
 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Матеріально-технічна база університету 

 

Матеріально-технічна база КрНУ дозволяє повністю забезпечити 

навчальний процес при двозмінному режимі роботи. За ним закріплено 18 

об'єктів. Навчальний процес здійснюється в учбових корпусах. Загальна 

площа приміщень та споруд – 67950,5 м2, навчальна та навчально-

допоміжна – 22420,1 м2. Розміщення і розміри земельних ділянок, перелік і 

площі приміщень університету повністю відповідають діючим санітарним і 

будівельним нормам.  

Навчальний процес здійснюється в 15 навчальних корпусах. До 

складу університету входять 3 бібліотеки з 3 читальними залами; 

електронна бібліотека, 1 актова зала, зал засідань. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського достатньо забезпечений власними об’єктами соціальної 

інфраструктури. В університеті до послуг студентів 3 гуртожитки, 2 їдальні, 

2 буфети, 3 медпункти, стоматологічний кабінет, масажний кабінет. 

Університет має власну спортивно-оздоровчу базу: 3 спортивні зали, 

водноспортивний комплекс, спортивний комплекс «Політехнік» з критим 

манежем і футбольно-легкоатлетичним стадіоном з трибунами, спортивні 

майданчики, веслувальну та спортивно-оздоровчу бази на березі р. Дніпро. 

Студенти користуються послугами 3 медпунктів, стоматологічним та 

масажним кабінетами. Співробітники університету щорічно проходять 

медичний профогляд. 

Усі пункти Колективного договору між адміністрацією та трудовим 

колективом Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського виконуються в повному обсязі. Постійно покращуються 

умови роботи і навчання на кафедрах і в навчальних аудиторіях 



університету за рахунок планового проведення поточних і капітальних 

ремонтів, придбання техніки, виготовлення меблів тощо.  

Виконано капітальні ремонти фойє університету, декількох лекційних 

аудиторій, а також оновлено комп’ютерний парк Інституту 

електромеханіки, енергозбереження і систем управління. 

Загальну площу приміщень та її розподіл наведено у таблиці 1. 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями наведено в таблиці .2. 

 



Таблиця 1 Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі 
 

 
 

№ 

з/

п 

Адреса приміщення 

Наймену- 

вання 

власника 

майна 

Площа 

(кв.м) 

Назва та 

реквізити 

документа про 

право 

власності або 

оперативного 

управління 

Договір оренди 
Інформація про наявність 

документів 

Строк дії 

договору 

оренди 

(з__по__) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявніст

ь нотарі- 

ального 

посвід- 

чення 

Про від-

повідніст

ь 

санітарни

м  нормам 

Про від-

повідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

Про від-

повідність 

нормам з 

охорони 

праці 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Корпус № 1  

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

20 

Держава в 

особі 

Верховної 

Ради 

України 

8794,3 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071050 від 

28.12.2004 

- - - + +  

2 Корпус № 2  

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

20 

-//- 5143,7 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071050 від 

28.12.2004 

- - - + +  

3 Корпус № 3  

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

20 

-//- 2076,8 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071050 від 

28.12.2004 

- - - + +  

4 Корпус № 4  

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

20 

-//- 2178,5 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071050 від 

28.12.2004 

- - - + +  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Корпус № 6  

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

20 

-//- 770,4 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071050 від 

28.12.2004 

- - - + +  

6 Корпус № 5  

м. Кременчук, бульвар 

Пушкіна, буд. 3 -//- 4748,9 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071049 від 

28.12.2004 

- - - + +  

7 Корпус № 7 

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 

21/1 

-//- 3743,1 

Свідоцтво 

№141про 

право 

власності від 

06.11.2001 

- - - + +  

8 Корпус № 11 

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, буд. 2-

А 

-//- 1588,1 

Свідоцтво про 

право 

власності ЯЯЯ 

№071039 від 

30.12.2004 

- - - + +  

9 Будівлі спортивного 

комплексу 

„Політехнік” 

м. Кременчук, 

проспект Свободи, 

буд. 56 

-//- 31334,1 

Свідоцтво 

№14 про 

право 

власності від 

26.01.2001 

- - - + +  

10 Будівлі гребної бази м. 

Кременчук, вул. 

Флотська, буд. 20 -//- 588,8 

Свідоцтво 

№15 про 

право 

власності від 

26.01.2001 

- - - + +  

11 Водно-спортивно-

оздоровчий 

студентський табір 

-//- 619,8 

Свідоцтво про 

право 

власності 

- - - + +  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

„Політехнік”  

с. Мала Кохнівка, вул. 

Дніпровська, 1 

САА № 

573128 від 

21.10.2003 

12 Гуртожиток № 1 

м. Кременчук, пров. 

Г. Бреста, 37 -//- 2151,7 

Договір 

купівлі-

продажу АВО 

№ 491655 

від 30.11.2000 

- - - + +  

13 Гуртожиток №3 

м. Кременчук, вул. 

Маяковського, 5 
-//- 2109,7 

Договір міни 

АЕВ № 

548837 

від 17.08.2001 

- - - + +  

14 Гуртожиток №4 

м. Кременчук, вул. 

Маяковського, 7 
-//- 2102,6 

Договір міни 

АЕВ № 

548837 

від 17.08.2001 

- - - + +  

 

 

Ректор  М. В. Загірняк 

 

 

 



Таблиця 2 Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 

№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні У тому числі 

Власні Орен-

довані 

Здано в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

22420,1 22420,1 - - 

1.1. Приміщення для занять 

студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо) 

17250,3 17250,3 - - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 1655,3 1655,3 - - 

1.3. Спортивні зали 3514,5 3514,5 - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

4366,9 4366,9 - - 

3. Службові приміщення 9867,1 9867,1 - - 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

1028,5 

625,1 

1028,5 

625,1 

- - 

5. Гуртожитки 6364 6364 - - 

6. Їдальні, буфети  1133,1 1133,1 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 1208,6 1208,6 - - 

8. Медичні пункти 286 286 - - 

9. Інше 21276,2 21276,2   

Разом 67950,5 67950,5   

 



2 Навчально-методична база  

 

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 

навчальний процес зі спеціальностей  відповідно до навчального плану, та 

їх обладнання подаються у таблиці 3. 

Крім зазначених лабораторій і класів, для реалізації навчальних та 

дослідницьких задач кафедрами КрНУ, на засадах співробітництва, 

залучаються провідні фахівці підприємств і установ міста, на базі яких 

студенти проходять практичну підготовку. 

 

Таблиця 3 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

№ 

з/п 

Найменування 

лабораторій, 

спеціалізованих 

кабінетів, їх площа 

Найменування 

дисципліни 

Перелік обладнання, 

устаткування, кількість 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

1 Лабораторія 

комп’ютеризованих 

систем управління 

електроприводом, №2105а, 

57,81 м2 

Розробка 

метрологічного 

забезпечення та 

нормативна база 

комп'ютеризованих 

систем управління 
 

Проектування 

комп'ютеризованих 

систем управління 

технологічним процесом 

 

Техніко-економічне 

оцінювання, 

ефективність та 

надійність систем 

управління 

Автоматизований діагностичний 

стенд ідентифікації параметрів 

електричних машин постійного 

струму незалежного збудження 

Комп’ютеризований стенд для 

дослідження характеристик 

електропривода «КЕМРОН»; 

Автоматизований діагностичний 

стенд ідентифікації параметрів 

електричних машин постійного 

струму в системі 

«Електромеханічний 

перетворювач – двигун»; 

Автоматизований діагностичний 

стенд для дослідження 

несиметричних режимів роботи 

системи ТРН-АД; 

Автоматизований стенд для 

дослідження властивостей і 

характеристик електро-

механічних пристроїв 

електропривода постійного 

струму; 

Комп’ютеризований стенд для 

дослідження режимів роботи 

сумісної роботи дводвигунного 

асинхронного електропривода на 



базі ПЛК фірми Kinco; 

Мультимедійний екран (1 шт.); 

Стенди та плакати. 

2 Лабораторія систем і 

засобів управління 

технологічними процесами 

та установками, №2105б, 

66,24 м2 

Інтелектуальні 

технології в 

комп'ютеризованих 

системах управління 

 

WEB-програмування 

 

Комп'ютеризовані 

системи збору, обробки, 

відображення та 

збереження інформації 

 

Пристрої та системи 

промислової автоматики 

та мехатроніки 

 

Телекомунікаційні 

засоби 

комп'ютеризованих 

систем управління 

Комп’ютеризований комплекс 

управління повітродувкою; 

Навчально-лабораторний 

комплекс «OPAMP» (3 шт.); 

Стенд-імітатор об’єкта 

управління «Розумний дім 

освітлення»; 

Програмно-апаратний комплекс 

для вивчення вбудованих систем 

управління на основі 

програмованого реле 

«MOELLER»; 

Навчально-лабораторний 

комплекс для вивчення процедур 

цифрової обробки сигналів; 

Навчально-лабораторний cтенд 

для вивчення мікропроцесорних 

систем EV8031; 

Програмовано логічний 

контролер «SMH2G»; 

Комп’ютеризований 

лабораторний комплекс для 

дослідження інтелектуальних 

цифрових систем керування 

електроприводом; 

Комп’ютеризовані робочі місця 

– 9 шт.; 

Мультимедійний екран (1 шт.); 

Проектор (1 шт.);  

Стенди та плакати. 

3 Спеціалізований 

комп’ютерний клас; 

№2304, 67,2 м2 

Методи тестування 

програмного 

забезпечення 

комп'ютеризованих 

систем 

 

Математичні методи 

оптимізації та системи 

оптимального керування 

Мультимедійний екран (1 шт.); 

Проектор (1 шт.); 

Комп’ютеризовані робочі місця 

(8 шт.). 

4 Спеціалізований 

комп’ютерний клас; 

№2409, 67,3 м2 

Ідентифікація 

технологічних об’єктів 

 

Наукові дослідження за 

темою магістерської 

роботи 

Мультимедійний екран (1 шт.); 

Проектор (1 шт.); 

Комп’ютеризовані робочі місця 

(8 шт.).  

5 Навчальна лабораторія 

автоматизованого 

електропривода 

загальнопромислових 

Технічні і програмні 

засоби контролю та 

діагностики 

 

Комп’ютеризовані робочі місця 

(4 шт.). 

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 



механізмів; 

№1110б, 34 м2 

Проектування 

комп'ютеризованих 

систем управління 

технологічним процесом 

 

Пристрої та системи 

промислової автоматики 

та мехатроніки 

 

Автоматизований 

електропривод типових 

промислових механізмів 

 

Робототехнічні та 

керуючі комплекси 

 

Енергозбереження в 

промислових і 

комунальних об'єктах, 

нетрадиційна та 

відновлювальна 

енергетика 

дослідження режимів роботи 

тельфера.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження режимів роботи 

ліфта.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження роботи кранового 

електропривода за схемою ТСА.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження кранового 

електропривода за схемою П.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження режимів роботи 

електропривода свердлильного 

станка.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження режимів роботи 

електропривода затвору 

платини.  

Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження режимів роботи 

теплопункту 

6 Лабораторія систем 

керування 

електроприводами та 

частотно-регульованих 

електроприводів,  

ауд. 3308 ( 48 м2 ) 

Комп’ютеризовані 

системи автоматизації та 

диспетчирезації 

 

Проектування 

комп'ютеризованих 

систем управління 

технологічним процесом 

 

Оптимізація алгоритмів 

керування автоматикою 

комп’ютеризованих 

систем управління 

 

Пристрої та системи 

промислової автоматики 

та мехатроніки 

 

Мехатронні системи та 

робототехніка 

 

Інтелектуальні системи 

керування 

електромеханічними 

Комп’ютеризований 

лабораторний стенд із 

дослідження перетворювачів 

частоти INVT та систем 

керування на базі PLC та HMI 

KINCO. 

Комп’ютеризований 

лабораторний стенд з 

дослідження замкнутих систем 

керування електроприводом 

змінного струму на базі 

перетворювача частоти Lenze 

8200 Vector. 

Лабораторний стенд із 

дослідження регульованого ЕП 

типу мотор-колесо на основі 

безколекторних двигунів 

постійного струму (BLDCM). 

Комп’ютеризований 

лабораторний стенді з 

дослідження позиційних систем 

ЧПК з кроковим 

електроприводом. 



системами 

 

Сучасні системи 

керування 

електротехнічними 

комплексами 

 

Технічна діагностика та 

моніторинг 

 

Організація 

комп'ютерних 

вимірювань в 

електричних 

машинах і апаратах 

7 Лабораторія пристроїв 

керування технологічними 

комплексами,  

№7006,  

30,8 м2 

 

Системи технічного 

обліку енергоресурсів 

технологічного процесу 

 

Автоматизований 

робототехнічний комплекс 

«ТУР-10» – 1 шт 

Комп’ютерзований 

робототехнічний комплекс 

«СФЕРА» – 1 шт 

Комп’ютерзований 

робототехнічний комплекс 

промислових маніпуляторів 

«МП-9С та МП-11» – 1 шт. 

8 Лабораторія елементів та 

пристроїв систем 

управління;  

ауд. 2411 (67,8 м2) 

Енергозберігаючі 

технології в 

промисловості, 

нетрадиційна та 

відновлювальна 

енергетика 

 

Автоматизовані системи 

контролю та обліку 

енергоресурсів 

 

Енергозбережен-ня в 

промислових і 

комунальних об'єктах, 

нетрадиційна та 

відновлювальна 

енергетика 

 

Автоматизовані системи 

комерційного обліку 

електроенергії 

Комп’ютеризоване робоче місце 

викладача (3 шт.), лабораторні 

стенди: 

1. Дослідження генераторного 

режиму роботи АД.  

2. Дослідження датчиків, 

лічильників та 

мікропроцесорних систем з 

обліку електричної енергії.  

3. Дослідження енергетичних 

процесів в системі ТРН–АД.  

4. Дослідження енергетичних 

процесів в двигунах постійного 

та змінного струму. 

5. Дослідження системи 

«перетворювач частоти – 

асинхронний двигун» 

(перетворювач SINAMICS 

G120).  

6. Дослідження спеціальних 

електричних машин постійного 

та змінного струму.  

7. Дослідження системи 

«перетворювач частоти – 

асинхронний двигун» 

(перетворювач ACS-300).  

8. Дослідження 



мікропроцесорної системи 

керування кроковим двигуном.  

9. Дослідження режимів роботи 

СД. 10. Дослідження 

перетворювачів ЭШИМ–1 та 

БУ–3609.  

11. Монтаж однофазного 

лічильника електричної енергії.  

12. Монтаж схеми прямого 

пуску асинхронного двигуна.  

13. Монтаж схеми прямого 

пуску двигунів постійного і 

змінного струму. 14. Монтаж 

схеми конденсаторного пуску 

АД.  

15. Монтаж мікроконтролерної 

системи керування ПЧ–АД. 

9 Предметна аудиторія; 

ауд. 2502, (66,7 м2),  

Винахідницька 

діяльність 

 

Міжнародна система 

технічної термінології 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

комп’ютеризоване робоче місце 

викладача (1 шт.) 

10 Навчальна лабораторія 

надійності та ефективності 

електротехнічних систем,  

ауд. 7007 (45,1 м2) 

Техніко-економічне 

оцінювання науково-

технічних рішень 

 

Організація та 

планування 

експерименту в 

електромеханіці 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), лабораторні 

стенди: 

1. Лабораторний стенд для 

непрямого запуску приводного 

двигуна.  

2. Лабораторний стенд для 

дослідження тахогенераторів 

постійного та змінного струмів.  

3. Лабораторний стенд для 

дослідження сельсинної передачі 

та для дослідження 

тахогенератора постійного та 

змінного струму. 

4. Лабораторний стенд для 

вивчення катодного захисту. 

11 Навчальна лабораторія 

випробування електричних 

машин та систем 

електроприводів,  

ауд. 7008 (40,2 м2) 

Засоби та форми 

наукового пізнання 

 

Моніторинг та 

діагностика 

енергоємних 

виробництв 

 

Системи керування 

споживанням та якістю 

електроенергії 

Комп’ютеризоване робоче місце 

викладача (3 шт.), лабораторні 

стенди: 

1. Лабораторний стенд 

«Дослідження режимів роботи 

частотно-струмового 

асинхронного електропривода на 

базі комплектного 

електропривода «Розмір 2М-5-

2».  

2. Лабораторний стенд 

«Комп’ютеризований стенд для 

дослідження перехідних 

процесів в електроприводі».   



3. Лабораторний стенд «Стенд 

для випробування електричних 

машин змінного струму».  

4. Лабораторний стенд 

«Комп’ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження характеристик 

синхронних машин».  

5. Лабораторний стенд 

«Компю’теризований 

лабораторний стенд для 

дослідження вібропараметрів та 

показників якості перетворення 

асинхронних двигунів».  

6. Лабораторний стенд 

«Малогабаритний 

комп’ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження цифрових систем 

керування». 

7. Мобільний 

комп’ютеризований 

вимірювально-діагностичний 

комплекс. 

8. Комп’ютеризований 

лабораторний стенд з 

дослідження режимів 

неробочого ходу та короткого 

замикання асинхронних 

двигунів. 

9. Комп’ютеризований 

лабораторний стенд з 

діагностики пошкоджень 

асинхронних двигунів. 

12 Навчальна лабораторія 

монтажу та налагодження 

електромеханічного 

обладнання,  

ауд. 7004 (32,4 м2) 

Системи перетворення 

енергії та керування 

енергопроцесами 

 

 

Комп’ютеризовані робочі місця 

(2 шт.), лабораторний стенд: 

Комп’ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження режимів роботи  

насосних комплексів. 

13 Навчальна лабораторія 

силової перетворювальної 

техніки та засобів 

керування вентиляційних 

установок,  

ауд. 7003 (37,0 м2) 

Автоматизація типових 

технологічних процесів 

 

Мікропроцесорні 

системи вимірювання та 

захисту 

електротехнічного 

обладнання 

 

Лабораторні стенди: 

1. Лабораторний стенд з 

вивчення напівпровідникових 

приладів силової перетворюючої 

техніки.  

2. Лабораторний стенд для 

вивчення типів кабельно-

провідникової продукції.  

3. Лабораторний стенд 

вентиляційної комплексу для 

контролю та управління 

мікрокліматом лаб. 7001-7007. 



14 Навчальна лабораторія 

автоматизованого 

електропривода, 

 ауд. 1110 а (48,3 м2) 

Дослідницькі, імітаційні 

та віртуальні стенди 

 

Проектування 

електромеханічних 

систем 

 

Комп’ютеризовані робочі місця 

(9 шт.), лабораторні стенди: 

1. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження системи генератор-

двигун. 

2. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження асинхронного 

двигуна з фазним ротором.  

3. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження роботи 

асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором. 

4. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження двигуна постійного 

струму незалежного збудження. 

5. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження перехідних 

процесів асинхронного двигуна з 

фазним ротором і двигуна 

постійного струму незалежного 

збудження. 

6. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження системи 

тиристорний перетворювач-

двигун постійного струму. 

7. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження двигуна постійного 

струму послідовного збудження. 

8. Комп'ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження непрямого пуску 

асинхронного двигуна. 

9. Комп’ютеризований 

лабораторний стенд для 

дослідження систем плавного 

пуску асинхронних двигунів. 

15 Лабораторія 

електричних машин, 

№ 1113 (82,1  м2) 

Енергоефективна 

експлуатація 

електричних машин 

 

Спеціальні електричні 

машини 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

комп’ютеризоване робоче місце 

викладача. 

Дослідницькі стенди. 

1. Дослідження експлуатаційних 

властивостей тахогенератора 

постійного струму, дослідження 

індукційного регулятора напруги 



2. Дослідження універсального 

колекторного двигуна, 

випробування 

електромашинного підсилювача 

поперечного поля 

16 Лабораторія 

електромагнітної 

сумісності в системах 

електроспоживання 

№ 2509 (67,9 м2) 

Спеціальні розділи 

енергетики, 

нетрадиційна та 

відновлювальна 

енергетика 

 

Контроль і управління 

якістю електроенергії 

 

Економічне 

обґрунтування науково-

технічних рішень 

 

Оптимізація режимів 

енергоспоживання 

 

Автоматизовані системи 

керування 

енергоспоживанням 

 

Спеціальні розділи 

енергетики, 

нетрадиційна та 

відновлювальна 

енергетика 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

комп’ютеризоване робоче місце 

викладача. 

Дослідницькі стенди. 

1. Стенд із дослідження 

енергетичних параметрів 

альтернативних джерел енергії. 

2. Комплекс для дослідження 

статичного тиристорного 

компенсатора реактивної 

потужності. 

3.Лабораторний стенд  по 

дослідженню фільтруючих 

ланцюгів з нелінійним 

навантаженням. 

4.Компютеризований комплекс 

для дослідження режимів 

електроспоживання систем з 

електромеханічними 

перетворювачами. 

5.Установка для дослідження 

енергетичних та світлотехнічних 

характеристик різних видів 

ламп. 

6.Комплекс для дослідження 

технологічних і енергетичних 

процесів та систем релейного 

захисту і автоматики при 

керуванні роботою понижуючої  

двотрансформаторної підстанції. 

Персональні комп’ютери 

Celeron (R) CPU 2.66GHz – 7 шт. 

17 Лабораторія електричних 

апаратів  

№ 1504 (48,8 м2 ) 

Спеціальні питання 

теорії електричних 

машин та апаратів 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

комп’ютеризоване робоче місце 

викладача. 

Стенд із дослідження режимів 

роботи електричних апаратів. 

18 Спеціалізований 

комп’ютерний клас  

№.1301а (36,1 м2) 

Технічна діагностика та 

моніторинг 

 

Організація 

комп’ютерних 

вимірювань в 

електричних машинах і 

апаратах 

Мультимедійний екран (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

комп’ютеризовані робочі місця 

(6 шт.). 

Персональні комп’ютери 

CPU Celeron 1,6 GHz – 6 шт. 



Оптимізація 

електромагнітних та 

електромеханічних 

систем і пристроїв 

 

Організація та 

планування 

експерименту 

19 Лабораторія випробувань 

та діагностики 

електричних машин та 

апаратів   

№ 1505, (32,3 м2) 

Вібрація та акустика в 

електричних машинах і 

апаратах 

 

1. Персональний комп’ютер, 

оснащений засобами 

вводу/виводу аналогової та 

цифрової інформації – 3 шт. 

2. Блок датчиків основних 

параметрів електричних машин 

(струм, напруга, магнітна 

індукція, температура, вібрація) 

– 3 шт. 

3. Блок типових джерел 

живлення електричних машин 

(перетворювач частоти, 

регулятор напруги статора, 

індукційний регулятор) – 3 шт. 

20 Лабораторія 

електроспоживання, 

релейного захисту та 

автоматики 

№ 1109 

(62,7 м2) 

Основи наукових 

досліджень 

 

Автоматизовані системи 

керування 

енергоспоживанням 

Мультимедійний проектор, 

комп’ютеризоване місце 

викладача. 

«Автоматизована вимірювальна 

система по контролю параметрів 

електричної енергії з 

електромеханічним 

обладнанням» 

«Електротехнічний комплекс для 

дослідження режимів 

споживання енергії 

зварювального агрегату з 

пристроєм компенсації» 

«Стенд з дослідження 

характеристик СД» 

«Лабораторний комплекс по 

дослідженню схем автоматики 

систем електроспоживання 

промислового об’єкту» 

«Комплекс для дослідження 

схем релейного захисту ліній 

електропередач» 

«Комплекс по дослідженню 

диференційного захисту» 

«Демонстраційні ячейки ВРП 

«Ампер» 

«Стенд з дослідження 

параметрів живлячої 

електроенергії » 

«Демонстраційний (Техніка 



високих напруг)» 

21 Лабораторія енергетичного 

менеджменту та 

енергоресурсозбереження 

в технологічних 

установках 

№ 1106а 

(33 м2) 

Економічне 

обґрунтування науково-

технічних рішень 

 

Контроль і управління 

якістю електроенергії 

 

Перехідні процеси в 

електроенергетиці 

 

Енергоощадні режими 

систем 

електроспоживання 

«Демонстраційний стенд 

процеси горіння та їх 

забезпечення в технологічних 

установках» 

«Демонстраційний комплекс 

режими функціонування системи 

теплозабезпечення» 

«Комплекс з дослідження 

гідротранспортної системи» 

«Лабораторний стенд з 

дослідження системи 

асинхронного генератора» 

«Демонстраційний стенд 

автономної бензогенераторної 

установки» 

22 Лабораторія обладнання 

станцій та підстанцій 

№ 7002  

(69 м2) 

Нормативно-правова 

база енергетики 

 

«Макет відкритого 

розподільчого пристрою» 

«Демонстраційний комплектний 

розподільчий пристрій» 

23 Комп’ютерний клас  

ауд. 2512а  

(36 м2) 

Організація та 

планування наукового 

експерименту 

 

Спеціальні питання 

передачі та споживання 

електричної енергії 

 

Економічне 

обґрунтування науково-

технічних рішень 

Комп’ютеризований стенд 

моделювання 

електроенергетичних систем, 6 

шт. 

Мультимедійний проектор, 

комп’ютеризоване місце 

викладача. 

 

24 Кабінет дипломного 

проектування 

№ 7212 

(18 м2) 

Дипломне проектування 

 

Магістерська робота 

Комп’ютеризоване місце, 2 шт. 

Факультет права, гуманітарних та соціальних наук 

25 Кабінет педагогіки і 

психології, №1319,  44,6 м2 

Психологія 

 
Основи педагогіки і 
психології вищої школи 
 
Методика викладання 

фахових дисциплін 

 

Медіапедагогіка 

 

Педагогічна 

майстерність викладача 

вищої школи 

 

Андрагогіка 

 

Стенди та плакати 



Історія навчально-

виховних систем 

26 Кабінет дипломного 

проектування,  

№7408, 48,2 м2 

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 

 
Методика та організація 
наукових досліджень  
 

Магістерська робота 

Intel Pentium 1,7 ГГц,  

1Гб ОЗУ – 8 шт 

27 Лабораторія 

програмування і 

комп’ютерної графіки 

№ 7518, 48,2 м2 

Редакторсько-

видавничий фах (макети 

і верстка, комп'ютерна 

графіка, електронні 

видання) 

 

Системи верстки 

 

Дизайн видання (за 

видом видань) 

Intel Celeron 2,2 ГГц,  

1Гб ОЗУ - 8 шт. 

 

28 Лабораторія 

інформаційних технологій, 

 №7519, 67,6 м2 

Електронні видання 

 

Спецкурс за вибором 

(Сучасні друкарські 

технології) 

 

Спецкурс «Інструменти 

та засоби створення 

WEB-сторінок» 

 
Соціальна інформатика 
 

Адміністрування сайтів 

Celeron 800 ГГц,  

512 Мb ОЗУ – 10 шт 

 

29 Мультимедійний клас, 

№7312, 44,6 м2 

Масова комунікація та 

інформація 

 

Журналістика 

 

Мультимедійний комплекс: 

проектор EPSON EB-1776W 

(V11H476040) – 1 шт, 

проекційний екран BRATECK 

PEBX128 – 1 шт, 

мультимедійній монітор Dell 

UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 

Celeron 800 ГГц,  

512 Мb ОЗУ – 1 шт 

30 Поліграфічний кабінет, 

№10107, 45,4 м2 

 

 

Вступ до фаху 

 

Види редагування 

 

Культура видання 

 

Видавничі стандарти 

 

Теорія і практика 

видавничої справи та 

редагування 

Багатопримірникові апарати  

(ризограф форматом А4 та 

ризограф форматом А3) – 2 шт, 

Копіювальні апарати типу 

«Canon» – 3 шт,  

Intel Pentium 1,7 ГГц,  

1Гб ОЗУ – 3 шт, 

Сканер – 1 шт, 

Лазерний та струменевий 

принтери – 2 шт, 

Плотер – 1 шт, 



 Обладнання для виконання 

палітурних робіт – 3 шт. 

31 Кабінет українознавства; 

ауд. № 3305; 

34,5 м2  

Iсторiя України 
 
Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 
 
Історія української 

культури 

Мультимедійний проектор 

Плакати, таблиці, стенди 

32 Кабінет суспільно-

політичних наук;  

ауд. № 1514; 

60 м2  

Фiлософiя 
 
Політологія 
 
Теоретико-

методологічні проблеми 

педагогіки 

 

Соціально-політичні і 

педагогічні конфлікти 

 

Методика та організація 

наукових досліджень 

Мультимедійний проектор 

Плакати, таблиці, стенди 

33 Тренінгова кімната;  

ауд. 1401а (54,8 м2) 

Педагогічна та 

професійна психологія 

 

Тренінг ораторського 

мистецтва 

 

Спецкурс «Інтерактивні 

методи навчання»  

 

Психологія примирення 

Мультимедійний проектор, 

технічні засоби навчання, 

навчально-наукова література, 

методичні матеріали  

34 Лабораторія практичної 

психології 

ауд. 1515 (32,6 м2) 

Спецкурс (Психологія 

впливу) 

 

Психологія управління 

персоналом 

 

Педагогічний контроль 

у системі освіти 

 

Інформаційні технології 

навчання 

Комп’ютеризоване робоче місце 

викладача, методичні матеріали, 

комплекси навчально-

методичного забезпечення 

навчального процесу   

35 Кабінет психології 

1516 (32,4 м2) 

Системний підхід у 

вищій освіті 

 

Філософія освіти 

 

Дидактичні системи у 

вищій освіті 

 

Мультимедійний проектор, 

плакати, таблиці, стенди 



Соціально-екологічні 

проблеми діяльності 

36 Кабінет дипломного та 

курсового проектування, 

ауд. 1518 

(32,4  м2) 

Курсові роботи з 

навчальних дисциплін 

«Основи психології і 

педагогіки вищої 

школи», «Педагогічний 

контроль у системі 

вищої освіти» 

 

виконання магістерської 

випускної роботи 

Комп’ютеризовані робочі місця; 

довідкова література, методичні 

матеріали зі зразками 

оформлення   

Факультет природничих наук 

37 Лабораторія з охорони 

праці, №7504, 48,2 м2 

Основи охорони праці Стенд з вирахування захисного 

заземлення. 

1. Камера з визначення рівню 

звуку та шуму 

2. Плакати 

38 Лабораторія з цивільної 

оборони, №7501, 48,2 м2 

Безпека життєдіяльності 

 

Макет-схема ДП-5В 

Мультимедійний апарат 

Манекен зі спорядженням 

Протигаз ЦП-5    – 36шт. 

Пристрій ДП-24  –  4 шт. 

Респіратори – 15 шт. 

Стенди та плакати 

39 Лабораторія токсикології 

та промислової хімії; 

ауд. № 1411; 

61 м2 

Загальна токсикологія 
 
Загальна та неорганічна 

хімія 
 
Аналітична хімія 
 
Органічна хімія 

Ваги лабораторні технічні ВЛТ-

1, 1 

Сушильна шафа, 1 

Водяна баня, 1  

Мікробюретка, 2 

РН-метр-340, 2 

Прилад ОХ-9, 2 

Мікроскоп, 1 

Ваги торсионні ВТ-500, 2 

Електролізер, 1 

Випрямляч ВЗА-10-69, 1 

Термометр, 1 

Витяжна шафа, 1 

40 Лабораторія 

біотехнологічних процесів 

та апаратів; 

ауд. 1409; 

63,2 м2 

Основи екологічної 

біотехнології 
 
Біотехнологія очищення 

води 
 
Харчова біотехнологія 
 
Біотехнологія бродіння 
 
Санітарія і гігієна 

виробництва  

та продукції 

Ваги лабораторні технічні ВЛТ-

1, 1 

Ваги торсионні ВТ-500, 1 

Електроплитка, 1  

Сушильна шафа, 1 

РН-метр-340, 1 

Мікроскоп, 1 

Термометр, 1 

Фотоелектроколориметр  

КФК, 1 

Магнітна мішалка, 1  

Потенціостат ПИ-50, 1 

Витяжна шафа, 2 

41 Лабораторія біотехнологій Біотехнологія очищення РН-метр-340, 1 



очищення води; 

ауд. 1409а; 

16,5 м2 

води Термометр, 1 

Термостат ТС-80,1  

Киснемір АЖ-101 

Магнітна мішалка, 1 

Ультратермостат, 1 

42 Комплексна лабораторія 

біологічних технологій;  

ауд. № 1408; 

59,8 м2   

Загальна мікробіологія і 

вірусологія 
 
Біологія клітини 
 
Генетика 
 
Фізіологія та 

діагностика  

людини й тварини 
 
Основи фармакогнозії 
 
Основи біоіндикації та 

біотестування 

Ваги торсионні ВТ-500, 1 

Мікроскоп Р-11, 2  

Мікроскоп Р-15, 1 

РН-метр-121, 1 

ФЕК КФК-2, 1 

Микроскоп МБС-9, 2 

Мікроцентрифуга, 1 

Ваги лабораторні технічні ВЛТ-

1, 1  

Центрифуга лабораторна ЦЛК-1, 

1 

Сушильна шафа, 1 

РН-метр-340, 1 

Проекційний екран,1 

Комп’ютер, 1 

Мікроскоп Мікромед-1 USB з 

фотокамерою, 1 

43 Лабораторія 

біоенергетики;  

ауд. № 1408а; 

15 м2  

Біоенергетика Потенціометр КСП-4, 1 

Магнітна мішалка, 1 

РН-метр-340,1 

Мікроскоп Р-15, 1 

44 Лабораторія біотестування 

та біоіндикації;  

ауд. № 1408б; 

16,5, м2  

Основи біоіндикації та 

біотестування 

Ваги електричні, 1 

Іономір ЕВ-74, 1 

Електроплитка, 1 

Термостат 2ТГ-0-05, 1 

Сушильна шафа, 1 

45 Лабораторія хімічної та 

біологічної інженерії;  

ауд. № 1407; 

88,9 м2 

Біохімія 
 
Загальна біотехнологія 
 
Біоінженерія 
 
Біотехнологія культур 

рослин і тварин  

 
Фізіологія людини 
 
Основи медичних знань 
 
Спортивна фізіологія 
 
Реабілітаційна апаратура 

й устаткування 

Ваги аналітичні, 1 

Ваги лабораторні технічні ВЛТ-1, 

1 

Муфельна піч, 1 

Ваги торсионні ВТ-500, 1 

Водяна баня, 1  

Фотоелектроколориметр  

КФК-2, 1 

Магнітна мішалка, 1 

Насос Комовського, 2 

Термостат ТС-80У, 1 

Мікроскоп Р-11, 1 

РН-метр польовий, 1 

Центрифуга лабораторна ЦЛК-1 

Насос вакуумний, 1 

Потенціостат П-5827-М, 1 

Сушильна шафа, 1 

РН-метр-340, 1 

Витяжні шафи, 3 

46 Лабораторії механіки та 

молекулярної фізики;  

Фізика 

 

Лабораторні терези  з вагами, 2  

Крутильно-балістичний маятник 



ауд. № 1307 та 1311; 

65 м2 та 31,6 м2  
з освітлювачем і шкалою – 

ФП8А,  

Рушниця повітряна, 2  

Прилад Обербека, 2  

Штангенциркуль, 2  

Секундомір, 2 

Оборотний маятник ФП-1А, 2 

Скляні  циліндри з гліцерином і 

технічним маслом, 4 

Мікрометр, 2   

Металевий балон  з кранам, 2 

Мікроманометр ММН-240, 2 

Ручний насос Шанца, 2  

Установка ФП-101, 2  

Прилад  для  визначення 

моменту інерції, 2  

47 Лабораторія електрики і 

магнетизму; 

ауд. № 1308; 

65,8 м2 

Фізика 
 
Фізична та колоїдна 

хімія 

Випрямляч ВС-4-12, 2 

Реостат 5000 Ом, 2 

Нуль-гальванометр, 2 

Осцилограф електронний, 2 

Випрямляч ВУП-2, 4 

Вольтметр Э59, 3 

Генератор ГЗ-53, 4   

Тангенс-бусоль, 2 

Міліамперметр Э59, 2 

Реостат 200-300 ом, 2 

Панель з лампою 2Ц22С  і  

соленоїдом, 2 

Випрямляч ВС-24М, 2 

Міліамперметр Э513, 2 

Амперметр Э59, 2  

Осцилограф ЛО-70, 2 

Магазин опорів Р-33, 2 

Хвилевід з мікрофоном і 

телефоном, 1   

48 Лабораторія атомної і 

ядерної фізики; 

ауд. 1312; 

65,6 м2 

Фізика 
 
Біоенергетика 

Генератор ГЗМ, 1 

Вольтметр ламповий ВУ-15, 1 

Міст опорів Р-33, 1 

Мікроскоп МБС-9,1  

Блок живлення до МБС-9, 1  

Освітлювач з блоком живлення, 2 

Сахариметр СУ-3 або СУ-4, 2  

Рефрактометр УРЛ, 1 

Гоніометр Г-5, 1 

Блок живлення для лампи ПРК-

2М, 1 

Пірометр ОППИР-017, 2 

Амперметр Э59, 2 

Реостат 200 Ом, 2 

Вольтметр Э59, 2 

Блок жив. ВП-33, 2 

Освітлювач ФП74А/3, 2   



Термометр, 2 

Вимірювальний міст Р-316 або 

Р333, 2 

Випрямляч ВСШ-6, 2 

Реостат 200-300 Ом, 2 

Випрямляч ВУП-2М, 2 

Вольтметр М 109, 2 

Міліамперметр  М45М, 2 

Міліамперметр  М93, 2 

Реостат РПШ02, 2 

Сушильна шафа, 2 

49 Кабінет фізики; 

ауд. № 1316; 

63 м2  

Біофізика 
 
Фізика 

Плакати, таблиці, стенди 

50 Кабінет фахових 

дисциплін; 

ауд. № 1403; 

65 м2  

Загальна біотехнологія 
 
Загальна мікробіологія і 

вірусологія 
 
Хімія 
 
Біохімія 
 
Біологія клітини 
 
Генетика 
 
Основи імунології 
 
Біотехнологія очищення 

води 
 
Харчова біотехнологія 
 
Основи біобезпеки і 

біоетики 
 
Загальна токсикологія 
 
Сучасні біотехнології в 

агросфері 
 
Біотехнологія культур 

рослин і тварин 
 
Технології 

біорекультивації 
 
Біоремедіація 

грунтового й водного 

середовищ 

Проектор,1 

Проекційний екран,1 

Комп’ютер, 1 

Плакати, таблиці, стенди 



51 Кабінет інженерної та 

комп’ютерної графіки;  

ауд. № 1513; 

54 м2  

Інженерна і комп’терна 

графіка 

Плакати, таблиці, стенди 

52 Кабінет екології та 

біотехнології;  

ауд. № 4208; 

48,36 м2  

Екологія 
 
Процеси, апарати та 

устаткування 

виробництв галузі 
 
Контроль та керування 

біотехнологічними 

процесами 
 
Проектування 

біотехнологічних 

виробництв 
 
Економіка та організація 

біотехнологічних 

виробництв 
 
Основи екологічної 

біотехнології 
 
Біоенергетика 
 
Біотехнологія переробки 

відходів 

Мультимедійний проектор 

Плакати, таблиці, стенди 

53 Спортивний комплекс 
«Політехнік» з 
легкоатлетичними 
манежами, залом важкої 
атлетики, тренажерним 
залом та кабінетами 
(31334,1 м2) 

Вступ до спеціальності 

 

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

фізичного виховання 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

 

Легка атлетика та 

методика її викладання 

 

Спортивні ігри та 

методика їх викладання 

 

Загальна теорія 

підготовки спортсменів 

 

Загальна теорія спорту 

Медичний кабінет (17,5 м2) 

Тренерська кімната (17,3 м2) 

Роздягальна з душевими 

кімнатами та туалетом (18,6 м2) 

Х 4  

Підсобне приміщення для 

спортивного інвентаря (25 м2)  

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 



для всіх 

54 Зала фітнесу (спортивний 

комплекс «Політехнік») 

(91,6 м2)  
 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 
 
Оздоровчий 

танцювальний фітнес 
 
Валеологія рухової 

активності та 

оздоровчий фітнес 
 
Ритміка і хореографія 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

55 Зала атлетичної 
гімнастики (спортивний 
комплекс «Політехнік») 
(97,2 м2) 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 
 
Теорія і методика 

викладання атлетизму 
 
Гімнастика та методика 

її викладання 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

56 Зала лікувальної фізичної 
культури (спортивний 
комплекс «Політехнік») 
(60,0 м2) 

Фізична реабілітація 

 

Відновлювальні засоби 

у фізичній діяльності 

 

Олімпійський і 

професійний спорт 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

57 Методичний кабінет 

(спортивний комплекс 

«Політехнік») (23,4 м2) 

 

Вступ до спеціальності 

 

Теорія і методика 

фізичного виховання 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

 

Загальна теорія 

підготовки спортсменів 

 

Загальна теорія спорту 

для всіх 

 

Педагогічні методи 

досліджень у фізичній 

культурі та спорті 

 

Основи туризму та 

орієнтування 

 

Олімпійський і 

Наглядні стенди, комплекти 

таблиць та плакатів 



професійний спорт 

58 Викладацька (спортивний 

комплекс «Політехнік»)  

№ 1 (14,5 м2) 

Загальна теорія 

підготовки спортсменів 

Наглядні стенди, комплекти 

таблиць та плакатів 

59 Викладацька № 2 

(спортивний комплекс 

«Політехнік») (19,1 м2) 

Загальна теорія 

підготовки спортсменів 
 
Педагогічні методи 

досліджень у фізичній 

культурі та спорті 

Наглядні стенди, комплекти 

таблиць та плакатів 

60 Стадіон з футбольним 
полем 110 м х 70 м з 4 
легкоатлетичними 
доріжками та секторами на 
11350 посадкових місць 
(7245 м2) 

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

 

Легка атлетика та 

методика її викладання 

 

Спортивні ігри та 

методика їх викладання 

 

Педагогічні методи 

досліджень у фізичній 

культурі та спорті 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

61 Запасне футбольне поле  
90 м х 45 м (4050 м2) 

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

фізичного виховання 

 

Легка атлетика та 

методика її викладання 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

62 Напівкриті 8 городкові 
корти  
(1200 м2)  

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

63 Спортивна зала   
(324 м2) 

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

64 Тренувальна зала 

(79 м2)   

Гімнастика та методика 

її викладання 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 



обладнання 
65 Плавательний басейн 

«Нептун» 

(1588,1 м2) 

Оздоровчі заняття на 

воді 

 

Плавання та методика 

його викладання 

 

Масаж 

Велика ванна 25 м Х 4 

доріжки 

Мала ванна 12 м Х 6 доріжок 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

66 Водно-спортивна база 

(619,8 м2) 

Основи туризму та 

орієнтування 

 

Оздоровчі заняття на 

воді 

 

Теорія і методика 

викладання рухливих 

ігор і забав 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

67 Веслувальна база 

(588,8 м2) 

Оздоровчі заняття на 

воді 

 

Теорія і методика 

викладання обраного 

виду спорту 

Комплекти спортивного 

інвентаря та спортивне 

обладнання 

Інститут механіки і транспорту 

68 Кабінет транспортних 
систем і складського 
господарства, № 3312,  
42,3 м2  

Проектування 

транспортно-

технологічних систем 

вантажних перевезень 
 
Проектування 
транспортно-складських 
комплексів 

Стенди та плакати 

69 Мультимедійний клас,  
№ 3207, 46,2 м2 

Методологія 

формування науково-

дослідної 

компетентності 
 
Технологія технічної 

творчості 
 
Безпека транспортної 

діяльності 
 
Управління ланцюгом 

постачань 

Мультимедійний комплекс: 
проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт. 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт. пр 
мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт. 
Intel Pentium 1,7 ГГц,  
2 ГБ ОЗУ – 1 шт. 

70 Лабораторія 
інформаційних технологій, 
№ 3206,  44,6 м2  

Проектний аналіз 
 
Економіка транспорту 

Intel Pentium 1,7 ГГц,  
2 ГБ ОЗУ – 7 шт. 



  

Транспортно-

експедиторська 

діяльність 
 
Методи наукових 
досліджень 

Факультет електроніки і комп’ютерної інженерії 

71 Кабінет імені Михайла 
Остроградського 
ауд. 2501  
(60 м2) 

Алгебра та геометрія 
 
Математичний аналіз 
 
Теорія ймовірностей, 
математична статистика 
та моделювання 
випадкових процесів 
 
Дискретна математика 
 
Диференціальні 
рівняння 
 
Математична логіка та 
теорія алгоритмів 

Мультимедійний комплекс зі 
стаціонарним мультимедійним 
екраном –1 шт. 
 

72 Лекційна аудиторія  2412 
(100 м2) 

Методи оптимізації та 

дослідження операцій 
 
Інтернет речей 

 

Системи та методи 

прийняття рішень 
 
Конфліктно-керовані 

системи 

Мультимедійний монітор – 1 шт. 
 

73 Мультимедійний клас 
ауд. 7412 (44,6 м2) 

Іноземна мова 
 
Англійська мова 

професійного 

спрямування 
 
Прикладні соціально-
комунікаційні технології 

Медіа-педагогіка 

Мультимедійний комплекс – 1 
шт., персональні комп’ютери – 7 
шт 
 

74 Лабораторія проектування 
інформаційних систем 
ауд. 2413  
(18 м2) 

Наукова та дослідницька 
робота студентів 
 
Підготовка до конкурсу 
студентських наукових 
робіт 

Комп’ютеризоване робоче місце 

– 1 шт. 

Кабінет дипломного 

проектування та проведення 

наукових досліджень 

75 Лабораторія дискретного 
моделювання 
ауд. 2503а  

Наукова та дослідницька 
робота студентів 
 

Комп’ютеризоване робоче місце 
– 1 шт. 
Кабінет дипломного 



(16 м2) Підготовка до конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

проектування та проведення 
наукових досліджень 

76 Кабінет дипломного 
проектування 
ауд. 3302 (36 м2) 

Інтелектуальні 
інформаційні системи і 
проектування штучного 
інтелекту 
 
Платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 

Мультимедійний комплекс – 1 
шт. 
 

77 «Комп’ютерний клас» 
ауд. 2513  
(60 м2) 

Комп’ютерна 
математика  
 
Проектування 
інформаційних систем 
та командна розробка 
програмних проектів 
 
Бази даних та 
інформаційні системи 
 
Операційні системи та 
системне програмування 
 
Комп’ютерна графіка та 
дизайн 
 
Організація та обробка 
електронної інформації 
 
Моделювання систем 
 
Теорія систем та 
системний аналіз 

Персональні комп’ютери – 7 шт. 

ПК пов’язані в локальну мережу, 

яка під’єднується до глобальної 

мережі Інтернет через роутер – 1 

шт. 

 

78 «Клас інформатики» 
ауд. 2503  
(80 м2) 

Програмування 
 
Алгоритми і структури 
даних 
 
Об’єктно-зорієнтований 
аналіз та програмування 
 
Обчислювальні методи 
 
Паралельне 
програмування та 
розподілені обчислення 
 
Мови обчислень та 
кластерні системи 

Персональні комп’ютери – 7 шт. 

ПК пов’язані в локальну мережу, 

яка під’єднується до глобальної 

мережі Інтернет через роутер – 1 

шт. 

 

79 Кабінет дипломного 

проектування,  

№7408, 48,2 м2 

Технології створення 

розподілених баз даних 

та знань  

Intel Pentium 1,7 ГГц,  

1Гб ОЗУ – 8 шт 



 

80 Лабораторія 

програмування 

№ 7518, 48,2 м2 

Мультиагентні системи 

та технологи підтримки 

прийняття рішень  

 

Паттерни проектування 

та інтеграції 

інформаційних систем 

Intel Celeron 2,2 ГГц,  

1Гб ОЗУ - 8 шт. 

 

81 Лабораторія розподілених 

систем та паралельних 

обчислень,  

№7419, 67,6 м2 

 

Інтелектуальні 

технології в ІУС 

 

Web-Mining, пошук та 

добування інформації в 

Інтернет  

 

Web-сервіси та 

технології ASP.NET 

MVC 

Intel i3 3320 13,3 ГГц,  

4Gb ОЗУ -  11 шт. 

 

82 Лабораторія 

інформаційних технологій, 

 №7519, 67,6 м2 

Управління розвитком 

IT на основі бізнес-

архітектури 

підприємства  

 

Технології обробки 

природньої мови 

 

Основи наукових 

досліджень 

Celeron 800 ГГц,  

512 Мb ОЗУ – 10 шт 

 

83 Лабораторія технічних 

засобів автоматизації та 

систем управління  

№7401, 67,6 м2 

Імітаційне моделювання 

виробничих процесів 

 

Надійність і тестування 

автоматизованих систем  

 

Мобільні інформаційні 

технології 

Intel Pentium 1,7 ГГц,  

1Гб ОЗУ – 9 шт 

 

84 Лабораторія медицини, 

біотехнічної й медичної 

апаратури  

ауд. 1207 (68,4 м2): 

Анатомія людини 

 

Фізіологія людини 

 

Спортивна медицина 

 

Спортивна фізіологія 

 

Біомеханіка 

 

Основи раціонального 

та оздоровчого 

харчування 

 

Педагогічна валеологія 

 чотири робочих місця 

укомплектовано: барокамера; 

насос до барокамери; 

ампліпульс; дихальний апарат; 

інгалятор А11П-1; апарат 

пневмомасажу 

 чотири робочих місця 

укомплектовано: дефібрилятор 

імпульсний; дефібрилятор ДКИ-

Н-04; апарат наркозній ДП-2; 

антинаркон; апаратний комплекс 

„Радіо терм”; 

 чотири робочих місця 

укомплектовано: ЕКГ 

(кардіограф); ел. міограф МГ- 

400; апарат  Миотоник; 



ехосинускоп; реограф РГЧ-01; 

прилад для електроанальгізації 

„Элита-4” 

 чотири робочих місця 

укомплектовано: 

електрокардіограф ЭК1Т-04 

 Макети, наглядні стенди та 

плакати. 

85 Лабораторія основ 

метрології та виробництва 

електронних апаратів  

ауд. 1404 (47,0 м2): 

Метрологічний 

контроль 

- три робочих місця  

укомплектовано вимір. ємності 

цифровий +пристрій з’єднання 

Е7-12; прибор для дослідження 

АЧХ. Х1-54 

 три робочих місця 

укомплектовано: міст. пост. 

струму Р333 та міст змінного., 

струму Р5066; вимірювач 

різності фаз Ф2-34; вимірювач 

різності фаз ФК2-12 

- три робочих місця 

укомплектовано: вимір.LR. 

універ., нелин. спотворень Е7-

10; потенціометр (вимір. універ.) 

Р4833; універсальний мобільний. 

вимір. прилад (потенціометр) 

УПИП-60М; потенціометр пост. 

струму ПП-63 (МСР-63) 

 - Макети, наглядні стенди та 

плакати. 

86 Лабораторія з біоекології, 

фізіології, анатомії та 

електрографічних 

досліджень, 

ауд. 1407 (80,2 м2) 

 Мультимедійне обладнання, 

анатомічні макети, наглядні 

стенди, комплекти таблиць та 

плакатів 

87 Науково-практична 

лабораторія біомеханіки 

ауд. 1206 (19,1 м2): 

Біомеханіка 

 

Психологія здоров’я  

 

Психологія спорту 

 

Ідеомоторне та 

психорегулююче 

тренування  

 

Педагогічна валеологія 

 

Психологія 

IBM PANADINA (Celeron 800) – 

2 шт.; відеокамера; 

мультимедійне обладнання, 

відеокомп’ютерна система 

реєстрації кінематичних 

параметрів рухів; комплекти 

таблиць та плакатів 

Факультет економіки та управління 

88 Методичний кабінет 

екскурсійної та музейної 

справи 

Екскурсологія, 

Міжнародний туризм  

 

Методичні матеріали, комплекси 

навчально-методичного 

забезпечення навчального 



5304 (75 м2), 

Музей КрНУ 

процесу, стенди та плакати. 

Ноутбук Acer TravelMate 2413 – 

1 шт., 

мультимедійний проектор Sonic– 

1 шт., екран Logan PRT1– 1 шт., 

DVD установка Panasonic– 1 шт., 

колонки Maxxtro– 1 шт. 

89 Лабораторія з 

ресторанного 

обслуговування 

Менеджмент сервісних 

організацій 

На базі комплексу громадського 

харчування КрНУ: 

- 2 їдальні на 350 місць; 

- 2 буфети на 250 місць; 

-  бар на 100 місць. 

- банкетний зал на 50 місць 

90 Лабораторія 

інформаційних технологій 

5307 (69,6 м2) 

Туризмологія 

 

Мікроекономічне 

моделювання 

туристичної діяльності 

 

Управління проектами в 

туризмі 

Комплекс комп’ютеризованих 

місць, аудіо-, відео- та технічних 

засобів навчання: 

Celeron 800 ГГц, 512 Мb ОЗУ – 

12 шт., HUB– 1 шт., колонки 
Eng Digital – 1 шт. 

Стенди та плакати 

91 Кабінет дипломного 

проектування 

5308 (72 м2) 

Стратегічне управління 

в туризмі 

  

Підготовка 

магістерської роботи 

Мультимедійний комплекс: 

проектор EPSON EB-1776W – 1 

шт., проекційний екран 

BRATECK PEBX128 – 1 шт., 

мультимедійний монітор Dell 

UltraSharp – 1 шт.; ПК ATHLON 

2200 – 12 шт. 

92 Кабінет туристичних 

інноваційних технологій  

5501 (65,1 м2) 

Програмний 

туроперейтинг 

 

Методологія і 

організація наукових 

досліджень 

 

Інноваційні технології в 

туризмі 

Методичні матеріали, комплекси 

навчально-методичного 

забезпечення, мультимедійний 

комплекс: ноутбук Acer 

TravelMate 2413 – 1 шт., колонки 

Maxxtro– 1 шт.; телевізор 

Samsung – 1 шт. 

 

Санітарно-технічний стан аудиторій в цілому відповідає санітарним 

нормам, будівельним нормам і правилам охорони праці та пожежної 

безпеки в закладах освіти. У заплановані строки відповідними службами 

здійснюються перевірки інженерно-технічних комунікацій, системи 

опалення, системи водопостачання, електропостачання, системи вентиляції 

та інших інженерних систем і видається дозвіл на їх експлуатацію. 

Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 

відповідають існуючим нормативним актам. У приміщенні лабораторій 

http://rozetka.com.ua/logan_prt1/p1348347/


обладнано стенди з правил охорони праці під час проведення лабораторних 

робіт. Перед проведенням циклу лабораторних робіт на початку кожного 

семестру та перед кожним лабораторним заняттям викладачами 

проводиться інструктаж з охорони праці для студентів з відповідним 

оформленням в журналі інструктажу, де студенти записують свої прізвища і 

ставлять власний підпис.  

Регулярно здійснюється багатоступеневий адміністративно-

громадський контроль за дотриманням вимог з охорони праці, промислової 

санітарії та протипожежної безпеки.  

Опираючись на положення Концепції науково-технологічного та 

інноваційного розвитку України, затвердженої Постановою Верховної Ради 

України № 916-14 від 13.07.1999 р., розпорядження КМУ № 1728-р від 

27.08.10 року «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти 

на період до 2015 року» основною метою діяльності кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій КрНУ визначено забезпечення 

інноваційного характеру вищої освіти, що вимагає розвитку її матеріально-

технічної бази з урахуванням розвитку інноваційних технологій в 

організації навчального процесу. 

Основним інструментом забезпечення інноваційного розвитку 

навчального процесу кафедра вбачає широке запровадження інформативної 

освіти. Розробка і застосування інформаційних і комунікаційних технологій 

стає в сучасній вищій школі одним з найважливіших шляхів підвищення 

результативності освіти. Причому стратегічна роль інформаційних 

технологій, а отже, і технічних засобів, що їх забезпечують, як чинника 

соціально-економічного розвитку сучасного суспільства, на даний момент 

загальновизнана і не викликає сумнівів.  

Для успішного соціального розвитку суспільства заклади освіти мають 

готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам 

інформаційного суспільства, будуть конкурентоспроможними на сучасному 

ринку праці, ефективно діятимуть у професійному та соціальному 



середовищах та будуть здатні навчатися протягом життя. Для підготовки 

таких фахівців у навчальному процесі необхідно застосовувати інтерактивні 

технології, які на сучасному етапі стають новим освітнім стандартом. 

Високоефективні технічні засоби дають можливість створювати 

інтерактивне інформаційно-комунікаційне середовище й використовувати 

як традиційні, так і інноваційні педагогічні технології.  

Велика увага в університеті приділяється соціальному захисту 

викладачів та студентів, пропаганді здорового способу життя, створенню в 

колективі сприятливих умов для наукової організації праці, що в першу 

чергу, обумовлено формуванням соціальної інфраструктури (табл. 4). 

 

Таблиця 4 Інформація про соціальну інфраструктуру  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

№ 

з/п 

Найменування об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Кількість Площа 

(кв. м) 

1. Гуртожитки для студентів 3 6364 

2. Житлова площа, що припадає на одного 

студента у гуртожитку 
- 6,2 

3 Їдальні та буфети 4 1133,1 

4. Кількість студентів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах 

(осіб) 

4,9 - 

5. Актові зали 1 505,8 

6. Спортивні зали 3 3514,5 

7. Плавальні басейни 1 1588,1 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони, у т.ч. 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

8 

4 

 

23828,4 

1200 

1800 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інше   

 

Згідно з санітарними нормами всі гуртожитки забезпечені гарячим і 

холодним водопостачанням, централізованим опаленням, 



енергопостачанням. Протягом 2-3 останніх років у всіх гуртожитках 

проведений капітальний ремонт. Три гуртожитки – коридорного типу. 

Університет має власну медсанчастину, працює маніпуляційно-

процедурний терапевтичний кабінет. При кожному гуртожитку діє 

здоровпункт та ізолятор. 

На кожному поверсі гуртожитків (згідно з санітарними нормами) є 

кімнати спеціального призначення (туалети, кухні, душові для умивання, 

прання, сушіння білизни, відпочинку та дипломного проектування). 

Усі приміщення гуртожитків забезпечені цілодобовою охороною, 

протипожежною та охоронною сигналізацією, тривожною кнопкою виклику 

наряду міліції. 

Відділ охорони університету має 65 штатних працівників, які 

забезпечують цілодобове чергування і спостереження за порядком у 

гуртожитках, навчальних корпусах і спорткомплексі університету. 


