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Інформаційнопросвітницький напрям

Міжнародна конференція «Збереження і передача знань
про досвід експлуатації ядерних установок»
З 9 по 30 жовтня у місті Славутич відбулась Міжнародна конференція
«Збереження і передача знань про досвід експлуатації ядерних
установок», що була організована Українським ядерним товариством
за підтримки Спілки ветеранів атомної енергетики і промисловості
України та ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом». Участь у
конференції взяли ветерани-атомники, представники науководослідних установ та інститутів, фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП
«СхідГЗК», Всесвітньої асоціації операторів АЕС, Атомпрофспілки
України, а також профільні експерти.

Основним завданням конференції стало обговорення ветеранами
атомної енергетики та фахівцями, які працюють у галузі сьогодні,
питань безпечної експлуатації АЕС, тенденцій розвитку української та
світової ядерної галузі, обмін думками стосовно пошуку ефективних
механізмів передачі досвіду та ядерних знань новим поколінням
атомників, а також шляхів підвищення рівня безпеки на об’єктах
атомної енергетики.

XV міжнародна конференція
«Проблеми сучасної ядерної енергетики»
13–15 листопада в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна відбулась ХV
Міжнародна науково-технічна конференція молодих
вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної
енергетики». Участь у конференції взяли понад 80
учасників, а сам захід було присвячено до 215-річчя
з дня заснування Харківського національного
університету.
Учасники конференції представили презентації та
доповіді з актуальних питань функціонування і
розвитку ядерної галузі та ядерних досліджень,
підвищення
рівня
безпеки
енергоблоків,
вдосконалення обладнання АЕС, модернізації
технологій і процесів, які використовуються на
об’єктах атомної енергетики.

Ринок електроенергії в Україні та
атомна енергетика

4 грудня в Києві відбулася міжнародна конференція «Ринок електроенергії та атомна енергетика: шлях до сталого розвитку
чи деградація», організаторами якої виступили Асоціація «Український ядерний форум» та Українське ядерне товариство.
Було обговорено проблемні питання функціонування атомної генерації в умовах нового ринку електроенергії, а також
вплив нової моделі ринку на фінансовий стан підприємств атомної енергетики та перспективи реалізації інвестиційних
проектів галузі.

Всеукраїнський конкурс рефератів
«Ядерна енергія і світ» 2020 року
Українське ядерне товариство та НАЕК «Енергоатом»
оголошують Всеукраїнський конкурс рефератів серед
учнівської молоді «Ядерна енергія і світ» 2020 року, який
проводиться за участю профільних ЗВО – НТУУ «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Одеського
національного політехнічного університету, Національного
університету «Львівська політехніка», а також Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Конкурс має на меті забезпечити:
• залучення школярів і молоді до поглиблення та
популяризації знань про ядерну енергетику, ядерну фізику;
• підтримку обдарованої молоді, яка прагне розширити свій
світогляд щодо ядерної галузі в Україні та світі;

• сприяння проведенню ефективної профорієнтаційної
роботи зі школярами щодо вибору професії в енергетиці.

Ядерна енергетика та довкілля.
Випуск № 1 (16) 2020

Вийшов новий випуск науково-технічного журналу "Ядерна
енергетика та довкілля", співзасновниками якого є ДП "Державний
науково-інженерний центр систем контролю та аварійного
реагування", Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук України та ГО "Українське ядерне
товариство".
Випуск №16 увібрав у себе статті, присвячені актуальним питанням
атомної енергетики та радіоекології, зокрема: технологічним
аспектам функціонування ядерних установок, культурі безпеки,
радіаційному моніторингу і впливу атомної енергетики на довкілля.

Державницький напрям

Перепідпорядкування Держатомрегулювання України та
питання ефективного управління атомною енергетикою
УкрЯТ у жовтні-листопаді підготувало листи до
Президента України, прем’єр-міністра, народних
депутатів України, Міністра енергетики та захисту
довкілля України стосовно внесення поправок до
проектів галузевих законів та постанов КМУ про
перепідпорядкування
Держатомрегулювання
України.
В результаті активних дій УкрЯТ ДІЯРУ було
виведено з підпорядкування Мінеконерго.
Також у грудні УкрЯТ зверталось до Президента
України, Прем’єр-міністра, Президента України
стосовно необхідності вирішення нагальних
проблем у атомній галузі, серед яких гальмування
інвестиційних проектів в атомній енергетиці,
балансові обмеження потужності енергоблоків
АЕС через імпорт електроенергії з РФ, фактичне
усунення Енергоатома з нового енергоринку та
інші.

Пропозиції ГО «УкрЯТ» та Асоціації «УЯФ» до
Концепції державної політики у
сфері енергетики та захисту довкілля
«Українське ядерне товариство» та АУЯФ
розглянули Концепцію державної політики
у сфері енергетики та захисту довкілля, за
розробку якої відповідає Мінекоенерго
України відповідно до Програми діяльності
Уряду та надали розгорнуті пропозиції й
зауваження.
Також у документі УкрЯТ та УЯФ були
висловлені пропозиції щодо ключових
питань розвитку атомної енергетики з
метою спростування деяких помилкових і
маніпулятивних тверджень, які містяться в
Концепції.

Віце-президента УкрЯТ обрано до
Вищої наукової ради Європейського ядерного товариства
Директора інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і
технологій Національного наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут», віце-президента УкрЯТ з науки
Віктора Воєводіна було обрано до Вищої наукової ради
Європейського ядерного товариства.
Відповідно до Статуту Європейського ядерного товариства
Вища наукова рада займається питаннями оцінки сучасного
стану науки та технологій, формує позицію Європейського ЯТ з
зазначених питань та організовує премію доктора наук
Європейського ядерного товариства.
Члени Вищої наукової ради – це вчені з високою репутацією,
які представляють щонайменше 5 європейських країн та
призначаються на 3 роки.

Міжнародний напрям

Підготовка заявки на молодіжний енергетичний конгрес

У рамках розширення міжнародного співробітництва з просування ядерної генерації як екологічно чистого та
перспективного джерела енергії УкрЯТ подало заявку на проведення в Україні Міжнародного молодіжного ядерного
конгресу в 2022 році. Зазначений захід покликаний сприяти налагодженню нових підходів з відстоювання інтересів атомної
енергетики через глобальну кооперацію молодих фахівців-ядерників.

Взаємодія з ядерними товариствами Європи

Протягом звітного періоду здійснювалась тісна взаємодія з
ядерними товариствами Європейських країн та Європейським
ядерним товариством. Зокрема, було заплановано здійснення
товариського візиту делегації Чеського ядерного товариства
до м. Києва та на майданчик Рівненської АЕС.
Також велась активна підготовка до візиту в Україну
представників ядерного товариства Данії та Великої Британії
(The Nuclear Institute).

Čns
Česká nukleární společnost

Однак, враховуючи Постанову КМУ №211 від 11.03.2020 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19» заплановані візити було відмінено до стабілізації
ситуації.

Організаційний напрям

Засідання Правління УкрЯТ

7 жовтня у Києві відбулось чергове засідання
Правління Українського ядерного товариства,
на якому відбулось підбиття підсумків роботи
Товариства за 2019 рік та був затверджений
план роботи УкрЯТ на наступний рік. Також
члени правління Товариства обговорили низку
актуальних
питань
інформаційнопросвітницького,
державницького,
організаційного та міжнародного напрямів
діяльності Товариства.

Робота відокремлених
підрозділів

Таблиці Менделєєва для шкіл Вараша

З нагоди 100-річчя Міжнародного союзу
фундаментальної та прикладної хі́мії (IUPAC) та
150-річчя періодичної таблиці Менделєєва члени
ВП ГО «УкрЯТ» у Рівненській області подарували
загальноосвітнім навчальним закладам м. Вараш
та зони спостереження сучасні таблиці
періодичної системи хімічних елементів, дизайн
та графіка яких розроблені самими активістами
осередку. Таблиці відповідають сучасному ДСТУ
та ставлять крапку в назві багатьох елементів
українською мовою, що раніше були
неоднозначні. Фішкою є позначення хімічних
елементів, які не мають жодного стабільного
ізотопу, що може надихнути учнів на пошук
відповідей щодо радіоактивності та її ролі в
природі.

На ЗАЕС підведено підсумки конкурсу доповідей
«Культура безпеки АЕС, проблеми та шляхи вирішення»
У конкурсі доповідей на тему: «Культура безпеки
АЕС, проблеми та шляхи вирішення» взяли участь
вісім фахівців з різних підрозділів Запорізької АЕС.
Незважаючи на складну тему, рівень робіт був
високий.
Цього року переможцями стали ті, хто зумів
найбільше наблизитися до високих стандартів.
Перше місце посів провідний інженер відділу
досвіду експлуатації Ігор Великий з доповіддю на
тему: «Аналіз малозначущих подій в підвищенні
профілактики порушень». У своїй роботі доповідач
навів приклади, як саме аналіз малозначущих
подій може стати інструментом щодо підвищення
ефективності профілактики порушень у роботі
устаткування та в діяльності персоналу Запорізької
АЕС.

Майбутнє за ядерною енергетикою!

