Розповсюдження
інформації,
пов’язаної з чорнобильською
тематикою. Семінар-практикум
МАГАТЕ у Москві
“Розповсюдження інформації, пов’язаної з чорнобильською
тематикою (з використанням Інтернет-ресурсів)” – такою була
тема семінару-практикуму, який відбувся у Москві наприкінці
лютого 2009 року. Семінар пройшов в рамках регіонального
проекту технічної кооперації МАГАТЕ.

До участі у семінарі долучилися представники трьох країн:
України, Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Україну представляли фахівці Держатомрегулювання, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також
представники
регіональних
інформаційних,
соціальнопсихологічних центрів з Боярки, Бородянки та Славутича.

Від Росії та Білорусії у семінарі взяли участь співробітники
МЧС, Російсько-білоруського інформаційного центру (РБІ) та
його регіональних (російського та білоруського) відділень.

Науковці також виявили значний інтерес до заходу. Вони були
представлені Інститутом проблем безпечного розвитку атомної
енергетики (ІБРАЕ) Російської академії наук, спеціалістами в
галузі психології та соціології.

Учасники семінару презентували принципи та методи реалізації
національних
інформаційних
політик
у
висвітленні
чорнобильської тематики. Спеціалісти обмінялись практичним
досвідом, планами на майбутнє та думками щодо особливостей
інформування з такого болючого для наших країн питання, як
подолання наслідків аварії на ЧАЕС.

Під час практикуму були продемонстровані та проаналізовані
російські, українські, білоруські, закордонні, а також спільні
інтернет-проекти з чорнобильскої тематики. Спеціалістипсихологи та соціологи розповіли про інформаційні потреби
населення забруднених територій, познайомили слухачів семінару
з системами дистанційного консультування та інформування
громадськості. Психологи та PR-технологи зацікавилися досвідом
інформування цільових груп населення та осіб, що приймають
рішення.

Презентація Російсько-білоруського інформаційного центру
продемонструвала його технічний та професійний потенціал.
Спеціалісти Інституту проблем безпечного розвитку атомної
енергетики Російської академії наук розповіли про використання
інформаційних технологій у проектах інституту, про власні
інформаційні продукти. Крім того, учасники семінару-практикуму
мали можливість ознайомитися з роботою технічного кризового

центру ІБРАЕ.

Українські учасники семінару отримали чимало корисної
інформації, яка допоможе в майбутньому ефективно будувати
власну діяльність в інформаційній сфері.

Проте і виступи наших фахівців продемонстрували, що в Україні
накопичений цінний досвід. Представники українського МЧС
розповіли про шляхи та механізми реалізації інформполітики
України з питань подолання наслідків чорнобильської
катастрофи. Крім того, учасники семінару познайомилися з
досвідом, підсумками та уроками інтернет-акції «Чорнобиль: 22
роки потому».

Змістовними та актуальними були виступи керівників
регіональних інформаційних центрів з Бородянки, Боярки та
Славутича.
Справжні
ентузіасти
своєї
справи,
висококваліфіковані спеціалісти, вони протягом багатьох років
не тільки інформують громадян, але й надають їм психологічну
підтримку. Такий досвід необхідно зберігати та розповсюджувати
– відзначили учасники семінару.

А головним висновком, який підтвердили всі виступаючі, стала
теза про необхідність розробки та втілення спільної
інформаційної політики з проблем подолання наслідків
чорнобильської катастрофи.

Фото: Олег Апанасюк, Ірина Глушко
Додаткові матеріали та звіти

Доклади та презентації:
– “Информационная политика Украины по вопросам преодоления
последствий Чернобыльской катастрофы. Пути и механизмы
реализации” (І.Я.Хромуляк, МНС України, директор Департаменту
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи);
– “Реализация информационной политики по Чернобылю в
Республике Беларусь: состояние и перспективы” (Н.Н.Цибулько,
О.М.Луговська, З.І.Трофимчик, МНС Республіки Білорусь);
– “Статус регионального проекта RER/3/004 “Радиологическая
поддержка реабилитации территорий, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС” (Андрій Чупов, International
Atomic Energy Agency, Європейський відділ, Департамент
технічного співробітництва);
– “Реализация общей информационной политики по проблемам
преодоления
последствий
чернобыльской
катастрофы”
(Т.А.Марченко, начальник Управління пподолання наслідків
радіаційних аварій та катастроф, Міністерство Російської
Федерації у справах цивільної оборони, надзичайних ситуацій та
ліквідації наслідків стихійного лиха);
– “Информирование в отдаленном периоде Чернобыльской аварии”
(Я.Э.Кенінгсберг, Регіональний проект МАГАТЕ
“Радіологічна підтримка реабілітації територій”);

RER

3/004

–
“Информационная
деятельность
центров
социальнопсихологической реабилитации населения и его информирования по
вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы”
(В.В.Одиниця, директор Центру соціально-психологічної
реабілітації, м.Славутич, МНС України);
– “Реализация информационных мероприятий с населением
чернобыльских
территорий:
система
дистанционного
консультирования и информирования” (Т.Б.Мельницька, завідуюча
лабораторією, кандидат психологічних наук, Науково-дослідний
центр “Прогноз”);
– “Веб-сайты центров СПР. Первые шаги, успехи и проблемы”
(Л.О.Бойко, директор Бородянського Центру соціальнопсихологічної реабілітації, МНС України);
– “Использование информационных технологий в проекте “Музей

Чернобыля” (Ірина Абалкіна, Інститут проблем безпечного
розвитку атомної енергетики Російськой академії наук);
– “Опыт, результат и уроки Интернет-акции “Чернобыль: 22 года
спустя” (І.Б.Глушко, начальник відділу соціально-економічного
відродження забруднених територій та місць компактного
переселення Департаменту у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України);
– “Интернет-сайт российско-белорусского информационного
центра” (А.В.Симонов, О.М.Апанасюк, А.М.Скоробогатов, Інститут
проблем безпечного розвитку атомної енергетики Російськой
академії наук, Російське відділення РБІЦ);
– “Использование Веб-технологий для информирования населения о
радиационной обстановке” (К.В.Огарь, завідуючий лабораторією
ИБРАЕ РАН);
– “Территориальные системы аварийного реагирования и
радиационного мониторинга. Технический кризисный центр ИБРАЭ
РАН” (І.А.Осип`янц, ИБРАЕ РАН);
– “Информационные продукты ИБРАЭ РАН из серии “Риск и
безопасность” и АСКРО для общественности” (Е.М.Мелихова, ИБРАЕ
РАН);
– “Разработка, создание и обслуживание малобюджетных Интернетпроектов по информированию о последствиях Чернобыльской
катастрофы” (С.Л.Яценко, Київо-Святошинський центр соціальнопсихологічної реабілітаціі населення та його інформування з
питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи,
м.Боярка, МНС України).
Скачати доповіді та презентації двома файлами (архівом) можна
з файлового серверу, за посиланням:
Перша
частина
–
http://rapidshare.com/files/210973860/Chernobyl-Moscow-seminar
-2009_part1.rar
Друга
частина
–
http://rapidshare.com/files/210708923/Chernobyl-Moscow-seminar
-2009_part2.rar
Звітні публікації, розміщені на сторінках спеціалізованих
інтернет-видань:

Докладний звіт на сайті Російського відділення Російськобілоруського інформаційного центру
Фотозвіт на сайті Російського відділення Російськобілоруського інформаційного центру
Перелік учасників семінару-практикуму
ІБРАЕ РАН (Інститут безпечного развитку атомної энергетики
Російської Академії Наук)
Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП
ЧАЕС)
Державний комітет ядерного регулювання України
Видавництво “Атомні зв`язки”, журнал “Безпека навколишнього
середовища”
Версия этой статьи на русском языке (блог ЦСПР)

У Іванківського центру вже є
свій сайт!!!
З радістю повідомляємо, що нами закінчено перший етап розробки
сайту для дружнього нам Іванківського центру!!! Попереду
тестування та оптимізація сайту, а паралельно – навчання
спеціалістів інформційно-аналітичної служби з Іванкова.
Попереду у них багато цікавого: вони вчитимуться поповнювати
сайт новими інформаційними матеріалами, створювати рубрики,
розміщувати фотографії, планувати подальший розвиток сайту.
Створення сайтів для всіх українських Центрів соціальнопсихологічної реабілітації населення, що постраждало від
Чорнобильської катастрофи, – це спільний проект нашого КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
(м.Боярка) та Київського віртуального заводу «Веб-Арсенал».

Бережи життя!
16 травня 2008 р. в рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності
Інформаційно-аналітична служба Києво-Святошинського Центру
соціально-психологічної реабілітації провела інформаційну
акцію «Бережи життя!». До шкіл Києво-Святошинського району
було передано пакет інформаційних матеріалів з безпеки
життєдіяльності, виготовлених за матеріалами сайту МНС.
Педагоги-організатори, яким було передано матеріали, висловили
велику вдячність за надані матеріали, які призначені для
поновлення в школах інформаційно-довідкових куточків з
надзвичайних ситуацій (цивільного захисту).

Семінар
до
22-х
роковин
Чорнобильської катастрофи
22 квітня 2008 року силами спеціалістів Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи було проведено семінар для вчителів з основ
безпеки життєдіяльності шкіл Києво-Святошинського району на тему: «Чорнобиль та наше
здоров’я». Від Києво-Святошинського районного методичного об’єднання була присутня
Ганна Біліченко. З привітальним словом до присутніх звернулася директор центру
Ксенія Самойленко.
Психологічних наслідків Чорнобильської катастрофи торкнулася психолог центру Ганна
Яценко. Вона змалювала проблематику, з якою доводиться працювати спеціалістам

центру. Не останнє місце поміж інших психологічних негараздів займає, зокрема, страх
впливу на здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи, котрий тривожні батьки часом
передають своїм нащадкам. Психолог центру Оксана Слєпова презентувала учасникам
семінару тренінгові заняття з чорнобильської тематики, по профілактиці залежностей,
безпечній поведінці тощо. Керівник інформаційно-аналітичної служби ЦСПР Марія
Кириленко презентувала тематичний інформаційний пакет (відео матеріали, інформаційні
листки, буклети, брошури тощо). Ці матеріали мають допомогти вчителям з ОБЖД
ефективніше проводити заняття, які тематично пов’язані з Чорнобильською катастрофою.
Під час обговорення учасники семінару жваво ділилися своїм досвідом. Приємно
відзначити, що викладачі ОБЖД в повній мірі свідомі тої важливої місії, яка на них
покладена, – надавати нашим дітям інформацію, яка служить збереженню їхнього життя
та здоров’я. Педагоги, зокрема, дійшли згоди щодо високої ефективності використання
відеоматеріалів, які ілюструють певну тему, оскільки сучасна молодь звикла
отримувати інформацію в «екранному» форматі. Спеціалістам центру було чому повчитися
у досвідчених педагогів. Тож було узгоджено плани співпраці на майбутнє.

“Чорнобиль: як це було, є і
буде”
Скористайтесь
можливістю
запитати
про
наслідки
Чорнобильської катастрофи у провідних міжнародних експертів! З
25 березня по 10 квітня 2008 року МНС України спільно з
Білоруським відділенням російсько-білоруського інформаційного
центру з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС проводить
Міжнародну інформаційну Інтернет-конференцію, приурочену 22-им
роковинам Чорнобильської катастрофи.
Для участі в Інтернет – конференції “Чорнобиль: як це було, є
і буде” запрошені провідні міжнародні експерти з питань
радіаційної безпеки та радіаційного захисту, які мають великий
досвід у сфері оцінки радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС.
Свої питання кожен бажаючий може надіслати з 25 березня по 10
квітня 2008 року за адресою: 2008@Chernobyl.info
Якщо у вас немає можливості скористатися Інтернетом, ви можете

задати свої питання (короткі і чітко сформульовані)
спеціалістам
Києво-Святошинського
Центру
соціальнопсихологічної реабілітації (м. Боярка) особисто або за тел. 8
(044-98) 35-450. Ваше запитання буде занотоване і надіслане
електронною поштою експертам.
Запитання ви можете також поставити на нашому форумі. Ми
перешлемо ці питання експертам.
З 25 березня по 10 квітня 2008 року МНС України спільно з
Білоруським відділенням російсько-білоруського інформаційного
центру з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС проводить
Міжнародну інформаційну Інтернет-конференцію, приурочену 22-им
роковинам Чорнобильської катастрофи.
Для участі в Міжнародній інформаційній Інтернет – конференції
“Чорнобиль: як це було, є і буде” запрошені провідні
міжнародні експерти з питань радіаційної безпеки та
радіаційного захисту, які мають великий досвід у сфері оцінки
радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС.
Координатором акції виступає Білоруське відділення російськобілоруського інформаційного центру по проблемах наслідків
катастрофи на ЧАЕС (БОРБИЦ). Проведення акції планується за
підтримки Міністерств з надзвичайних ситуацій Республіки
Бєларусь, Російської Федерації та України, а також за
активного сприяння міжнародних організацій: Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй ПРООН), Міжнародної Агенції з
Атомної Енергетики (МАГАТЕ), а також Швейцарського управління
з розвитку і співробітництва (ШУРС) та Міжнародної
комунікаційної платформи www.chernobyl.info

