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ІХ Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки 

АЕС 

 9-10 квітня 2019 р. у Києві проходила ІХ Міжнародна науково-

практична конференція з культури безпеки АЕС. У конференції взяли участь 

представники: ДП НАЕК «Енергоатом» та атомних станцій України, 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної 

інспекції ядерного регулювання України, ДП ДНТЦ ЯРБ, ДНІЦ СКАР, ІПБ 

АЕС НАН України та ін. Закордонні організації були представлені фахівцями 

Всесвітньої асоціації організацій, експлуатуючих атомні електростанції (ВАО 

АЕС), Представництва ЄС в Україні, Спільного офісу підтримки Єврокомісії 

в Києві, Інституту енергетичних технологій Норвегії (IFE), Інституту ядерних 

досліджень Ржеж Чехії, Шведського кваліфікаційного центру АВ, АЕС 

«Козлодуй» Болгарії, Державного підприємства «Білоруська АЕС», 

Представництва корпорації Toshiba в Україні та ін. (Інститут проблем 

безпеки атомних електростанцій НАН України).  

На конференції були розглянуті питання щодо: 

 впровадження та вдосконалення принципів культури безпеки під час 

експлуатації енергоблоків атомних електростанцій; 

 оцінки поточного рівня культури безпеки на АЕС; 

 проведення аналізу стану, тенденцій розвитку культури безпеки, 

вдосконалення організації та процесів управління, пов’язаних з безпекою 

АЕС; 

 управління персоналом, впливу людського фактору на безпеку АЕС; 

 ознайомлення з міжнародним досвідом з удосконалення процесів 

управління, пов’язаних з безпекою АЕС; 

 розвитку законодавчого та нормативного забезпечення функціонування 

системи управління та формування культури безпеки на АЕС; 

 підведення підсумків діяльності з розвитку культури безпеки на АЕС. 

Доповіді були представлені на тематичних секціях: 

 Безпека – це цілеспрямоване навчання. Управління персоналом, вплив 

людського чинника на безпеку АЕС. 

 Безпека підтримується в усіх видах діяльності. Забезпечення і 

підвищення рівня безпеки АЕС (у світлі підвищення культури безпеки). 

 Лідерство проявляється в питаннях безпеки. Безпека підтримується в 

усіх видах діяльності. 

У роботі конференції взяли участь фахівці ІПБ АЕС НАН України 

Борисенко В., Талерко М., Прістер Б., Годун Р., які виступили з доповідями: 

 Аналіз реалізації принципів культури безпеки при впровадженні 

сучасних систем контролю та діагностики на ВВЕР-1000. 

 Підвищення ефективності аварійного реагування на важку аварію в 

зонах впливу АЕС шляхом превентивного комплексного радіоекологічного 

районування території. 

 Заходи, що підвищують рівень забезпечення ядерної безпеки НБК 

«Арка». 

http://www.ispnpp.kiev.ua/konferents-z-kultury/
http://www.ispnpp.kiev.ua/konferents-z-kultury/


За результатами конференції її учасники прийняли звернення до 

працівників галузі, в якому наголошено на пріоритетах принципів культури 

безпеки як одному з фундаментальних принципів забезпечення безпеки АЕС, 

а підвищення рівня культури безпеки розглядається як комплексна задача 

безперервного вдосконалення галузі. 

 


