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№
п/п

Найменування заходу Дата проведення Відповідальні Примітка

1. Участь у засіданні представників молодіжних
напрямків роботи ядерних товариств України,
Росії, Литви

03.01.2014 Хомич О.М. Виконано
(протокол засідання

додається)
2. Участь у засіданні загальних зборів та Правління

УкрЯТ
Згідно плану роботи

УкрЯТ
Хомич О.М.

3. Участь у проведенні конкурсів наукових доповідей
серед молодих представників ДП НАЕК
«Енергоатом» (оцінювання, вручення дипломів від
УкрЯТ)

21.03.2014 Хомич О.М.

4. Участь в організації та проведенні
XVI Всеукраїнського конкурсу рефератів з ядерної
фізики та енергетики серед старшокласників в
м.Київ

квітень-травень Хомич О.М.

5. Проведення лекцій за темою «Світ атома» для
школярів, студентів та вчителів

лютий-травень,
вересень-грудень

Молодіжні секції первинних
організацій УкрЯТ,

Молодіжні секції місцевих
осередків УкрЯТ

6. Участь у проведенні освітньо-просвітницьких
конкурсів з ядерної енергетики для студентів вузів
і школярів

протягом року Хомич О.М.

7. Проведення КВН між шкільними командами в
містах-супутниках і між містами-супутниками.

лютий-травень,
вересень-грудень

Хомич О.М. При наявності
фінансування

8. Проведення зустрічей між молодими
працівниками ядерних об'єктів і студентами ВНЗ,
що навчаються за спеціальностями, пов'язаними з
атомною енергетикою.

протягом року Молодіжні секції первинних
організацій УкрЯТ



9. Творче і ділове співробітництво з питань, що
становлять взаємний інтерес, з молодіжними
організаціями та молодіжними органами
державних, громадських та інших організацій
України.

протягом року Хомич О.М.

10. Творче і ділове співробітництво з молодіжними
секціями ядерних товариств і організацій ядерного
профілю зарубіжних країн.

протягом року Хомич О.М.

11. Спільно з секцією ветеранів провести засідання на
тему «Реалізація програми по управлінню та
передачі ядерних знань»

травень Хомич О.М.

12. Участь у проведенні іміджевих, інформаційних,
культурно-масових, просвітницьких, рекламних та
інших PR-акцій,  в районах розташування АЕС та
інших об'єктів ядерної енергетики

протягом року Молодіжні секції первинних
організацій УкрЯТ,

Молодіжні секції місцевих
осередків УкрЯТ

13. Пряма чи непряма участь у соціально-значущих і
святкових заходах (включаючи День молоді) в
регіонах розміщення АЕС та других об'єктів
ядерної енергетики

протягом року Молодіжні секції місцевих
осередків УкрЯТ

14. Створення молодіжних секцій первинних
організацій УкрЯТ та молодіжних секцій місцевих
осередків УкрЯТ

протягом року Хомич О.М.

15. Наповнення сторінки молодіжної секції сайту
УкрЯТ й інша робота в Інтернеті

протягом року Хомич О.М.


