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ВІДОМОСТІ  
про навчально–методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 
Таблиця 9.1 – Відомості про комплекс навчально–методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до навчального 

плану підготовки здобувачів за третім освітньо–науковим рівнем зі спеціальності 183 – «Технології захисту на-
вколишнього середовища» 

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом 

Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби) 

навчаль-
ного 

контенту* 

планів  
практичних 
(семінарсь-

ких) 
 занять 

завдань для  
лабораторних  

робіт 

завдань для  
самостій–

ної  
роботи  

студентів* 

питань, задач, 
завдань або 
кейсів для 

поточного та 
підсумкового 

контролю 

завдань для  
комплексної  
контрольної  

роботи 

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень + + Немає потреби + + + 
Академічна іноземна мова  + + Немає потреби + + + 
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність  +“ІТ” + Немає потреби + + + 
Методика викладання у вищій школі  + + Немає потреби + + + 
Практикум з наукової комунікації  + + Немає потреби + + + 
Методологія та методи наукового аналізу  + + Немає потреби + + + 
Хіміко-технологічні засади збалансованого природокористування  + + Немає потреби + + + 
Методи моніторингу стану довкілля  +“ІТ” + Немає потреби + + + 
Технології захисту довкілля  + + Немає потреби + + + 
Технології і методи контролю показників якості довкілля  +“ІТ” + Немає потреби + + + 
Технології утилізації небезпечних відходів  +“ІТ” + Немає потреби + + + 
Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у 
навколишньому середовищі  +“ІТ” + Немає потреби + + + 

* позначка “ІТ” застосована для дисциплін при виконанні самостійної роботи здобувачів вищої освіти з використання  інформацій-
них технологій  

 
 

Ректор                           В.П. Садковий 
 
Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів за третім освітньо–науковим рівнем зі спеціальності 183 – 

«Технології захисту навколишнього середовища», 5 навчальних дисциплін з 12 мають навчально–методичні матеріали 
(в тому числі в системі дистанційного навчання) в електронному ресурсі НУЦЗ України, що складає 41,7 %. Доступ до 
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них здійснюється через: 
- електронний каталог та електронну бібліотеку університету http://books.nuczu.edu.ua/ 
- банк методичних та навчальних матеріалів: в локальній мережі університету http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mban 
- банк методичних та навчальних матеріалів: в локальній мережі університету 

http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank. 
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Таблиця 9.2 – Методичне забезпечення курсового проектування відповідно до навчального плану підготовки здобува-

чів за третім освітньо–науковим рівнем зі спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього сере-
довища» 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Семестр, в якому передбачена  
курсова робота (проект) 

Інформація про наявність  
(“+” або “–”) 

методичних розробок тематики курсових робіт 
(проектів) 

Курсове проектування не передбачене навчальним планом 
 
 
Таблиця 9.3 – Забезпечення програмами і базами для проходження практики відповідно до навчального плану підгото-

вки здобувачів за третім освітньо–науковим рівнем зі спеціальності 183 – «Технології захисту навколи-
шнього середовища» 

Найменування 
практики 

Семестр, в якому 
передбачена 

практика 

Тривалість 
практики  
(тижнів) 

Інформація  
про наявність  

програм практик  
(“+” або “–”) 

Найменування бази 
для проходження 

практики 

Інформація про наявність 
угод про проходження 

практик  
(дата, номер, строк дії) 

Педагогічна практика 5 3 + 

Кафедра прикладної 
механіки Національ-

ного університету 
цивільного захисту 

України 

Немає потреби 

 
 
 
Ректор                           В.П. Садковий 
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ВІДОМОСТІ  
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 
Таблиця 10.1 – Інформація про наявність бібліотеки в Національному університеті цивільного захисту України 

Найменування бібліотеки Площа  
(кв. метрів) 

Обсяг фондів навчаль-
ної, наукової літерату-

ри (примірників) 

Площа читального залу 
 (кв. метрів), кількість місць Примітка* 

Бібліотека 715,1 150 360 примірників 
1 зала (89,2 м2) – 48 місць  
2 зала (210 м2) – 166 місць 
3 зала (32 м2) – 26 місць 

 

Електронна бібліотека – 593 примірника –  
 
Університет має доступ до баз даних періодичних наукових видань з вільним доступом, у тому числи на англій-

ській мові. 
Офіційний веб–сайт університету: http://nuczu.edu.ua/. На сайті розміщена основна інформація про діяльність уні-

верситету, структуру, ліцензії та сертифікати, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчаль-
них дисциплін, правила прийому, контактна інформація та інш. 

Університет має наступні електронні ресурси, що містить навчально–методичні матеріали: 
- електронний каталог та електронна бібліотека університету http://books.nuczu.edu.ua/ 
- банк методичних та навчальних матеріалів, який надає можливість отримувати і зберегати на змінних носіях 

електронні варіанти рекомендованої викладачами літератури та іншого навчально–методичного забезпеченя відповід-
них навчальних дисциплін.  
Доступ здійснюється: в локальній мережі університету http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank/; через цифровий репозито-
рій наукових праць http://repositsc.net/;  архів збірок наукових праць  http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ . 

 
 
Ректор                           В.П. Садковий 
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Таблиця 10.2 – Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
навчальних дисциплін відповідно до навчального плану підготовки здобувачів за третім освітньо–
науковим рівнем зі спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» 

Найменування  
навчальної  
дисципліни 

Автор підручника 
(навчального посі-

бника тощо) 

Найменування підручника  
(навчального посібника тощо) 

Найменування видавництва,  
рік видання 

Кількість  
примірників** 

1 2 3 4 5 
Філософсько–

методологічні основи 
наукових досліджень 

Е.В. Рябинина Філософсько–методологічні осно-
ви наукових досліджень: курс лек-
цій 

Х.: НУЦЗУ, 2016 20, електронна 
форма 

А.Г. Спиркин Основы философии : учеб. пособ. М. : Политиздат, 1988. – 592 с. 40 
І.В. Бичко, Ю.В. 
Осічнюк, В.Г. Таба-
чковський та ін. 

Філософія : Навч. посібн К. : Либiдь, 1991. – 456 с. 
40 

Є.М. Причепій, 
А.М. Черній, 
Л.А. Чекаль 

Філософія : підруч. – 2–ге вид., 
випр. і доп. 

К. : Академвидав, 2007. – 592 с. 
45 

Кол.авт. Філософія : підруч . – 4–те вид., 
випр. і доп. 

Львів : Магнолія плюс, 2006 . – 
506 с. 45 

Каріков С. Філософія і методологія науки: 
курс лекцій 

Х.: НУЦЗУ- 2016 20,  
електронна форма 

Кол.авт. Філософія : навч. посіб. Х. : Вид–во НУЦЗУ, 2011. – 128 с. 54 
Академічна іноземна 

мова 
Л. В. Амосова, 
Л. С. Загребельна, 
Л. Ю. Ігнатенко, 
С. М. Саснік, 
В. М. Шур 

Англійсько–українсько–російський 
словник сфери державного управ-
ління 

Х. : Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 
176 с. 

35 

И. Г. Анохина Англо–русский коммерческий сло-
варь–справочник 

М. : Моби, 1992. – 432 с. 20 

Кол.авт. Англо–русский и русско–
английский словарь для школьни-
ков + грамматика 

К. : Логос, 1997 . ─ 672 с. 
45 

Управління науковими 
проектами та інтелек-

туальна  власність 

Ю.М. Сенчихін, 
О.А. Стельмах, 
О.О. Островерх 

Інтелектуальна власність: Конспект 
лекцій 

Х. : УЦЗУ, 2008 . ─ 130 с. 20 
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1 2 3 4 5 
 О.О. Островерх, 

С.М. Домбровська, 
О.В. Савченко 

Застосування права інтелектуаль-
ної власності в діяльності органів і 
підрозділів цивільного захисту: 
Навч. посіб. 

Х. : НУЦЗУ, 2014 . ─ 104 с. 20 

Білан Л.Л. Методика викладання у вищій 
школі 

Ніжин: ПП Лисенко, 2010. – 399 с. 35 

Методика викладання  
у вищій школі 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у 
вищих закладах освіти 

К.: Компас, 1997. – 63 с. 
 47 

Галузинський В.М. Педагогіка: Теорія та історія Рівне, 1996. – 254 с. 50 
Кузь В. Вища освіта України: нове наукове 

дослідження 
Рідна школа. – 1999.– № 12. – С. 54–55. 40 

Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій 
школі 

К. : ЦУЛ, 2007. – 232 с. 30 

В. Т. Білоус,  
Л. І. Горюнова,  
А. В. Цимбалюк, С. 
Я. Цимбалюк. 

Основи організації та методики 
викладання у вищій школі 

Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. – 144 c. 

35 

П. О. Редін, 
В. М. Терещенко 

Українська ділова мова Х. : Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 
256 с. 

42 

Практикум з наукової 
комунікації 

Кол.авт. Украiнський правопис. – 5–е вид., 
стереотип. 

К. : Наук. думка, 1996. – 240 с. 40 

Л.М. Паламар,  
О.А. Бех 

Практичний курс української мови 
: навч. посiб. 

К. : Либiдь, 1993. ─ 192 с. 43 

Л.М. Паламар, 
Г.М. Кацавець 

Мова дiлових паперiв : практ. 
посiб. ─ 2–е вид., стер. 

К. : Либiдь, 1996. ─ 208 с. 43 

 Л.Ю. Шевченко, 
 В.В. Рiзун,  
Ю.В. Лисенко,  
Л.Ю. Шевченко, 
 В.В. Різун,  
Ю.В. Лисенко 

Сучасна украiнська мова : 
Довiдник 

К. : Либiдь, 1993. ─ 336 с. 

35 

М.Г. Зубков Сучасна українська ділова мова : 
підруч. – 8–ме вид., випр. 

Х. : СПД ФО Співак, 2007. ─ 448 с. 35 
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1 2 3 4 5 

Хіміко–технологічні 
засади збалансованого 
природокористування 

Некос В.Е. Основы общей и глобальной неоэ-
кологии : Учеб. пособ. в 2–х ч. Ч. 2 

Х. : Прапор, 2001. 15 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и 
человек : Учеб. пособ. 

М. : ФАИР–ПРЕСС, 2005. 1 

Хоружая Т.А. Методы оценки экологической 
опасности 

М. : Экспертное бюро – М.,1998 5 

Методи моніторингу 
стану довкілля 

М.О. Клименко,  
А.М. Прищепа, 
Н.М. Вознюк 

Моніторинг довкілля :  К. : Видав. центр "Академія", 2006. 
10 

Технології захисту 
довкілля 

М.О. Клименко, 
І.І. Залеський 

Техноекологія : Навч. посіб. К. : Академія, 2011. 10 

С.А. Вамболь Системы управления экологиче-
ской безопасностью, которые ис-
пользуют многофазные дисперс-
ные структуры: Монография 

Нац. аэрокосм. ун–т им. Н.Е. Жуковского "Ха-
рьков. авиац. ин–т". – Харьков : ХАИ, 2013. 10 

В.М. Шмандій, 
М.О. Клименко  
Ю.С. Голік,  
А.М. Прищепа,  
В.С. Бахарєв,  
О.В.Харламова  

Екологічна безпека: Підручник Херсон: Олді–плюс, 2013. 

10 

Михайлюк О.П.,  
Олійник В.В.,  
Михайлюк А.О. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної 
небезпеки 

Харків: АЦЗУ.: 2007. 
65 

Технології утилізації 
небезпечних відходів 

М.М. Гіроль, 
Л.Р. Ниник, 
В.Й. Чабан 

Техногенна безпека : Підручник Рівне : УДУВГП, 2004. 
3 

Н. В. Нечипорук,  
В. Н. Кобрин,  
В. В. Вамболь,  
Е. А. Полищук; 

Утилизация летательных аппара-
тов : Монография. 

Нац. аэрокосм. ун–т им. Н.Е. Жуковского "Ха-
рьков. авиац. ин–т". – Харьков : ХАИ, 2014. 10 

В.М. Шмандій, 
М.О. Клименко  
Ю.С. Голік,  
А.М. Прищепа,  
В.С. Бахарєв,  

Екологічна безпека: Підручник Херсон: Олді–плюс, 2013. 

10 
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О.В.Харламова  
 

1 2 3 4 5 
 С.А. Вамболь Технології утилізації небезпечних 

відходів 
Х.:НУЦЗУ, 2016 20, електронна 

форма 
 

Технології і методи 
контролю показників 

якості довкілля 

С.О. Вамболь,  
О.П. Строков,  
В.В. Вамболь,  
О.М. Кондратенко 

Сучасні способи підвищення еко-
логічної безпеки експлуатації ене-
ргетичних установок: Монографія. 

Х.: Стиль–Издат (ФОП Бро–він О.В.), 2015 

10 

Е.Н.Варламов,  
В.Ю. Колосков  

Автоматический контроль и при-
боры измерения параметров окру-
жающей среды: Учеб. пособие 

Х.: Нац. аэрокосм. ун–т, 2010. 
15 

Е.Н. Варламов, 
В.Ю. Колосков, 
П.Г. Кириенко 

Автоматический контроль и при-
боры измерения параметров окру-
жающей среды: Учебное пособие 
по лаб. практ 

Х.: Нац. аэрокосм. ун–т, 2009. 

10 

В. Ю. Колосков,  
П. Г. Кириенко,  
А. В. Бетин,  
Е. Н. Варламов 

Инструментальные методы иссле-
дования. Учебное пособие по лаб. 
практикуму 

Х.: Нац. аэрокосм. ун–т, 2009. 

10 

Математичне  
моделювання  

розповсюдження  
забруднюючих речовин 

у навколишньому  
середовищі 

В. А. Андронов, 
А. С. Рогозін, 
О. М. Соболь, 
В. В. Тютюник, 
Р. І. Шевченко 

Природні та техногенні загрози, 
оцінювання небезпек: підручник 

Х. : Вид–во НУЦЗУ, 2011.  

70 

Б.В. Дзюндзюк, 
А.И. Хянникяйнен, 
В.Б. Швед;  
под ред.  
О.В. Гайдука 

Катастрофы и чрезвычайные ситу-
ации: уч.пособие 

Х. : Форт Лтд, 1998. 

35 

С.П. Сонько, 
С.І. Жупаніс, 
С.І. Пліщенко та ін. ; 
за ред. С.П. Сонько 

Надзвичайні ситуації та цивільний 
захист населення: навч. посіб. 

Львів : Магнолія Плюс, 2006.  

42 
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Таблиця 10.3 – Перелік фахових періодичних видань Національного університету цивільного захисту України відповід-
ного або спорідненого профілю за спеціальністю 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 
Проблеми пожежної безпеки : зб.наук.пр. НУЦЗУ 1997 – 2016 
Проблеми надзвичайних ситуацій : зб.наук.пр. НУЦЗУ 2005 – 2016 
Пожежна та техногенна безпека: всеукраїнський науково–виробничий журнал 1996 – 2016  
Безпека життєдіяльності: науково–практичний журнал 2012 – 2016 
Довкілля та здоров'я 2002 – 2016 
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності 2006 – 2016  
Наука та інновації 2006 – 2016  
Системні дослідження та інформаційні технології 2007 – 2016   
Східноєвропейський журнал передових технологій 2003 – 2016 
Украинский химический журнал 2013 – 2016 
Химия и технология воды 2008 – 2016  
European Journal of Operational Research 2015 – 2016 
Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций 2010 – 2016 
Надзвичайна ситуація 2010 – 2016 
Екологічний вісник 2013 – 2016 
Экология и промышленность 2013 – 2016 
Экология плюс 2013 – 2016 
Реферативный журнал «Экология» 2013 – 2016 
Экобезопасность 2013 – 2016 

 
В університеті є електронна бібліотека, читальні зали бібліотеки обладнані персональними комп’ютерами з ви-

ходом до мережі Internet та місцями для користування. 
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю за спеціальністю 183 – «Технології захисту навколишнього середовища», в тому числі в елект-
ронному вигляді складає 19 найменувань. 
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