
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

№ з/п Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, площа 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Опис обладнання, устаткування 

1.  Кабінет 

«Історії», 

№ 9 

55,7 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни; 

Збірники: 

Цивільне законодавство, 10 

шт. 

Конституція України, 10 шт. 

Стенди, 7 шт. 

Плакати, 10 шт. 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

ситуаційні завдання, таблиці, портрети видатних діячів України; 

Закон України «Про освіту» , Закон України «Про професійно-технічну освіту». 

Документи МОН України, Кабінету Міністрів щодо функціонування української 

держави, комп’ютерні презентації, аудіо- відео матеріали, зразки документів, 

реквізити окремих документів, формуляри документів, карти та атласи, інформація 

з техніки роботи з документами, схеми до тем. Конвенція ООН про права дитини; 

система органів Української держави; структура влади 

2.  Кабінет 

«Іноземної мови», 

№ 10 

34,1 м2 

 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. 

Таблиці, 8 шт. 

Стенди, 5 шт. 

Плакати, 2 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

ситуаційні завдання,  таблиці; 

Комп’ютер, таблиці «Порядок слів у реченні», «Запитання до різних слів у реченні», 

«The sentence», «Adverb», «Adjective», «Numerals», «Pronouns», «Modal verbs», 

«Irregular verbs», «What time is it now». Карти «Ukraine», «Europe», «Australia. New 

Zealand», «Deutland»; 

Стенди «Deutsche alphabet», «Why should we foreign languages», «Famous phrases 

about English», «Beruhmte Satze uber Deutsch», стенди «Граматика англійської 

мови», «Карта США», «Карта Великобританії», «Карта Німеччини», «Портрети 

американських та британських письменників», плакати «Oscar Wilde», «William 

Shakespeare» 

3.  Кабінет 

«Економіки», 

№ 11 

55,1 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди, 5 шт. 

Схеми, 3 шт. 

Ноутбук FS 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

інструкційні карти, ситуаційні завдання, таблиці; 

Грошова система України;  Види підприємництва; Типи ринкових структур; Основні 

моделі сучасної економіки;  Банківська система України; Основи економіки» (по 

темах); 



Схеми:  співвідношення та взаємодія між економікою та економічною теорією;  

класифікація інфляції за типами та видами 

4.  Кабінет 

«Фізики та астрономії», 

№ 15 

58,3 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Навчально-методична 

література, 

Презентаційний статичний 

комплект з устаткуванням; 

Навчальне демонстраційне, 

лабораторне обладнання 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Комплект для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних 

моделей та інших наочних посібників; 

Демонстраційне обладнання з тем: «Механіка», «Електрика та магнетизм», 

«Молекулярна фізика та теромодинаміка»; «Оптика та квантова фізика»; 

Спеціалізовані лабораторні установки (7); блоки живлення (7); амперметри (7); 

вольтметри (7) 

5.  Кабінет 

«Інформаційних 

технологій та 

комп’ютерної 

техніки» 

№ 19 

45,7 м2 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Intel Pentium Dual-Core 

E2180/2Gb/ 160Gb - 10 шт. 

Тематичні стенди 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Windows 7, MS Office 365, 7z, Avast 19 Free, Google Chrome Browser, Adobe Acrobat 

Reader, DJVu Viewer, Autodesk AutoCAD Education, Cisco Packet Trace, WinAVR, 

система МАК (свідоцтво про реєстрацію № 29649 ПП «Візор»), навчально-

методичні матеріали, тощо. 

Інформаційний стенд по курсовому проектуванню 

6.  Кабінет «Лабораторія 

STEM» 

№ 20 

52,8 м2 

Дошка, Фліпчарт 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютери, Lenovo, 

ThinkCentre Edge 72, (Intel 

Core i3-3220/4Gb/ 120Gb 

SSD) – 15 шт. 

3D принтер 

Стенди – 2 шт. 

Набір макетних плат –5 шт. 

Програматор універсальний 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних занять, 

інструкційні карти, ситуаційні завдання, таблиці; 

Персональні комп’ютери: Windows 10, MS Office 365, 7z, Avast 19 Free, Google 

Chrome Browser, Adobe Acrobat Reader, DJVu Viewer, Autodesk AutoCAD Education, 

Cisco Packet Trace, Electronic Workbench, CodeVision AVR, Proteus, Arduino IDE, MS 

Visual Studio Community, MathCAD, Matlab, навчально-методичні матеріали, тощо. 

Rigidbot 3D Printer 

Стенди: 

Будови комп’ютера, будови комп’ютерних систем і мереж, системне програмування 

А2; 



Проектор NEC M322 – 1 шт. 

Ноутбук 

Arduino Uno Atmega 238 з набором периферійного обладнання; 

Willem 3f 

Lenovo (Intel Pentium N5000/4 Gb/320Gb) Windows 7. 

7.  Кабінет 

«Комп’ютерних 

систем та мереж», 

№ 21 

88,4 м2 

Дошка, Фліпчарт 

Dell, Intel Core Duo 

E5300/4Gb/ 160Gb - 16 шт. 

Проектор EPSON EMP-

X5 - 1 шт. 

Ноутбук FS 

 

Windows 7, MS Office 365, 7z, Avast 19 Free, Google Chrome Browser, Adobe Acrobat 

Reader, DJVu Viewer, Autodesk AutoCAD Education, Cisco Packet Trace, Electronic 

Worcbench, CodeVision AVR, Proteus, MS Visual Studio Community, MathCAD, 

Matlab, навчально-методичні матеріали, інструкційні карти/ відео матеріали для 

уроків ремонту комп’ютерної техніки, Blender 3D, Archive тощо. 

8.  Кабінет 

«Іноземної мови», 

№ 22 

25 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. 

Таблиці, 6 шт. 

Стенди, 4 шт. 

Плакати, 2 шт. 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

ситуаційні завдання; 

Стенди «Deutsche alphabet», «Why should we foreign languages», «Famous phrases 

about English», «Beruhmte Satze uber Deutsch», стенди «Граматика англійської 

мови», «Карта США», «Карта Великобританії», «Карта Німеччини», плакати «Oscar 

Wilde», «William Shakespeare» 

9.  Кабінет 
«Cloud 

Computing & IOT», 
№ 23 

51,6 м2 

 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Dell Opliplex 7010 (Intel i3-

3220/4Gb/ 250 Gb) - 8 шт 

Intel Pentium G4600/4Gb/ 

120Gb SSD - 6 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

інструкційні карти, ситуаційні завдання,  таблиці; 

Персональні комп’ютери: Windows 10, MS Office 365, 7z, Avast 19 Free, Google 

Chrome Browser, Adobe Acrobat Reader, DJVu Viewer, Autodesk AutoCAD Education, 

Cisco Packet 

Trace, Electronic Worcbench, CodeVision AVR, Proteus, Arduino IDE, MS Visual 

Studio Community, MathCAD, Matlab, навчально-методичні матеріали, тощо. 

Робота з графічними редакторами;  робота з публікаціями; робота в Інтернеті, пошук 

інформації за професією;  програмне забезпечення з інформаційних технологій; 

тенденції розвитку автомобільної галузі 



10.  Кабінет 

«Української мови та 

літератури», 

№ 25 

87,0 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійний проектор 

Epson 

 

Документи МОН України, Кабінету Міністрів щодо функціонування української 

мови, комп’ютерні презентації, аудіо- відео матеріали, таблиці по стилях мови, 

зразки документів, реквізити окремих документів, формуляри документів, 

інформація з техніки роботи з документами, схеми до тем, стенди «Доля мови в 

Україні», «Закон про мови» 

11.  Кабінет 

«Іноземної мови» 

(за професійним 

спрямуванням) 

№ 26 

18,0 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. 

Таблиці, 8 шт. 

Стенди, 5 шт. 

Портрети, 9 щт. 

Плакати, 2 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

інструкційні карти, ситуаційні завдання,  таблиці; 

Комп’ютер, таблиці «Порядок слів у реченні», «Запитання до різних слів у 

реченні», «The sentence», «Adverb», «Adjective», «Numerals», «Pronouns», «Modal 

verbs», «Irregular verbs», «What time is it now». Карти «Ukraine», «Europe», 

«Australia.New Zealand», «Deutland»; 

Стенди «Detsche alphabet», «Why should we foreign languages», «Famous phrasts 

about English», «Beruhmte Satze uber Deutsch», стенди «Граматика англійської 

мови», «Карта США», «Карта Великобританії», «Карта Німечини», «Портрети 

американських та британських письменників», плакати «Oskar Wilde», «William 

Shakespeare» 

12.  Кабінет 

«Конструювання 

та технології 

виготовлення виробів» 

№ 27 

40 м2 

 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійна дошка 

Проектор View Sonic PJD 

Стенди: 

- Алгоритм конструювання швейних виробів; 

- Побудова креслень базової основи виробу; 

- Побудова креслення рукавів та нижніх комірів різноманітних фасонів. 

- Види швів; 

- Види кишень у виробах; 

- Види застібок; 

- Види комірів; 

- Види й призначення корсетних виробів; 

- Види утеплюючих прокладок. 

Інструмент: 

- Наперстки, голки, ножиці, ножиці фігурні, сантиметрова стрічка, лекала, тощо. 

- Манекени – 6 шт. 

Колекції готових виробів (6 комплектів) 



13.  Майстерня 

«Художньої вишивки», 

№ 28 

46 м2 

 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Плакати – 9 шт. 

Картини художньої вишивки 

– 18 шт. 

 

Стенд з взірцями інструменту для виготовлення художньої вишивки 

Стенд-розстановка котушок з нитками 

Обладнання: 

- Універсальні машини художньої машинної вишивки; 

- Прасувальна дошка; 

- Праска; 

Приладдя: 

П’яльця, просічки, ножниці, різці, голки, булавки тощо. 

Інвентар: 

- Аптечка першої медичної допомоги 

14.  Кабінет 

«Електромеханічні та 

енергозберігаючі 

системи», 

№29 

67,8 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. 

Стенди-тренажери з 

комплектом 

електрообладнання для 

монтажу електричних схем, 

3 шт. 

Комп'ютер, поурочні та тематичні папки, дидактичні матеріали, навчально-

методичні видання, методичні вказівки до практичних робіт, методичні вказівки до 

самостійної роботи здобувачів освіти, спеціалізовані лабораторні установки (7); 

блоки живлення (7) 

15.  Майстерня 

«Конструювання та 

пошиття швейних 

виробів», 

№ 30 

77,1 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер 

Принтер 

Мультимедійна дошка 

Проектор - 1 шт. 

Примірочна, дзеркало 

Обладнання: 

- Універсальні промислові швейні машини; 

- Спеціальні промислові швейні машини; 

- Оверлоки; 

- Праски; 

- Набір спеціальних колодок для волого-теплової обробки. 

- Приладдя, пристрої: 

Пристосування малої механізації для універсальних промислових швейних машин, 

крейда, лінійка, просічки, кілок для вивертання, ножі з кільцем, різці, манекени, 

булавки тощо. 

Інвентар: 

- Стіл для розкрою, прасувальний стіл, стіл для ручних робіт, стільці гвинтові, 

аптечка першої медичної допомоги, вогнегасник 



16.  Кабінет 

«Математичних 

дисциплін» 

№ 31 

56,5 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. 

Кількість стендів, 12 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних занять, 

ситуаційні завдання,  таблиці; 

Навчально-методичні видання: Курс лекцій з математики, 

Методичні вказівки до практичних робіт, 

Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів освіти, таблиці, плакати 

17.  Кабінет «Вищої 

математики» 

№ 32 

51,9 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни 

Комп’ютер, 1 шт.; 

Кількість стендів, 6 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних занять, 

ситуаційні завдання,  таблиці; 

Навчально-методичні видання: Курс лекцій з математики, Методичні вказівки до 

практичних робіт, Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів освіти, 

опорні конспекти, таблиці, плакати 

18.  Кабінет «Технічного 

обслуговування та 

ремонту автомобілів», 

№ 33 

55,2 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди, 4 шт. 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки уроків, 

Стенд для перевірки автомобільних генераторів і стартерів 

Стенд для регулювання світла фар РС±12v 3w Art Lux 50 Headlight deam tester 

ПАК-автосканер ВУЗ, призначений для перевірки обладнання на: працездатність 

електронних датчиків; зчитування кодів несправності автомобілів; можливість 

виводу значень параметрів, як і цифровому, так і в графічному вигляді 

Осцилограф, аналого-цифровий перетворювач, 

стенд для перевірки автомобільних генераторів і стартерів, 

Стенд для регулювання світла фар, Автомобільний сканер 

19.  Кабінет «Діагностики 

автомобілів» 

№ 34 

55,1 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни 

Комп’ютер, 1 шт. 

Стенди, 6 шт. 

 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, методичні розробки занять, 

інструкційні карти для виконання лабораторних та практичних робіт, методичні 

вказівки для тематичного та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Автомобільный  сканер Launch Creader CR301 

Тестер зі світлодіодами - Цифровий мультиметр Mestek DM90E 

 



20.  Кабінет 

«Охорони праці» 

№ 35 

90,0 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійна дошка 

Проектор View Sonic PJD 

6253 

Нормативно-правові акти про безпеку життєдіяльності та основ охорони праці, 

методична і довідкова література. 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки нестандартних уроків, 

ситуаційні завдання, моделі. 

Спеціальний одяг (комплект); зразки засобів індивідуального та колективного 

захисту, приладів та пристроїв безпеки, схеми заземлення та занулення; 

Види інструктажів; Вимоги безпеки у навчальних приміщеннях; Організаційні та 

технічні протипожежні заходи; Пожежна техніка для захисту об’єктів; Особливості 

ураження електричним струмом; Причини нещасних випадків; Способи штучного 

дихання; Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрострумом; 

Перша допомога при переломах, кровотечі, опіках, обмороженні; Правила безпечної 

експлуатації інструменту та устаткування 

21.  Майстерня 

«Флористики», 

№ 36 

38,2 м2 

Дошка 

Робочі столи 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни 

Комп’ютер, 1 шт.; 

Кількість стендів, 4 шт. 

Набір навчальних посібників 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки занять, інструкційно-

технологічні картки, ситуаційні завдання,  таблиці; 

Інструменти: Ножиці, флористичні ножі, флористичні пістолет, секатори, степлери, 

бокорізи, шило, ніж для очистки шипів, кусачки для дроту, точило, флористичний 

посуд різних форм, контейнери для зберігання рослинного матеріалу, натуральні 

зразки 

Зразки учнівських робіт 

Халати, фартухи, рукавиці, аптечка першої медичної допомоги 

22.  Кабінет «Хімії», 

№ 37 

55,0 м2 

Дошка 

Робочі столи 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни 

Комп’ютер, 1 шт.; 

Кількість стендів, 4 шт. 

Набір навчальних посібників 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки занять, інструкційно-

технологічні картки, ситуаційні завдання,  таблиці; 

Приспосіблення; 

Штатив хімічний лабораторний 

Штативи для демонстраційних пробірок 

Столик підйомний 

Екран фоновий, екран захисний 

Таган-триніжки 

Трикутники для тигля 

Приладдя для роботи з малими кількостями речовин 



Тримачі для пробірок 

Склянки з дозатором для зберігання розчинів, реактивів, колби, стакани, циліндри 

мірні тощо 

23.  Кабінет «Конструкції 

автомобілів», 

№ 38 

51,6 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійна дошка, 

телевізор 

Комп’ютер 

Макети, 6 шт. 

Стенди, 5 шт. 

Установки для агрегатів, 

систем та вузлів автомобілів, 

8 шт. 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Агрегати автомобіля у розрізі: 

- двигун із зчепленням і коробкою передач 

- роздавальна коробка; 

- передній, середній і задні мости з механізмами керування; 

Стенд для регулювання дизельної паливної апаратури ; 

Стенд для випробувань двигунів (Д 240) ; 

Стенд для випробувань двигунів (МеМЗ-245) ; 

Комплект газової паливної апаратури для двигуна Д-240 

Програмно-апаратний комплекс для дослідження параметрів двигунів 

Контрольно-вимірювальне обладнання (електронні термометри, манометри, 

барометр, термооамперметр, психрометр, ртутні термометри, термопари). 

Настінні планшетами з будови та технічного обслуговування автомобіля 

Windows XP, MS Office 365, 7z, Google Chrome Browser, Adobe Acrobat Reader 

24.  Кабінет 

«Біології, географії 

та екології», 

№ 39 

48 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди 3 шт. 

Плакати - 1 комплект 

Відео матеріали (5 шт.) 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Загальне обладнання для практичних робіт з біології 

Прилади: 

Мікроскоп біологічний, лупа штативна, лупа шкільна 

Набір лабораторний для предмету «біологія» 

Комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для проведення 

лабораторних робіт. чашки Петрі, пробки гумові, піпетки-дозатори різних об’ємів, 

тримач і штатив для пробірок, затискачі, лійки, пробірки, скляні палички, колби, 

лінійки тощо 

Ступки порцелянові з товкачиками, штатив лабораторний біологічний, 

Індикаторний папір, фільтрувальний папір, окуляри захисні 

Набір реактивів для кабінету біології 

Пероксид водню, крохмаль, розчин йоду медичний, натрій хлорид, миючі засоби, 



тощо 

 

Засоби навчання і обладнання з предмету «географія» 

Глобус фізичний, глобус політичний 

Термометр кімнатний, барометр-анероїд, компас 

Атласи, карти, плакати: 

Фізична карта світу, фізична карта України, карта океанів, політико-адміністративна 

карта України 

Плакати «Охорона навколишнього середовища», «Екологічні фактори», «Види 

екологічних збитків»; 

Уривки з фільмів на тематику економії паливно-енергетичних ресурсів 

Вогнегасник 

25.  Кабінет 

«Фізики та 

електротехніки», 

№ 40 

47,7 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт; 

Навчально-методична 

література, 20 шт.; 

Презентаційний статичний 

комплект з устаткуванням; 

Навчальне (демонстраційне, 

лабораторне обладнання 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Комплект для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей 

та інших наочних посібників; 

Демонстраційне обладнання з тем: «Механіка», «Електрика та магнетизм», 

«Електротехнічні прилади»; «Оптика»; 

Спеціалізовані лабораторні установки (5); блоки живлення (4); амперметри (8); 

вольтметри (15) 

26.  Кабінет 

«Матеріалознавства та 

технічних дисциплін 

(ВСТВ)», 

№ 41 

31,3 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди, 3 шт., діаграма 1 шт; 

Схеми, 4 шт. 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Діаграма стану залізовуглецевих сплавів; 

Технологічна схема виготовлення виливків; будови печей для виготовлення сталі; 

будови металевого зливка, сталевого зливка 



27.  Кабінет 

«Композиції та 

живопису» 

№ 42 

51,9 м2 

Дошка 

Обладнання: 

Мольберти, тумби для 

постановок, реквізит для 

постановок 

Набір навчальних посібників 

Зразки учнівських робіт 

- 

 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Обладнання: 

Мольберти, тумби для постановок 

Інструмент: 

- Олівці різної твердості, лінійки дерев'яні та металеві, кутики, циркулі, 

транспортири, фотовалики, флейц, пензлі, аерограф, трафарети, пера різної 

величини, ракель, фарби, гуаші, темпера, акрилові фарби, лаки, розчинники, 

шпателі 

Макети учнівських робіт, роботи учнів з копмозиції та живопису 

28.  Кабінет 

«Української мови 

професійного 

спрямування» 

№ 43 

34,4 м2 

Дошка 

Державна символіка 

Портрети видатних діячів (14 

шт.) 

Вислови видатних діячів (10 

шт.) 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Стенди з української мови та літератури (10 шт.) 

Додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема про життєвий і 

творчий шлях письменників, матеріали краєзнавчого характеру; 

результати експериментальної та дослідницької роботи здобувачів освіти 

29.  Кабінет 

«Електротехнічних 

вимірювань, 

електроніки та 

мікропроцесорної 

техніки» 

№ 44 

69,4м2 

 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійна дошка 

Проектор 

 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Стенди: 

Електроприводи та автоматизовані електромеханічні системи 

Електропостачання та тягові трансформаторні підстанції 

Інформаційні технології автомобільного транспорту 

Мікросхемотехніка та промислова електроніка 

30.  Майстерня 

Слюсарної справи 

№ 45 

59,2 м2 

Дошка 

Плакати за програмою 

виробничого навчання; 

Інвентар, 21 шт.; 

Комплекти інструментів та 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, методичні розробки занять, 

інструкційні карти для виконання лабораторних та практичних робіт, методичні 

вказівки для тематичного та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Свердлувальний верстат 



пристроїв для виконання 

слюсарних та розбірно-

складальних робіт 

 

Лещата 10 шт. 

Інструмент слюсарний для: різання, обпилювання,  клепання,  свердління, 

зенкування, розвертання, нарізання різьби тощо 

Ключі рожковi, торцьові; ломики монтажнi; молоток з м’яким металом, викрутки, 

кернери, тощо; 

Стенди: 

- класифікація металорізальних верстатів; 

- класифікація виробничого обладнання; 

- зразки слюсарного інструменту ; 

- правила виконання розмітки. 

Аптечка, протипожежний інвентар, щiтка-змiталка,  ящики для інвентарю 

31.  Кабінет Будови та 

технічного 

обслуговування 

промислового 

устаткування 

№ 46 

54,3 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди 3 шт. 

Плакати - 8 шт. 

 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, інструкційні карти для 

виконання лабораторних та практичних робіт, методичні вказівки для тематичного 

та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Плакати, стенди: 

- Будова токарного верстата 

- Будова свердлувального верстата 

- Будова фрезерувального верстата 

- Схема технологічної послідовності розбирання устаткування 

- Технологічна послідовність ремонту устаткування 

- Технологічну послідовність розбирання агрегатів і машин 

- Технологічну послідовність ремонту агрегатів і машин 

- Технологічну послідовність складання агрегатів і машин 

- Квалітети і параметри шорсткості 

- Правила стропування вантажів 

- Правила підіймання  та переміщення вантажів 

32.  Кабінет 

«Художнього 

проектування» 

№ 47 

56,5 м2 

Дошка 

Обладнання: 

Мольберти, тумби для 

постановок, реквізит для 

постановок 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Репродукції картин 

Макети-зразки приміщень та будівель 



Набір навчальних посібників 

Зразки учнівських робіт 

 

 

 

Обладнання: 

Мольберти, тумби для постановок 

Інструмент: 

- Олівці різної твердості, лінійки дерев'яні та металеві, кутики, циркулі, 

транспортири, фотовалики, флейц, пензлі, аерограф, трафарети, пера різної 

величини, ракель, фарби, гуаші, темпера, акрилові фарби, лаки, розчинники, 

шпателі 

Макети учнівських робіт, роботи учнів з копмозиції та живопису 

33.  Кабінет 

Рисунку та живопису 

№ 48 

56,9 м2 

Дошка 

Набір навчальних посібників 

Зразки учнівських робіт 

- 

 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Обладнання: 

Мольберти, тумби для постановок 

Інструмент: 

- Олівці різної твердості, лінійки дерев'яні та металеві, кутики, циркулі, 

транспортири, фотовалики, флейц, пензлі, аерограф, трафарети, пера різної 

величини, ракель, фарби, гуаші, темпера, акрилові фарби, лаки, розчинники, 

шпателі 

Макети учнівських робіт, роботи учнів з копмозиції та живопису 

34.  Кабінет 

«Електропостачання 

та 

електроустаткування» 

№ 49 

56,5 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Мультимедійна дошка 

Проектор 

 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Стенди: 

Улаштування електроустановок 

Правила безпечної експлуатації електроустановок 

Правила експлуатації електрозахисних засобів 

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках 

35.  Кабінет 

«Менеджменту» 

№ 50, 

31,9 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Стенди, 4 шт.; 

Ноутбук 

Систематизовані тематичні папки, дидактичний матеріал, навчально-методичні 

видання, методичні розробки нестандартних занять, ситуаційні завдання, завдання 

для самостійної роботи, опорні конспекти. 

Стенди: Структура виробничого циклу; Види руху предметів праці у виробництві: 

Послідовний вид руху, Паралельний вид руху, Паралельно-послідовний вид руху. 



Windows XP, MS Office 365, 7z, Google Chrome Browser, Adobe Acrobat Reader 

36.  Кабінет 

«Суспільно-

гуманітарних 

дисциплін» 

№51 

56 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Ноутбук 

Проектор 

Державна  символіка та стенди «Моя країна-Україна» 

Портрет  Тараса Шевченка 

Портрети українських поетів та письменників -8 шт. 

Інформаційні стенди з української мови, куточок тематичного оцінювання, 

37.  Майстерня 

конструювання та 

пошиття одягу 

№ 52 

55,1 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисципліни 

Комп’ютер 

Примірочна, дзеркало 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, інструкційно-технологічні карти, матеріали для 

самостійної роботи; 

Обладнання: 

- Універсальні швейні машини; 

- Праска; 

- Набір спеціальних колодок для волого-теплової обробки. 

Інвентар: 

Стіл для розкрою, прасувальний стіл, стіл для ручних робіт, крейда, лінійка, ножиці, 

просічки, кілок для вивертання, ножі з кільцем, різці, манекени, булавки тощо. 

стільці гвинтові, , вогнегасник 

38.  Кабінет 

Захисту України 

№ 53 

37,2 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Плакати – 8 шт. 

Підручники «Захист 

Вітчизни» 20 

Довідники 5 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, методичні розробки занять, інструкційні карти для 

виконання лабораторних та практичних робіт, методичні вказівки для тематичного 

та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Державна символіка 

Стенди: 

- Вогнева підготовка 

- Стройова підготовка 

- Тактична підготовка 

- Статути Збройних сил 



- Військова топографія 

- Етапи розвитку українського війська 

- Збройні сили на сучасному етапі 

- Будова автомата Калашникова 

39.  Кабінет 

Української та 

зарубіжної літератури 

№ 54 

44,1 м2 

Дошка, робоча площа якої 

має магнітну основу, 

оздоблена кріпленням для 

демонстрації навчально-

наочних посібників (таблиць, 

карт, моделей-аплікацій 

тощо) 

Ноутбук FS, 1 шт 

Проектор 

Систематизовані тематичні папки, дидактичний матеріал, навчально-методичні 

видання, методичні розробки нестандартних занять, ситуаційні завдання, завдання 

для самостійної роботи, опорні конспекти. 

Державна символіка . 7 портретів письменників, 1 мапа світу 

Папками із матеріалами до уроків зарубіжної літератури (7комплектів) 

Тематичні папки («Роздавальний матеріал»,  «Конспекти лекцій», «Тестові та 

різнорівневі завдання», «Папка класного керівника»,  «Життя та творчість 

письменників (О.Пушкін, Ф.Тютчев,А.Чехов, Дж.Байрон, М.Гоголь, Г.К.Андерсе, 

Л.Керолл, В.Шеспір, М.Некрасов, М.Булгаков, Е.Хемінгуей,Ф.Шиллер)», «Художні 

твори з мережі Інтернет», «Матеріали до стендів», «Матеріали ДПА», «Матеріал з 

історії та теорії літератури» 

Демонстративний матеріал «Зустрічі з художниками світу» (1комплект) 

Шафа для навчально-наочних посібників, методичної, художньої та довідкової 

література, підручників. 

Науково та методична література 

Комп’ютерні презентації до занять 

40.  Майстерня 

«Ручної вишивки» 

№ 55 

21,0 м2 

Дошка 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Плакати – 4 шт. 

Вироби ручної вишивки – 12 

шт. 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, методичні розробки занять, 

інструкційні карти для виконання лабораторних та практичних робіт, методичні 

вказівки для тематичного та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Стенд з взірцями інструменту для виготовлення ручної вишивки 

Приладдя: 

П’яльця, просічки, ножиці, різці, голки, булавки тощо. 

Інвентар: 

- Аптечка першої медичної допомоги 



41.  Майстерня  

Технічного 

обслуговування та 

ремонту автомобілів», 

№ 56 

154,3 м2 

Дошка 

Стенди, 12 шт.; 

Системи транспортних 

засобів – 14 установок 

 

 

 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, методичні розробки занять, 

інструкційні карти для виконання лабораторних та практичних робіт, методичні 

вказівки для тематичного та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Автомобіль Шкода Феліція 

Автомобіль Волга 

Діагностичний підйомник для перевірки геометрії установки коліс автомобілів 

Шиномонтажний станок 

Балансувальний станок 

Домкрат пневматичний 

Комплекти інструменту та пристроїв для виконання розбирально-складальних робіт 

Стаціонарна компресорна установка, модель 155-1 

Комплект  приладів систем впорску  бензинового двигуна 

Комплект приладів систем впорску дизельного двигуна 

Комплект  приладів системи комфорту автомобіля 

Комплект приладів системи антиблокування коліс 

Комплект приладів електронної системи управління трансмісією 

Мотор-тестер/Тестер витоку циліндрів Alloid Т-1020 

Сканер-адаптер KONNWEI KW680 для діагностики автомобіля OBDI 

Мультиметри 

Аксесуари до стенда очистки форсунок 

Стенд для очистки форсунок 

Комплект датчиків (вимірювання розрідження перевірки високовольтних проводів) 

Адаптер запалювання ЮСБ оциограф Дніпро-2 

Зарядний пристрій для АКБ 

Стенд діагностики BOSH 

Стенд для перевірки автомобільних генераторів і стартерів 

Стенд для регулювання світла фар 

Прилад для перевірки та чистки свічок запалювання 

Ключ динамометричний 1/2х535мм 

Набір ключів комбін.6-22мм  (12шт) 

Пірометр інфрачервоний безконтактнгий 

Стетоскоп 



Нутромер мікрометричний НМ 50-75 

Слюсарний циркуль вимірювач 

Мультиметр цифровий Topex 

Віброметр WT63A 

Комплект ZAMO БОШ 

Мультиметр цифровий Sigma 

Пістолет пневматичний для накачування шин 

Лампа паяльна 

Кронциркуль 

42.  Майстерня ручного 

електрозварювання 

№ 57 

78,9 м2 

Дошка магнітно- маркерна 

Стенди, 11 шт.; 

Приспосіблення для 

виконання зварювальних 

робіт 

Верстак слюсарний 

Тепловентилятор настінний 

Ящик для заготовок 

Ящик для металевих відходів 

Поурочно-тематичний план, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, 

дидактичний матеріал, навчально-методичні видання, методичні розробки занять, 

інструкційні карти для виконання лабораторних та практичних робіт, методичні 

вказівки для тематичного та вихідного контролю, критерії оцінювання знань; 

Обладнання: 

Плазморіз Dnipro- M CUT-40 

Вогнегасник ВП-45(50) 

Зварювальний апарат 

Стійка до кутової шліф машини Дніпро М 

Болгарка Дніпро 

Напівавтомат для зварювання 

Шліф машинка кутова 

Струбцина F-подібна 

Шліфмашинка кутова 

Шліфмашинка кутова 

Дриль ударна БОШ 

Балони вуглекислотні 

 

Інструмент та матеріали 

Диск відрізний 180мм 1,6мм 22,2мм 

Електроди 

Електроди 3мм 

Катанка 

Круг пелюстковийторцевий 125х22,2мм 



Лист 2,5мм 

Лист 20 

Магнітні кутники для зварювання 

Маска зварювальна 

Молоток 800г 

Молоток зварювальника 

Редуктор кисневий 

Рисувалка по металу 

Рукав кисневий 

Рулетка 

Уайт-спірит, фарба,  фарба в аерозолі Фарба в аерозолі 400мл 

Щітка дротяна 

43.  Майстерня 

Ремонту та 

обслуговування 

систем  вентиляції та 

кондиціонування 

№ 58 

76,0 м2 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Вентиляційні системи – 3 

установки 

 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи 

Навчальні стенди 

- витяжна система вентиляції; 

- припливна система вентиляції; 

- припливно-витяжна система вентиляції. 

 

44.  Спортивний зал,  

293 м2 

Комплекс методичного 

забезпечення дисциплін 

Комп’ютер, 1 шт. (Intel 

Pentium Dual-Core 

E2180/1Gb/ 80Gb); 

Спортивний інвентар 

Систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, 

навчально-методичні видання, матеріали для самостійної роботи; 

Windows XP, MS Office 365, 7z, Avast 19 Free, Google Chrome Browser, Adobe 

Acrobat Reader, DJVu Viewer 

М’ячі (30); столи для настільного тенісу (3 шт); гімнастичні лавки (6 шт.); шведська 

стінка (10 шт.); щити баскетбольні (2 шт.); волейбольна сітка (2 шт.);  гімнастичні 

скакалки (20 шт.); шахи (4 шт.); шашки (8 шт.) 

 

https://karno.ua/ua/sistemy-ventilyacii/vytyazhnye-ustanovki/
https://karno.ua/ua/sistemy-ventilyacii/pritochnye-ventilyacionnye-ustanovki/
https://karno.ua/ua/sistemy-ventilyacii/pritochno-vytyazhnye-ustanovki-s-rekuperaciei-tepla/

