
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які 

використовуються при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету 
Найменування навчальної дисципліни 

Найменування обладнання, устаткування, їх 

кількість 

1 2 3 

Охорона праці 
Безпека життєдіяльності та охорона праці, 

Етика та психологія ділового спілкування 

Мультимедійне обладнання (телевізор 

Samsung)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди) 

Змінні експозиції (відеотека, 

презентаційні матеріали) 

Історія, суспільні 

дисципліни 

Історія України, 

Основи філософських знань, 

Культурологія, 

Соціологія, 

Основи правознавства 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 

телевізор, CD-носії, відеофільми, 

презентаційні матеріали) 

Постійні експозиції (державна символіка 

(1 комплект), тематичні стенди (4)) 

Змінні експозиції (таблиці, портрети 

(комплекти), карти) 

Геодезична камера Інженерна геодезія 

Геодезичні прилади: теодоліти, нівеліри, 

кіпригелі. 

Відеоносії, методичний куток. 

Хімія, біологія та екологія 

 

Основи екології 

Хімія 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 

проектор (переносний), відеотека) 

Постійні експозиції (методичний куток 

(1)) 

Змінні експозиції (таблиці (1 к-т), 

портрети вчених-біологів (1 к-т)) 

Макети (колекції метеликів (12) та жуків 

(32), набір ілюстрацій «Червона книга» 

(2)) 

Філологічні дисципліни 

 

Українська мова 

(за проф. спрямуванням) Іноземна мова 

(за проф. спрямуванням) 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 

телевізор, презентаційні матеріали) 

Постійні експозиції (тематичні стенди 

(4)) 

Змінні експозиції (таблиці 10), державна 

символіка) 

Комп’ютерне 

проектування. Економічні 

дисциплін 

Економічна теорія 

Основи підприємництва і управлінської 

діяльності 

Ціноутворення і нормування праці 

Економіка будівництва 

Комп’ютерна техніка (персональні 

комп’ютери (15), мережеве обладнання 

(світчі, Wi-Fi роутер)) 

Приладдя (виставочні підрамники) 

Методичний куток 

Математичні дисципліни 

 
Вища математика. 

Мультимедійне обладнання (телевізор, 

комп’ютер, проектор (переносний), 

презентаційні матеріали) 

Приладдя: трикутник класний, циркуль, 

транспортир, лінійка, паралелограм, 

еліпс, круг; стереометричні моделі. 

Архітектурне та дипломне 

проектування, 

реконструкція та 

Планування міст та транспорт 

Новітні технології в проектуванні, 

виготовленні, будівництві та експлуатації 

Мультимедійне обладнання (дошка з 

екраном, проектор, презентаційні 

матеріали) 



реставрація Реконструкція, ремонт, експлуатація 

будівель Постійні експозиції (макети-зразки) 

Забезпеченість аудіо-, візуальними 

засобами 

(відеотека, СД-носії тощо) 

Фундаментальні 

дисципліни природничо-

наукового циклу 

Фізика 

Електротехніка в будівництві 

Мультимедійне обладнання (телевізор, 

комп’ютер, відеотека, презентаційні 

матеріали) 

Тематичні експозиції (прилади, плакати, 

стенди) 

Моделі (звукогенератора, доменної 

структури феромагнетика, генератора 

постійного струму, трифазного двигуна 

змінного струму, вакуумного діода, 

вакуумного тріода, радіоприймача, 

пристрій УЛС «LOGIC», генератор ГЗ-

112, ГЗ-63, джерело живлення Б-548, 

осцилограф С-1-70, стенд лабораторний 

БИС фазометр Д-567, частотомір 43-54) 

Інформаційні технології 
Основи комп’ютерних технологій, Основи 

систем автоматизованого проектування 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 

проектор, презентаційні матеріали, 

інтерактивна дошка) 

Комп’ютерна техніка (персональні 

комп’ютери (40), принтер, мережеве 

обладнання (свічі, Wi-Fi роутер)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди 

(3), методичний куток) 

Фахові будівельні 

дисципліни 

Будівельні конструкції, Технологія(вступ 

до спеціальності), Технологія і організація 

будівельного виробництва, Будівельна 

техніка, Енергозберігаючі технології в 

будівництві 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 

проектор (переносний)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди, 

методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

самостійної роботи студентів, завдань 

курсового проектування) 

Фундаментальних та 

фахових архітектурно-

будівельних дисциплін 

Інженерне креслення, Архітектура 

будівель і споруд, Будівельне 

матеріалознавство, Будівельна механіка 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 

проектор (переносний), презентаційні 

матеріали) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

самостійної роботи студентів, графічних 

робіт) 

Спортивний зал, стадіон, 

спортивний майданчик 
Фізичне виховання 

Спортивне знаряддя (відповідно до 

нормативних документів) 

STEM-лабораторія 
Лабораторні роботи, робота з 

обдарованою молоддю 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 

телевізор , проектор (переносний)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди, 

прилади, методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

проєктів) 

Рисунок та живопис. 

Фахові архітектурні 

дисципліни 

 

Історія архітектури,  

Планування і благоустрій населених 

місць,  

Архітектурні деталі та обладнання 

інтер’єрів, 

 Рисунок та живопис, 

Основи композиції,   

Кольороведення, 

Теорія та методика дизайну,  

Малі форми архітектури 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 
проектор (переносний), презентаційні 
матеріали) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
самостійної роботи студентів, графічних 
робіт) 



Курсове проектування 

Метрологія і стандартизація, Опір 

матеріалів, Санітарно-технічне 

обладнання будівель, Теоретична 

механіка, Інженерна геодезія. Основи 

розрахунку будівельних конструкцій 

Комп’ютерна техніка (персональні 

комп’ютери (15), принтер, мережеве 

обладнання (свічі, Wi-Fi роутер)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди, 

методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

лабораторних робіт, самостійної роботи 

студентів, завдань навчальних практик) 

Фундаментальних та 

фахових архітектурно-

будівельних дисциплін  

Інженерне креслення, Архітектура 

будівель і споруд, Будівельне 

матеріалознавство, Будівельна механіка 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 

проектор (переносний), презентаційні 

матеріали) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

самостійної роботи студентів, графічних 

робіт) 

Фахові радіотехнічні 

дисципліни 

Радіоприймальні пристрої,  

Схемотехніка 

Радіопередавальні пристрої 

Пристрої НВЧ та антени 

Основи телекомунікацій 

Пристрої підсилення сигналів 

 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 

телевізор , проектор (переносний)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди, 

прилади, методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

самостійної роботи студентів, завдань 

курсового проектування) 

Sempron1100/1024Mb/HDD160/ 

Samsung 19TFT – 1 шт. 

Стенди лабораторні : УЛС «OpAmp» , 

«БИСЕР», «ЛСПРУТ», 

Осцилографи : JINGCE JC1022,  С1-112, 

С1-70, С8-13. Генератори: Г4-83 , НЧ Г3-

109. 

Лінія вимір. Р-1-18, антени рупорні, 

мікровольтметр В3-57, вольтметр В7-38. 

Радіотехнічних 

дисциплін. ІКТ 

ЕОМ і мікропроцесори 

Проектування РЕА 

Введення в спеціальність 

Системи автоматизованого проектування 

Захист інформації в телекомунікаційних 

та радіотехнічних системах 

Комп’ютерна техніка (персональні 

комп’ютери (15), принтер, мережеве 

обладнання (свічі, Wi-Fi роутер)) 

УЛС «EV8031/AVR 300» ,  

УЛС«EV8031/AVR PRO» , 

УЛС «EV8031/AVR LCD» , 

DV164006 «Microchip Development 

Tools». 

Постійні експозиції (тематичні стенди, 

методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-

методичні матеріали для виконання 

лабораторних робіт, самостійної роботи 

студентів, завдань навчальних практик) 

Фундаментальні та 

фахові радіотехнічні 

дисципліни 

Основи автоматики 

Сигнали та процеси в радіотехніці 

Основи телебачення 

Контроль якості РЕА 

Основи ремонту і регулювання РЕА 

Джерела електроживлення РЕА 

Основи конструювання і технології 

виробництва РЕА 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 
проектор (переносний), презентаційні 
матеріали) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
самостійної роботи студентів, графічних 
робіт) 

Програмна інженерія 

Математичні методи дослідження операцій, 

Алгоритми та структури даних, 

Об’єктно-орієнтоване програмування, 

Дискретні структури, 

Вступ до спеціальності 

Мультимедійне обладнання (ноутбук, 
проектор, презентаційні матеріали) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
практичних робіт (по 20 комплектів), 
самостійної роботи студентів (по 10 
комплектів)) 



Інформаційні технології 

та програмування 

Основи програмування та алгоритмічні 

мови, 

Web-технології та web-дизайн, 

Розробка web-застосувань, Чисельні методи, 

Людино-машинний інтерфейс 

Комп’ютерна техніка (персональні 
комп’ютери (9), принтер, мережеве 
обладнання (свічі, Wi-Fi роутер)) 

Постійні експозиції (тематичні стенди (3), 
методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
лабораторних робіт (по 9 комплектів), 
самостійної роботи студентів (по 5 
комплектів), завдань навчальних практик 
(по 9 комплектів)) 

Комп’ютерні технології 

Архітектура комп’ютера, 

Конструювання програмного забезпечення, 

Основи програмної інженерії, 

Аналіз даних 

Мультимедійне обладнання (комп’ютер, 
проектор (переносний), презентаційні 
матеріали, принтер) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
самостійної роботи студентів (по 5 
комплектів)) 

Технологія розробки 

програмного 

забезпечення 

 

Алгоритми та структури даних, 

Об’єктно-орієнтоване програмування, 

Дискретні структури, 

Проектний практикум, 

Безпека програм та даних 

Комп’ютерна техніка (персональні 
комп’ютери (6), принтер, мережеве 
обладнання (свіч, Wi-Fi роутер)) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
лабораторних робіт (по 6 комплектів), 
самостійної роботи студентів (по 5 
комплектів), завдань навчальних практик 
(по 6 комплектів)) 

ОІОТ та комп’ютерні 

технології 

Комп’ютерна графіка,  

Основи комп’ютерної техніки,  

Основи інформатики 

Мультимедійне обладнання (проектор, 
презентаційні матеріали) 

Комп’ютерна техніка (персональні 
комп’ютери (21), принтер, плотер, 
мережеве обладнання (свічі, Wi-Fi 
роутер)) 

Офісна техніка (ламінатор, біндер, сканер, 
факси, багатофункціональний пристрій) 

Експлуатаційні матеріали (тонер, 
картриджі, плівки для ламінування) 

Постійні експозиції (методичний куток) 

Роздавальний матеріал (навчально-
методичні матеріали для виконання 
лабораторних робіт (по 21 комплектів), 
самостійної роботи студентів (по 10 
комплектів), завдань навчальних практик 
(по 21 комплектів)) 

 


