
ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, бібліотека,  

спортивний зал тощо) 

Наймену-вання 

власника майна 

Площа, кв. 

метрів 

Найменування та 

реквізити документа про 

право власності або 

оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування (договір 

оренди) 

строк дії договору 

оренди (позички, 

користування) 

(з_____  

по _____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м. Київ,  

вул. Василя Тютюнника, 9 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

22869,00 
довідка про оперативне 

управління  

№ 062- 27/1045 від 

06.07.2021 р. 

   

Житомирська область, 

Попільнянський район, 

Кривенська, с.Криве 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

2035,40 
довідка про оперативне 

управління  

№ 062- 27/1045 від 

06.07.2021 р. 

   

 

 

 

 

 



  

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

14370,20 14370,20   

приміщення для занять студентів, курсантів, 
слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

13570,00 13570,00   

комп’ютерні лабораторії 192,20 192,20   

спортивні зали 608,00 608,00   

2. Приміщення для педагогічних працівників 162,30 162,30   

3. Службові приміщення 1516,50 1516,50   

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 298,70 298,70   

5. Гуртожитки 6090,00 6090,00   

6. Їдальні, буфети  88,60 88,60   

7. Медичні пункти 52,80 52,80   



  

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

8. Актові зали 289,90 289,90   

9. Полігон 2035,40 2035,40   

3. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності  за спеціальністю _274 Автомобільний транспорт 
                      (код та найменування спеціальності) 

 

Найменування навчальної 

дисципліни  

Вид засобу провадження 

освітньої діяльності 

Найменування обладнання, 

устаткування,  

їх кількість 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, її 

площа, кв. метрів (адреса 

приміщення, в якому 

розташовується лабораторія, 

спеціалізований кабінет) 

Культурологія Обладнання  

 

Наочні посібники 

Ноутбук 1 шт. 

Екран 1 шт. 

Плакати 20 шт. 

Карти 2 шт. 

Кабінет правознавства, художньої 

культури, людини і світу, ауд. 306,(36 

м2)  

Економічна теорія   Кабінет всесвітньої історії, 

економічної теорії, ауд.514, (36 м2) 

Основи правознавства Обладнання  

 

Наочні посібники 

Ноутбук 1 шт. 

Екран 1 шт. 

Плакати 20 шт. 

Карти 2 шт. 

Кабінет правознавства, художньої 

культури, людини і світу, ауд. 306, (36 

м2) 

Історія України 
  

Кабінет історії України, ауд. 329, (36 

м2) 



  

Соціологія 
  

Кабінет соціології, основ 

філософський знань, ауд. 503, (92 м2) 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням)   

Кабінет зарубіжної літератури, 

української мови за професійним 

спрямуванням, ауд. 601, (54 м2) 

Основи філософських знань 
  

Кабінет соціології, основ 

філософський знань, ауд. 503, (92 м2) 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
  

Кабінет іноземних мов, ауд. 530, (30 

м2) 

Фізичне виховання Спортивний інвентар Стійки волейбольні 5 шт. 

Сітки волейбольні 2 шт. 

Щити баскетбольні (малі) 4 шт. 

Щити баскетбольні (великі) 2 шт. 

Гирі 3 шт. 

Гантелі 4 шт. 

М’ячі волейбольні 2 шт. 

М’ячі баскетбольні 2 шт. 

Столи тенісні 2 шт. 

Ракетки тенісні 6 шт. 

Сітки настільного тенісу 2 шт. 

Скакалки 2 шт. 

Спортивна зала, (608 м2) 

Матеріалознавство Обладнання 

 

 

 

 

 

 

Наочні посібники 

Стенд регулювання апаратури 8 шт. 

Станок стругальний 1 шт. 

Комп’ютер 5 шт. 

Акустична система 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Тиски 5 шт. 

Точилки 1 шт. 

Плакати 28 шт. 

Схеми 21 шт. 

Кабінет конструкційних 

електрорадіаматеріалів та 

радіоелементів, основ стандартизації 

та метрології, технології 

конструкційних матеріалів та 

матеріалознавства, ауд. 327, (54 м2) 

Електротехніка з основами   Лабораторія електротехніки та основ 



  

електроніки електроніки, 229, (54 м2) 

Креслення   Кабінет креслення, інженерної 

графіки, ауд. 518, (54 м2) 

Технічна механіка   Кабінет технічної механіки, 

взаємозамінності, стандартизації та 

технічних вимірювань, ауд. 522, (36 

м2) 

Прикладна математика Математичні плакати Таблиця похідних 

Таблиця  невизначених інтегралів 

Таблиця  основних тригонометричних 

тотожностей 

Таблиця формул подвійного аргументу 

Кабінет математики, ауд. 529, (54 м2) 

Інформатика   Лабораторія інформатики, 

обчислювальної техніки, загального 

курсу користувача ПК, ауд. 319, (54 

м2) 

Основи екології Прилади 

 

 

 

 

 

 

 

Стенди 

 

 

 

 

 

 

 

Барометр-анероід побутовий, 1шт 

Персональний навігатор eTrex, 10, 1шт 

Метеостанція АW 002, 1шт 

Мультианемометр GM 8910, 1 шт. 

Компас геологічний, 4шт 

Польова лабораторія аналізу води (НВК), 

1шт 

Схема геосфер Землі,1  

Геоморфологічна карта України, м-б 

1:500 000 

Карта інженерно-геологічного ризику 

господарського освоєння території м-б 

1:500 000 

Антропогенні зміни ландшафтів та 

сучасна рослинність зони ЧАЕС, м-б 

1:100 000 

Кабінет екологічного права, 

екологічної експертизи, еколого-

геологічного картування, загальної 

екології, основ екології, моніторингу 

довкілля, метеорології і кліматології, 

безпеки життєдіяльності, ауд. 335, (54 

м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні родовища кори-сних копалин 

України 

Основні зміни геологічного середовища 

України 

Геолого-водоекологічний стан території 

України 

Зростання кількості населення земної 

кулі 

Схема росту загального 

водокористування на території України 

Кодекс екологічної етики 

МНС попереджає: 

 - Правила поведінки при загрозі 

радіоактивного забруднення та правила 

поведінки при аварії, 1 шт;  

- Правила поведінки при лісовій пожежі, 

1 шт.; 

- Поведінка на воді, 1 шт; 

- Правила поведінки на кризі, 1 шт. 

Ланцюг живлення, 1шт 

Птахи парків і скверів Києва, 1шт 

РослиниЧервоної книги України. Київ та 

його околиці, 1шт 

Фізична карта, м-б 1:22 000 000, 1шт 

Україна. Природно-заповідний фонд, м-б 

1:1 000 000, 1шт 

Карта стану охорони підземних вод, м-б 

1:500 000, 1шт 

Україна. Екологічна ситуація, м-б 1: 

Україна. Забрудненість поверхневих вод, 

м-б 1: , 4шт 

Україна. Забрудненість атмосферного 

повітря, м-б 1: , 4шт 

Україна. Агроекологічна оцінка грунтів, 

м-б 1: , 4шт 



  

Атласи 

 

Екологічний атлас Києва, 4шт 

Екологічний атлас України, 1шт 

Геологія і корисні копалини України 

Хімія Прилади та пристосування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приладдя 

  

  

  

  

  

  

 Інструменти 

  

 

  

Апарат для дистиляції води, 1шт 

Терези аналітичні з важками, 7шт 

Термометри лабораторні, 1 к. 

Комплект електропоста-чання  для 

кабінету хімії з розетками на 220В, 1шт 

Електроплита (здвоєна), 1 

Спиртівка, 1шт 

Шафа сушильна, 1шт 

Штатив лабораторний круглий №10, 

10шт 

Штативи для пробірок, 70 шт. 

Штатив для демонстрації колб, 1шт. 

Столик підйомний, 2 

Таган-триніжок, 5 

Комплект приладдя (мікролабораторія), 

3 

Тримач для пробірок, 30 

Комплект гумовового приладдя, 1 

Затискачі комбіновані, 10 

Трубка пластикова (3м) 

Рукавички гумові медичні, 10 пар 

Рукавички гумові хімічно стійкі, 2 пари 

Паличка скляна, 60 

Йоршики для миття посуду, 1 наб.            

Вузли, деталі, приладдя для монтажу 

приладів і установок, 1 наб. 

Етикетки-самоклейки до склянок, 1 наб. 

Халат лабораторний бавовняний, 2 

Щипці тигельні, 10 

Металева ложка для спалювання 

речовин, 5 

Склянки для зберігання розчинів, 

Лабораторія хімії, ауд. 509, (54 м2) 



  

Посуд лабораторний 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 

  

 

Реактиви 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

реактивів, різні, 250 шт. 

Бюретки з краном, 30 шт 

Бюретки прямі, 15 шт. 

Пробірки різні, 515 шт. 

Дзвони скляні, 2шт. 

Лійки конусоподібні різного діаметру, 23 

шт. 

Лійка циліндрична, 5 шт 

Колба: 

- конічна, 26 шт 

- плоскодона, 15 шт 

Стакани, 400 шт 

Ціліндри мірні, 12 шт 

Ексикатор без крана, 4 

Чаша кристалізаційна, 5 

Ступка з товкачиком, 1 

Кухоль фарфоровий, 1 

Мірний посуд різного призначення, 5 

компл. 

Крани, 5 

Папір фільтрувальний, 10 уп. 

Прості речовини (метали та неметали), 

12 речовин (36 упаковок різної ваги) 

Оксиди, гідрати оксидів, пероксиди, 26 

речовин (46 упаковок різної ваги) 

Солі, 119 речовин (250 упаковок різної 

ваги) 

Кислоти, 5 речовин (6 упаковок різної 

ваги) 

Органічні речовини, 57 речовин (85 

упаковок різної ваги) 

Друковані таблиці (різні), 55 шт 

Довідково-інструктивні таблиці з хімії, 

4шт. 

Перелік інструкцій з безпеки 



  

 

 

 

Наочні посібники 

 Друковані матеріали 

  

  

  

 

 

 Протипожежний інвентар 

 

життєдіяльності учнів під час виконання 

різних видів робіт. 

Журнал реєстрації інструктажів з 

безпеки життєдіяльності при роботі в 

кабінеті хімії 

Журнал реєстрації вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності 

при роботі в кабінеті хімії 

Журнал реєстрації інструктажу з 

пожежної безпеки в кабінеті хімії 

Вогнегасник пінний вуглекислотний, 3 

шт 

Вогнегасник порошковий, 1 шт 

Ящик з піском та совком, 1шт 

Безпека життєдіяльності Прилади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенди 

 

 

 

 

 

 

Барометр-анероід побутовий, 1шт 

Персональний навігатор eTrex, 10, 1шт 

Метеостанція АW 002, 1шт 

Мультианемометр GM 8910, 1 шт. 

Компас геологічний, 4шт 

Польова лабораторія аналізу води (НВК), 

1шт 

Схема геосфер Землі,1  

Геоморфологічна карта України, м-б 

1:500 000 

Карта інженерно-геологічного ризику 

господарського освоєння території м-б 

1:500 000 

Антропогенні зміни ландшафтів та 

сучасна рослинність зони ЧАЕС, м-б 

1:100 000 

Основні родовища кори-сних копалин 

України 

Основні зміни геологічного середовища 

України 

Геолого-водоекологічний стан території 

Кабінет екологічного права, 

екологічної експертизи, еколого-

геологічного картування, загальної 

екології, основ екології, моніторингу 

довкілля, метеорології і кліматології, 

безпеки життєдіяльності, ауд. 335, (54 

м2) 



  

 

 

 

 

Плакати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атласи 

 

 

України 

Зростання кількості населення земної 

кулі 

Схема росту загального 

водокористування на території України 

Кодекс екологічної етики 

МНС попереджає: 

 - Правила поведінки при загрозі 

радіоактивного забруднення та правила 

поведінки при аварії, 1 шт;  

- Правила поведінки при лісовій пожежі, 

1 шт.; 

- Поведінка на воді, 1 шт; 

- Правила поведінки на кризі, 1 шт. 

Ланцюг живлення, 1шт 

Птахи парків і скверів Києва, 1шт 

РослиниЧервоної книги України. Київ та 

його околиці, 1шт 

Фізична карта, м-б 1:22 000 000, 1шт 

Україна. Природно-заповідний фонд, м-б 

1:1 000 000, 1шт 

Карта стану охорони підземних вод, м-б 

1:500 000, 1шт 

Україна. Екологічна ситуація, м-б 1: 

Україна. Забрудненість поверхневих вод, 

м-б 1: , 4шт 

Україна. Забрудненість атмосферного 

повітря, м-б 1: , 4шт 

Україна. Агроекологічна оцінка грунтів, 

м-б 1: , 4шт 

Екологічний атлас Києва, 4шт 

Екологічний атлас України, 1шт 

Геологія і корисні копалини України 

Основи охорони праці Прилади 

 

Реостат 2 шт. 

Амперметр 1 шт. 

Кабінет охорони праці, ауд. 220, (54 

м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти 

 

 

 

Обладнання 

 

 

 

 

Наочні посібники 

 

 

Протипожежні засоби 

Друковані матеріали 

Міліамперметр 1 шт. 

Частотомір 1 шт. 

Кіловатметр 1 шт. 

Лужний акумулятор 1 шт. 

Генератор електричного струму 1 шт. 

Трансформатор 1 шт. 

Набір напильників 1 компл. 

Молоток 1 шт. 

Ножівка 1 шт. 

Протигаз 1 шт. 

Комплект рятувальника 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Макет геологічного розрізу з шахтами 2 

шт. 

Плакати 28 шт. 

Вогнегасник 1 шт. 

 

Інструкція з протипожежної безпеки 2 

шт. 

Інструкція з електробезпеки 2 шт. 

Правила безпеки при 

геологорозвідувальних роботах 2 шт. 

Інструкція з надання долікарської 

допомоги2 шт. 

Правила поведінки в умовах низьких 

температур 1 шт. 

Положення про службу охорони праці 

коледжу1 шт. 

Порядок розслідування нещасних 

випадків, про-фесійних захворювань і 

аварій на виробництві 1 шт. 

Правила охорони праці на 

автомобільному транспорті 1 шт. 

Правила безпеки при роботі з 



  

комп’ютером 1 шт. 

Автомобілі Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

Плакати по загальній будові автомобілів 

і тракторів, будові і роботі вузлів, 

механізмів, систем і агрегатів 

автомобілів і двигунів 89 шт. 

Інструктивні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 51 шт. 

Деталі, вузли механізми, системи, 

автомобілів і тракторів 250 шт. 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

автомобілів і тракторів та двигунів 

внутрішнього згоряння 57 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів і 

тракторів з розрізами, стенди з макетами 

2-хтактного двигуна внутрішнього 

згоряння 37 шт. 

Передня вісь з елементами рами та 

рульовим керуванням автомобіля ГАЗ-

5312 з розрізами 1 шт. 

Коробка передач ЗиЛ-130 з розрізами 1 

шт. 

Задній ведучий міст ЗиЛ-130 з розрізами 

1 шт. 

Двигуни: ЗМЗ-5311 1 шт. 

ЗиЛ-131 1 шт. 

КамАЗ-740 з розрізами 1 шт. 

Автомобіль легковий Wartburg-353 без 

кузова 1 шт. 

Лабораторія автомобілів і тракторів, 

ауд. 423, (60 м2) 

Автомобільні двигуни Наочні посібники 

 

 

Плакати по загальній будові автомобілів 

і тракторів, будові і роботі вузлів, 

механізмів, систем і агрегатів 

Лабораторія автомобілів і тракторів, 

ауд. 423, (60 м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

автомобілів і двигунів 89 шт. 

Інструктивні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 51 шт. 

Деталі, вузли механізми, системи, 

автомобілів і тракторів 250 шт. 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

автомобілів і тракторів та двигунів 

внутрішнього згоряння 57 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів і 

тракторів з розрізами, стенди з макетами 

2-хтактного двигуна внутрішнього 

згоряння 37 шт. 

Передня вісь з елементами рами та 

рульовим керуванням автомобіля ГАЗ-

5312 з розрізами 1 шт. 

Коробка передач ЗиЛ-130 з розрізами 1 

шт. 

Задній ведучий міст ЗиЛ-130 з розрізами 

1 шт. 

Двигуни: ЗМЗ-5311 1 шт. 

ЗиЛ-131 1 шт. 

КамАЗ-740 з розрізами 1 шт. 

Автомобіль легковий Wartburg-353 без 

кузова 1 шт. 

Особливості будови та технічного 

обслуговування автомобілів 

іноземного виробництва 

Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати по загальній будові автомобілів 

і тракторів, будові і роботі вузлів, 

механізмів, систем і агрегатів 

автомобілів і двигунів 89 шт. 

Інструктивні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 51 шт. 

Деталі, вузли механізми, системи, 

автомобілів і тракторів 250 шт. 

Лабораторія автомобілів і тракторів, 

ауд. 423, (60 м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

автомобілів і тракторів та двигунів 

внутрішнього згоряння 57 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів і 

тракторів з розрізами, стенди з макетами 

2-хтактного двигуна внутрішнього 

згоряння 37 шт. 

Передня вісь з елементами рами та 

рульовим керуванням автомобіля ГАЗ-

5312 з розрізами 1 шт. 

Коробка передач ЗиЛ-130 з розрізами 1 

шт. 

Задній ведучий міст ЗиЛ-130 з розрізами 

1 шт. 

Двигуни: ЗМЗ-5311 1 шт. 

ЗиЛ-131 1 шт. 

КамАЗ-740 з розрізами 1 шт. 

Автомобіль легковий Wartburg-353 без 

кузова 1 шт. 

Технічна експлуатація автомобілів Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати по технічному обслуговуванню 

автомобілів, їх вузлів, механізмів, систем 

68 шт. 

Технологічні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 49 шт. 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

автомобілів та двигунів внутрішнього 

згоряння, макети стартера, свічки 

запалювання 64 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів, 

Лабораторія технічної експлуатації 

автомобілів, електронного та 

електричного обладнання автомобілів 

(60 м2) 



  

 

 

 

 

 

Агрегати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби 

Обладнання 

стенд переносний з електрообладнанням 

автомобіля ГАЗ-5312 30 шт. 

Кінематична схема автомобіля ГАЗ-66 з 

розрізами, деталі, вузли, механізми і 

системи автомобілів 91 шт. 

Двигуни: УМЗ-414, Форд 2,0 л 2 шт. 

Силовий агрегат МеМЗ-966 1 шт. 

Коробки передач: ВАЗ-2101 1 шт. 

ГАЗ-53 1 шт. 

Форд 1 шт 

Роздавальна коробка ГАЗ-66 1 шт. 

Головна передача з диференціалом 

«Mersedes-Actros 1 шт. 

Автомобіль ГАЗ-5312 у зборі 2 шт. 

Слюсарні верстаки, набори інструменту 

автомеханіка И-148М та автомобіля 

ГАЗ-5312, ключ динамометричний МТ-

1-500, домкрат гідравлічний, шприц для 

нагнітання пластичних мастил,  набори 

щупів пласких,  компресометри для 

бензинових двигунів і дизелів, прилад К-

69М для перевірки герметичності 

циліндро-поршневої групи, 

акумуляторна батарея 6СТ65, 

акумуляторний тестер, аргометр, 

зарядний пристрій для АКБ, паяльники, 

мультиметри, осцилограф 40 шт. 

Електрообладнання автомобілів Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати по технічному обслуговуванню 

автомобілів, їх вузлів, механізмів, систем 

68 шт. 

Технологічні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 49 шт. 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

Лабораторія технічної експлуатації 

автомобілів, електронного та 

електричного обладнання автомобілів 

(60 м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби 

Обладнання 

автомобілів та двигунів внутрішнього 

згоряння, макети стартера, свічки 

запалювання 64 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів, 

стенд переносний з електрообладнанням 

автомобіля ГАЗ-5312 30 шт. 

Кінематична схема автомобіля ГАЗ-66 з 

розрізами, деталі, вузли, механізми і 

системи автомобілів 91 шт. 

Двигуни: УМЗ-414, Форд 2,0 л 2 шт. 

Силовий агрегат МеМЗ-966 1 шт. 

Коробки передач: ВАЗ-2101 1 шт. 

ГАЗ-53 1 шт. 

Форд 1 шт 

Роздавальна коробка ГАЗ-66 1 шт. 

Головна передача з диференціалом 

«Mersedes-Actros 1 шт. 

Автомобіль ГАЗ-5312 у зборі 2 шт. 

Слюсарні верстаки, набори інструменту 

автомеханіка И-148М та автомобіля 

ГАЗ-5312, ключ динамометричний МТ-

1-500, домкрат гідравлічний, шприц для 

нагнітання пластичних мастил,  набори 

щупів пласких,  компресометри для 

бензинових двигунів і дизелів, прилад К-

69М для перевірки герметичності 

циліндро-поршневої групи, 

акумуляторна батарея 6СТ65, 

акумуляторний тестер, аргометр, 

зарядний пристрій для АКБ, паяльники, 

мультиметри, осцилограф 40 шт. 

Технічне обслуговування 

автомобілів підвищеної прохідності 

Наочні посібники 

 

 

Плакати по технічному обслуговуванню 

автомобілів, їх вузлів, механізмів, систем 

68 шт. 

Лабораторія технічної експлуатації 

автомобілів, електронного та 

електричного обладнання автомобілів 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби 

Обладнання 

Технологічні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 49 шт. 

Макет 4-циліндрового двигуна 

внутрішнього згоряння, макети деталей, 

вузлів, механізмів агрегатів систем 

автомобілів та двигунів внутрішнього 

згоряння, макети стартера, свічки 

запалювання 64 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів, 

стенд переносний з електрообладнанням 

автомобіля ГАЗ-5312 30 шт. 

Кінематична схема автомобіля ГАЗ-66 з 

розрізами, деталі, вузли, механізми і 

системи автомобілів 91 шт. 

Двигуни: УМЗ-414, Форд 2,0 л 2 шт. 

Силовий агрегат МеМЗ-966 1 шт. 

Коробки передач: ВАЗ-2101 1 шт. 

ГАЗ-53 1 шт. 

Форд 1 шт 

Роздавальна коробка ГАЗ-66 1 шт. 

Головна передача з диференціалом 

«Mersedes-Actros 1 шт. 

Автомобіль ГАЗ-5312 у зборі 2 шт. 

Слюсарні верстаки, набори інструменту 

автомеханіка И-148М та автомобіля 

ГАЗ-5312, ключ динамометричний МТ-

1-500, домкрат гідравлічний, шприц для 

нагнітання пластичних мастил,  набори 

щупів пласких,  компресометри для 

бензинових двигунів і дизелів, прилад К-

69М для перевірки герметичності 

циліндро-поршневої групи, 

акумуляторна батарея 6СТ65, 

акумуляторний тестер, аргометр, 

(60 м2) 



  

зарядний пристрій для АКБ, паяльники, 

мультиметри, осцилограф 40 шт. 

Теорія та конструкція автомобілів  Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати 

 

Плакати по теорії і конструкції 

автомобілів, основам технології ремонту 

42 шт. 

Технологічні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 50 шт. 

Деталі, вузли, механізми і системи 

автомобілів 107 шт. 

Макети кривошипно-шатунного 

механізму, механізму газорозподілу, 

систем мащення, охолодження, 

живлення і запалювання двигунів 

внутрішнього згоряння, механізму 

зчеплення, коробки передач, карданної 

та головної передач, диференціалу, 

органів керування, електрообладнання 

автомобіля 32 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів з 

розрізами 36 шт. 

Компресор ЗиЛ-130 1 шт. 

Рульовий механізм із вбудованим 

гідропідсилювачем 1 шт. 

Рульовий механізм із гідравлічним 

насосом автомобіла ЗиЛ-130 1 шт. 

Лабораторія теорії та конструкції 

автомобілів, основ технології ремонту 

(42 м2) 

Основи технології ремонту Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати по теорії і конструкції 

автомобілів, основам технології ремонту 

42 шт. 

Технологічні карти для проведення 

лабораторних і практичних робіт 50 шт. 

Деталі, вузли, механізми і системи 

автомобілів 107 шт. 

Макети кривошипно-шатунного 

Лабораторія теорії та конструкції 

автомобілів, основ технології ремонту 

(42 м2) 



  

 

 

Агрегати 

 

механізму, механізму газорозподілу, 

систем мащення, охолодження, 

живлення і запалювання двигунів 

внутрішнього згоряння, механізму 

зчеплення, коробки передач, карданної 

та головної передач, диференціалу, 

органів керування, електрообладнання 

автомобіля 32 шт. 

Стенди навісні з деталями, вузлами, 

механізмами, системами автомобілів з 

розрізами 36 шт. 

Компресор ЗиЛ-130 1 шт. 

Рульовий механізм із вбудованим 

гідропідсилювачем 1 шт. 

Рульовий механізм із гідравлічним 

насосом автомобіля ЗиЛ-130 1 шт. 

Креслення Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

Плакати тематичні відповідно до 

програми дисципліни 140 шт. 

Моделі геометричних тіл, моделі для 

графічних робіт, моделі об’ємні 3-

гранного кута Монжа 54 шт. 

Стенди із зубчастими передачами, з 

нарізними, нерознімними, шліцьовими, 

шпоночнимизєднаннями , креслярським 

інструментом та зразком графічних робіт 

11 шт. 

Завдання для виконання графічних робіт 

30 шт. 

Креслярські столи 20 шт. 

Кульмани стаціонарні 30 шт. 

Кульмани настільні 20 шт. 

Копіювальні столи 2 шт. 

Готовальні 5 шт. 

Штангенциркулі 10 шт. 

Різеміри 2 шт. 

Кабінет креслення, інженерної 

графіки (60 м2) 



  

Кронциркулі 10 шт. 

Технічна механіка Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

Плакати до розділів «Теоретична 

механіка» і «Деталі машин», плакати з 

основними положеннями єдиної системи 

конструкторської і технічної 

документації 213 шт. 

Моделі шарнірно-рухомої і шарнірно-

нерухомої опори, фрикційної, зубчастих 

передач, черв’ячної, пасової і ланцюгової 

передач, передача гвинт-гайка 

кривошипно-повзункового та 

кулачкового механізмів, механізму 

переривчастого руху 29 шт. 

Стенди з макетами з’єднань деталей, 

механічних передач, підшипників, в’язей 

та реакцій в’язей 25 шт. 

Редуктори: циліндричний, червячний, 

зубчасті колеса, підшипники, деталі та 

вузли автомобілів, альбом «Єдина 

система допусків і посадок та її 

застосування в машинобудуванні» 50 шт. 

Штангенциркулі 10 шт. 

Мікрометри 4 шт. 

Калібри прохідні 1 шт. 

Калібри непрохідні 1 шт. 

Нарізний шаблон-різемір 1 шт. 

Кабінет технічної механіки, 

взаємозамінності, стандартизації та 

технічних вимірювань (60м2) 

Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання 

Наочні посібники 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати до розділів «Теоретична 

механіка» і «Деталі машин», плакати з 

основними положеннями єдиної системи 

конструкторської і технічної 

документації 213 шт. 

Моделі шарнірно-рухомої і шарнірно-

нерухомої опори, фрикційної, зубчастих 

передач, черв’ячної, пасової і ланцюгової 

Кабінет технічної механіки, 

взаємозамінності, стандартизації та 

технічних вимірювань (60м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

передач, передача гвинт-гайка 

кривошипно-повзункового та 

кулачкового механізмів, механізму 

переривчастого руху 29 шт. 

Стенди з макетами з’єднань деталей, 

механічних передач, підшипників, в’язей 

та реакцій в’язей 25 шт. 

Редуктори: циліндричний, червячний, 

зубчасті колеса, підшипники, деталі та 

вузли автомобілів, альбом «Єдина 

система допусків і посадок та її 

застосування в машинобудуванні» 50 шт. 

Штангенциркулі 10 шт. 

Мікрометри 4 шт. 

Калібри прохідні 1 шт. 

Калібри непрохідні 1 шт. 

Нарізний шаблон-різемір 1 шт. 

Автомобільні перевезення Наочні посібники Плакати вантажно-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 20 

шт. 

Стенди зі зразками паливно-мастильних 

матеріалів 2 шт. 

Кабінет автомобільних перевезень (36 

м2) 

Використання експлуатаційних 

матеріалів та економія паливно-

енергетичних ресурсів 

Наочні посібники Плакати вантажно-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 20 

шт. 

Стенди зі зразками паливно-мастильних 

матеріалів 2 шт. 

Кабінет автомобільних перевезень (36 

м2) 

Правила безпеки дорожнього руху Наочні посібники 

 

 

 

 

 

Стенди-макети з дорожніми знаками 5 

шт. 

Стенд електрифікований зі світлофорами 

1 шт. 

Плакати з правил дорожнього руху 24 

шт. 

Кабінет правил безпеки дорожнього 

руху, ауд. 422, (60 м2) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

Плакати з основ безпечного керування 

автомобілем 15 шт. 

Плакати з методичного забезпечення 

безпеки дорожнього руху 4 шт. 

Тренажер з основ безпечного керування 

автомобілем АТ-01М 1 шт. 

Медична аптечка автомобільна 1 шт. 

Керовані моделі автомобілів з 

електродвигуном 1 шт. 

Керовані моделі з двигуном 

внутрішнього згоряння 1 шт. 

Основи безпечного керування 

автомобілем 

 

Стенди-макети  „Дорожні знаки”, 

Дорожня  розмітка», „Світлофорне 

регулювання дорожнього руху”, „Основ 

безпечного керування автомобілем”, 

„Медичне забезпечення дорожнього 

руху”, автотренажер по водінню 

автомобілів 

Кабінет правил безпеки дорожнього 

руху, ауд. 422, (54 м2) 

Економіка підприємства Наочні посібники Плакат обладнання робочого місця 

інженера-економіста 

Кабінет економіки підприємств, 

планування та організації діяльності 

підприємств, менеджменту, 

маркетингу, ауд. 216, (54 м2) 

Основи менеджменту та маркетингу Наочні посібники 

 

Обладнання 

Плакат обладнання робочого місця 

інженера-економіста 

Комп’ютер 1 шт. 

Відеопроектор 1 шт. 

Екран 1 шт. 

Кабінет економіки підприємств, 

планування та організації діяльності 

підприємств, менеджменту, 

маркетингу, ауд. 216, (54 м2) 

Організація та планування 

підприємств 

Наочні посібники 

 

Обладнання 

Плакат обладнання робочого місця 

інженера-економіста 

Комп’ютер 1 шт. 

Відеопроектор 1 шт. 

Екран 1 шт. 

Кабінет економіки підприємств, 

планування та організації діяльності 

підприємств, менеджменту, 

маркетингу, ауд. 216, (54 м2) 



  

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 

виконання начального плану за спеціальністю ___274 Автомобільний транспорт_____ 
                                                                 (код та найменування спеціальності) 

Найменування комп’ютерної 

лабораторії, її площа, кв. 

метрів 

Найменування навчальної 

дисципліни  

Кількість персональних 

комп’ютерів із строком 

використання не більше 

восьми років 

Найменування пакетів 

прикладних програм  

(у тому числі ліцензованих) 

Наявність каналів 

доступу до Інтернету 

(так/ні) 

Лабораторія інформатики, 

обчислювальної техніки, 

загального курсу 

користувача ПК, ауд. 319, 

(54 м2) 

Креслення 15 

Windows XP, Мicrosoft Office 

2013 (Word, Excel, Access, 

Publisher, PowerPoint, 

Outlook), Internet Explorer, ), 

CoralDrow V 11, 12, 

MathCad, AutoCad, MapInfo 

так 

 


