
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх площа, 

кв. метрів 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, устаткування, 

їх кількість* 
Опис обладнання, устаткування 

Суспільних дисциплін, 75,3 м2 

Історія України 

Основи філософських знань 

Політологія 

Соціологія 

 

Обладнаний настінними стендами,  які 

відображають тематику дисциплін.  

Мультимедійні засоби: 
Проектор (HP)-1шт. 

Ноутбук (hp) -1шт 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін  

Інформація про державну 

символіку України  

Для демонстрації навчальних 

слайдів, перегляду навчальних 

відео файлів та презентацій  

Гуманітарних дисциплін, 73,1 м2 

Культурологія 

Основи правознавства 

Психологія 

 

Обладнаний настінними стендами,  які 

відображають тематику дисциплін. Кабінет 

забезпечений новою навчальною літературою: 

підручниками, конспектами лекцій, 

методичними вказівками, різними 

довідниками. 

Мультимедійні засоби: 
Проектор (HP)-1шт. 

Мультимедійна дошка (Panasonic)-1 шт/ 

Ноутбук Dell Inspiron -1шт/ 

Система оцінювання знань 

здобувачів освіти  

 

 

 

Для демонстрації навчальних 

слайдів, перегляду навчальних 

відео файлів та презентацій  

Української мови та літератури, 42 м2 

Українська мова 

(за професійним спрямуванням) 

 

Кабінет забезпечений новою навчальною 

літературою: підручниками, конспектами 

лекцій, методичними вказівками, різними 

довідниками, технологічними папками, 

інструкційними картами, плакатами, 

інструкціями з охорони праці. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисципліни  

 

Іноземної мови, 64 м2 
Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням) 

Обладнаний настінними стендами,  які 

відображають тематику дисципліни. Кабінет 

забезпечений новою навчальною літературою: 

підручниками, методичними вказівками, 

різними довідниками; технологічними 

папками, інструкційними картами, плакатами, 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисципліни  

 



інструкціями з охорони праці. 

Карта «Німеччина». 

Вищої математики, фізики, 

електротехніки, 54 м2 

Вища математика 

Електротехніка в будівництві 

Фізика 

Комплект плакатів з математики – 7 шт. 

Джерела живлення на 4В – 15 шт.; 

джерела живлення на 12 В – 7 шт.; 

амперметри  2А – 10 ш.т.; 

вольтметри  6В – 10 шт.; 

резистори – 8 шт.; 

вимикачі – 15 шт.; 

провідники – 15 комплектів; 

дросильні котушками - 2 шт.; 

котушка індуктивності – 1 шт.; 

транзистори – 2 шт.; 

моделі напівпровідникових приладів – 1 

комплект; 

моделі трансформаторів – 3 шт. 

Куток з охорони праці. 

Обладнаний настінними стендами, які 

відображають тематику дисциплін, та 

плакатами з будови електроприладів. 

У кабінеті знаходяться  моделі та 

необхідне обладнання для проведення 

лабораторно-практичних робіт, та 

наочного вивчення окремих тем з 

дисциплін. 

Економічних дисциплін, 51 м2 
Економічна теорія 

 

Обладнаний настінними стендами,  які 

відображають тематику дисциплін. Кабінет 

забезпечений навчальною літературою: 

конспекти лекцій, методичними вказівками, 

різними довідниками, технологічними 

папками, інструкційними картами, плакатами, 

інструкціями з охорони праці. 

Обладнаний настінними стендами, які 

відображають тематику дисциплін  

Загально-технічних дисциплін, 40,6 м2 

Хімія 

Екологія 

 

Карти 
 

Технічної механіки та опору матеріалів, 

54,7 м2 

Технічна механіка 

Опір матеріалів 

Будівельна механіка 

Стенди: «Діаграма розтягу, стиску», 

«Розрахунок центрально-стиснутих стержнів», 

«Розрахунок на кручення», «Способи 

завдання руху точки», «Поступальний рух 

твердого тіла», «Основні поняття статики», 

«В'язі та їх реакції»; 

Зразки матеріалів для випробування та різні 

види деформації. 

Навчальні фільми: «Випробування сталі на 

Для наочного ознайомлення, 

проведення розрахунково-

графічних та практичних робіт  

 

 

 

 

 



стиск та розтяг». 

Куток з охорони праці 

Мультимедійні засоби: 

- Телевізор (Medion) -1шт.; 

- DVD програвач (LG) -1шт.; 

- Ноутбук (hp) -1шт.; 

- Проектор (Mitsubishi) -1шт. 

 

 

Для демонстрації навчальних 

презентацій і фільмів, тощо.  
 

Креслення, інженерної графіки 

будівельних конструкцій і дизайну 

51,3 м2 

Будівельне креслення 

Будівельні конструкції 

 

Моделі для виконання креслень 

(30 шт.). Кульмани – 2 шт. 

Стенди: «Умовні графічні позначення 

матеріалів», «Вертикальні розміри стін», 

«Креслення віконних і дверних блоків», 

«Креслення плану і розрізу будівлі», 

«Зображення різьбових з’єднань», 

«Зображення зварних з’єднань», «Зображення 

зубчатих передач», «Зображення і позначення 

різьби», «Зображення пружин», «Зображення 

шпонкових і шліцевих з’єднань» 

Плакати: конструктивні елементи будинку, 

cтрічкові фундаменти, cтовбчаті фундаменти, 

монолітні  фундаменти, pозгортки стін 

збірних фундаментів, системи перев’язки 

цегляних стін, конструкції перекриття і 

підлоги, перегородки, вікна та двері, підвісні 

стелі, покрівельні роботи, cходи, 

крупнопанельний будинок, гідроізоляція 

конструкцій, приставні крокви житлового 

будинку, віконні блоки, план і поперечний 

розріз промислової будівлі, металеві блоки, 

план і поперечний розріз промислової будівлі, 

металеві конструкції, залізобетонні 

конструкції. 

Стенди: «План і розріз крупноблочного 

будинку», «Віконні і дверні блоки». 

Куток з охорони праці 

Для проведення практичних робіт.  

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін  

 



Організації будівельного виробництва, 

розрахунку БК та охорони праці 

56,7 м2 

Основи розрахунку будівельних 

конструкцій 

Охорони праці 

БЖД 

 

Фільми. 

Макети розрізів вогнегасників різного типу, 

запобіжні засоби з електробезпеки 

(діелектричні боти, рукавиці, гумові коврики, 

каски, запобіжні пояси). 

Анеометр крильчастий АСО – 3; 

анеометр чашковий; 

гігрометр психометричний ВИТО – 1. 

Куток з охорони праці 

Презентації: 

1. Корпоративна безпека. 

2. Природні небезпеки.  

3. Домашні свята. 

4. Евакуація при пожежі. 

5. Наркоманія. 

6. Небезпеки. 

7. Хвороби. 

8. Пожежна безпека. 

9. Надзвичайні ситуації. 

10.  Ядерна зброя і ін. 

11. Чорнобиль. 

12.  Ризик. 

Плакати: 

1. Розрахункова схема зусиль в 

похилому розрізі згинаючого елемента. 

2. Розрахункова схема зусиль поза 

центрово стиснутих елементів. 

3. Задані і розрахункові схеми 

поперечного січення панелей 

перекриття: 

а) з круглими порожнинами; 

б) ребристі; 

в) з овальними порожнинам. 

      4.   Прив’язка збірних елементів 

перекриття до координаційних осей 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 



несучих конструкцій. 

5. Арматура для з/б конструкцій. 

Мультимедійні засоби: 

Ноутбук Dell Inspiron -1шт. 

Будівельного матеріалознавства 

суміщений з лабораторією 

107,5 м2 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Натуральні зразки по темах: 

«Природні кам’яні матеріали», «Керамічні 

будівельні матеріали». «Лакофарбові 

матеріали», «Неорганічні в’яжучі матеріали»,  

«Теплоізоляційні матеріали», «Полімерні 

матеріали та вироби», «Матеріали та вироби 

на основі деревини», «Органічні в’яжучі 

речовини та матеріали на їх основі», «Штучні 

кам’яні  матеріали і вироби на основі 

мінеральних в’яжучих речовин». 

Прилад Віка обладнаний голкою і  

товкачиком -1 

 

Прилад Суттарда -1 

Сушильна шафа -1 

 

Прес -1 

 

Набір сит для визначення зернового складу 

піску-1 

Сито №0,2 для визначення помолу гіпсу-1 

 

Для наочного ознайомлення  
 

 

 

 

 

 

 

Прилад Віка призначений для 

визначення нормальної крутості і 

тужавлення цементного тіста, строків 
тужавлення гіпсового тіста.  

Прилад Суттарда призначений для 

визначення густини гіпсового тіста.  

Сушильна шафа призначена для  

висушування піску, гіпсу, цементу.  

Прес призначений для визначення 

марки цегли, гіпсу і цементу.  

Набір сит призначений для визначення 

зернового складу піску. Лабораторна 

робота 6. 

Сито №0,2 мм призначене для 

визначення помолу гіпсу.    



Штангенциркуль - 2 

 

 

Стандартний конус для визначення рухомості 

розчинної суміші 

 

Терези 

 

Стандартний конус для визначення рухомості 

бетонної суміші 

Стенди: 

- Основні властивості будівельних 

матеріалів; 

- Властивості будівельних розчинів; 

- Класифікація основних гірських порід; 
- Мінімальні марки розчинів. 

Плакати: 

- Визначення рухливості бетонної 

суміші; 

- Визначення рухливості розчинної 
суміші. 

Відеофільми: 

1. Силікатна цегла; сировина, властивості, 

виробництво, застосування. 

2. Збірні залізобетонні конструкції: технологія 

виробництва, застосування. 

3. Сучасні будівельні матеріали. 

4. Вапно повітряне будівельне; основи 

Штангенциркуль призначений для 

вимірювання розмірів зразків 

правильної геометричної форми в 

лабораторній роботі №1 

Стандартний конус призначений для 

визначення рухомості розчинної 

суміші.  

Терези призначені для вимірювання 

ваги матеріалів в лабораторній роботі 

№1,3,4,5,6,7. 

Стандартний конус призначений для 

визначення рухомості бетонної суміші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



виробництва. 

5. Природні кам’яні матеріали. 

6.Матеріали «Церезит» фірми «Хенкель 

Баутехнік»  

Плакати: 

- Будова земної кори-1 

- Хімічний склад земної кори. Хімічний 

склад Землі -1. 

- Форми знаходження мінералів у 

природі-1 

- Зв'язок між поверхневими та 

ґрунтовими водами. Артезіанські води 

-1. 

- Розташування підземних вод -1 

- Основні форми порушення стійкості і 

деформації схилів -1 

- Схема визначення дебіту водоносного 

горизонту- 1 

- Схема руху ґрунтової води. Карта 

гідроізогіпсу – 1 

- Кругообіг води в природі -1 

Натуральні зразки: 

- Комплект гірських порід – 3 

- Комплект мінералів – 2 

- Колекція журналів «Мінерал» -1 

Відеофільми: 

1. Гірські породи і мінерали -1 

Презентації: 

- Комплект презентацій - 14 

Мультимедійні засоби: 
Телевізор ERGO 40DF5500 -1шт.; 

Проектор (Mitsubishi) -1шт. 

 

 

 

 

Для вивчення інженерної геології 

Технології 

73,2 м2 

Технології і організації 

будівельного виробництва 
- Комплект плакатів з ТОБВ – 40 шт. Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 



Технології і організації 

ремонтно-будівельних робіт 

 

Навчальні фільми: «Опорядження фасадів 

акриловими фарбами Ceresit СТ 44, СТ 42»  

«Опорядження фасадів полімерцементними 

штукатурками Ceresit СТ 35, СТ 36», 

«Фарбування поверхонь ручним 

фарбопультом». 

Стенди: «Акварельні фарби», «Кольоровий 

круг», «Основні та змішані кольори» 

«Опорядження поверхонь високоякісною 

штукатуркою», «Інструменти для малярних 

робіт», 

Стенди «Технологія виконання каменярських 

робіт», «Технологія виконання штукатурних 

робіт», «Технологія виконання малярних 

робіт», «Технологія опорядження поверхонь 

сухою штукатуркою», «Техніка безпеки при 

опоряджувальних роботах». 

Продукція будівельної фірми «Снежка», 

зразки сучасних опоряджувальних матеріалів 

та інструментів, макет з технологічної 

послідовності виконання декоративної 

штукатурки. 

Стенди: «Технологічна карта виконання 

будівельних робіт», «Будівельний 

генеральний план», «Графік виконання 

будівельних робіт». 

Відеофільми: «Технологія укладання 

ламінату», «Технологія укладання плитки», 

«Нанесення рідких шпалер», «Нанесення 

спеціальних штукатурок», «Нанесення 

бамбукових шпалер», Нанесення декоративної 

штукатурки «Короїд». 

Куток з охорони праці 

Мультимедійні засоби: 
 LG Monitor 22MK400A – 1шт. 

Комп'ютер - Core2Duo E5800 3.2 

Ghz/S775/4GB DDR3/250GB HDD/19’’win10 

PRO 



Будівельної техніки, стандартизації та 

геодезії 

59,7м2 

Інженерна геодезія 

Будівельна техніка 

Метрологія і стандартизація 

Санітарно-технічне обладнання 

будівель 

 

Геодезичні прилади: теодоліти – 5 шт.; 

нівеліри: 2Н-10Л - 2 шт., НС 4 -1шт., Н-З - 3 

шт. Теодоліти: Теодоліт 2Т30П – 2 шт; 2Т5К – 

3 шт., ТТ 5 – 1 шт. Рейки - 13 шт. Штативи – 8 

шт. Пристрої для лінійного вимірювання. 

Компас -1 шт. Відеофільми: Сучасні 

геодезичні прилади;  Підготовка теодоліта 

2Т30П до роботи; Будова нівеліра Н-3; 

Перевірки нівеліра (1,2,3). 

Стенд «Будівельна техніка».  

Стенд «Стандарти будівництва» 

Мультимедійні засоби: 

Проектор (Led Progector) 

Для визначення перевищень, 

топографічні зйомки та виконання 

лабораторних робіт 
Для проведення практичних робіт і 

геодезичної практики 
 

 

 

Економіки будівництва 

66,7 м2 

 

Економіка будівництва 

Ціноутворення в будівництва 

 

Державні будівельні нормами (ДБН) – 12 

каталогів. ЕНіР 

Мультимедійні засоби: 

Компютер – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron -1шт. 

Для виконання практичних робіт 

Курсового та дипломного проектування 

36,6 м2 

Курсовий проект з будівельних 

конструкцій 

 

Курсовий проект з технології і 

організації будівельного 

виробництва 

Дипломне проектування 

Навчальна література для виконання КП, 

настінні стенди, 

приклади завдань; 

кульмани, рейсшини 

, різними креслярськими інструментами. 

Зразки оформлення дипломних поєктів. 

Куток з охорони праці. 

 

Мультимедійні засоби: 

Ноутбук Dell Inspiron -2 шт. 

 

Обладнаний навчальною літературою, 

довідниками, методичними 

вказівками, настінними стендами,  які 

відображають правила та вказівки при 

виконанні  курсових і дипломних 

проектів, приклади геометричних 

побудов, що застосовуються при 

виконанні креслень, приклади завдань, 

що можуть  використовуватись при 

виконанні проектів. Кабінет 

обладнаний кульманами, рейсшинами, 

різними креслярськими інструментами 

для виконання графічної частини 

курсового та дипломного проектів. 



Інженерної графіки та основ САПР 

66 м2 

Основи систем 

автоматизованого проектування 

Економіка будівництва (курсова 

робот) 

Будівельні конструкції 

(курсовий проект) 

 

Комп'ютери: 

Core2Duo E5400/S775/2GB DDR2/320GB 

HDD/17’’ win10 PRO – 10 шт.  

Для проведення лабораторно-

практичних занять 

Виконання курсових проектів 

Інформаційних та комп'ютерних 

технологій 

98 м2 

Основи комп’ютерних 

технологій 

Комп'ютери: 

Intel Pentium G4400 3.3 Ghz/S1151/4GB 

DDR4/GB HDD/19’’ win10 PRO – 2 шт  

Core2Duo E5800 3.2 Ghz/S775/4GB 

DDR3/250GB HDD/19’’ win10 PRO – 7 шт.  

Core2Duo E5400 3.2 Ghz/S775/3GB 

DDR2/320GB HDD/19’’ win10 PRO – 3 шт. 

 

У кабінеті 30 робочих місць, із них 

12 робочих місць обладнані 

комп’ютерами на базі 

мікропроцесорів Intel core2duo 

E2700, 2gb ram, 300gb HDD, з 

моніторами 17΄΄ які об’єднані в 

локальну мережу з виходом в 

мережу Internet. Кабінет 

забезпечений аудіо- і відео- 

засобами навчання. 

Фінансового обліку 

44м2 

 Фінансовий облік 

Бухгалтерський облік 

Облік і звітність у бюджетних 

установах 

Контроль і ревізія 

Казначейська справа 

Стенди: «Види рахунків», «Класифікація 

господарських засобів підприємства», 

«Класифікація джерел господарських 

засобів». 

Презентації на теми: «Моя професія - 

бухгалтер», «Облік основних засобів», 

«Організація обліку виробничих запасів в 

бюджетних установах та їх класифікація», 

«Облік лікарняних та відпускних»,  

«Казначейська служба в різних країнах світу». 

Слайди: «Баланс», «Звіт про фінансові 

результати», «Економічна класифікація 

видатків», «Економічна класифікація 

доходів», «План рахунків в бюджетних 

установах», «Організаційна структура 

Державної казначейської служби Волинської 

області», «Механізм взаємодії користувачів 

коштів з казначейською системою», 

«Розпорядники бюджетних коштів». Папка з 

бланками (заповненими зразками) 

Для проведення практичних занять 



бухгалтерських документів. Навчальний 

фільм про роботу Державної казначейської 

служби Волинської області 

Економіки та економічного аналізу, 

46м2 
Економіка підприємств 

Економічний аналіз 

Політична економія 

Податкова система 

Стенди: «Класифікація підприємств», 

«Основні фонди», «Оборотні фонди», 

«Функції заробітної плати». 

Мультимедійні засоби: 

Ноутбук – 1 шт. 

Для проведення практичних занять 

Матеріалознавства і ТКМ та ПММ, 

50,5 м2 

Матеріалознавство і ТКМ 

ПММ 

Теплотехніка і гідравліка 

 

Стенди, плакати  

Мультимедійні засоби: 

Телевізор (SONY) – 1 шт, 

Ноукбук Dell Inspiron - 1 шт. 

 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

Правил дорожнього руху 

72 м2 

Правила дорожнього руху 

Основи керування 

автомобілем і безпека 

дорожнього руху 

Стенди, плакати  

Мультимедійні засоби: 

Проектор (ViewSonic PJD5112)-1шт. 

Компютер – 1 шт. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

Лабораторія 

«Сільськогосподарських машин», 

180 м2 

 

Сільськогосподарські 

машини 

Ремонт машин і обладнання 

 

Зразки, макети, плакати 

Мультимедійні засоби: 

Телевізор (SONY) – 1 шт 

Для проведення практичних занять 

Дидактичні матеріали. 

Роздатковий матеріал. 

Тематичні папки.  
 

Майстерня каменярських робіт 

109 м2 Навчальна практика 
Плакати – 10 шт. 

технологічні карти – 10 комплектів. 

Для проведення практичних занять 

Дидактичні матеріали. 



Зразки кладки і облицювання, 

набір інструментів та приладів для мурування 

та облицювання 15 комплектів. 

Куток з охорони праці 

Роздатковий матеріал. 

Тематичні папки.  
 

Майстерня-кабінет штукатурних та 

малярних робіт 

105,8 м2 

Експлуатація будівель 

Вступ до спеціальності 

 

Навчальна практика 

Натуральні зразки: 

- Крейдотерка; 

- Розчинонасос; 

- Фарборозпилювач; 

- Підмості. 

Діючі моделі та макети механізмів – 6 шт. 

Наборами інструментів, приладів – по 15 

комплектів. 

Куток з охорони праці. 

 

 

 

Для проведення практичних занять 

Спортивна зала 

288 м2 
Фізична культура 

У спортивному залі наявні гімнастичні 

лави (6шт), гімнастична стінка, 

перекладини (4шт.), щити баскетбольні 

(2шт.), сітка волейбольна(2шт.), мячі 

футбольні (15шт.), мячі волейбольні 

(12шт.), мячі баскетбольні (14шт.), 

скакалки (10шт.), обручі, комплекти 

волейбольної спортивної форми (26шт.), 

комплекти футбольної спортивної форми 

(27шт.), свистки, голки, насоси. 
 

Навчальне обладнання. 

Навчально-методична література. 

Дидактичні матеріали. 

Роздатковий матеріал. 

Тематичні папки  
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