
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа, 

кв.метрів 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Найменування обладнання,  

устаткування, їх кількість 
Опис обладнання, устаткування 

Кабінет української 

мови №29, 50 м
2
 

Українська мова (за проф. 

спрямуванням) 

Ноутбук Acer: Intel Celeron 900, 15. 

6 HD LCD, Intel GMA 4500M, 2 GB 

DDR3, 250 Gb HDD, - 1од. 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.  

Ноутбук має мережеві можливості, що дозволяє 

об'єднати в мережу декілька комп'ютерів, 

ноутбуків і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет іноземної 

мови №46, 32,7м
2 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Мультимедійний проектор (Epson 

LSD model:EMP – S1H)– 1 од., 

екран – 1 од., комп'ютер  HP, 

наочний матеріал: 

(стенди/плакати) – 5 од./1 од., 

комплект аудіо- та відео супроводу 

– 10 од. 

Проектор – пристрій, що проектує зображення на 

екран за допомогою сигналу, отриманого від 

комп'ютера, відеомагнітофона, CD або DVD-

плеєра, відеокамери або телевізійного тюнера. 

Мультимедійний проектор здатний  відображати 

зображення і відтворювати звук. 

Комплекс звукотехнічної, проекційної і 

кінопроекційної апаратури, що дозволяє 

аудіовізуальним методом створювати оптимальні 

умови для самостійної роботи студентів по 

опануванню навиків іноземної мови. Підтримує 

режими групової та індивідуальної роботи. 

Кабінет іноземної 

мови №47, 34,2м
2 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Ноутбук Lenovo: AMD A1, 15. 

6 HD LCD, Radeon 9200, 2 GB 

DDR2, 160 Gb HDD, - 1од. 

Наочний матеріал (стенди/плакати) 

– 3 од./15 од. 

Ноутбук має мережеві можливості, що дозволяє 

об'єднати в мережу декілька комп'ютерів, 

ноутбуків і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет історії та 

правознавства №44, 

52м
2 

Історія України 

Правознавство 

Трудове право 

Ноутбук Samsung: Intel Celeron 

5500, 15. 

6 HD LCD, Intel Gforce  500M, 2 

GB DDR3, 250 Gb HDD, - 1од. 

Наочний матеріал (стенди/ 

Ноутбук має мережеві можливості, що дозволяє 

об'єднати в мережу декілька комп'ютерів, 

ноутбуків і підключити мережу до Інтернету. 



плакати) – 10 од.  

Кабінет маркетингу 

№38, 53,6м
 

Маркетинг 

Розроблення товару 

Комунікаційна діяльність 

Ринкові дослідження 

Мультимедійне обладнання: 

Мультимедійний проектор – 1 од.; 

Екран – 1 од.; Наочний матеріал 

(стенди/ плакати) – 10 од.; 

Комп`ютер (Celeron 2.53  GHz / 512 

Mb) – 1 од.  

Проектор – пристрій, що проектує зображення на 

екран за допомогою сигналу, отриманого від 

комп'ютера, відеомагнітофона, CD або DVD-

плеєра, відеокамери або телевізійного тюнера. 

Мультимедійний проектор здатний  відображати 

зображення і відтворювати звук. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет математики 

№17, 54,5м
2 

Вища математика 

Статистика 

Комп`ютер (Celeron 2.53  GHz / 512 

Mb) – 1 од. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет 

товарознавства №20, 

50,6м
2 

Комерційне товарознавство 

непродовольчих/продовольчих 

товарів 

Комп`ютер (Celeron 2.53  GHz / 512 

Mb) – 1 од. Наочний матеріал 

(стенди/ плакати) – 10 од. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет логістики 

№19, 50,6 м
2 

Логістика 

Організація закупівлі і 

продажу 

Підприємницька діяльність 

Мультимедійне обладнання: 

Мультимедійний проектор – 1 од.; 

Екран – 1 од.; Комп`ютер (Celeron 

2.53  GHz / 512 Mb) – 1 од. 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.  

Проектор – пристрій, що проектує зображення на 

екран за допомогою сигналу, отриманого від 

комп'ютера, відеомагнітофона, CD або DVD-

плеєра, відеокамери або телевізійного тюнера. 

Мультимедійний проектор здатний  відображати 

зображення і відтворювати звук. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Лабораторії 

комп’ютерної техніки 

№8, 78м
2
, №9, 80,0м

2
, 

№16 78,0м
2 

 

Електронна комерція 

Інформатика і комп’ютерна 

техніка 

Інформаційні системи і 

технології в маркетинговій 

діяльності 

Каб. № 16 Комп`ютер (Celeron 2.53  

GHz / 512 Mb) – 13 шт. 

Каб. №  8 Комп`ютер (Pentium 

E5300 2.66  GHz / 4Gb RAM / 160 

HDD) – 13 шт. 

Каб. № 9 Комп`ютер (Intel Celeron 

G540 2.5 GHz / 4Gb RAM / 320 

HDD) – 13 шт. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 



Спортивна зала, 211м
2 

Фізичне виховання Smart TV – 1 шт., гімнастичний 

інвентар, легкоатлетичний 

інвентар,    

інвентар для спортивних споруд. 

Smart TV – пристрій з вбудованим доступом до 

інтернету, який призначений для демонстрації 

нерухомих та рухомих зображень із звуковим 

супроводом. 

Гімнастичний інвентар (канат для перетягування, 

стінка гімнастична, скакалки, палиці гімнастичні, 

гантелі, мати, баскетбольні м’ячі, волейбольні 

м’ячі, фут зальні м’ячі, набивні м’ячі). 

Легкоатлетичний інвентар (гранати, ядра, 

секундоміри, естафетні палиці). 

Інвентар для спортивних споруд (м’ячі, сітки 

волейбольні, насоси для надування м’ячів, шахи, 

шашки, стіл, ракетки та м’ячі для настільного 

тенісу). 

Тренажерна зала 60м
2 

Фізичне виховання Обладнання, що спрямоване на 

оздоровлення: штанга, диски, 

гімнастична стінка, тренажер для 

пресу, гантелі, обручі. 

Обладнання тренажерної зали спрямоване на 

загальний розвиток та зміцнення організму з 

метою отримання оздоровчого ефекту. 

 

Кабінет соціально-

економічних 

дисциплін №22, 

55,9м
2
 

Основи філософських знань 

Соціологія 

Політична економія 

Ноутбук HP: Intel Celeron 600, 15. 

6 HD LCD, Intel GMA 500M,1 GB 

DDR3, 250 Gb HDD, - 1од. 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.; 

Ноутбук має мережеві можливості, що дозволяє 

об'єднати в мережу декілька комп'ютерів, 

ноутбуків і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет економіки 

№18, 48,3м
2 

Економіка підприємства Мультимедійне обладнання: 

Мультимедійний проектор – 1 од.; 

Екран – 1 од.; Комп`ютер (Celeron 

2.53  GHz / 512 Mb) – 1 од.; 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.;  

Проектор – пристрій, що проектує зображення на 

екран за допомогою сигналу, отриманого від 

комп'ютера, відеомагнітофона, CD або DVD-

плеєра, відеокамери або телевізійного тюнера. 

Мультимедійний проектор здатний  відображати 

зображення і відтворювати звук. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет фінансів Фінанси підприємств Наочний матеріал (стенди/ Комп`ютери мають мережеві можливості, що 



підприємства №31, 

48,3м
2 

плакати) – 5 од.; Комп`ютер 

(Celeron 2.53  GHz / 512 Mb) – 1 од.  

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет бух. обліку 

№42, 53,5м
2 

Ціноутворення 

Бухгалтерський облік 

Мультимедійне обладнання: 

Мультимедійний проектор – 1 од.; 

Екран – 1 од.; Комп`ютер (Celeron 

2.53  GHz / 512 Mb) – 1 од.; 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 10 од. 

Проектор – пристрій, що проектує зображення на 

екран за допомогою сигналу, отриманого від 

комп'ютера, відеомагнітофона, CD або DVD-

плеєра, відеокамери або телевізійного тюнера. 

Мультимедійний проектор здатний  відображати 

зображення і відтворювати звук. 

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет екології та 

безпеки 

життєдіяльності №45, 

50,7м
2 

Екологія 

Безпека життєдіяльності 

Ноутбук HP: Intel Core 2 duo 

6750m, 15. 

6 HD LCD, Intel GMA 4500M, 4 GB 

DDR3, 160 Gb HDD, - 1од. 

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.;  

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет менеджменту 

№15, 49,4м
2 

Інфраструктура товарного 

ринку 

Ноутбук Fujitsu: Intel Celeron 750, 

15. 

6 HD LCD, Intel GMA 6500M, 3 GB 

DDR3, 250 Gb HDD, - 1од.  

Наочний матеріал (стенди/ 

плакати) – 5 од.;  

Комп`ютери мають мережеві можливості, що 

дозволяє об'єднати в мережу декілька 

комп'ютерів і підключити мережу до Інтернету. 

Кабінет охорони праці 

та обладнання №4, 

65,5м
2 

Охорона праці Smart TV – 1 шт.; Наочний 

матеріал (стенди/ плакати) – 5 од.; 

Smart TV – пристрій з вбудованим доступом до 

інтернету, який призначений для демонстрації 

нерухомих та рухомих зображень із звуковим 

супроводом. 
 


