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У стратегії реформування Національної енергетичної

компанії Укренерго розвиток персоналу є одним з

важливих елементів. У рамках впровадження

довгострокової системи розвитку персоналу заплановано

створити корпоративну автоматизовану базу знань та

тестування, розробити програми навчання на базі

навчальних центрів, впровадити ігрові методи навчання та

оцінювання, а до 2026 р. переорієнтувати навчання на

розвиток компетенцій, впровадження інновацій, практичне

вдосконалення технічних навичок.

Актуальність дослідження

В Україні функціонує розвинена ядерна

енергетична галузь, основу якої складають чотири

діючих атомних електростанції (АЕС): Запорізька,

Хмельницька, Рівненська та Южно-Українська.



Приклади і напрями застосування
імерсивних технологій для енергетики

Віртуальний об’єктРеальний об’єкт



The software and hardware complex 

«Virtual Digital NPP»

Virtual power unit

Приклади застосування імерсивних технологій для АЕС

Virtual nuclear power plant



Особливості застосування імерсивних технологій
для навчання майбутніх фахівців та підвищення
кваліфікації персоналу АЕС



Приклад роботи тренажера 

«Terry Turbine»Віртуальна

лабораторія АЕС 

Особливості застосування імерсивних технологій
для навчання майбутніх фахівців та підвищення
кваліфікації персоналу АЕС



Застосування імерсивних технологій для популяризації
професій в галузі атомної енергетики серед дітей та молоді

Nuclear inc 2 «NPP before your eyes» game

«Nuclear Power Station Creator» game

NPP Construction Game



Висновки (1):

1. Економічна ефективність використання імерсивних технологій для

АЕС досягається за рахунок:

 усунення помилок проектування до початку етапу будівельно-

монтажних робіт;

 скорочення вартісних і тимчасових витрат на відрядження персоналу

для підвищення кваліфікації персоналу;

 підвищення рівня промислової безпеки;

 підвищення ефективності управління.

Імерсивні технологій для атомної енергетики

використовують у таких напрямах: моделювання різних процесів

ядерної енергетики; тренування та навчання персоналу;

експлуатація, ремонт і обслуговування обладнання АЕС;

презентація діяльності, будівництво АЕС.



2. Застосування імерсивних технологій дозволяє організувати підготовку персоналу

АЕС та здійснювати підвищення кваліфікації в умовах, наближених до реальних, які є

безпечними для учасників і для обладнання. Імерсивні технологій є дійсно

ефективним для: відпрацювання порядку дій в режимі надзвичайної ситуації; для

оптимізації тимчасових витрат на проведення термінового ремонту; для

відпрацювання демонтажу/монтажу елементів обладнання; для виявлення слабких

місць в роботі окремих елементів обладнання і робочого комплексу в цілому.

Висновки (2):

3. Завдяки імерсивним технологіям питання «безпеки ядерної енергетики» отримали

нове значення і для персоналу АЕС, і для підготовки майбутніх фахівців.

Застосовуючи ці технології для ознайомлення дітей і молоді з ядерною енергетикою в

інтерактивній формі стає можливо: інформування про особливості функціонування

атомної галузі і перспективи розвитку атомної енергетики; підвищення престижу

галузевих професій; популяризація науки та цифрових технології.
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