
Додаток 4 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса 

приміщення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа, м
2
 

Найменування 

та реквізити 

документа про 

право 

власності або 

оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 
Інформація про наявність документів 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотарі- 

ального 

посвід-

чення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони 

праці 

Проспект 

науки, 47, м. 

Київ, 

Україна, 

03680 

НАН 

України 

460 Лист Фонду 

державного 

майна 

України №10-

15-18499 від 

16.10.2015р., 

Довідка НАН 

України 

№16/168-

21/122 від 

06.05.2015р. 

– – – + + + 



 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
460 460 - - 

 приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

392 392 - - 

 комп’ютерні лабораторії 68 68 - - 

 спортивні зали - - - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

136 136 - - 

3. Службові приміщення 112 112 - - 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

268 

34 

268 

34 
- - 

5. Гуртожитки 1872 1872 - - 

6. Їдальні, буфети  - - - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти - - - - 

9. Інші 68 68 - - 

 

 
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Корпус 101 

Лекційна аудиторія, 

102 кв.м., 

Лекційна аудиторія, 

68 кв.м. 

 

Клас для проведення 

заходів типу 

«круглого стола» та 

практичних занять, 34 

кв.м. 

Навчальний кабінет 

для самостійних 

занять, 34 кв.м. 

Актуальні проблеми 

загальної радіобіології. 

Фізичні основи радіаційної 

біології. 

Основи розрахункової 

дозиметрії. 

Сучасні проблеми 

радіоекології. 

Основи радіобіології 

тварин та людини. 

Радіаційна біохімія. 

Основи радіаційної біології 

клітини. 

Радіаційна цитогенетика. 

Радіаційна гематологія. 

Спектрометричні методи в 

радіобіології та 

радіоекології. 

Комп’ютерний проектор,  

інтерактивна дошка,  

дошка,  

телевізор,  

відеомагнітофон,  

системи підсилення звуку,  

системи синхронного 

перекладу,  

фліп-чарт. 



 

Основи ядерної медицини. 

Основи радіаційної 

безпеки. 

Навчальний клас, 

52 кв.м. 

 

Клас з радіаційного 

захисту для 

практичних  

занять, 34 кв.м. 

 

Фізичні основи радіаційної 

біології. 

Основи розрахункової 

дозиметрії. 

Сучасні проблеми 

радіоекології. 

 

 

Комп’ютери, 

електронні ваги,  

принтер штрих-кодів,  

програма (BarOne) для штрих 

кодів,  

гамма-спектрометри з NaI та 

HPGe детектори,  

портативні гамма-

спектрометри, портативні 

дозиметри,  

спеціальний бокс,  

осцилограф,  

коліматори,  

лічильник нейтронів та 

нейтрон-нейтронних збігів 

Лабораторні кімнати 

№ 1- 17, корпус 211а 

(кімнати для роботи з 

культурами клітин 

№14-15; кімната для 

мікроскопічних 

досліджень №1; 

маніпуляційна кімната 

№13; кімната для 

роботи з 

лабораторними 

тваринами №3; 

кімната для роботи з 

ДІВ №10, кімната для 

спектрометричних 

досліджень № 12),  

300 кв.м. 

Радіаційна цитогенетика. 

Основи радіобіології 

тварин та людини. 

Основи радіаційної біології 

клітини. 

Спектрометричні методи в 

радіобіології та 

радіоекології 

 

 

Ламінарний бокс для роботи 

в стерильних умовах. 

Термостат. 

Сухожарова шафа. 

Холодильне/морозильне 

обладнання  дя реактивів та 

біоматеріалу (холодильники- 

3 шт; морозильна камера – 1). 

Витяжна шафа. 

Ваги електронні. 

Центрифуги. 

Мікроскопи МКМЕД-2 

 – 5 шт. 

Фотокамера для мікроскопів. 

Гамма- спектрометр 

Бета-спектрометр СЕБ-50. 

Спектрометр гама-

випромінювань СЭГ-50П. 

комп’ютери – 4шт. 

Корпус 14, 

лабораторна кімната 

№ 202 

24,8 кв.м. 

Радіаційна біохімія. 

Основи радіаційної біології 

клітини. 

Радіаційна гематологія. 

 

Хемілюмінометр Lum – 5773, 

водяна баня, 

спектрофотометр, РН-метр, 

центрифуга, мікроскоп Karl 

Zeiss, електронні ваги, 

холодильник, персональні 

комп’ютери. 

Корпус 30, 

лабораторна кімната 

для підготовки зразків 

навколишнього 

середовища №2, 25 

кв.м. 

Радіоекологія. 

Спектрометричні методи в 

радіобіології та 

радіоекології 

 

 

β-радіометр, прилад 

радіаційного контролю УИМ-

2ЕМ (типу Актинія), 

електронні ваги, витяжні 

шафи, сейф для зберігання 

радіоактивних зразків, 

муфельна піч,  

лабораторна мийка, 



 

холодильник. 

 
4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 

спеціальністю біологія (спеціалізація радіобіологія) 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, 

їх кількість 

Найменування 

пакетів прикладних 

програм (у тому 

числі ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів доступу 

(так/ні) 

Комп’ютерна 

лабораторія,  

68 м
2
  

Фізичні основи 

радіаційної 

біології. 

Основи 

розрахункової 

дозиметрії. 

Спектрометричн

і методи в 

радіобіології та 

радіоекології. 

Основи ядерної 

медицини. 

Dell Optiplex,  

11 шт. 

 

 

WINSPECTRUM, 

BETA-fit 

 

Ліцензовані: MS 

Windows 7, MS 

Offices 2003, 

Dr.Web 

 

Так. 

Провідний, 

безпровідний

Канал 2Mбт 

 

 
5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість Площа, м

2
 

1. Гуртожитки для аспірантів 1 1872 

2. Житлова площа на одного аспіранта у гуртожитку - 6 

3. Їдальні та буфети - - 

4. Кількість аспірантів на одне місце в їдальнях і 

буфетах  

- - 

5. Актові зали 1 580 

6. Спортивні зали - - 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

 

 

1 

 

 

2652 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші - - 

  

  

 

Директор  ІЯД НАН України 

 

член-кореспондент  НАН України    В.І. Слісенко 


