
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, ВИДАНОЇ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ТА НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ У 2014 РОЦІ 
 

№ Назва та вид видання Анотація 
Умови та можливість 

придбання 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

Література, що була видана відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Правові основи працеохоронної 

політики та охорони праці. 

Навчальний посібник. 

Навчальний посібник «Правові основи працеохоронної 

політики та охорони праці»розрахований на поглиблене вивчення 

загальних положень з курсу трудового права України та положень 

законодавства у сфері охорони праці.  

Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів та 

слухачів Національного університету цивільного захисту України.  

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Правові основи 

працеохоронної  політики та 

охорони праці. 

2 Спеціальне водопостачання. 

Практикум 

Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни 

«Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна 

безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про 

основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик 

розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку 

літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму 

практично спрямовані та стосуються питань профілактики та 

гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах. 

Особа, відповідальна за 
випуск – Шевченко Тетяна 
Остапівна 

тел. (057)707-34-53 

3 Діяльність Міжнародної 

організації праці. Навчальний 

посібник. 

Навчальний посібник є складовою частиною методичного 

забезпечення навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Діяльність Міжнародної організації праці». 

Зміст видання, відповідаючи навчальній програмі дисципліни, 

розкриває теоретичні та практичні засади діяльності Міжнародної 

організації праці – від особливостей її створення та становлення, 

повноважень та структури до основних нормативних позицій щодо 

врегулювання різних питань у сфері соціально-трудових відносин. 

У навчальному посібнику висвітлені питання, орієнтовані на 

досягнення відповідного сучасним вимогам рівня підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» за 

спеціальністю «Охорона праці (в галузі цивільного захисту)» з 

Особа, відповідальна за 
випуск – Шевченко Тетяна 
Остапівна 
тел. (057)707-34-53 

http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5301&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5301&mode=1


урахуванням нових концепцій щодо координації питань безпеки 

праці та подолання безробіття на локальному, регіональному і 

глобальному рівнях. 

Навчальний посібник орієнтовано на студентів, аспірантів, 

викладачів вищих навчальних закладів, фахівців з питань  охорони 

праці. 

4 Застосування права 

інтелектуальної власності у 

діяльності органів та підрозділів 

цивільного захисту.Навчальний 

посібник. 

Навчальний посібник «Застосування права інтелектуальної 

власності у діяльності органів та підрозділів цивільного захисту» 

розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері 

інтелектуальної власності, опанування правового механізму 

регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації 

результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих 

немайнових прав авторів як в Україні, так і за її межами. До кожної 

теми розроблені різноманітні завдання для перевірки рівня 

засвоєного матеріалу та списки рекомендованої літератури. 

Методика вивчення цієї дисципліни передбачає 

співробітництво й взаєморозуміння між курсантом, студентом і 

викладачем, розвиток у курсантів, студентів аналітичного 

мислення, вміння співставляти фактичний і теоретичний матеріал, 

робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації. 

Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів та 

слухачів Національного університету цивільного захисту України.  

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланнямЗастосуванняправа 

інтелектуальної власності… 

 

5 Історія релігії. Соціально-

психологічні кризи та їх 

подолання. Навчальний посібник. 

Навчальний посібник написаний відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Релігієзнавство». У ньому розглядаються 

особливості виникнення, історичного розвитку, віровчення, 

культової практики найбільш поширених національно-державних і 

світових релігій від доби Стародавнього світу до сьогодення. Його 

розраховано на студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних 

закладів. 

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням 

ИсториярелагииКариков. 

6 Інженерний захист населення і 

територій.  

Навчальний посібник 

 

Навчальний посібник містить основні положення щодо 

планування та проведення робіт для попередження та захисту 

населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру.  

У кожній темі наведені контрольні запитання і завдання, список  

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Інженерний 

захист населення та територій 

http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5344&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5344&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5881&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5299&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5299&mode=1


сучасної літератури для самостійного засвоєння матеріалу, 

підготовки рефератів та обговорень. 

Навчальний посібник призначений для курсантів, слухачів та 

студентів Національного університету цивільного захисту України.  

7 Загальні принципи надання першої 

медичної допомоги. 

У навчальному посібнику викладено базовий перелік прийомів 

домедичної допомоги. 

Зведено до мінімуму опис механізмів патологічних процесів 

або станів. Виклад детальних класифікацій патологічних процесів і 

станів, які дають можливість отримати уявлення про різноманіття їх 

проявів. Опис прийомів ДМД, зроблений з урахуванням виконання 

їх особами без медичної освіти 

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Домедична 

допомога 

8 Основи пожежної тактики.   

Навчальний посібник 

 

У навчальному посібнику викладено теоретичні та 

організаційні основи тактики гасіння пожеж, параметри гасіння, 

прийоми і способи локалізації та ліквідації пожеж, тактичні 

можливості пожежно-рятувальних підрозділів. Розглянуто 

організацію, види та особливості оперативних дій пожежно-

рятувальних підрозділів на пожежах. Висвітлено порядок 

організації гасіння пожеж, системи управління (керівництва) 

силами та засобами, обов’язки  посадових осіб з керівництва 

гасінням пожежі. Представлено методику і послідовність 

розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж та ін.  

Навчальний посібник розраховано на підготовку курсантів, 

студентів і слухачів навчальних закладів ДСНС України освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Пожежна 

безпека». 

Особа, відповідальна за 
випуск – Шевченко Тетяна 
Остапівна 

тел. (057)707-34-53 

9 Англійська мова для психологів.     

Навчальний посібник. 

Пропонований навчальний посібник з розвитку навичок усного 

мовлення призначений для курсантів, студентів та слухачів вищих 

навчальних закладів системи ДСНС за спеціальністю “Психологія” 

з іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням. 

Посібник відповідає рівню "Іntermediate".  

Навчальний матеріал посібника, як і додаткові тексти, 

рекомендовані для аудиторного та самостійного опрацювання, а 

також широкому колу осіб, які цікавляться питаннями психології у 

сфері цивільного захисту.  

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Английска мова 

для психологів 

http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5880&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5880&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5879&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5879&mode=1


10 Пожежна профілактика в 

населених пунктах. Практикум. 

Задачі, які включені до практикуму, спрямовані на вирішення 

питань профілактики пожеж в населених пунктах та, частково, на 

виробничих об’єктах. Структурно вони об’єднані у шість 

навчальних тем: розрахунок необхідного часу евакуації людей з 

будівель при пожежі, розрахунок фактичного часу евакуації, 

розрахунок площі легко скидних конструкцій (ЛСК), розрахунок 

параметрів системи природного димовидалення, розрахунок 

параметрів системи механічного (штучного) димовидалення, 

розрахунок розмірів протипожежних розривів між будівлями та 

спорудами. 

Практикум призначений для курсантів, студентів, та слухачів 

заочного навчання вищих навчальних закладів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямом «Пожежна 

безпека» та може бути корисним для працівників ДСНС України. 

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Пожпроф в насел 

пунктах. 

11 Організація та управління в 

природоохоронній діяльності. 

Практикум. 

 

Практикум з дисципліни «Організація та управління в 

природоохоронній діяльності» призначен для надання допомоги 

студентам НУЦЗ України, що навчаються за спеціальністю 

6.040106 «Екологія. Охорона навколишнього природного 

середовища та збалансоване природокористування» при виконанні 

практичних робіт. Практичні роботи з дисципліни "Організація та 

управління в природоохоронній діяльності" присвячені вивченню 

основних методів інтегральних і комплексних оцінок стану 

компонентів навколишнього природного середовища та 

ідентифікації джерел їх забруднення із метою застосування цих 

знань в практичній діяльності майбутнього фахівця – еколога. 

Розміщено в електронній 

бібліотеці НУЦЗ України. 

Доступно для скачування за 

посиланням Оргупр в 

природоохоронній діяльності. 

12 Механізми державного управління 

у сфері запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації на 

регіональному рівні.Монографія. 

Монографію присвячено теоретичному обгрунтуванню 

механізмів державного управління у сфері запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації на регіональному рівні. Проведено аналіз 

місця та ролі державних органів влади в регулюванні основних 

процесів  щодо запобігання та реагування  на надзвичайні ситуації 

на регіональному рівні. 

Здійсненні дослідження доведені до конкретних положень, 

методик, рекомендацій, які можуть слугувати науковим підгрунтям 

удосконалення механізмів державного управління у сфері 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Приходько Роман 

В’ячеславович 

тел. +38(098)4816021 

http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5885&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5885&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5360&mode=1
http://books.nuczu.edu.ua/download.php?rec=5360&mode=1


запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на регіональному 

рівні. 

13 Забезпечення 

пожежовибухобезпеки систем 

зберігання водню на 

автотранспортних засобах. 

Монографія. 

Установлено, что на автотранспортных средствах с 

использованием водорода наиболее целесообразным является 

применение систем хранения водорода в газообразном, сжиженном 

и связанном состояниях, в частности, в 

формегидридовинтерметаллидов. Показано, 

чтовозникновениепожаровзрывоопасныхситуаций при 

использовании водорода на автотранспортных средствах 

обусловлено механическими и термическими внешними 

факторами. 

Для систем хранения водорода трех типов разработаны 

математические модели по описанию ПВО характеристик, а также 

алгоритмы выбора  их параметров по критерию максимального 

времени до разрушения в условиях воздействия внешних тепловых 

потоков. 

Для научных и научно-педагогических работников, 

докторантов, аспирантов (адъюнктов), слушателей, курсантов и 

студентов, владеющих математическим аппаратом в пределах 

учебной программы технического ВУЗа III-IV уровня 

аккредитации. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Ключка Юрій Павлович  

тел. +38(050)1344293 

14 Особливості правового 

регулювання праці суддів в 

Україні. Монографія. 

У монографії висвітлено правову природу правосуддя як 

особливого різновиду соціальної діяльності; визначено основні 

причини і підстави диференціації правового регулювання праці 

суддів; розкрито зміст трудової правосубʹєктності суддів; внесено 

пропозиції з удосконалення законодавства у сфері регламентації 

трудових відносин за участі суддів. 

 Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, аспірантів, адʹюнктів, студентів та слухачав вищих 

навчальних закладів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами 

адміністративного права. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Барабаш Григорій 

Олексійович 

тел. +38(050)5982771 

15 Інтелектуально-емоційний ресурс 

копінг-поведінки рятувальника. 

Монографія. 

У монографії проаналізовано ступінь розробленості ресурсного 

підходу до регуляції стресу, роль копінг-поведінки в професійній 

діяльності рятувальника, сучасні погляди науковців на проблему 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання –

Боснюк Валерій Федорович 



дослідження впливу емоційно-інтелектуального компоненту 

особистості на вибір копінг-стратегій та механізмів психологічного 

захисту. Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження дозволили 

розробити структурну модель, яка дозволяє прогнозувати 

успішність професійної діяльності рятувальника на основі 

показників інтелектуально-емоційного ресурсу через особливості 

захисно-копінгової поведінки. 

Монографія становить особливий інтерес для психологів ДСНС 

України, науковців, викладачів, курсантів та студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах ДСНС України.  

тел. +38(063)4224296 

16 Довгостроковий прогноз 

професійної успішності фахівців 

екстремальних видів діяльності: 

психологічний аналіз і засоби 

удосконалення. Монографія. 

Монографію присвячено вивченню психологічних проблем 

довгостроковому прогнозу успішності професійної діяльності 

фахівців екстремального профілю.  

Здійснено теоретичний аналіз підходів до вивчення проблеми 

прогнозування професійної успішності фахівців та професійно-

психологічному відбору кандидатів на службу до органів 

правопорядку. 

Запропановано алгоритм здійснення довгострокового прогнозу 

професійної діяльності  та авторську програму психодіагностичного 

тренінгу.  

Для фахівців, що працюють над вирішенням питання  

підвищення рівня професійно-психологічного відбору та 

ефективності професійної діяльності фахівців різниї екстремальних 

видів діяльності. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Лєвтєров Олександр 

Антонович 

тел. +38(050)2200117 

17 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблемыпожарнойбезопасности" 

(Рос. мов.). Выпуск 35. 

В издании приведены результаты научных исследований в 

области пожарной безопасности. Рассматриваются организационно-

технические аспекты совершенствования пожарной безопасности, 

отражающие современные методы повышения эффективности 

противопожарной защиты и тенденции развития научных 

исследований в данной области. 

Материалы предназначены для научных работников, 

профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, 

соискателей, докторантов, слушателей и курсантовпожарно-

техническихучебных заведений, а такжеинженерно-

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Рибка Євгеній Олексійович 

тел. +38(063)3150148 



техническихработниковпожарнойохраны. 

18 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблемыпожарнойбезопасности" 

(Рос. мов.). Выпуск 36. 

В изданииприведенырезультатынаучных исследований в 

области пожарной безопасности. Рассматриваются организационно-

технические аспекты совершенствования пожарной безопасности, 

отражающие современные методы повышения эффективности 

противопожарной защиты и тенденции развития научных 

исследований в данной области. 

Материалы предназначены для научных работников, 

профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, 

соискателей, докторантов, слушателей и курсантовпожарно-

техническихучебных заведений, а такжеинженерно-

техническихработниковпожарнойохраны. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Рибка Євгеній Олексійович 

тел. +38(063)3150148 

19 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблеми надзвичайних 

ситуацій". Випуск 19. 

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення 

цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти 

вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають 

сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та 

тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі. 

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників 

цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, 

ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Карпець Костянтин 

Михайлович 

тел. +38(097)7361874 

20 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблеми надзвичайних 

ситуацій". Випуск 20. 

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення 

цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти 

вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають 

сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та 

тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі. 

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників 

цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, 

ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Карпець Костянтин 

Михайлович 

тел. +38(097)7361874 

21 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблеми екстремальної та 

кризисної психології". Випуск 15. 

Наведені результати наукових досліджень у галузі 

екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та 

практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а 

також питання розробки заходів по захисту  особистості від впливу 

психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові 

праці відображають сучасні методи підвищення ефективності  

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Афанасьєва Наталя Євгенівна 

тел.+38(050)9131264 



професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції 

розвитку психологічних досліджень в даній галузі. Збірка 

спрямована на працівників в галузі психології, практичних 

психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України. 

22 Збірка наукових праць НУЦЗУ 

"Проблеми екстремальної та 

кризисної психології". Випуск 16. 

Наведені результати наукових досліджень у галузі 

екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та 

практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а 

також питання розробки заходів по захисту  особистості від впливу 

психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові 

праці відображають сучасні методи підвищення ефективності  

професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції 

розвитку психологічних досліджень в даній галузі. Збірка 

спрямована на працівників в галузі психології, практичних 

психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження видання – 

Афанасьєва Наталя Євгенівна 

тел.+38(050)9131264 

Література, що була видана поза планом наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Психологічні особливості 

ефективності діяльності фахівців 

спеціального підрозділу служби 

інкасації Державної служби 

охорони при МВС. Монографія.  

Монографію присвячено дослідженню психологічних 

особливостей ефективності професійної діяльності фахівців 

спеціального підрозділу служби інкасації ДСО при МВС України. 

Розроблено психологічні критерії оцінки та прогнозування рівня 

ефективності професійної діяльності працівників спеціальних 

підрозділів служби інкасації ДСО при МВС України. 

Розроблено формулу психологічного прогнозу ефективності 

професійної діяльності інкасатароів з метою її подальшого 

використання при психологічному відборі для роботи в спеціальних 

підрозділах служби інкасації. 

 Для психологів ДСНС України, курсантів та студентів, які 

навчаються за спеціалізацією "Екстремальна та кризова 

психологія",  магістрів соціально-психологічного факультету 

Національного університету цивільного захисту України. 

Відповідальна за 

розповсюдження видання 

Ушакова Ірина Михайлівна 

тел.+38(050)6517432 

2 Особливості встановлення 

психологічного контакту 

психолога ДСНС України з 

постраждалими в умовах 

надзвичайної ситуації. 

Монографію присвячено дослідженню особливостей 

встановлення психологічного контакту психолога ДСНС України з 

постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації людиною. 

Запропоновано визначення категорії «психологічний контакт» в 

аспекті організації та надання екстреної психологічної допомоги. 

Відповідальна за 

розповсюдження видання 

Лєбєдєва Світлана Юріївна 

тел. (057)700-56-82 



Монографія. Розглянуті роль та вага основних компонентів спілкування в 

процесі встановлення психологічного контакту між постраждалим 

та психологом в осередку лиха. Розроблено авторську методику 

встановлення психологічного контакту психолога ДСНС України з 

постраждалим від надзвичайної ситуації, спрямовану на 

формування сприятливої атмосфери при спілкуванні, на усунення 

бар’єрів, створення відчуття психологічного захисту та безпеки для 

постраждалого. 

Для психологів ДСНС України, курсантів та студентів, які 

навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова 

психологія», магістрів соціально-психологічного факультету 

Національного університету цивільного захисту України. 

3 Діагностика та прогнозування 

професійно-важливих якостей 

начальників караулів, оперативно-

рятувальної служби цивільного 

захисту. Монографія 

Монографія присвячена дослідженню професійно-важливих 

якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту.  

Для начальницького складу органів та підрозділів цивільного 

захисту, психологів ДСНС України, науковців, викладачів, 

курсантів та студентів, які навчаються у вищих навчальних 

закладах ДСНС України. 

Відповідальний за 

розповсюдження видання 

Асоцький Віталій Вікторович 

тел.+38(057)704-14-32 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Література, що була видана відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Збірник наукових праць "Пожежна 

безпека" №24. 

Збірник наукових праць "Пожежна безпека" видається з 2002 
року. Запланована періодичність 2 рази на рік. Тематична 
спрямованість: оригінальні та оглядові праці в галузі технічних 
наук з напряму пожежна безпека. 

Вартість 75,00 грн. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Фльорко 

Микола Ярославович 

тел. +38(067)9378138 

2 Збірник наукових праць "Пожежна 

безпека" №25. 

Збірник наукових праць "Пожежна безпека" видається з 2002 
року. Запланована періодичність 2 рази на рік. Тематична 
спрямованість: оригінальні та оглядові праці в галузі технічних 
наук з напряму пожежна безпека. 

Вартість 75,00 грн. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Фльорко 

Микола Ярославович 

тел. +38(067)9378138 

3 Збірник наукових праць "Вісник 

Львівського державного 

університету безпеки 

Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці в 
галузі технічних та педагогічних наук – з напрямів: інформатика 
та автоматизація, інформаційні технології, інформаційна безпека, 

Вартість 75,00 грн. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Фльорко 



життєдіяльності" №9. управління проектами і програмами, безпека життєдіяльності, 
охорона праці, техногенна та екологічна безпека, теорія та 
методика професійної освіти, педагогіка вищої школи, теорія та 
методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті. 

Микола Ярославович 

тел. +38(067)9378138 

4 Збірник наукових праць "Вісник 

Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності" №10. 

Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці в 
галузі технічних та педагогічних наук – з напрямів: інформатика 
та автоматизація, інформаційні технології, інформаційна безпека, 
управління проектами і програмами, безпека життєдіяльності, 
охорона праці, техногенна та екологічна безпека, теорія та 
методика професійної освіти, педагогіка вищої школи, теорія та 
методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті. 

Вартість 75,00 грн. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – 

ФльоркоМикола Ярославович 

тел. +38(067)9378138 

5 Інженерна та спеціальна техніка 
для ліквідації надзвичайних 
ситуацій. Навчальний посібник. 

В навчальному посібнику розглянуто класифікацію, технічні 
можливості та загальну будову інженерної та спеціальної техніки, 
призначеної для ліквідації надзвичайних ситуацій. Особливу увагу 
приділено особливостям конструкції колісних та базових шасі.  

Для курсантів та студентів навчальних закладів ДСНС 
України та практичних працівників оперативно-рятувальної 
служби. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – 
Сичевський Микола Ігорович 
тел. +38(067)9267485 

6 Фітомеліорація згасаючих териконів 
Львівсько-Волинського вугільного 
басейну. Монографія. 

У монографії досліджено фітомеліоративні процеси, які 
проходять на згасаючих териконах Нововолинського 
гірничопромислового району, що входить до складу Львівсько-
Волинського вугільного басейну. Встановлено видовий склад 
рослинності, який доцільно використовувати при фітомеліорації 
териконів регіону.. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Попович 
Василь Васильович 
тел. +38(067)6733265 

7 Теорія розвитку і припинення 
горіння. Навчальний посібник.  

У навчальному посібнику в стислому вигляді висвітлені основні 
теми курсу теорії розвитку та припинення горіння. Наведені 
приклади розрахунку кількісних величин, які характеризують процес 
горіння. Викладено теоретичний матеріал та розглянуто методики 
визначення показників пожежовибухо-небезпечності речовин.. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Лавренюк 
Олена Іванівна 
тел. +38(067)6764364 

8 Будівлі та споруди і їх поведінка в 
умовах пожежі. Навчальний 
посібник. 

Детально описано класифікацію, поведінку та фізико-механічні 
властивості будівельних матеріалів та конструкцій при нормальних і 
високих температурах, основи проектування будівель, споруд та 
будівельних конструкцій. Зосереджено увагу на вимогах 
нормативних документів з проектування будівельних конструкцій 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Хлевной 
Олександр Вікторович 
тел. +38(063)5948113 



щодо їх поведінки в умовах експлуатаційних навантажень, а також 
пожежі. 

Література, що була видана поза планом наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 
1 Лабораторний практикум з 

аналітичної хімії. Молекулярний 
абсорбційно-спектроскопічний 
аналіз. Навчальний посібник. 

Наведено теоретичні основи абсорбційного аналізу, методики 
виконання лабораторних робіт для ідентифікації та кількісного 
визначення неорганічних та органічних речовин за їх спектральними 
характеристиками, контрольні запитання, рекомендована література. 

Для курсантів і студентів екологічних і інших спеціальностей, 
які використовують методи аналізу хімічних речовин, та при 
виконанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Щербина 
Ольга Миколаївна 
тел. +38(097)6708244 

2 Теорія горіння та вибуху. 
Навчальний посібник. 

У навчальному посібнику висвітлені основи теорії горіння і 
вибуху газоподібних, рідких і твердих речовин. Викладено 
теоретичний матеріал та розглянуто методики визначення 
показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Лавренюк 
Олена Іванівна 
тел. +38(067)6764364 

3 Страховий фонд документації. 
Навчальний посібник.  

У посібникувідображено історію становлення та розвитку 
страхового фонду документації (СФД), систему нормативно-
правового забезпечення функціонування СФД України, управління 
державною системою СФД та механізм її функціонування, основи 
планування формування СФД, порядок проведення державної 
реєстрації галузевих та обласних (регіональних) СФД, порядок 
організації робіт в державній системі СФД та основні напрями 
створення СФД. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Харчук 
Андрій Іванович 
тел. +38(067)7001556 

4 EnglishforTransport: Англійська 
мова для фахівців у сфері 
транспортних 
технологій.Навчальний посібник.  

Навчальний посібник призначений для проведення практичних 
занять з дисципліни «Іноземна мова» для курсантів та студентів 
напряму підготовки «Транспортні технології». Розділи посібника 
тематично відповідають основним видам транспорту: 
автодорожньому, авіаційному, залізничному, водному. Комплекс 
завдань та вправ, розрахований для аудиторної та самостійної 
роботи, розвиває навички спілкування англійською мовою з поданої 
тематики. 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Дробіт 
Ірина Михайлівна 
тел. +38(067)3742166 

5 Техногенна безпека АЕС: 
Навчальний посібник. 

Висвітлено основні етапи розвитку і фізичні основи атомної 
енергетики. Описано різні види іонізуючого випромінювання та їх 
вплив на людський організм. Розглянуто захист АЕС з реакторами 
типу ВВЕР, біологічний захист реакторів РБМК, нормування 
радіаційної безпеки в Україні. Описано обладнання, принципи 
роботи та конструкцію ядерних енергетичних реакторів ВВЕР, 

Особа, відповідальна за 
розповсюдження – Сукач 
Юрій Григорович 
тел. +38(067)7537561 



РБМК, ЕГП, БН, CANDU. 

6 Електромагнітні явища. Збірник 
задач, запитань і відповідей. 
Навчальний посібник. 

Посібник містить близько 700 тестів, запитань і задач із 

вибраних розділів електромагнетизму. На початку кожного 

розділу подаються короткі теоретичні відомості. В кінці посібника 

– правильні відповіді до тестів, запитань, а також розв’язки задач. 

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. 

Примірники, доступні для 

розповсюдження, відсутні 

7 Правові основи цивільного захисту 
України. Навчальний посібник. 

Розглянуто основні положення законів та підзаконних актів з 

питань діяльності підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в правовому полі з попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру; забезпечення 

пожежної безпеки в Україні; основні поняття адміністративного 

права, правовідносини державних органів, юридичних і фізичних 

осіб у галузі цивільного захисту. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Яковчук 

Роман Святославович 

тел. +38(097)6496812 

8 Організація служби і професійної 
підготовки в ДСНС України. Ч. 1. 
Організація діяльності органів і 
підрозділів Оперативно-
рятувальної служби цивільного 
захисту. Навчальний посібник. 

В навчальному посібнику викладені питання організації 

цивільного захисту України, призначення та основні завдання 

цивільного захисту в Україні та питання проходження служби 

цивільного захисту особами рядового і начальницького складу. 

Для курсантів та студентів пожежно-технічних навчальних 

закладів та практичних працівників служби цивільного захисту. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Лоїк 

Василь Богданович 

тел. +38(097)4449742 

9 Основи економічної теорії. 
Навчальний посібник. 

Навчальний посібник – складова навчально-методичного 

комплексу, що системно відображає практичні засади організації 

вивчення економічної теорії курсантами, студентами та слухачами 

у Львівському університеті безпеки життєдіяльності в контексті 

Болонського процесу. Теоретичний матеріал ілюструється 

графіками, схемами, прикладами з економічного життя, що 

допомагатиме читачам систематизувати свої знання.   

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Мартин 

Ольга Максимівна 

тел. +38(098)9945848 

10 Вища математика Ч. І. Навчальний 
посібник. 

До першої частини увійшли розділи "Лінійна алгебра", 

"Аналітична геометрія", "Математичний аналіз (одна змінна)" та 

"Математичний аналіз (декілька змінних)". 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Кузик 

Андрій Данилович 

тел. +38(067)6737548 

11 Вища математика Ч. ІІ. 
Навчальний посібник. 

До другої частини увійшли розділи "Функції комплексної 

змінної", "Звичайні диференціальні рівняння", "Ряди" та "Основи 

операційного числення". 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Кузик 

Андрій Данилович 

тел. +38(067)6737548 



ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ім. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НУЦЗ УКРАЇНИ 

Література, що була видана відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Вища математика. Підручник. У підручнику вміщено основні розділи для засвоєння 

фактичного матеріалу та розуміння основних теоретичних 

положень, вправи для практичного застосування, основні 

довідкові матеріали, необхідні для вивчення дисципліни. 

Підручник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України, а також для здобувачів вищої 

освіти технічного профілю. 

Вартість 50,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

2 Документаційне забезпечення 

діяльності органів та підрозділів 

цивільного захисту. Навчально-

методичний посібник. 

Навчально-методичний посібник спрямований на формування 

у курсантів і студентів вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку фахівців для ДСНС України, професійно-

важливих якостей, умінь та навичок, необхідних для складання і 

роботи з документацією, сприяє формуванню діловодної культури 

співробітників ДСНС України. 

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України, а також може бути корисним 

для керівного складу органів управління та підрозділів цивільного 

захисту. 

Вартість 63,00 грн. 

 

тел.(0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

3 Ділова гра в підготовці керівника 

гасіння пожежі. Навчальний 

посібник. 

 

Подано матеріали щодо використання в навчальному процесі 

одного із активного методу навчання – ділової гри. Висвітлено 

підготовку та порядок її проведення. Розроблені завдання ділових 

ігор для занять з тактичної підготовки. Наведена методика 

розрахунку сил і засобів оперативно-рятувальних служб 

цивільного захисту для гасіння пожеж у будівлях і на територіях.  

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України, а також може бути 

використаний під час занять з службової підготовки середнього та 

старшого начальницького складу органів управління та 

підрозділів ДСНС України. 

Вартість 54,00 грн. 

 

тел.(0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

4 Етнопсихологія. Навчальний 

посібник. 

У посібнику викладено основний зміст навчальної 

дисципліни за програмою курсу «Етнопсихологія», пропонуються 

типові форми навчальної роботи, матеріали для самостійного 

опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання, що 

Вартість 88,00 грн. 

 

тел.(0472-55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 



сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу 

дисципліни. Посібник призначений для курсантів та студентів 

вищих навчальних закладів ДСНС України та може становити 

інтерес для науково-педагогічних та наукових працівників, 

практичних психологів. 

діяльності 

5 Експериментальна психологія. 

Навчальний посібник. 

 

 

У посібнику викладений основний зміст експериментальної 

психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові 

форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню 

матеріалу. 

Навчальний посібник покликаний надати допомогу в набутті 

знань щодо змісту експериментальної психології як наукової 

дисципліни та її ролі у розвитку фахової компетентності 

майбутнього психолога ДСНС України в ракурсі завдання 

організовувати та проводити роботу із психологічного 

забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного 

захисту та психологічного захисту населення у разі загрози і 

виникнення надзвичайних ситуацій. Посібник призначений для 

курсантів та студентів вищих навчальних закладів ДСНС України 

та може становити інтерес для науково-педагогічних та наукових 

працівників, практичних психологів. 

Вартість 42,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

6 Історія пожежно-рятувальної 

служби України (від зародження 

до 1917 р.). Навчальний посібник. 

У посібнику на багатому фактичному та джерельному 

матеріалі аналізується історичний розвиток пожежно-рятувальної 

служби України від її зародження до початку ХХ ст. 

Досліджуються важливі проблеми щодо ролі пожежної охорони в 

життєдіяльності суспільства, взаємодії підрозділів пожежно-

рятувальної служби з владними структурами та громадськістю, 

аналізується позитивний досвід з організації діяльності 

професійних пожежних формувань упродовж ХІХ – початку ХХ 

ст. 

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України та може становити інтерес 

для широкого кола читачів. 

Вартість 48,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

7 Англійська мова за професійним 

спрямуванням (для самостійної 

Навчальний посібник призначений для вдосконалення умінь 

повного і уважного читання англомовної літератури за фахом і 

Вартість 40,00 грн. 

 



роботи курсантів та студентів). 

Навчальний посібник. 

навичок роботи із словником. Посібник складається з семи 

розділів, кожен з яких включає ряд тематично об’єднаних текстів. 

Тексти узяті з оригінальних джерел, мають пізнавальну та 

інформаційну цінність. Перед кожним текстом дається завдання 

на перевірку розуміння фактичного вмісту тексту, інтерпретацію 

тексту, на визначення пізнавальної цінності прочитаного 

матеріалу. 

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України. 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

8 Лабораторний практикум з 

дисципліни «Фізика»: У двох 

частинах. Ч. 2. Електрика і 

магнетизм. Оптика. Атомна фізика. 

Навчальний посібник призначений для самостійної 

підготовки курсантів та студентів до виконання лабораторних 

робіт з розділів курсу загальної фізики: 1) електрика і магнетизм; 

2) оптика; 3) атомна фізика. Представлено рекомендації щодо 

підготовки та виконання лабораторних робіт. В додатках у кінці 

посібника наведені таблиці довідкових даних, необхідних для 

виконання розрахунків у деяких роботах. 

Вартість 38,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62, 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності) 

9 Методика та організація наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

 

У посібнику розглянуто теоретико-методологічні і методичні 

основи наукових досліджень, розкрито зміст основних етапів 

виконання наукової роботи. 

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України. Він також може бути 

корисним для ад'юнктів та здобувачів наукових ступенів. 

Вартість 28,00 грн. 

 

тел. (0472-55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

Література, що була видана поза планом наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Основи соціальної психології для 

майбутніх фахівців пожежної 

безпеки.  

Навчальний посібник 

У посібнику викладений основний зміст соціальної психології 

як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми 

навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу 

та спрямовують майбутніх фахівців пожежної безпеки на 

професійний саморозвиток. Посібник призначений для курсантів 

та студентів вищих навчальних закладів ДСНС України та може 

становити інтерес для науково-педагогічних та наукових 

працівників, практичних психологів. 

Вартість 40,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

2 Залізобетонні конструкції та їх 

поведінка в умовах пожежі.  

Навчально-методичний посібник 

Посібник містить у собі відомі розрахункові методи 

конструювання, визначення несучої здатності, межі вогнестійкості 

конструктивних елементів будівель і інженерних споруд за 

Вартість 76,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 



звичайних умов експлуатації та при дії небезпечних чинників 

надзвичайних ситуацій. Приведені результати досліджень з 

оцінювання вогнестійкості будівель і споруд із врахуванням 

спільної роботи залізобетонних конструкцій в умовах пожежі, 

запропоновані методи посилення залізобетонних конструкцій; 

надана оцінка вогнестійкості будівель, що реконструюються, а 

також будівель із надбудовою додаткових поверхів.  

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України. 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

3 Психологія і педагогіка вищої 

школи.  

Навчальний посібник 

У навчальному посібнику викладено основний зміст 

психології і педагогіки вищої школи. Пропонуються типові форми 

навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, 

що вивчається. Враховано основні вимоги до навчальної програми 

дисципліни “Психологія і педагогіка вищої школи” як важливої 

частини ECTS – інформаційного пакета. Навчальний посібник 

призначений для здобувачів вищої освіти та може становити 

інтерес для науково-педагогічних та наукових працівників. 

Вартість 52,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

4 Рятувальнику про 

домедичнудопомогу. Курс лекцій з 

функціональної анатомії та 

фізіології людини (частина перша) 

та основи невідкладних станів 

людини (частина друга). 

Призначений для навчання осіб, які зобов’язані надавати 

домедичну допомогу людині, у невідкладному стані. 

Перша частина подана переважно з позицій основ 

функціональної анатомії людини та фізіології окремих систем 

організму. Друга частина містить узагальнені дані про надання 

домедичної допомоги при найчастіших травмах чи окремих 

невідкладних станах людини, а також при розладах свідомості і 

психіки, радіаційному ураженні людини, епідемічному процесі та 

умовах його припинення. 

Для полегшення оволодіння понятійним апаратом 

додається словник тлумачення медичних термінів. 

Вартість 65,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 

5 Вогнегасні порошки та умови їх 

застосування. Навчальний 

посібник 

Посібник призначений для курсантів та студентів вищих 

навчальних закладів ДСНС України. 

У посібнику детально розглянуто горіння як різновид хімічної 

реакції, моделювання глибинних процесів гальмування та 

припинення горіння. Висвітлено сучасне трактування механізму 

припинення горіння порошками, тенденція розробки рецептур 

Вартість 60,00 грн. 

 

тел. (0472)55-16-62 – 

відділ редакційно-видавничої 

діяльності 



вогнегасних порошків та методи визначення їх вогнегасної 

ефективності. На основі результатів новітніх досліджень 

обґрунтовано найбільш ефективне застосування порошків для 

гасіння пожеж в реальних умовах збільшення або зменшення 

концентрації кисню в зоні горіння. 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Література, що була видана відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

1 Будівлі і споруди та їх поведінка в 

умовах пожежі. Навчальний 

посібник. 

Навчальний посібник створено з метою полегшення переходу 

фахівців до нової системи проектування залізобетонних 

конструкцій. 

Відповідальний за видання – 

Опанасенко Світлана 

Василівна 

тел. (044)430-02-85 

2 Запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій. 

Навчальний посібник. 

У навчальному посібнику викладено питання запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій при реалізації центральними і 

місцевими органамивиконавчої влади підпорядкованими їм 

силами засобами суб’єктамигосподарювання завдань цивільного 

захисту. 

Відповідальний за видання – 

Опанасенко Світлана 

Василівна 

тел. (044)430-02-85 

3 Підготовка пожежного 

рятувальника: теорія та практика. 

Підручник пожежного 

рятувальника. Підручник. 

Підручник пожежного-рятувальника призначений для  

педагогічних працівників  навчальних закладів, які займаються 

професійною підготовкою фахівців за робітничою професією 

„Пожежний-рятувальник”. 

Відповідальний за видання – 

Опанасенко Світлана 

Василівна 

тел. (044)430-02-85 

4 Реагування на надзвичайні 

ситуації. Навчальний посібник 

Розглядаються питання управління ліквідацією комплексних 

наслідків надзвичайних ситуацій, а також основи створення 

систем управління під час реагування на виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Відповідальний за видання – 

Опанасенко Світлана 

Василівна 

тел. (044)430-02-85 

5 Науковий збірник Інституту 

дердавного управління у сфері 

цивільного захисту №2, 2014. 

У науковому збірнику розміщено наукові статті наукових та 

науково-педагогічних працівників ІДУЦЗ. 

Розмішено на веб-сайті ІДУЦЗ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Література, що була видана відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України 

 Науковий вісник Українського 

науково-дослідного інституту 

пожежної безпеки № 1, 2014рік. 

У науковому віснику висвітленні наукові дослідження в 

галузі пожежної безпеки та цивільного захисту 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Борисов 

Андрій Вікторович 

тел. +38(096)1984244 

 Науковий вісник Українського У науковому віснику висвітленні науковідослідження в галузі Особа, відповідальна за 

http://undicz.dsns.gov.ua/


 

 

науково-дослідного інституту 

пожежної безпеки № 2, 2014рік. 

 

пожежної безпеки та цивільного захисту розповсюдження – Борисов 

Андрій Вікторович 

тел. +38(096)1984244 

 Національна доповідь про стан 

техногенної та природної безпеки в 

Україні у 2013 році.  

Наведено результати аналізу стану техногенної та природної 

безпеки в Україні у 2013 році та дії органів виконавчої влади і сил 

цивільного захисту із запобігання виникненню НС та зменшенню 

їх негативних наслідків, перелік основних заходів із забезпечення 

цивільного захисту, а також актуальні проблеми у сфері 

цивільного захисту, шляхи та способи їх вирішення. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Борисов 

Андрій Вікторович 

тел. +38(096)1984244 

 Інформаційний бюлетень про 

надзвичайні ситуації в Україні у 

2013 році (Державний і регіональні 

рівні). Для органів управління та 

сил цивільного захисту з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. №8 

У бюлетені проаналізовано та узагальнено інформацію про 

надзвичайні ситуації державного і регіонального рівнів, які 

сталися в Україні в 2013 році, а також дії органів управління та 

сил цивільного захисту з ліквідації цих надзвичайних ситуацій. 

Особа, відповідальна за 

розповсюдження – Борисов 

Андрій Вікторович 

тел. +38(096)1984244 


