


Розвиток та використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в освіті  
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Cучасні світові тенденції розвитку інформатизації освіти: 

 створення єдиного освітнього простору; 
 

 активне запровадження нових засобів та методів навчання, що орієнтовані на 
використання інформаційних технологій; 

 

 синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання; 
 

 створення системи випереджаючої освіти; 
 

 виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка інформаційних 
технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна змісту 
діяльності викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової технології 
(що з одного боку, підвищує його творчу активність, а з іншого – потребує 
високого рівня технологічної та методичної підготовки); 

  

 формування системи безперервного навчання як універсальної форми 
діяльності, що спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього 
життя. 
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Єдиний інформаційно-телекомунікаційний простір 
університету 



    

Інформаційні ресурси та сервіси університету:  
Внутрішній портал університету 

http://univer.nuczu.edu.ua http://nuczu.edu.ua 

Офіційний сайт університету 



http://edu-mns.org.ua 

Науково-освітній портал НЗ 
ДСНС України 

Інформаційні ресурси та сервіси університету:  
http://library.nuczu.edu.ua 

Бібліотека університету 
Цифровий репозитарій 
наукових праць 

http://repositsc.nuczu.edu.ua 

https://zmail.nuczu.edu.ua 

Корпоративна пошта  Замовлення ТЗН 

http://univer.nuczu.edu.ua 



Вісник Науково-методичного 
центру навчальних закладів 
сфери цивільного захисту 

http://visnyk-nmc.org.ua 

http://pes.nuczu.edu.ua 

Scientific Journal "Problems of 
Emergency Situations" 

Цифрові періодичні видання університету:  

http://ejss.nuczu.edu.ua 

The scientific journal "East 
Journal of Security Studies" 



Пошук літератури [скачати все] 

Інформаційні ресурси та сервіси університету:  
Електронна бібліотека НУЦЗУ 

Науково-методичний комплекс навчальних дисциплін 

Розклад занять  



http://univer.nuczu.edu.ua Замовлення ТЗН 



Мережеві системи контролю знань та дистанційного 
навчання 



Сучасні мультимедійні, інтерактивні аудиторії 
та лабораторії зі стаціонарно встановленими ТЗН 



Більше 60-ти аудиторій обладнані стаціонарними ТЗН 
 (мультимедіапроектори, інтерактивні дошки, аудіо 
системи, комп'ютерна техніка, SMART TV) 



Сучасні комп'ютерні класи та читальні зали бібліотеки та 
конференцзали 

 12 комп'ютерних класів  
 2 читальних зали  
 2 конференцзали  
 кризовий центр 

 



   
Для підготовки мультимедійного 
навчального контенту створена 
медіа-студія  



Сучасний мультимедійний навчальний контент: 

1. Програмні тренажери формування навичок 
прийняття рішень керівниками структурних 
підрозділів ДСНС України 

2. Інтерактивні практичні заняття 

3. Електронні підручники з навчальними 
відеороліками та системами тестування, 
мультимедійні навчальні посібники 

4. Курси відео лекцій 

5. Навчальні фільми 



Програмні тренажери формування навичок прийняття 
рішень керівниками структурних підрозділів ДСНС  



6. "Гасіння пожежі в житловому 
будинку. Рятування людей. " 

1. “Формування навичок 
прийняття рішень 1-м КГП при 
гасінні пожежі в підвалі 
житлового будинку” 

2. “Гасіння пожежі в житловому 
будинку. розвідка” 

4. “Випробування на водоотдачу 
внутрішніх водопровідних мереж ” 

7. "Підготовка психолога до 
виїзду на ліквідацію 
надзвичайної ситуації" 

3. “Гасіння пожежі в житловій 
кімнаті на 3-му поверсі” 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

8. "Обвалення житлового будинку" 

Програмні тренажери формування навичок прийняття 
рішень керівниками структурних підрозділів ДСНС України 

5. “Випробування на водоотдачу 
зовнішніх водопровідних мереж” 



10. Організація аварійно-
рятувальних робот під час ДТП  з 
легковим автомобілем (положення 
автомобілю - на боку) 

11. Організація аварійно-рятувальних 
робіт при ДТП  з автобусом  

12. Організація аварійно-рятувальних робот з 
ліквідації аварії з небезпечними вантажами 

15. Управління гасінням пожежі у торгівельному центрі 

13. Навчально-тренінгова комп'ютерна 
система (мережна модель) підготовки сил та 
засобів місцевої ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту України до ліквідації НС в 
екосистемах «Лісова пожежа» 
14. Організація ліквідації лісних пожеж на території 
адміністративного району 

9. "Аварійно-рятувальні роботи при 
ДТП з легковим авто (положення 
автомобілю - на колесах)" 

Програмні тренажери формування навичок прийняття рішень 
керівниками структурних підрозділів ДСНС України 



Інтерактивні практичні заняття 



Електронні підручники з 
навчальними відеороликами 
та системами тестування 
 
 
Мультимедійні навчальні 
посібники  

Електронні навчальні підручники та посібники 



Курси відеолекцій: 
“Організація аварійно-рятувальних 
робіт”, 
 “Автоматичні системи 
пожежогасіння”,  
“Особливості проведення 
психологічної експертизи”, 
 
Навчальні фільми: 
“Аварійно-рятувальні роботи на 
транспорті”,  
“Аварійно-рятувальні роботи при 
хімічних аваріях”, 
“Аварійно-рятувальні роботи на 
воді”,  
“Аварійно-рятувальні роботи на 
воді зимою”, 
“Верхолазна підготовка”  
 

Відеолекції та навчальні фільми 



В університеті впроваджено альтернативне програмне 
забезпечення та операційні системи з відкритим 
програмним кодом 

Linux 



Інформаційні технології у науково-дослідній діяльності 



ВИПУСК 2018 

Інформаційне та технічне забезпечення різноманітних 
заходів 



Інформаційно-комунікаційні 
технології 

 в освітньому процесі 
Національного університету 
цивільного захисту України 
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