План роботи молодіжної секції УкрЯТ на 2015 рік
(Затверджено з поправками та доповненнями на засіданні Правління УкрЯТ 27.03.2015, протокол №104)
№
Найменування заходу
п/п
1.
Участь у засіданні загальних зборів та Правління УкрЯТ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Проведення лекцій за темою «Світ атома» для школярів,
студентів та вчителів
Проведення освітньо-просвітницьких конкурсів з ядерної
енергетики для студентів вузів і школярів
Проведення зустрічей між молодими працівниками ядерних
об'єктів і студентами ВНЗ, що навчаються за спеціальностями,
пов'язаними з атомною енергетикою.
Участь в організації та проведеннї конференції УкрЯТ "Молодь ядерній енергетиці України"
Семінар для молодих атомників на тему «Продовження строку
експлуатації енергоблоків та їх ремонт. Культура безпеки.»
Проведення КВН між шкільними командами в містах-супутниках
і між містами-супутниками.
Спільно з секцією ветеранів провести засідання на тему
«Реалізація програми по управлінню та передачі ядерних знань»,
«Обеспечение преемственности и будущее атомной энергетики»
Творче і ділове співробітництво з питань, що становлять
взаємний інтерес, з ОМ ППО ДП НАЕК «Енергоатом» та іншими
молодіжними
об’єднаннями
підприємств,
державних,
громадських та інших організацій.
Створення та виконання спільних планів роботи з молодіжним
відділенням ядерного товариства Росії та молодіжним напрямком
Литовської асоціації ядерної енергетики та налагодження зв’язків
з молодіжними організаціями атомників інших країн. Взаємодія з
молодіжними секціями Ядерних товариств Польщі, Болгарії,
Угорщини, Румунії та ін.

Місце
проведення
по місцю
проведення
на місцях

Термін

Відповідальні
Хомич О.М.

на місцях

згідно плану роботи
УкрЯТ
лютий-травень,
вересень-грудень
протягом року

на місцях

протягом року

Робочі групи
МС на місцях

м.Одеса

червень-липень

Лобач К.В.

з поправкою

м.Енергодар

жовтень

Лобач К.В.,
Шуваєв М.Ю.

з поправкою

на місцях

лютий-травень,
вересень-грудень
протягом року

Бережняк Є.А.,
Мазурик С.М.
Хомич О.М.

з поправкою

по місцю
проведення

протягом року

Хомич О.М.

по місцю
проведення

протягом року

Хомич О.М.
Третяк О. А.
Зенюк Д.О.

по місцю
проведення

Робочі групи
МС на місцях
Лобач К.В.

Примітка

з поправкою

11.

Взаємодія з ВОА АЕС. Участь у створенні молодіжного руху
ВАО АЕС
Участь у міжнародному фестивалі молодих атомників «Dysnai2015»
Участь у організації та проведенні Форуму молодих працівників
атомної енергетики «Активна зона - 2015»
Робота з громадськими організаціями, представниками культури,
мистецтва, місцевих органів державної влади і місцевого
самоврядування та ін.
Робота зі ЗМІ.
Розміщення в регіональних ЗМІ інформаційних матеріалів про ядерну
енергетику та роботу УкрЯТ
Наповнення сторінки сайту молодіжної секції УкрЯТ та інша
робота в мережі Інтернеті
Проведення іміджевих, інформаційних, культурно-масових,
просвітницьких, рекламних та інших PR-акцій, в районах
розташування АЕС та інших об'єктів ядерної галузі
Участь у соціальних і святкових заходах (включаючи День
молоді) в регіонах розміщення об’єктів ядерної галузі
Створення молодіжних секцій первинних організацій УкрЯТ та
молодіжних секцій місцевих осередків УкрЯТ регіонах
розташування АЕС та інших об'єктів ядерної галузі

АЕС
України
м.Вісагінас
(Литва)
м.Нетішин

протягом року

Хомич О.М.

липень

Хомич О.М.

серпень

Хомич О.М.

на місцях

Щоквартально

Хомич О.М.
Третяк О. А.

на місцях

Щоквартально

Третяк О. А.

інтернетпростір
на місцях

протягом року

Третяк О. А.

протягом року

Робочі групи
МС на місцях

на місцях

протягом року

на місцях

протягом року

Робочі групи
МС на місцях
Хомич О.М.

м.Київ

березень

Лобач К.В.

доповнення

21.

Участь у проведенні конкурсів наукових доповідей серед
молодих представників ДП НАЕК «Енергоатом» (оцінювання,
вручення дипломів від УкрЯТ)
Участь у XX щорічній конференції МО ЯОР

Росія

вересень

Хомич О.М.

доповнення

22.

Проведення молодіжного Форуму УкрЯТ

м.Нетішин

21-24 травня

Хомич О.М.,
Третяк О.А.,
Ройко В.В.

доповнення

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

