. квітень

2 .2 .

Підготувати і провести засідання Правління УкрЯТ, де обговорити такі питання:

• Актуальні напрямки діяльності УкрЯТ; II квартал
• Про участь членів УкрЯТ у роботі Громадських рад при ЦОВВ
• Про підготовку аналітичних звітів та наукових публікацій стосовно проблемних питань 

функціонування ядерної галузі
• Про організацію круглого столу за участі представників профільних органів влади для 

обговорення проблемних питань функціонування та розвитку ядерної галузі.

• Про міжнародне співробітництво ГО «УкрЯТ»
• Про підготовку аналітичних звітів та наукових публікацій стосовно проблемних питань IV квартал 

функціонування ядерної галузі
• Про організацію міжнародної конференції з актуальних питань функціонування атомної 

енергетики
• Проекти взаємодії з профільними ЗВО
• Підтримка ве/еранів та реалізація програм передачі знань у сфері використання ядерної 

енергії.

Виконавець

4.

Секретаріат, 
Правління, 

Керівники ВП 
УкрЯТ

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат

товариство»
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II. Науково-прикладна робота

з.

4.

6 .

7.

8.

Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» провести Всеукраїнський конкурс рефератів шкільної імолоді 
«Ядерна енергетика і світ»
I етап (відбірковий): в містах-супутниках українських АЕС, в Іванківському районі Київської
області, в містах Харків, Львів, Одеса та в Києві шляхом загального відбору робіт по Україні. до 1 квітня

II етап (фінал) провести в квітні -  травні 2020 року в одному з міст розташування профільних ВНЗ квітень - 
-  Києві, Одесі, Львові, Харкові або в одному з міст-супутників АЕС. травень

Провести круглий стіл за участі представників профільних органів влади, народних депутатів II квартал
України та експертів для обговорення проблемних питань функціонування та розвитку ядерної
галузі.

Взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань квітень 
підвищення культури безпеки експлуатації АЕС України.

Спільно з ВП «УкрЯТ» у Рівненській області долучитися до організації та проведення проекту протягом 
«Ядерна школа РАЕС» для учнів 9-11 класів зони спостереження РАЕС та ПТУ м. Вараш. року

Взяти участь у щорічній міжнародній конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів І-ІІ квартал 
ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» (ІЖГОЕСО, м. Славутич).

Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЕО «Молодіжна енергетична спільнота» взяти участь в І-ІІ квартал 
організації та проведенні просвітницького проекту про атомну енергетику «Весняна школа НАЕК 
«Енергоатом».

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат

Члени Правління, 
Секретаріат

Члени Правління, 
Секретаріат

Члени Правління, 
Молодіжна секція, 

Секретаріат,
ВП УкрЯТ 

Члени правління. 
Секретаріат

Секретаріат, 
Члени Правління

9. Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» взяти участь в організації та проведенні інформаційно- 
просвітницького проекту «Літня ядерна школа» на майданчику ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК 
«Енергоатом»

липень Секретаріат, 
Члени Правління
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Разом з представниками профільних ЗВО, організувати та провести на майданчику ВП РАЕС III квартал
науково-практичну конференцію студентів, молодих вчених та фахівців з актуальних питань 
функціонування атомної енергетики

Разом з відокремленими підрозділами ГО «УкрЯТ» на базі НВП «АтомКомплексПрилад» та ІПБ II квартал 
АЕС провести науково-практичний семінар «Прилади та системи для радіаційного контролю».

Члени Правління, 
Молодіжна секція, 

Секретаріат, ВП 
УкрЯТ 

Члени Правління, 
Керівники ВП

Брати учать у конференціях та круглих столах, пов’язаних з тематикою ядерної енергетики Протягом
року

III. Просвітницька і культурно-масова робота

Забезпечити участь членів УкрЯТ в громадських слуханнях щодо подовження терміну експлуатації постійно 
енергоблоків АЕС, що проводитиме Державна інспекція з ядерного регулювання України.

Проводити зустрічі молодих працівників АЕС, інших підприємств атомно-енергетичного і атомно- постійно 
промислового комплексів зі студентами ВНЗ, що навчаються за спеціальностями, пов'язаними з 
атомною енергетикою або атомною промисловістю.

Спільно з ВП ЕО УкрЯТ у м. Южноукраїнськ взяти участь в організації та проведенні 
міжнародного конкурсу вокального мистецтва «Місто дитинства».

Травень

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат

Члени Правління, 
Секретаріат

Члени Правління, 
Керівники ВП

Секретаріат, 
ВП УкрЯТ

Спільно з ВП УкрЯТ у м. Нетішин Хмельницькій області провести міжнародний фестиваль- 
конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж. Енергофест».

III квартал Секретаріат, 
ВП УкрЯТ

Спільно з ВП УкрЯТ Запорізької області на базі ВП ЗАЕС провести у м. Енергодар традиційний 
відкритий конкурс «Будь інженером!» серед учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти.

березень
квітень

Секретаріат, 
ВП УкрЯТ

Брати участь у спортивних та інформаційно іміджевих проектах, що проводяться на майданчиках 
ВП АЕС з метою популяризації атомної енергетики серед широкої громадськості.

Організувати та провести фотоконкурс до Дня енергетика серед членів УкрЯТ.

Постійно

Листопад-
грудень

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат. 
Секретаріат, 

керівники ВП
З



20 . Провести VI Молодіжний форум УкрЯТ на майданчику ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» Червень Молодіжна секція

21. Провести тренінг з представниками ВП УкрЯТ з питань удосконалення форм і методів роботи з 
громадськістю.

22. Проводити прес-тури інформаційні, іміджеві, культурно-масові, просвітницькі, рекламні заходи та 
РИ-акції в районах розташування АЕС, інших ядерних об'єктів, спрямовані на роз'яснення 
особливостей функціонування розвитку ядерної енергетики та промисловості України.

23. Проводити в місцях розташування АЕС, ядерних об’єктів семінари на теми:
- «Поточний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні та світі»;
- «Вибір професії атомника» та ін.

24. Для школярів, студентів та вчителів прочитати лекції за темою «Світ атома».

25. Спільно з ВП УкрЯТ у м. Нетішин Хмельницькій області провести учнівський ІТ-проект з 
популяризації атомної енергетики та її ролі у боротьбі з кліматичними змінами.

26. Розробити і провести заходи до святкування Дня енергетика України.

27. Надати допомогу ВП «УкрЯТ» в Київської області в м. Славутич в організації святкових заходів, 
присвячених 20-річчю ВП «Атомремонтсервіс».

28. Опрацювати питання створення віртуального музею про історію становлення та функціонування 
атомної енергетики України та включення виставкової експозиції про атомну енергетику у 
загальну експозиції державнго політехнічного музею при НТУУ КПІ ім. І.Сікорського.

29. Спільно з ВП УкрЯТ та представниками профільних ЗВО розробити проект брошури для 
абітурієнта на спеціальність «Атомна енергетика».

30. Організовувати та проводити інформаційні та освітні зустрічі з представниками ЦОВ, народними 
депутатами України та їх помічниками для надання необхідної інформації та експертних 
консультацій, необхідних для прийняття виважених рішень представниками профільного 
міністерства та комітету ВРУ.

березень-
квітень

постійно

постійно

постійно 

II квартал

IV квартал 

ІІ-ІІІ квартал

І-11 квартал 

І-11 квартал

Протягом
року

Члени Правління, 
секретаріат

Члени Правління, 
секретаріат

Ветеранська 
і молодіжна секції

Члени Правління, 
керівники ВП 
Секретаріат, 
ВП УкрЯТ

Правління,
секретаріат
Правління,
секретаріат

Секретаріат

ВП УкрЯТ, 
члени Правління, 

секретаріат, 
члени Правління, 

секретаріат.
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31. Співпрацювати з організаціями екологічного спрямування з метою позиціонування атомної Протягом 
енергетики як дружньої до довкілля та необхідної для досягнення кліматичних цілей ООН та року 
збереження біорізноманіття.

32. Організувати відзначення 75-річниці з дня початку ядерного проекту та внеску України у його ІІ-ІІІ квартал 
становлення.

IV. Співробітництво з партнерами
33. На виконання Меморандуму про стратегічне партнерство і співпрацю між Українським ядерним щокварталу 

товариством і Асоціацією «Український ядерний форум» проводити партнерські наради з питань
спільних дій.

34. Брати учать у роботі Європейського ядерного товариства. постійно

35. Розвивати співробітництво з ядерними товариствами європейських країн. постійно

36. Брати участь в наукових конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах, що проводитимуться постійно 
за планами Європейського ядерного товариства, асоціації УЯФ, інших українських та іноземних 
партнерських громадських об’єднань.

37. Брати участь у роботі Молодіжного руху ВАО АЕС. постійно

38. Провести конференції за темою: «Обмін досвідом ветеранів-атомників щодо розвитку атомної травень 
енергетики» разом з СВАЕПУ, ветеранами Міжнародного союзу ветеранів атомної енергетики та 
промисловості (МСВАЕП).

V. Видавницька і рекламна робота

39. Підтримувати сайт Українського ядерного товариства в робочому стані, здійснювати поточне постійно 
наповнення актуальною інформацією.

40. Підтримувати та постійно оновлювати сторінки Українського ядерного товариства у соціальній постійно 
мережі БасеЬоок.

члени Правління, 
секретаріат.

члени Правління, 
секретаріат.

Правління,
Секретаріат

Правління

Правління,
Секретаріат
Правління,
Секретаріат

Молодіжна секція

Правління,
СВАЕПУ,
МСВАЕП

Секретаріат

Секретаріат
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41. Брати участь у підготовці матеріалів та друку журналу «Ядерна енергетика та довкілля», 
співзасновниками якого є УкрЯТ, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України та Державне 
підприємство «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» 
(ДП «ДНІЦСКАР»),

постійно Правління, 
Керівники 

Секретаріат, 
ВП УкрЯТ

42. Взяти участь в публікації наукових доповідей та інших матеріалів Міжнародної науково- квітень, 
практичної конференції ДП «НАЕК «Енергоатом» і Міжнародної науково-технічної конференції листопад 
молодих вчених.

секретаріат, ВП 
УкрЯТ
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