
Глобальна програма співпраці 
та Паризькі Сесії 

Програма знань та заходи
Протягом кожного дворічного циклу CIGRE впроваджує найважливішу у світі програму 
розвитку знань та обміну досвідом. Програма реалізується на основі віддаленої 
співпраці у поєднанні з періодичними очними зустрічами експертів та за 
участі провідних фахівців галузі.

Паризька Сесія CIGRE - 
провідна подія в світі для 

обміну досвідом в 
електроенергетиці

Перелік заходів CIGRE включає в себе  глобально орієнтовані 
симпозіуми, колоквіуми та зустрічі Дослідницьких Комітетів, а 
також конференції та панелі із обговоренням регіональних та 
локальних проблем в галузі. Близько 250 робочих груп щорічно 
розробляють близько 40 технічних брошур. Кожні два роки ця 
програма завершується глобальною подією в світовій 
енергетичній системі, відомою під назвою "Паризька Сесія".

Паризькі Сесії CIGRE 

Сесії CIGRE проходять в м. Париж, Франція, в парні роки. Це 
світова подія номер один для фахівців в галузі 
електроенергетики, Сесію відвідують близько 8 000 делегатів з 
більш ніж 90 країн, в т.ч. близько 3 500 міжнародних експертів та 
інших осіб, що приймають рішення. Це унікальна тижнева 
інтерактивна платформа обміну досвідом. Понад 160 робочих 
зустрічей, понад 30 засідань Дослідницьких Комітетів та близько 
400 доповідей присвячені 16 сферам діяльності Асоціації.

Паризька Сесія - набагато більше, ніж традиційна 
конференція
На Паризькій Сесії, на відміну від більшості конференцій, автори 
не представляють свої доповіді. Їхні доповіді поширюються серед 
делегатів і заздалегідь ретельно аналізуються 
"Спеціальними доповідачами", які призначаються 
Дослідницькими Комітетами. До початку Паризької Сесії ці 
Спеціальні доповідачі готують низку запитань до авторів та 
громади з метою оптимального проведення дискусій по темам 
доповідей. Після «Групових дискусій» в кожному Дослідницькому 
комітеті, які проходять під головуванням Спеціальних 
доповідачей, обрані «Учасники» отримують дозвіл представити 
свою точку зору та досвід перед аудиторією експертів. Таким 
чином, спираючись на матеріали, які автори представили в своїх 
доповідях, делегати Сесії виконують спільну експертизу 
проблеми/теми, щоб відтворити нові ідеї для її реалізації.

Кульмінація дворічної 
робочої програми
Паризька сесія за свою унікальною 
роллю у програмі знань CIGRE не 
має собі рівних

Обговорення, співпраця, 
встановлення цілей у 16 
областях
• 160 засідань Робочих груп
• 30+ засідань Дослідницьких

комітетів

П
рограм

а роботи
 н

а 2 роки
 

Визначення робочої 
програми на наступні два 
роки 
Технічна Рада аналізує результати 
Сесії та встановлює цілі на наступні 2 
роки 

Синтез нових ідей та 
знань

Унікальна масштабна подія
Спеціальні Доповідачі разом із 
делегатами  ретельно обробляють 400+ 
технічних доповідей
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Симпозіуми

Зазвичай в непарні роки проводяться два симпозіуми, вони 
проводяться в різних країнах, де присутній CIGRE. 
Проведення Симпозіумів координуються Центральним 
офісом CIGRE, на Симпозіумах вивчаються  практичні 
матеріали міжнародних експертів. Симпозіуми базуються 
на співпраці від 4х до 6ти дослідницьких комітетів.
Як і Паризька сесія, симпозіуми зосереджуються на 
конкретних темах, що становлять актуальний інтерес. 
Доповіді розглядаються експертами дослідницького 
комітету заздалегідь. Після презентацій доповідей 
подводяться підсумки. Проте, слід вважати Симпозіуми 
галузевими конференціями, де автори роблять коротку 
презентацію своїх доповідей.
Симпозіуми зазвичай являють собою дводенні заходи, до 
яких залучаються від 500 до 800 делегатів. Наступний 
симпозіум під назвою «На шляху до морських ВЕС» 
відбудеться в Данії у 2019 році.

Колоквіуми
Колоквіуми - це тематичні конференції, організовані 
зазвичай Дослідницьким комітетом та НК країни, що 
приймає колоквіум; триває один день, до роботи 

Колоквіуму залучаються  від 100 до 150 делегатів. 
Зважаючи на цілеспрямованість, на Колоквіуми 
представляються лише такі доповіді, що пройшли рецензію 
міжнародними експертами Дослідницького комітету.

Протягом року відбувається 6 колоквіумів, але іноді два чи 
три дослідницькі комітети об"єднуються до організації 
Колоквіуму. Колоквіуми, як правило, пов'язані зі зборами 
дослідницьких комітетів.

Регіональні (міжрегіональні) та національні 
заходи

Регіональні групи проводять регіональні заходи подібно до 
заходів НК. НК та робочі групи в конкретних країнах 
проводять місцеві заходи, такі як конференції, семінари та 
практикуми. На відміну від Паризької сесії, симпозіумів і 
колоквіумів, місцеві заходи визначаються переважно темами 
місцевого характеру, та доповіді, що представлені на ці 
заходи,  оцінюються місцевими експертами, а матеріали 
практикумів - зазвичай міжнародно визнаними експертами. 
Реєстрацію на національні заходи здійснює місцевий 
національний комітет або робоча група (групи).

На наступний день Сесії ці ідеї оформлюються в формі так 
званих «щоденних звітів». Вони, разом з іншими 
результатами обговорення, складають основу того, на що 
будуть орієнтовані роботи у Дослідницьких комітетах  
CIGRE та Робочих групах  у наступні два роки. Після 5-
денної Паризької сесії відбувається засідання Технічної 
Ради CIGRE, щоб визначити, які пільгові теми слід 
вирішувати в ті ж наступні  два роки.
Паризька сесія широко підтримується галуззю. Технічна 
виставка, що проводиться в тому ж приміщенні, дозволяє 
відвідувачам відкрити для себе нові послуги, інструменти, 
обладнання та матеріали, а також найсучасніші технології 
в галузі енергетичних систем.
Паризька сесія CIGRE - це місце, яке необхідно відвідати! 
Відомі фахівці промисловості вибирають Паризьку сесію 
для запуску ключових продуктів, а журналісти з 15 і 
більше країн приходять висвітлити цю унікальну подію.

Як взяти участь

Паризька Сесія відкрита для всіх,  члени CIGRE 
користуються зниженими реєстраційними внесками та 
мають доступ до більш широкого кола засідань.
Реєстрація відбувається в режимі онлайн. Центральний офіс 
CIGRE у Парижі приймає реєстрації делегатів  з тих країн, 
де НК CIGRE не працює. Якщо НК приймає реєстрації, 
делегати повинні зробити реєстрацію через  веб-сайт 
місцевого НК. Якщо делегат не впевнений у тому, що його 
реєстрація виконана, він може звернутися до Паризького 
офісу.
Для участі у семінарах, робочих зустрічах та засіданнях 
Дослідницьких комітетів учасники повинні заздалегідь 
зареєструватися. Це дозволяє їм одержувати документи та 
спеціальні доповіді напередодні сесії.

Переглянте коротке відео про 
заходи CIGRE з обміну 
досвідом та передачи знань
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