
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів для забезпечення освітнього процесу з  

ОПП «Галузеве машинобудування» 
 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх 

площа, кв. метрів 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, устаткування, їх 

кількість* 
Опис обладнання, устаткування 

Суспільних наук 

75,3 м2 

Історія України 

Основи філософських знань 

Соціологія 
Політологія 

 

 
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 

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, 

інструкціями з охорони праці. 

Карта «Німеччина». 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисципліни 



Інженерного креслення та 

нарисної геометрії, 
68 м2 

Основи нарисної геометрії та 

інженерна графіка 

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» 

Стенди: «План і розріз крупноблочного будинку», 
«Віконні і дверні блоки». 

Куток з охорони праці 

Мультимедійні засоби:  

Ноукбук Dell Inspiron – 1 шт. 

Для проведення практичних робіт. 

Для наочного ознайомлення з 
специфікою дисциплін 

Опору матеріалів та теоретичної 

механіки 
72 м2 

Технічна 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 стиск та 

розтяг». 
Куток з охорони праці 

Мультимедійні засоби: 

          - Телевізор (Medion) -1шт.; 
- DVD програвач (LG) -1шт.; 

- Ноутбук (hp) -1шт.; 

Проектор (Mitsubishi) -1шт. 

Для наочного ознайомлення, 

проведення розрахунково- графічних 

та практичних робіт Для демонстрації 
навчальних презентацій і фільмів, 

тощо. 



Охорони праці та 

безпеки життєдіяльності  

66,7 м2 

Охорона праці 

Безпека життєдіяльності 

Основи промислової санітарії 

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. 

Мультимедійні засоби: 

- Телевізор (ERGO 40DF5500) -1шт. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

Матеріалознавства і ТКМ,  

72 м2 

Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів 
Основи теплотехніки і гідравліки 

Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
 

Стенди: Обробка металів тиском, діаграма стану Fe-

C, виробництво сталі і чавуну, механічна обробка 

матеріалів різанням, загальна будова токарно-

гвинторізного верстата 16К20, ливарне виробництво. 
Плакати по зварювальному виробництві та 

слюсарній сплаві. Розрізи насосів, циліндрів, 

запобіжноперепускних клапанів, гідромоторів; 
Приладом для визначення температури 

краплепадіння, віскозиметром, приладом для 

визначення температури спалаху, приладами для 
визначення температури помутніння нафтопродукту, 

пристроєм для визначення коефіцієнта фільтрування, 

гідрометром, газоаналізатором. 

Для наочного ознайомлення з 
специфікою дисциплін 

Для проведення практичних занять 

 



Мультимедійні засоби:  
Телевізор (SONY) - 1шт. 

Ноукбук Dell Inspiron – 1 шт.  

Будови і експлуатації  

обладнання, 

92 м2 

 

Будова і експлуатація обладнання 

Технологія виготовлення типових 

деталей харчових машин 

Ремонт, монтаж, наладка 
обладнання 

Технологічні основи 

машинобудування 

Обладнаний настінними стендами, макетами, 

моделями, муляжами,  які відображають тематику 

дисциплін.  
Електрична плита (4шт.), шафа пекарна(1шт.), шафа 

холодильна (1шт.), мікрохвильова піч (2шт.), 

витяжки (4шт.), електронні ваги (3шт.), механічні 
ваги (3шт.), водонагрівач (1шт.), електрофритюрниця 

(1шт.), універсальна кухонна машина (2шт.), чайник 

електричний (2шт.), міксер (2шт.), 

електрофритюрниця (1шт.); електром’ясорубка 
(1шт.), тістозамішувальна машина (1шт.), 

соковижималка (1шт.), блендер (1шт.); тостер (1шт); 

слайсер (1шт); кавомолка (1шт.); та іншим 
механічним устаткуванням.  

Мультимедійне обладнання: 

Ноутбук Dell Inspiron - 1 шт. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

Економіки 
51м2 

Економічна теорія 

Основи підприємницької і 

управлінської діяльності 
Економіка, організація та 

планування підприємств 

 

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. 

Для наочного ознайомлення з 
специфікою дисциплін 

Устаткування підприємств 
харчування 

37,2 м2 

 

 

Устаткування закладів готельно-

ресторанного господарства 

 

Обладнаний настінними стендами «Машини для 

кондитерського цеху, нарізування хліба та 
гастрономічних товарів», «Теплові апарати», 

«Холодильне устаткування. Холодильні шафи», 

«Машини для обробки м’яса та риби», «Машини для 

обробки овочів». Кабінет забезпечений навчальною 
літературою: конспекти лекцій, методичними 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

 



вказівками до виконання лабораторних і самостійних 
робіт, різними довідниками, тематичними папками,  

плакатами. Кейс тестів та кросвордів по всіх темах за 

навчальним планом. 

Мультимедійне обладнання: 

Телевізор (Vinga)-1шт. 

Ноутбук Dell Inspiron - 1 шт. 

 
 

 

 
 

Процесів і апаратів, 

64 м2 

 

 
 

 

 
 

Процеси і апарати галузі 

Автоматизація виробництва 

Обладнаний настінними стендами, які відображають 
тематику дисциплін   

«Класифікація гідравлічних машин. Класифікація 

насосів», «Класифікація процесів харчових 
виробництв», «Класифікація дисперсних систем. 

Класифікація процесів диспергування»  

Кабінет забезпечений навчальною літературою: 

конспекти лекцій, методичними вказівками, різними 
довідниками, технологічними 

папками, інструкційними картами, плакатами, 

інструкціями з охорони праці. 

Мультимедійне обладнання: 

Мультимедійний проектор (Mitsubishi) – 1шт. 

Ноутбук (Dell) – 1шт. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 

 
 

Технологія виробництва і 

переробки с/г продукції, 
72 м2 

Технології виробництва і 

переробки с/г продукції 
Технологія переробки продуктів 

тваринництва 

Основи первинної обробки 
рослинництва 

Стенди: «Виробництво борошна»,   
«Виробництво цукру»; 

 технологічні карти:  «Вирощування 

сільськогосподарських культур», «Технологія 
переробки молока», «Технологія переробки соняха»;  

колекція гербіцидів; 

натуральні зразки сільськогосподарських культур. 

Для наочного ознайомлення з 

специфікою дисциплін 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Правил безпеки та дорожнього 
руху 

75,7 м2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Правила безпеки дорожнього руху 

Правила дорожнього руху 

Основи керування автомобілем і 

БДР 

1. Стенди: 
- «Дорожні знаки» - 1 комплект; 

-  «Елементи дороги та розмітки проїзної частини» - 

1 комплект; 
-  «Дорожньо-транспортні пригоди та причини їх 

виникнення» - 1 комплект. 

2. Плакати: 

-  «Правила дорожнього руху та основи безпеки 
руху» - 1 комплект; 

- «Дорожня розмітка» - 1 комплект; 

3. Макет залізничного переїзду – 1 комплект; 
4. Комплект планшетів (для викладача) із 

зображенням різних перехресть – 1 комплект; 

5. Комплект схем перехресть і майданів та макети 

транспортних засобів  
для учнів - 15 комплектів; 

6. Електрифіковані макети світлофорів усіх типів – 1 

комплект; 
7. Схеми маршрутів практичного водіння 

Любешівського ТФК ЛНТУ – 1 комплект; 

8. Навчально-наочні посібники (стенди): 
- «Маневрування» -1 шт.; 

- «Обгін» -1 шт.; 

- «Проїзд залізничних переїздів» - 1 шт.; 

- «Перевезення людей і вантажів» -1 шт.; 
- «Технічний стан і обладнання транспортних 

засобів»  - 1 шт.; 

- «Розпізнавальні та попереджувальні знаки»  - 1 шт. 
Плакати з надання першої медичної допомоги – 1 

комплект;  

Плакати з психофізіології праці водія –  1 комплект; 
 АМА – 1  - аптечка першої медичної допомоги для 

пасажирських легкових і вантажних автомобілів             

( кількість пасажирів до 9 осіб ) – 1 шт.; 

Плакати з основ керування автотранспортним 
засобом та безпеки дорожнього руху – 1 комплект; 

Для наочного ознайомлення з 
специфікою дисциплін 



Навчально-наочні посібники про технічні прийоми 
безпечного водіння з різних дорожніх  та 

гідрометеорологічних умовах – 1 комплект; 

Стенд «Конструктивна  безпека автомобіля» - 1 шт. 
 Стенди: 

«Основні елементи дороги» - 1 шт.; 

«Положення рук та ніг водія» - 1 шт.; 

«Робоче місце водія» - 1 шт.; 
«Основні органи керування» - 1 шт.; 

«Дзеркало заднього виду» - 1 шт.; 

«Прилади і механізми автомобіля, що впливають на 
безпеку руху» - 1 шт.; 

«Сили що  діють на автомобіль під час руху» - 1 шт.; 

«Зорові можливості водія» - 1 шт.; 

«Дороги. Конфліктні точки на  
перехресті» - 1 шт.; 

«Стійкість автомобіля» - 1 шт.; 

«Керування автомобілем за складних та особливих 
умов» - 1 шт.; 

Стенд «Перелік  складових медичної аптечки 

транспортних засобів» - 1 шт.; 
Стенд «Дорожньо-транспортні пригоди» - 1 шт.; 

Стенд «Основи безпечного керування 

транспортними засобами» - 1 шт. 
Мультимедійне обладнання: 

- Телевізор (ERGO 40DF5500) – 1 шт.; 

- ноутбук Dell Inspiron - 1 шт.. 

Вищої математики, фізики, 

електротехніки, 
54 м2 

Вища математика 

Фізика 

Електротехніка і 

електрообладнання 

Комплект плакатів з математики – 7 шт. 

Куток з охорони праці. 

Мультимедійне обладнання: 

- ноутбук Dell Inspiron - 1 шт. 

Обладнаний настінними стендами, які 

відображають тематику дисциплін, У 

кабінеті знаходяться моделі та 
необхідне обладнання для  наочного 

вивчення окремих тем з дисциплін. 



Курсового та дипломного 
проєктування,  

36,6 м2 

Дипломне проєктування 

Технічна механіка (курсовий 

проєкт) 

Будова і експлуатація обладнання 
(курсовий проєкт) 

 

Навчальна література для виконання КП, настінні 
стенди, 

Приклади завдань; кульмани, рейсшини, різними 

креслярськими інструментами.  

Зразки оформлення дипломних проєктів. 
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. 

Лабораторія фізики і 

електротехніки, 

72 м2 

Фізика 

Електротехніка і 

електрообладнання 

Джерела живлення на 4В – 15 шт.;  
джерела живлення на 12 В – 7 шт.;   

амперметри 2А – 10 шт.;  

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Електроваги 1шт.; технічні терези – 1 шт.; сушильна 

шафа – 1 шт.;  
прес ПУ-10 – 1 шт.;  

гідравлічний прес ПС-10;  

секундомір – 1 шт.;  
штангенциркуль ШЦ-1– 10 шт.;  

мікрометри – 3 шт.;  

важільна скоба -5 шт.;  

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Лабораторія 

«Матеріалознавства», 
102 м2 

 
 

 

Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів 

 

кутомір типу УМ – 1 шт.;  
штангензубомір – 10 шт.;  

індикатор годинникового типу фрези, 

шліфувальні круги, свердла, діаграма стану  
«залізо-вуглець» 

Стенди: "Автомобільні бензини», «Дизельні 

палива», «Газоподібні палива», «Моторні оливи», 

«Пластичні мастила», «Змащення автомобіля», 
«Номограма для визначення індексу в’язкості олив», 

«Номограма для визначення якості охолоджувальної 

рідини». Прилади: 
- прилад для виконання лабораторних робіт: 

нафтоденсиметри, віскозиметри, гігрометри, мірні 

циліндри, штативи з пробірками, електричні плитки; 

- прилад для визначення фракційного вмісту 
бензину; 

- прилад для визначення температури застигання 

дизельного палива; 
-  прилад для визначення пенітрації мастил; 

- прилад для визначення межі міцності пластичних 

мастил. 

Для проведення практичних 
занять 

Дидактичні матеріали. 

Роздатковий матеріал. 
Тематичні папки. 

Лабораторія інформатики,  

98 м2 

Комп’ютери та комп’ютерні 

технології 

Комп’ютерна графіка 
Основи САПР 

Економіка, організація та 

планування підприємств (курсова 
робота) 

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. 

Лабораторія  
«Слюсарних робіт», 

72 м2 

Навчальна практика 
 

 

Стенди та плакати для вивчення слюсарних робіт. 

Слюсарні верстаками – 15 шт.; слюсарні лещата; 
набір слюсарних інструментів (щітка, скребок для 

очищення напилків, викрутка, крейцмейсель, зубило, 

щупи, ножівка, обценьки, плоскогубці, розмічальний 

Для проведення практичних занять 

Дидактичні матеріали. Роздатковий 

матеріал. 
Тематичні папки. 



циркуль, рисувалка, кернер, розсувний ключ для 
круглих гайок, ручні лещата, різні напилки, шабери, 

набір молотків, круглогубці); комплект ключів; 

комплект різьбонарізального інструменту (мітчики, 
плашки, воротки); комплект свердел; комплект 

матеріалів для склеювання, комплект матеріалів і 

обладнання для паяння; комплект інструменту для 

виконання заклепкових з’єднань. Свердлильний 
верстат 

Зварювальна майстерня, 

108 м2 

Навчальна практика 

 

Окремі пости на 8 робочих місць, кожне з яких 

оснащене трансформатором і випрямлячем, 
електродотримачем, лещатами, засобами захисту, 

електродами. 

Навчальні місця для газового зварювання і різання 

металів обладнані окремими постами на чотири 
робочих місця, кожне з яких оснащене ацетиленовим 

генератором, редуктором, наборами пальників і 

різаків, кисневим балоном (ізольованим), кисневим і 
ацетиленовим рукавами, а також присадним дротом, 

флюсами. 

Для проведення практичних занять 
Дидактичні матеріали. Роздатковий 

матеріал. 

Тематичні папки. 

Токарна майстерня, 

101 м2 

 

Навчальна практика 

 

Робочих місць учнів-15 шт., робоче місце майстра-1 

шт., токарний верстат 1К62-1 шт., фрезерний 
верстат-1 шт., механічна пилка-1 шт., площинно-

шліфувальний верстат-1 шт., шафа для інструменту-

3 шт., стелаж з наочними посібниками-1 шт., 
розмічувальна плита-1 шт., шафа для мастильних 

матеріалів-1 шт., плакати-комплект, пожежний 

щиток-1 шт., верстак слюсарний-1 шт., заточувальні 

верстати-1 шт., тумбочка для інструменту-2 шт. 

Для проведення практичних занять 
Дидактичні матеріали. Роздатковий 

матеріал. 

Тематичні папки. 

 

 

 

 

Спортивна зала,  

 

 

 
 

Фізична культура 

У спортивному залі наявні гімнастичні лави (6шт), 

гімнастична стінка, перекладини (4шт.), щити 

баскетбольні (2шт.), сітка волейбольна (2шт.), м’ячі 
футбольні (15шт.), м’ячі волейбольні (12шт.), м’ячі 

баскетбольні (14шт.), скакалки (10шт.), обручі, 

 

Навчальне обладнання. 

Навчально-методична література. 
Дидактичні матеріали. Роздатковий 

матеріал. 



288 м2 комплекти волейбольної спортивної форми (26шт.), 
комплекти футбольної спортивної форми (27шт.), 

свистки, голки, насоси. 

Тематичні папки 

 

Загальна площа лабораторій, майстерень та спеціалізованих кабінетів для підготовки за ОПП «Галузеве машинобудування», спеціальності          
133 «Галузеве машинобудування» складає: 1783,5 м 2.

. 

  

                          Директор коледжу                                                                            Анатолій ХОМИЧ 


