
 

 



 



 



УДК 378.046.4 

О. Є. Рубаненко, к.т.н., доцент, доцент кафедри електричних станцій та си-

стем Вінницького національного технічного університету,  

О. О. Рубаненко, к.т.н., доцент, доцент кафедри електротехнічних систем, 

технологій та автоматизації в АПК Вінницького національного агарного о 

університету  

 

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ МЕТОДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ                                         

ФАХІВЦІВ – ЕЛЕКТРИКІВ ДЛЯ АЕС 

 

Вступ. За виробництвом електроенергії на АЕС Україна входить до вісім-

ки, а за внеском виробленої електроенергії в загальний обсяг електроенергії − в 

п'ятірку країн світу [1]. Ядерна енергетика в Україні є важливою складовою за-

гального паливно-енергетичного комплексу та займає провідні позиції в елект-

розабезпеченні країни. В енергетичній стратегії України до 2035 року атомній 

енергетиці відведено почесне місце (табл. 1) [2].  

Таблиця 1. 

Цільові показники розвитку електрогенерації до 2035 року 

Роки 2013 2020 2025 2030 2035 
Виробництво електроенергії, 
млрд. кВт∙год 

194,4 209,7 233,2 258,3 276,3 

ТЕС, млрд.кВт∙год 93,2 111,5 122,6 117,3 
у тому числі ТЕС та ВДЕ, 
млрд. кВт∙год 

95,5 
5,5 12,3 16,0 17,1 

АЕС, млрд. кВт∙год 83,21 97,0 97,3 105.0 126,0 
ГЕС, млрд. кВт∙год  10,8 11,9 14,0 14,5 
ГАЕС, млрд. кВт∙год 14,4/ 5,1 7,1 9,1 9,1 
ВЕС, млрд. кВт∙год 0,64 2,5 3,7 5,0 6,3 
СЕС, млрд. кВт∙год 0,57 1,2 1,9 2,6 3,2 

 

За перші 5 місяців 2016 року зафіксовано 9 (дев'ять) порушень в роботі 

атомних електростанцій України. У порівнянні з минулими роками, аварійність  



в 2016 році зросла в 5 разів [3]. За таких умов серед багатьох інших завдань (ви-

ведення з експлуатації застарілого обладнання, вчасна заміна ненадійного обла-

днання сучасним більш надійним і т. п.) спрямованих на підвищення безпеки та 

надійності експлуатації, потрібно виділити актуальне завдання: впровадження 

інноваційних освітніх методів підготовки фахівців – електриків для АЕС. 

Результати досліджень. Відомо, що підготовкою персоналу з вищою осві-

тою для експлуатації електричного обладнання АЕС займаються вищі навчаль-

ні заклади. Так, з метою підвищення рівня підготовки студентів за спеціальніс-

тю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у Вінницькому 

національному технічному університеті періодично проводяться заняття пра-

цівниками навчально-тренувального центру РАЕС НАЕК «Енергоатом», По-

дільського енергетичного консалтингу. Такі заняття та постійно діючі факуль-

тативи спрямовані на підготовку студентів до конструкторсько-технологічної 

та переддипломної практики на АЕС, значно підвищуючи їх ефективність. Ши-

роке впровадження методів та засобів дистанційної освіти (of-line консультації, 

імітаційні комп’ютерні моделі та створені на їх основі лабораторні роботи, еле-

ктронні підручники, посібники, методичні вказівки) покращує якість підготов-

ки не лише студентів заочної форми навчання, а і денної [4]. 

Велику роль в покращені практичної підготовки фахівців для роботи АЕС 

відіграють щорічні літні ядерні школи (рис. 1), які з ініціативи НАЕК «Енергоа-

том» проводяться для студентів профільних ВНЗ на АЕС України.  

  

Рис. 1 Відкриття та робота літньої ядерної школи 

На цих ядерних школах викладачі університетів та представники АЕС зна-

йомлять учасників з новаціями в ядерній енергетиці, на АЕС. В свою чергу, 



студенти ВНЗ діляться своїми науковими та практичними результатами, спря-

мованими на покращення безпеки, надійності та ефективності експлуатації об-

ладнання АЕС. Навчання на сучасних тренажерах, в лабораторіях навчально-

тренувального центру (НТЦ) та щоденні екскурсії на АЕС, створюють переду-

мови для закріплення студентами знань та вмінь отриманих під час перебуван-

ня у ВНЗ. Майбутні працівники АЕС мають бути здоровими та всебічно розви-

неними. Тому кожного дня студенти під час літньої ядерної школи приймають 

участь у спортивних змаганнях, в художній самодіяльності або відвідують му-

зеї, історичні місця. Ще один позитивний результат проведення ядерних шкіл 

полягає в утворенні професійних, творчих, наукових зв’язків між майбутніми 

працівниками АЕС, що навчаються в різних ВНЗ та країнах. Це особливо важ-

ливо в наш час, коли Україна плідно співпрацює з іншими країнами в енергети-

чній галузі. 

Висновок. Широке впровадження сучасних інноваційних освітніх методів, 

передбачає використання інформаційних технологій, поширення інтерактивно-

го електронного навчання з доступом до цифрових ресурсів, всі види практик, 

літні ядерні школи значно покращують якість практичної підготовки фахівців – 

електриків для АЕС. 
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