
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

№, 

п/п 

Найменування лабо-

раторії, спеціалізо-

ваного кабінету, їх 

площа, кв.метрів 

Найменування навча-

льної дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, 

їх кількість* 

Опис облад-

нання, уста-

ткування 

1 Інтерактивна лабора-

торія радіотехніки та 

суднової електроніки, 

каб. №208, 37.2 кв.м. 

Радіотехніка та елек-

троніка, Електроніка та 

електронні засоби 

управління 

 

- Робоче місце 

для виконання 

лабораторних 

робіт (осцилог-

раф, блок жив-

лення, генератор 

сигналів, муль-

тиметр) – 6 ком-

пл. 

- комп’ютери 13 

шт., 

- проектор 1 шт., 

- екран 1 шт., 

- маркерна дош-

ка 1 шт., 

- Wi-Fi роутер з 

підключенням 

до локальної 

мережі та мере-

жі Internet. 

 

100 % достат-

ність обладнан-

ня 

Набуття прак-

тичних нави-

чок з дослі-

дження елект-

ричних сигна-

лів, вимірю-

вання постій-

ної та змінної 

напруги, опо-

ру, перевірка 

електронних 

компонентів 

та цілісності 

мережі. 

2 Лабораторія нарисної 

геометрії та інформа-

ційних технологій, 

каб. №313, 47.6 кв.м. 

Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 

Комп’ютери, 

15 шт., 

 

100 % достат-

ність облад-

нання. 

Закріплення 

набутих тео-

ретичних 

знань та умінь 

при прове-

денні лабора-

торних занять.  

Проектування 

та розробка 

деталей, 

вузлів, з'єд-

нань. Ство-

рення 3D мо-

делей. 

3 Електротехнічна ла-

бораторія, 52.3 кв.м. 

Основи електротехніки, 

Електротехніка, 

Електрообладнання 

суден 

Лабораторний 

стенд «ОЕТ-1» 

1 шт., 

Лабораторний 

стенд «ОЕТ-2» 

1 шт., 

 

Набуття прак-

тичних нави-

чок з дослі-

дження лан-

цюгів постій-

ного, змінного 

струму, трьо-



Комп’ютери, 6 

шт., 

 

100 % достат-

ність облад-

нання. 

хфазних лан-

цюгів, поєд-

наних схема-

ми "зірка", 

"трикутник", 

перехідних 

процесів  . 

4 Лабораторія техноло-

гій обробки матеріалів 

каб. №120, 38.6 кв.м.  

Морська інженерна 

практика, Технологія 

матеріалів і ремонт су-

днового обладнання, 

Технологія матеріалів і 

ремонту деталей суд-

нових технічних засо-

бів. 

- Робоче місце 

для виконання 

лабораторних 

робіт (обладна-

но верстатом , 

інструмент для 

обробки дета-

лей) 7 компл., 

- зварювальний 

апарат 2 шт.,   

- свердлильний 

верстат 1 шт, 

- наждачний 

верстат 1 шт, 

 

100 % достат-

ність облад-

нання. 

Набуття прак-

тичних нави-

чок з техноло-

гій обробки 

матеріалів та 

ремонту дета-

лей суднових 

технічних 

засобів. 

 

Директор ДІ НУ «ОМА»      В.І. Чимшир 

 

Завідувач кафедри  Інженерних дисциплін   Т.В. Тарасенко 
 

*- В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження 

освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявлено ліцензійного обсягу, в тому числі 

ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі 

таке обладнання використовується 


