Таблиця 3 - Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які
забезпечують виконання навчального плану спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування»
Найменування
лабораторії,
спеціалізованого
кабінету, їх площа
Лабораторія механічного
обладнання кафедри
механізації будівельних
процесів.
№111, S =217,6 м2.

Тренажерний зал ауд.
562,
S =64 м2

Найменування
навчальної дисципліни

Найменування обладнання,
устаткування, їх кількість

«Технологічне
обладнання підприємств
будівельної галузі»
«Основи технології
виготовлення машин»
«Основи технології
виробництва
будматеріалів та
виробів»
«Основи технології
виробництва
оздоблювальних
матеріалів та виробів»
«Підйомно транспортні машини»
«Вантажопереміщувальне
обладнання»
«Будівельна техніка»
«Вентилятори та
компресори»
«Технологічне
обладнання підприємств
будівельної галузі»
«Основи технології
виготовлення машин»
«Основи технології
виробництва
будматеріалів та
виробів»
«Основи технології
виробництва
оздоблювальних
матеріалів та виробів»
«Підйомно транспортні машини»
«Вантажопереміщувальне
обладнання»
«Будівельна техніка»
«Вентилятори та
компресори»

Верстат токарно-гвинторізний – 1
шт.
Свердлильний верстат – 1 шт.
Посилювач 8АНЧ-7М – 1 шт.
Таль електрична – 2 шт.
Лебідка – 1 шт.
Вібратор – 1 шт.
Модель конусної дробарки – 1 шт.
Модель щокової дробарки – 1 шт.
Модель молоткової дробарки – 1
шт.
Модель преса СМ-816 – 1 шт.
Модель преса СМ-457 – 1 шт.
Бігуни лабораторні – 1 шт.
Модель колосникового
холодильника - 1 шт.
Модель обертального
холодильника – 1 шт.
Погрузочна машина ПП – 1 шт.
Модель інерційного грохота – 1
шт.
Тренажер гідравлічного
екскаватора – 2 шт.
Тренажер баштового крана – 1 шт.
Ноутбук samsung x10 1600 – 1 шт.
Проектор Toshiba S8 Awsi – 1 шт.

Лабораторія будівельної
техніки ауд. 561,
S =60 м2

«Технологічне облад.
підприємств будівельної
галузі»
«Основи технології
виготовлення машин»
«Основи технології
виробництва
будматеріалів та
виробів»
«Основи технології
виробництва
оздобматеріалів та
виробів»
«Підйомно -транспортні
машини»
«Вантажопереміщувальне
обладнання»
«Будівельна техніка»
«Вентилятори та
компресори»
Спеціалізована
««Технологічне облад.
лабораторія механічного підприємств будівельної
обладнання ауд.111 а,
галузі»
S =80 м2
«Основи технології
виготовлення машин»
«Основи технології
виробництва
будматеріалів та
виробів»
«Основи технології
виробництва
оздобматеріалів та
виробів»
«Підйомно -транспортні
машини»
«Вантажопереміщувальне
обладнання»
«Будівельна техніка»
«Вентилятори та
компресори»
Лабораторія Ауд. №338 - «Гідравліка, гідро- та
S =67,9м2
пневмо приводи»
«Експлуатація та ремонт
машин»
«Процеси та апарати
матеріалообробки»
«Процеси та апарати
будіндустрії»
Обчислювальний центр «Проектування приводів
МБП ауд 231, S =54,0 м2
мех.. обладнання»

Мультимедійний проектор View
Sonic PJD – 1 шт.
Ноутбук Asus 15.4 WXGA – 1 шт.
Модель бетононасоса одно
поршневого – 1 шт.
Модель компресора КП-11 – 1 шт.
Модель гравітаційного
бетононасасо – 1 шт.
Змішувач для приготування
штукатурних сумішей – 1 шт.

Вібромайданчик – 1 шт.
Кульовий млин – 1 шт.
Шнековий прес – 1 шт.
Лінійний стенд – 1 шт.
Змішувачі для приготування
будівельних сумішей – 4 шт.
Насоси для транспортування
бетонних сумішей та виконання
торкрет-робіт – 3 шт.
Автомат-різчик поліпропіленової
фібри – 1 шт.
Млин-сушарка – 1 шт.
Грохот-сушарка – 1 шт.
Комплекс обладнання для випалу
гіпсового в’яжучого із
фосфогіпсу – 1 шт.

Гідронасос, гідромуфта, редуктор,
запорна гідроапаратура,
електродвигуни.Мультимедійний
проектор Epson, 1 од., екран
Комплект вимірювальних
приборів.

12 персональних комп’ютерів з
технічними характеристиками:

Лабораторія автоматики,
№ 514, 157 м2.
№ 510а, 25,6 м2

« Комп'ютерні
технології в
проектуванні
механічного обл.
підприємств будівельної
галузі»
«Математичне
моделювання мех.
обладнання»
«Системи
автоматизованого
проектування мех. обл.»
«Електротехніка,
електроніка і
мікропроцесорна
техніка»

Pentium 4, 3,0 ГГц, 1 Gb ОЗУ,
200Gb и 80 Gb HDD, Відеокарта
NVIDIA 7300GS 512Mb, монітор
17 TFT LG L1720B, CD-R

Вимірювач-регулятор ОВЕН
ТРМ-10 – 1 шт.;
ПІД-регулятор двохпозиційний
ОВЕН ТРМ-1 – 1 шт.;
Вимірювач-регулятор
двоканальний ОВЕН 2ТРМ-1 – 1
шт.;
Вимірювач рівня ОВЕН САУ-М6
– 1 шт.;
Датчик рівня кондуктометричний
ДУУ – 1 шт.;
Термоперетворювач – 3 шт.;
Насос – 1 шт.;
Мультиметр цифровий – 5 шт.;
Осцилограф двоканальний – 4 шт.
Стенд
для
вивчення
основ
електротехніки, електромеханіки,
електроніки та мікросхемотехніки
– 29 шт.;
ПЕОМ (Pentium 9) – 1 шт.
стенди для вивчення основ
автоматизації
технологічних
процесів – 13 шт.,
імітаційний стенд АСУ ТП
«Бетон» – 1 шт.;
стенд дослідження реле на основі
програмованого реле
Telemecanique SR1 B121BD – 1
шт.;
стенд дослідження магнітних
посилювачів – 1 шт.;
ПЕОМ (Pentium, AMD) – 9 шт.
робот-маніпулятор МПУС-10 – 1
шт.;
шафа
управління
на
базі
програмованого
логічного
контролера FESTO FEC Compact
FC34 – 1 шт;
панель
управління
роботомманіпулятором – 1 шт.;
персональний комп’ютер з платою
розширення Advantech PCI-1710U
– 1 шт.

Лабораторія ДМ і ТММ
Ауд. №341 – 36 м2

Лабораторія іноземних
мов №433, 47,5 м2

Спеціалізований кабінет
української мови та
мовної підготовки
іноземних громадян №
432 (II), 54,8 м2
Спеціалізований кабінет
українознавства та
євроінтеграції № 344 (II),
66,4 м2
Спеціалізований кабінет
ауд. 409,
S =49,8 м2

мультимедійний
комплекс
(ноутбук, проектор, теле- та аудіообладнання) – 2 шт.;
Редуктори, стенди: 1) Динамічної
балансир., 2) Дослідження
пасових передач; 3) Дослідження
ККД черв´ячного редуктора.
Комплекти лабораторного
обладнання для ТММ.

«Теорія механізмів та
машин»
« Деталі машин»
«Будівельна техніка»
«Вентилятори та
компресори»
«Теплові установки»
«Автотракторний
транспорт»
«Гідравліка, гідро- та
пневмо приводи»
«Експлуатація та ремонт
машин»
«Процеси та апарати
матеріалообробки»
«Процеси та апарати
будіндустрії»
«Іноземна мова»
Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
Наочні засоби навчання (схеми,
плакати тощо)
«Українська мова
Мультимедійний проектор Epson, 1
професійного
од., екран
спрямування»
Наочні засоби навчання (схеми,
плакати тощо)
«Історія України»
«Історія української
культури»
«Економіка
підприємства»

Лабораторія
кафедри «Фізика»
фізики №417 (ІІ), 55.2 м2

Спеціалізований кабінет
вищої математики
№418, 64,5 м2
Лабораторія хімії: ауд.
№413(1) - 74,4м2; ауд.
№413(2) - 24,84м2.
Лабораторія будівельної

«Вища математика»

«Хімія»

«Опір матеріалів»

Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
Наочні засоби навчання (схеми,
плакати тощо)
7
одиниць
персональних
комп’ютерів Pentium
Мультимедійний проектор Epson,
1 од., екран
3
одиниці
персональних
комп’ютерів
Pentium
Комплекти лабораторного
обладнання для виконання
експериментів.
Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
5
одиниць
персональних
комп’ютерів Pentium
Комплекти лабораторного
обладнання для виконання
експериментів.
5 од. ПЕОМ Pentium IV
Комплекти лабораторного

механіки,36м2

Комп’ютерний клас
обчислювального центру
університету, № 505,
49.5 м2
1.Слюсарне відділення,
36м2,
2.Металографічне
відділення, 36м2.
3.Зварювальне
відділення, 36м2,
4.Механічне відділення,
72м2,
Лабораторія економіки
№ 409, 49,8 м2

«Теоретична механіка»

Нарисна геометрія,
інженерна та комп.
графіка

обладнання для виконання
експериментальних завдань – 8
од.
ПЕОМ Pentium IV
Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
INTEL Celeron G465 (двоядерний
1,9 GHz), RAM 2 GB, HDD 200 GB
– 8 шт.

Технологія констр.

Наочні засоби навчання

матеріалів та
матеріалознавство

«Економіка
підприємства»

ПЕОМ Pentium IV, 7 од.
Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
Мультимедійний проектор Epson, 1
од., екран
Наочні засоби навчання (схеми,
плакати тощо)

Спеціалізований кабінет
філософії № 334 (II),
63,2 м2

«Філософія»

Ігровий зал S = 600 м2
Зал настольного тенісу,
зал боксу
Комп’ютерний клас
обчислювального центру
університету, № 510,
72.7 м2

«Фізичне виховання»

«Інформатика»

INTEL Celeron G465 (двоядерний
1,9 GHz), RAM 2 GB, HDD 200
GB – 11 шт.

Лабораторія «Охорони
праці» №531(ІІ), площею
55 м2 і навчальні кабінети
№1231 (ІІ), площею 52,5
м2, №1232 (ІІ), площею
47,4 м2, №1233, площею
85,7 м2

«Основи екології»
«Основи охорони праці»
та «Безпека
життєдіяльності»

Дозиметр ДБГ-01Н – 2 шт.
Дозиметр ДБГ-06Т – 2 шт.
Шумомер ШУМ-1М – 1 шт.
Психрометр аспіраційний МВ-42М – 10 шт.
Анемометр М 95М – 1 шт.
Вимірювач заземлення М416 – 4
шт.
Люксметр 70-116 – 8 шт.
Шафа витяжна ШВ.003К – 1 шт.
Анемометр МС 13 – 5 шт.
Анемометр АСО 3 – 5 шт.
Аналізатор шуму АШ-2 – 2 шт.
Віброграф ВІП-2 – 5 шт.
Шумомір Ш-3М – 1 шт.
Газоаналізатор УГ-2 – 4 шт.
Омметр М-372 – 1 шт.
Радіометр УОИ-01 – 1 шт.
Шумомір Ш-63 - 2 шт.

