ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Таблиця 4.1 – Наявність робочих програм навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» зі
спеціальності 263 «Цивільна безпека»
№
з/п

Назва компонент
за навчальним планом

Відмітка про
наявність
програми
(+/-)

Найменуванн
я
розробника
програми

+
+
+

власна
власна
власна

+
+

власна
власна

+

власна

+

власна

+

власна

+

власна

+
+
+
+
+
+
+

власна
власна
власна
власна
власна
власна
власна

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Філософські проблеми наукового пізнання
Інтелектуальна власність
1.2 Цикл професійної підготовки
Розслідування техногенних аварій на промислових об’єктах
Атестація робочих місць
1.3 Практична підготовка
Переддипломна практика
1.4 Підсумкова атестація
Підготовка кваліфікаційної роботи
Підсумкова атестація
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
2.1 Цикл загальної підготовки
2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
Методологія організації науково-дослідних та науково-виробничих робіт
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
Комплексний курсовий проект з охорони праці та техногенної безпеки
2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір
Системи управління промисловою безпекою
Радіаційна безпека (спеціальні питання)
Екологічна та техногенна безпека промислових об’єктів та технологій
Інформаційні технології в охороні праці
Менеджмент та аудит систем управління охороною праці
Діагностика пошкоджень промислових об’єктів
Плани ліквідації аварійних ситуацій

Пожежна безпека (спеціальні питання)

15
16

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента
Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень
Хімія навколишнього та виробничого середовища
Організація і проведення рятувальних робіт на промислових об’єктах
Охорона праці при роботі з комп’ютерною технікою

+
+
+
+
+

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

Власна
власна
власна
власна
власна

Таблиця 4.2 – Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін за освітньопрофесійною програмою «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Інформація про наявність «+» або немає потреби «-»

№
з/п

1
2

Найменування навчальної
компоненти згідно з навчальним
планом

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Філософські
проблеми
наукового
пізнання

3

Інтелектуальна власність

4

Розслідування техногенних аварій на
промислових об’єктах

5

Атестація робочих місць

6

Переддипломна практика

7

Підготовка кваліфікаційної роботи

8

Підсумкова атестація

навчального
контенту

планів
практичних
(семінарських)
занять

завдань для
лабораторних
робіт

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1 Цикл загальної підготовки
немає
немає
+
потреби
потреби
немає
немає
+
потреби
потреби
немає
немає
+
потреби
потреби
1.2 Цикл професійної підготовки
немає
+
+
потреби
немає
+
+
потреби
1.3 Практична підготовка
немає
немає
немає
потреби
потреби
потреби
1.4 Підсумкова атестація
немає
немає
немає
потреби
потреби
потреби
немає
немає
немає
потреби
потреби
потреби

завдань для
самостійної
роботи
студентів

питань,
задач,
завдань або
кейсів для
поточного та
підсумкового
контролю

завдань для
комплексної
контрольної
роботи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає
потреби

+

немає
потреби

немає
потреби
немає
потреби

+
+

немає
потреби
немає
потреби

Інформація про наявність «+» або немає потреби «-»

№
з/п

Найменування навчальної
компоненти згідно з навчальним
планом

навчального
контенту

планів
практичних
(семінарських)
занять

завдань для
лабораторних
робіт

питань,
задач,
завдань або
кейсів для
поточного та
підсумкового
контролю

завдань для
комплексної
контрольної
роботи

+

+

+

немає
потреби

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

завдань для
самостійної
роботи
студентів

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
2.1 Цикл загальної підготовки
2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
9

10

11

12

13

14

Методологія організації науководослідних та науково-виробничих
робіт

+

немає
потреби

немає
потреби

+

2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
Комплексний курсовий проект з
немає
немає
немає
+
охорони праці та техногенної безпеки
потреби
потреби
потреби
2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір
Системи управління промисловою
немає
+
+
+
безпекою
потреби
Радіаційна
безпека
(спеціальні
немає
питання)
+
+
+
потреби
Екологічна та техногенна безпека
промислових об’єктів та технологій
Інформаційні технології в охороні
праці
Менеджмент
та
аудит
систем
управління охороною праці
Діагностика пошкоджень промислових
об’єктів
Плани ліквідації аварійних ситуацій

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби
немає
потреби

Інформація про наявність «+» або немає потреби «-»

№
з/п

Найменування навчальної
компоненти згідно з навчальним
планом

Пожежна безпека (спеціальні питання)

15

16

навчального
контенту

планів
практичних
(семінарських)
занять

завдань для
лабораторних
робіт

немає
потреби
2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента
Техніко-економічне
обґрунтування
немає
+
+
проектних рішень
потреби
Хімія навколишнього та виробничого
немає
+
+
середовища
потреби
Організація і проведення рятувальних
немає
+
+
робіт на промислових об’єктах
потреби
Охорона
праці
при
роботі
з
немає
+
+
комп’ютерною технікою
потреби
+

+

завдань для
самостійної
роботи
студентів

питань,
задач,
завдань або
кейсів для
поточного та
підсумкового
контролю

завдань для
комплексної
контрольної
роботи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

Таблиця 4.3 – Методичне забезпечення курсового проектування
№
з/п

1

Найменування
навчальної компоненти
Комплексний курсовий
проект з охорони праці та
техногенної безпеки

Семестр, в
якому
передбачено
курсова робота
(проект)

Інформація про наявність
(«+» або «-»)
тематики
методичних
курсових
розробок
робіт (проектів)

2

+

+

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

Таблиця 4.4 – Методичне забезпечення підсумкової атестації
№
з/п

Назва виду підсумкової
атестації

1

Підготовка кваліфікаційної
роботи

Відмітка про наявність («+» або «-»)
Тематика
Програми
Методичні
кваліфікаційних
державних
розробки
робіт
іспитів
немає
+
+
потреби

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

Таблиця 4.5 – Інформація про наявність бібліотеки

№
з/п

Найменування
бібліотеки

1

Бібліотека
Запорізької
державної
інженерної
академії

Площа
(кв.
метрів)

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

Площа
читального
залу
(кв.
метрів),
кількість
місць

1208,74

Навчальна –
365385;
Наукова –
135821

532,97,165
місць

Примітка *

http://www.library.zgia.zp.ua

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

Таблиця 4.6 – Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною
літературою
№
з/п

1

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)

Іноземна мова (за Нікітенко В.О.
професійним
Муц Л.Ф.
спрямуванням)
Шевелева С.А.,
Скворцова. М.В.
Семенчук Ю.О.

Андрианова Л.Н.,
Багрова Н.Ю.,
Ершова Э.В.
Шевелева С.А.,
Скворцова. М.В.
Семенчук Ю.О.

Нікітенко В.О.,
Муц Л. Ф.

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Найменування
видавництва,
рік видання

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Ділова англійська мова [Текст]: навч.-метод. Запоріжжя: ЗДІА, 2016
посібник для бакалаврів, спеціалістів і
магістрів ЗДІА
Бизнес-английский [Текст]: учеб. пособие для
вузов
Ділова англійська мова [Текст]: навч.
посібник для слухачів магістратури спец.
"Держ. служба" : навч. посібник для внз: [рек.
М-вом освіти і науки України]
Английский язык [Текст]: учебник для вузов
Бизнес-английский [Текст]: учеб. пособие для
вузов
Ділова англійська мова [Текст]: навч.
посібник для слухачів магістратури спец.
"Держ. служба" : навч. посібник для внз: [рек.
М-вом освіти і науки України]
Ділова англійська мова [Текст]: навч.-метод.
посібник для бакалаврів, спеціалістів і
магістрів ЗДІА

М.: ЮНИТИ, 2001.
Терноп. акад. нар. госпва. Центр підготовки
магістрів. - Тернопіль :
Астон, 2002.
М.: Высшая школа,
1988.
М.: ЮНИТИ, 2001.
Терноп. акад. нар. госпва. Центр підготовки
магістрів. - Тернопіль :
Астон, 2002.
Запоріжжя: ЗДІА, 2016

Кількість
примірників

2
+
електронна
версія
29

1

65
29

1
2
+
електронна
версія

№
з/п
2

Найменування
Автор підручника
навчальної
(навчального
дисципліни
посібника тощо)
Філософські
Кудінова А.О.
проблеми наукового
пізнання
Воронкова В.Г.,
Макушинська Г.П.,
Калюжний В.С.,
Товарниченко В.О.
Товарниченко В.О.

3

Інтелектуальна
власність

Зуєва В. О.,
Обущак О.О.
Базилевич В.Д.
Базилевич В.Д.
Базилевич В.Д.
Вачевський М.В.

Дахно І.І.
Дахно І.І.
Драпак Г.

Найменування
видавництва,
рік видання
Філософські проблеми наукового пізнання: Запоріжжя: ЗДІА, 2005
Методичний посібник щодо вивчення
спецкурсу та виконання рефератів [Текст]:
Для магістрантів ЗДІА
Філософія [Текст]: підручник для студентів Запоріжжя: ЗДІА, 2017
ЗДІА всіх форм навчання: підручник
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Філософія наукового пізнання. Навчальнометодичний посібник для всіх спеціальностей
ЗДІА
Інтелектуальна власність [Текст]: Для
спеціалістів і магістрів ЗДІА всіх спец.: курс
лекцій
Інтелектуальна власність [Текст]: підручник
Інтелектуальна власність [Текст]: підручник
Інтелектуальна власність [Текст]: підручник
[затв. М-вом освіти і науки України]
Соціально-економічні аспекти використання
інтелектуальної власності в сучасних
умовах: Теорія і практика [Текст]: навч.
посібник для внз
Право інтелектуальної власності [Текст]:
навч. посібник для внз
Право інтелектуальної власності [Текст]:
навч. посібник для внз

Кількість
примірників
2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія

Запоріжжя: ЗДІА, 2007
189
Запоріжжя: ЗДІА, 2006
185
К.: Знання, 2006
К.: Знання, 2008
К.: Знання, 2014
К.: Центр навч. літ.,
2004
К.: Либідь, 2003

К.: Центр навч. літ.,
2006
Основи інтелектуальної власності [Текст]: К.: Кондор, 2007
навч. посібник для внз

1
1
3

2

5
4
1

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Зуєва В.О.

Святоцкий А.Д.,
Литвинов В.М.,
Довгий С.А.
Святоцкий А.Д.,
Миронюк Г.И.,
Дробязко В. С.
Пасічник В.В.

Карпухина С.И.
Кузнєцов Ю.М.
Лазебний В. С.
Мікульонок І.О.

4

Розслідування
Мнухіна Н.О.
техногенних аварій
на
промислових
об’єктах

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Інтелектуальна
власність:
Методичні Запоріжжя: ЗДІА, 2006
2
вказівки до виконання контрольних робіт
+
[Текст]: Для спеціалістів і магістрів ЗДІА
електронна
всіх спец.
версія
Интеллектуальная собственность в Украине: К.: Ін Юре, 1999
правовые основы и практика [Текст]. В 4 т.
1
Т.
1.
Право
интеллектуальной
собственности: науч.-практ. пособие
Интеллектуальная собственность в Украине: К.: Ін Юре, 1999
правовые основы и практика [Текст] В 4 т.
1
Т. 2. Авторское право и смежные права:
науч.-практ. пособие
Інтелектуальна
власність
в
галузі Львів: Новий Світ комп'ютингу [Текст]: підручник для внз: 2000, 2013
6
[затв. М-вом освіти і науки, молоді та
спорту України]
Защита интеллектуальной собственности и М.:
Междунар.
3
патентоведение [Текст]: учебник для вузов
отношения, 2004
Патентознавство та авторське право [Текст]: К.: Кондор, 2005
5
підручник для внз
Основи інтелектуальної власності та її К.: Ліра-К, 2011
2
захисту [Текст]: навч. посібник
Основи інтелектуальної власності [Текст]: К.: Політехніка, 2008
1
навч. посібник
1.2 Цикл професійної підготовки
Розслідування
техногенних
аварій
на Запоріжжя: ЗДІА, 2016
2
промислових об’єктах: навч.-метод. посібник
+
електронна
версія
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

№
з/п

5

Найменування
навчальної
дисципліни

Атестація
місць

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Мариненко Н.В.

робочих Манідіна Є.А.,
Бєлоконь К.В.,
Матяшева О.Б.
Макушин В.Г

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
М.: Профиздат, 1991
1
Запорізька
облдержадміністрація.
Запорізький обл. центр
1
охорони
праці.
Запоріжжя:, 2001
Ком. по нагляду за
охороною
праці
України. - К.: Основа,
2
1998

Уроки безопасности [Текст]
Пакет
нормативних
документів
про
обов'язкове державне соціальне страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, які спричинили
втрату працездатності [Текст]
Положення про розслідування та облік
нещасних
випадків,
професійних
захворювань і аварій на підпрємствах, в
установах і організаціях (ДНАОП 0.00-4.0398) [Текст]
Положення про порядок розслідування та Держнаглядохоронпраці
ведення
обліку
нещасних
випадків, . - К. : , 2001
професійних захворювань і аварій на
виробництві. ДНАОП 0.00-4.03-01 [Текст]
Атестація робочих місць: навч.-метод. Запоріжжя: ЗДІА, 2018
посібник
Совершенствование условий труда на
промышленных предприятиях [Текст]:
( Социально-экономические проблемы )
Про порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці [Текст] : Постанова
від 1 серпня 1992 р. № 442. - (На укр. і рос.
мовах) / Кабінет Міністрів України
Охрана труда: экспертиза условий труда при
лицензировании деятельности [Текст]

2
2
+
електронна
версія

М.: Экономика, 1981
4

К.: Кабінет Міністрів
України, 1992

11

М.: ИНФРА-М, 2002.
10

№
з/п
6

7

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)

Переддипломна
практика

Манідіна Є.А

Підготовка
кваліфікаційної
роботи

Мнухіна Н.О.,
Манідіна Є.А.,
Бєлоконь К.В.,
Тарасов В.К.,
Рижков В.Г.
Мнухіна Н.О.,
Матяшева О.Б.

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Найменування
видавництва,
рік видання

1.3 Практична підготовка
Переддипломна практика [Електронний Запоріжжя: ЗДІА, 2018
ресурс]: метод. вказівки до переддипломної
практики для магістрів ЗДІА всіх форм
навчання за спец. 183 "Технології захисту
навколишнього середовища", 263 "Цивільна
безпека"
1.4 Підсумкова атестація
Підготовка
кваліфікаційної
роботи Запоріжжя: ЗДІА, 2018
[Електронний ресурс]: метод. вказівки до
виконання кваліфікаційних робіт за освітньокваліфікаційним рівнем «Магістр» ЗДІА всіх
форм навчання за спец. 183 "Технології
захисту навколишнього середовища", 263
"Цивільна безпека"
Правові основи працеохоронної політики та Запоріжжя: ЗДІА, 2016
охорони праці [Текст]: навч.-метод. посібник

Гогіташвілі Г.Г.,
Карчевські Є.Т.,
Лапін В.М.
Манідіна Є.А.,
Рижков В.Г.,
Манідін В.С.

Управління охороною праці та ризиком за К.: Знання, 2007
міжнародними стандартами [Текст]: навч.
посібник
Електробезпека
[Текст]:
навч.-метод. Запоріжжя: ЗДІА, 2015
посібник

Тарасов В.К.

Безпека технологічних процесів і обладнання
[Електронний ресурс]: навч. посібник

Запоріжжя: ЗДІА, 2008

Кількість
примірників

2
+
електронна
версія

2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія
5
1
+
елктронна
версія
1+
електронна
версія

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Рогач Ю.П.
Даценко І.І.,
Шегедин М.Б.,
Москвяк Н.В.,
Назар О.Ю.
Мнухіна Н.О.

8

9

Підсумкова
атестація

Мнухіна Н.О.,
Манідіна Є.А.,
Бєлоконь К.В.,
Тарасов В.К.,
Рижков В.Г.

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Пожежна безпека [Текст]: навч. посібник
Симферополь:
Таврия
24
Плюс, 2001
Гігієна праці і виробнича санітарія [Текст]: К.: Здоров`я, 2002
підручник для внз
3
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Розслідування, облік і аналіз нещасних Запоріжжя: ЗДІА, 2016
випадків, професійних захворювань та аварій
[Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник

Підготовка
кваліфікаційної
роботи Запоріжжя: ЗДІА, 2018
[Електронний ресурс]: метод. вказівки до
виконання кваліфікаційних робіт за освітньокваліфікаційним рівнем «Магістр» ЗДІА всіх
форм навчання за спец. 183 "Технології
захисту навколишнього середовища", 263
"Цивільна безпека"
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
2.1 Цикл загальної підготовки
2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
Методологія
Куріс Ю.В.,
Методологія організації науково-дослідних та Запоріжжя: ЗДІА, 2018
організації науково- Матяшева О.Б.
науково-виробничих робіт: навч.-метод.
дослідних
та
посібник всіх форм навчання за спец. 183
науково"Технології
захисту
навколишнього
виробничих робіт
середовища", 263 "Цивільна безпека"
Романчиков В.І.
Основи наукових досліджень [Електронний К.: Центр навч. літ., 2007
ресурс]: навч. посібник для внз

2
+
елктронна
версія
2
+
електронна
версія

2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія

№
з/п

10

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Стеченко Д.М.,
Чмир О.С.
Крушельницька, О. В.

Найменування
видавництва,
рік видання
Методологія наукових досліджень [Текст]: К.: Знання, 2007
підручник
Методологія
і
організація
наукових К.: Кондор, 2006
досліджень [Текст]: навч. посібник для внз
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу
Комплексний
Мнухіна Н.О.,
Комплексний курсовий проект з охорони Запоріжжя: ЗДІА, 2018
курсовий проект з Тарасов В.К.
праці та техногенної безпеки [Електронний
охорони праці та
ресурс]: метод. вказівки до виконання
техногенної безпеки
курсового проекту ЗДІА всіх форм навчання
за спец. 263 "Цивільна безпека"
Рижков В.Г.
Електробезпека: Методичні вказівки до Запоріжжя: ЗДІА, 2004
дипломного та курсового проектування,
контрольних робіт і практичних занять
Матказіна Р.Р.

11

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Методичні вказівки до виконання курсового Запоріжжя: ЗДІА, 2016
проекту з курсу "Опалення, вентиляція та
кондиціювання
повітря"
[Електронний
ресурс]
2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір
Системи управління Мнухін А.Г.,
Системи управління промисловою безпекою Запоріжжя: ЗДІА, 2018
промисловою
Мнухіна Н.О.,
[Електронний ресурс]: навч. -метод. посібник
безпекою
Матяшева О.Б.,
для студ. ЗДІА спец. 263 "Цивільна безпека"
Гітуляр А.А.
всіх форм навчання
Зозуля И.В.,
Основы
промышленной
безопасности Х.: Бизнес Информ,
Полуянов В.П.
[Текст]. В 4 т. Т. 1. Техногенная опасность и 1999
промышленное производство

Кількість
примірників
3
4

2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія
2

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Тарасов В. К.

Найменування
видавництва,
рік видання
Безпека
технологічних
процесів
і Запоріжжя: ЗДІА, 2008
обладнання [Електронний ресурс]: навч.
посібник

Мнухіна Н.О.,
Матяшева О.Б.

Правові основи працеохоронної політики та
охорони
праці
[Текст]:
навч.-метод.
посібник для студ. ЗДІА напряму 6.170202
"Охорона праці", спец. 263 "Цивільна
безпека" всіх форм навчання
Радіаційна безпека [Текст]: (До 100-річчя
Одес. держ. акад. харч. технологій) : навч.
посібник для внз
Радіоекологія [Текст]: навч. посібник для внз
: [рек. М-вом освіти і науки України]

Радіаційна безпека Константінов М.П.,
(спеціальні
Журбенко О.А.
питання)
Гудков І.М.,
Гайченко В.А.,
Кашпаров В.О.
та інші
Гудков І.М.,
Гайченко В.А.,
Кашпаров В.О.
та інші
Клименко М.О.,
Прищепа А.М.,
Лебедь О.О.
Рижков В.Г.

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Запоріжжя: ЗДІА, 2016

Кількість
примірників
2
+
електронна
версія
2
+
електронна
версія

Суми: Унів. книга, 2003
20
Херсон:
2013.

Олді-плюс,

Практикум з радіобіології та радіоекології Херсон: Олді-плюс, 2014
[Текст]: навч. посібник для внз : [рек. М-вом
освіти і науки України]
Радіоекологія [Текст]: практикум для внз: Херсон: Олді-плюс, 2011
[рек. М- вом освіти і науки, молоді та спорту
України]
Радіаційна безпека: навч.-метод. посібник для Запоріжжя: ЗДІА, 2 013.
студ. ЗДІА спец. 7.04010602 "Прикладна
екологія
та
збалансоване
природокористування"

3

2

43
16
+
електронна
версія

№
з/п
12

Найменування
навчальної
дисципліни
Екологічна
та
техногенна безпека
промислових
об’єктів
та
технологій

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Мнухін А.Г.,
Куріс Ю.В.,
Мнухіна Н.О.,
Матяшева О.Б.,
Гітуляр А.А.
Андрейцев В.І.
Шмандій В.М.,
Клименко М.О.,
Голік Ю.С.
та ін.
Краснянский М.Е.

Інформаційні
Бєлоконь К.В,
технології в охороні Куріс Ю.В.,
праці
Манідіна Є.А.
Козловський А.В.,
Паночишин Ю.М.,
Погріщук Б.В.
Плескач В.Л.,
Рогушина Ю.В.,
Кустова Н.П.
Батлук В.А.,
Гогіташвілі Г.Г.,
Уваров Р.В.,

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Екологічна
та
техногенна
безпека Запоріжжя: ЗДІА, 2018
промислових
об’єктів
та
технологій
2
[Електронний ресурс]: навч. -метод. посібник
+
для студ. ЗДІА всіх форм навчання за спец.
електронна
183 "Технології захисту навколишнього
версія
середовища", 263 "Цивільна безпека"
Право екологічної безпеки [Текст]: навч. та КНУ ім. Т. Шевченка. 1
наук.-практ. посібник
К. : Знання-Прес, 2002.
Екологічна безпека [Текст]: підручник для Кременчуц. нац. ун-т ім.
внз: [затв. М-вом освіти і науки, молоді та М. Остроградського. 4
спорту України]
Херсон : Олді-плюс,
2013.
Основы
экологической
безопасности Х.: Бурун и К, 2013
территорий и акваторий [Текст]: учеб.
4
пособие
Інформаційні технології в охороні праці Запоріжжя: ЗДІА, 2018
2
[Електронний ресурс]: навч. -метод. посібник
+
електронна
версія
Комп'ютерна техніка та інформаційні К.: Знання, 2011
технології [Текст]: навч. посібник для внз :
1
[рек. М-вом освіти і науки, молоді та спорту
України]
Інформаційні технології та системи [Текст]: К.: Книга, 2004
підручник для внз
4
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Охорона праці в галузі телекомунікацій Львів: Афіша, 2003
[Текст] навч. посібник для внз

3

№
з/п

13

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Навакатікян О.О.,
Кальниш В.В.,
Стрюков С.М.
Менеджмент
та Беренда Н.В.,
аудит
систем Троїцька О.О.,
управління
Новокщонова О.В.
охороною праці
Ширшков А.И.

Діагностика
пошкоджень
промислових об’єктів

Гогіташвілі Г.Г.,
Карчевські Є.Т.,
Лапін В.М.
Богоявленська Ю.В.,
Ходаківський Є.І.
Коваль В.І.,
Скороходов В.А.
Мнухін А.Г.,
Куріс Ю.В.,
Мнухіна Н.О.,
Матяшева О.Б.,
Гітуляр А.А.
Веренев В.В.
Ковязін О.С.,
Власов А.О.

14

Плани
ліквідації Цимбал В.А.,
аварійних ситуацій
Кожемякін Г.Б.,
Кутузова І.О.

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Охорона праці користувачів комп'ютерних К.: Ред. журн. "Охорона
відеодисплейних терміналів [Текст]
праці", 1997
15
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Менеджмент та аудит систем управління Запоріжжя: ЗДІА, 2018
охороною праці [Електронний ресурс]: навч. метод. посібник
Менеджмент охраны труда : учебник для
вузов
Управління охороною праці та ризиком за
міжнародними стандартами [Текст]: навч.
посібник
Економіка та менеджмент праці [Текст] :
навч. посібник для внз
Управління охороною праці в промисловості
[Текст] : навч. посібник для студентів внз
Діагностика пошкоджень промислових об’єктів
[Електронний ресурс]: навч. -метод. посібник

Ростов н/Д.: Феникс,
2001
К.: Знання, 2007

Снижение динамических нагрузок и диагностика
широкополосных станов в переходных режимах
Сучасні засоби технічного діагностування
металургійних машин [Текст]: метод. вказівки до
самост. роботи, контр. роботи для студентів ЗДІА
Плани
ліквідації
аварійних
ситуацій
[Електронний ресурс]: навч. -метод. посібник

Никополь: Фельдман О.О.,
2014
Запоріжжя : ЗДІА, 2017

2
+
електронна
версія
1
5

К.: Кондор, 2009
К.: Професіонал, 2005
Запоріжжя: ЗДІА, 2017

Запоріжжя: ЗДІА, 2018

1
1
2
+
електронна
версія
1
2+
електронна
версія
2+
електронна
версія

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Шишкин А. А.

Аугустин Я.,
Шледзевский Е.
Беляев Б.И.,
Корниенко В.С.
Дворовенко В.Н.
Михайлова Г.А.

Халмурадов Б.Д.

Найменування
видавництва,
рік видання
повреждений М.: Стройиздат, 1973

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Анализ причин аварий и
строительных конструкций
Положення щодо розробки планів локалізації
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
[Текст]Держ. норматив. акт про охорону
праці. ДНАОП 0.00-4.33-99. - (На укр. та рос.
мовах)
Аварии стальных конструкций [Текст] : пер. с
пол.
Причины аварий стальных конструкций и
способы их устранения [Текст]
Ликвидация аварийных режимов мощных
паротурбинных установок [Текст]
Безопасная эксплуатация строительных лесов
Положення щодо розробки планів локалізації
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
[Текст]: Держ. норматив. акт про охорону
праці. ДНАОП 0.00-4.33-99. - (На укр. та рос.
мовах)
Положення про порядок розслідування та
ведення
обліку
нещасних
випадків,
професійних захворювань і аварій на
виробництві. ДНАОП 0.00-4.03-01
Безпека
життєдіяльності
[Електронний
ресурс]: перша допомога в надзвичайних
ситуаціях: навч. посібник для внз

Кількість
примірників
1

К.: Основа, 1999
2
М.: Стройиздат, 1978
М.: Госстройиздат, 1968
К.: Техніка, 1979
М.: Стройиздат, 1980
Держнаглядохоронпраці
. - К. : Основа, 1999

1
2
3
1

2
Держнаглядохоронпраці
. - К. : , 2001
К.: Центр навч. літ., 2011

2
1
+
електронна
версія

№
з/п
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Найменування
Автор підручника
навчальної
(навчального
дисципліни
посібника тощо)
Пожежна
безпека Рожков А.П.
(спеціальні питання)
Рожков А.П.

Техніко-економічне
обґрунтування
проектних рішень

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Пожінформтехніка,
19

Пожежна безпека [Текст]: навч. посібник для К.:
внз
1999
Пожежна безпека на виробництві [Текст]
К.: Ред. журн. "Охорона
праці", 1997
Рогач Ю.П.
Пожежна безпека [Текст]: навч. посібник
Симферополь:
Таврия
Плюс, 2001
Баратов А.Н.,
Пожарная безопасность [Текст]: учеб. М.: Изд-во АСВ, 1997
Пчелинцев В.А.
пособие для втузов
2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента
Беренда Н.В.,
Техніко-економічне
обґрунтування Запоріжжя: ЗДІА, 2018
Троїцька О.О.,
проектних рішень [Електронний ресурс]:
Манідіна Є.А.
навч. -метод. посібник
Ткачук К.Н.,
Лисюк М.О.

Хімія
навколишнього
виробничого
середовища

Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Манідіна Є.А.,
та Бєлоконь К.В.,
Матяшева О.Б.
Беус А.А.,
Грабовская Л.И.,
Тихонова Н.В.
Бурдіян Б.Г.,
Дерев'янко В.О.,
Кривульченко А.І.
Войцицький А.П.,
Федишин Б.М.,
Борисюк Б.В.

Методика визначення соціально-економічної К.: Основа, 1999
ефективності заходів щодо поліпшення умов і
охорони праці
Хімія навколишнього та виробничого Запоріжжя: ЗДІА, 2018
середовища [Електронний ресурс]: навч. метод. посібник
Геохимия окружающей среды

73
24
5
2
+
електронна
версія
68
2
+
електронна
версія

М.: Недра, 1976
1

Навколишне середовище та його охорона

К.: Вища школа, 1993
4

Методи та засоби вимірювання параметрів Херсон: Олді-плюс, 2007
навколишнього середовища [Текст]: навч.
посібник

7

№
з/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор підручника
(навчального
посібника тощо)
Симонян Л.М.
Соколов Р.С.

16

Організація
і
проведення
рятувальних робіт
на
промислових
об’єктах

Охорона праці при
роботі з
комп’ютерною
технікою

Цимбал В.А.,
Ткалич І.О.,
Суржицька Л.А.
Бєлоконь К.В.,
Суржицька Л.А.,
Цимбал В.А.,
Карнаух А.А.
Васійчук В.О.,
Гончарук В.Є.,
Качан С.І.
Жидецький В.Ц.
Батлук В.А.,
Гогіташвілі Г.Г.,
Уваров Р.В.,
Навакатікян О.О.,
Кальниш В.В.,

Найменування
Кількість
видавництва,
примірників
рік видання
Экологически чистая металлургия [Текст]: МИСиС (технолог. ун2
курс лекций : в качестве учеб. пособия
т). - М.: , 2001
Химическая технология [Текст]. В 2 т. Т. 1. М.: ВЛАДОС, 2003
Химическое производство в антропогенной
деятельности. Основные вопросы химической
1
технологии. Производство неорганических
веществ: учеб. пособие для вузов
Організація і проведення рятувальних робіт Запоріжжя: ЗДІА, 2017
2+
на промислових об’єктах [Електронний
електронна
ресурс]: навч. -метод. посібник
версія
Цивільний захист [Текст] конспект лекцій Запоріжжя: ЗДІА, 2015
2
для студ. ЗДІА всіх спец. ден. та заоч. форм
+
навчання : конспект лекций
електронна
версія
Основи цивільного захисту [Текст]: навч. Львів: Вид-во Львів.
посібник для внз
політехніки, 2010
10
Найменування підручника
(навчального посібника тощо)

Охорона праці користувачів комп'ютерів Львів: Афіша, 2000
[Текст]: навч. посібник для внз
Охорона праці в галузі телекомунікацій Львів: Афіша, 2003
[Текст] навч. посібник для внз
Охорона праці користувачів комп'ютерних К.: Ред. журн. "Охорона
відеодисплейних терміналів [Текст]
праці", 1997

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

1
3

15

Таблиця 4.7 – Перелік фахових періодичних видань, що є в бібліотеці
Запорізької державної інженерної академії для забезпечення навчального
процесу фахівців спеціальності 263 «Цивільна безпека»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Безопасность жизнедеятельности
Безпека життєдіяльності
Безпека праці на виробництві
Інформаційний бюлетень з охорони праці
Надзвичайна ситуація
Основы безопасности жизнедеятельности
Промислова безпека
Охорона праці
Охрана труда
Пожежна безпека
Промислова безпека
Культура безпеки, екології та здоров'я. Всеукраїнський
науково - популярний журнал
Інформаційний бюлетень з охорони праці
Надзвичайна ситуація

2013
2003 – 2017
2015 – 2017
1998 – 2016
1999 – 2016
2000 – 2003
2015
2010 – 2017
1996 – 2010
2001 – 2012
2015
2010
1998-2016
1999-2016

Ректор

В.А. Банах

Завідувач кафедри ПЕОП

Г.Б. Кожемякін

