
Додаток  

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП 

Назва осітнього 

компонента 

Вид компонента Поле для завантаження 

силабуса або інших 

навчально-методичних 

матеріалів 

Якщо освітній компонент потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або інформаційного 

забезпечення наведіть відомості щодо нього 

ОК.01 Іноземна мова  Навчальна дисципліна, 

контрольна робота  

 Лінгафонний кабінет (вул. Освіти, 4) – 78 кв. м, 

мультимедійний проектор 

ОК.02 Історія 

філософії та 

філософської думки  

Навчальна дисципліна, 

контрольна робота 

 Мультимедійний проектор, наочні стенди 

ОК.03 Академічна 

доброчесність та 

академічне письмо  

Навчальна дисципліна, 

контрольна робота  

 Мультимедійний проектор, наочні стенди 

ОК.04 Організація  

наукової діяльності та 

інформаційні 

технології 

Навчальна дисципліна, 

контрольна робота 

 Комп’ютер HP G300P SFF i3-3220 500GB2GB DVD-

RW (2 шт.), 

2 монітора LED LCD LG 18.5 19EN33S Black (2 шт.) 

 (2013 рік введення в експлуатацію) 

ОК.05 Фінансування 

наукових досліджень 

та грантова діяльність  

Навчальна дисципліна, 

контрольна робота  

 Мультимедійний проектор Epson EB-X400 

(2019 рік введення в експлуатацію), 

комп’ютер DiaWest (INTEL 8100/1151/4GB 

2666/HDD/HD Graph), 

(2019 рік введення в експлуатацію), 

мультимедійний проектор Acer x11612500 ANSI 

Lum\800x, 

мультимедійний проектор 3M SCP712UR,  

інтерактивна дошка Panasonic UB-T780BP, 

ноутбук Lenovo Think Pad SL510 15.6” (3 шт.), 

ноутбук Dell Vostro3350 (DV3350125204500R) Luceme, 

комп’ютер  LG (20 шт), 

сервер LG, 

мережеве обладнання «LINKSYS», 

сервер HP ML 150 Gb, 

робоча станція (сис. блок) FTA Workstation E-series (19 



шт), 

сканер Mastek 3600 A3 

мережевий комутатор D-Link DGS-1224T 

багатофункціональний пристрій HP LJ M 5025, 

лазерний принтер Canon I SENSYS LBP 6000. 

принтер Brother HL-5250DNR 

ОК.06 Методика 

викладання у вищій 

школі  

Навчальна дисципліна, 

контрольна робота 

 Мультимедійний проектор, наочні стенди 

ОК.07 Спецкурс за 

науковою 

спеціальністю 

"Архітектура та 

містобудування"  

Навчальна дисципліна. 

індивідуальне завдання 

 Мультимедійна аудиторія 315- А (А)  

Мультимедійна система: 

1 Ноутбук  Lenovo M5400 Model Neme: 20281, 

стаціонарний мультимедійний проектор Epson,  

БФТ А3 EPSON WORDFORCE WF-7525 Wi-Fi, 

інтерактивна дошка Labortrix Labve 8210/8211 

50 ліцензованих програм або FreeWare 

(2014 рік введення в експуатацію) 

Ауд. 315- Б (А)  

10 комп’ютерів 

 (монітор - 23 Dell UlraSharp U2312HM,  системний -

блок DellOptiplex 3010SFF 15-3470/4096), 

комп’ютер (монітор - Dell 8274 OL 69 cm, системний 

блок - Dell Precion 3610/1620/16/2000) 

мережевий сервер (монітор - Dell 8274 OL 69 cm, 

системний блок - Dell Precion 1700/1240/3.4/16), 

об’єднані монітори  для спільної роботи «23», 

лазерний принтер Xerocx Phaser 7100N (7100V_N), 

кольоровий струйний принтер Epson Stylus Photo 1410) 

50 ліцензованих програм або FreeWare 

(2014 рік введення в експуатацію) 

Мультимедійна система:  

 мультимедійний проектор Toshiba  

(2019 рік введення в експлуатацію)  
 Ауд. 113-А (А) - комп’ютерний клас. 

19 комп’ютерів 



(монітор - ЛСД Асер 22',  

процесор - Gold G5400  3.7Ghz 

пам’ять - 4Gb, жорсткий диск  - 1 tb, 

відіокарта - intel UHD 610) 

(осінь 2019 рік введення в експлуатацію). 

Програмне забезпечення: 

Win10 64bit, Achicad, Allplan,   

AutoCAD (навчальна версія), 

3ds Max, (навчальна версія). 

Ауд. 113-Б (А) - комп’ютерний клас. 

10 комп’ютерів. 

(монітор- элт самсунг 17' 

процесор-  i5 4460  3.2Ghz, пам’ять- 4 gb 

жорсткий диск  - 500 gb, відіокарта - GF GT730)  
 (2017 рік введення в експлуатацію). 

Програмне забезпечення: 

Win7 64bit, Achicad, Allplan,  

AutoCAD (навчальна версія), 

3ds Max, (навчальна версія); 

 

Мультимедійні проектори кафедр 

(Epson, 2016 р. (3 шт.), EPSON EB-S18, 2018 р., 

Toshiba, 2019 р.), ноутбуки, наочні стенди 

ОК.08 Педагогічна 

практика  

 

Практика 

 Мультимедійні проектори кафедр 

(Epson, 2016 р. (3 шт.), EPSON EB-S18, 2018 р., 

Toshiba, 2019 р.), ноутбуки, наочні стенди  

ВК.01 Типологія та 

архітектурно-

планувальна 

організація цивільних 

будівель і споруд  

Навчальна дисципліна 

індивідуальна завдання  

 

 Мультимедійна система: 

проектор Epson (2016 рік введення в експлуатацію), 

ноутбук - НР  

ВК.02 Теорія 

архітектурного 

формоутворення  

Навчальна дисципліна 

індивідуальна завдання  
 

 Мультимедійна система: 

проектор Epson (2016 рік введення в експлуатацію), 

ноутбук - НР  

ВК.03 Нормативні  Навчальна дисципліна  Мультимедійна система: 



основи проектування 

цивільних будівель і 

споруд  

індивідуальна завдання  
 

проектор Epson (2016 рік введення в експлуатацію), 

ноутбук - НР  

ВК.04 

Енергоефективна 

архітектура  

Навчальна дисципліна 

індивідуальна завдання  

 Мультимедійна система: 

проектор Epson (2016 рік введення в експлуатацію), 

ноутбук - НР  

ВК.05 Теоретичні 

основи ландшафтної 

та туристично-

рекреаційної 

архітекури  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійний проектор Epson (2016 рік), наочні 

стенди 

ВК.06 Регіональне 

планування та 

просторовий розвиток 

локальних систем  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійний проектор Epson (2016 рік), наочні 

стенди 

ВК.07 Проблеми 

сталого розвитку 

архітектурно-

містобудівних систем  

і середовищ  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійна система Epson (2016 рік), наочні 

стенди 

 

ВК.08 Інноваційна 

архітектура 

(проблеми 

реконструкції та 

проектування нових 

об'єктів)  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійна система: 

проектор EPSON EB-S18 (2018 рік введення в 

експлуатацію), 1 ноутбук 

 

ВК.09 Методологічні 

основи гармонізації 

архітектурного 

середовища  поселень  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійна аудиторія. 315- А (А)  

Мультимедійна система: 

1 Ноутбук  Lenovo M5400 Model Neme: 20281, 

стаціонарний мультимедійний проектор Epson,  

БФТ А3 EPSON WORDFORCE WF-7525 Wi-Fi, 

інтерактивна дошка Labortrix Labve 8210/8211 

25-50 ліцензованих програм або FreeWare 

(2014 рік введений в експуатацію) 

ВК. 10 Соціально- Навчальна дисципліна,  Мультимедійна система:  



економічні основи 

проектування 

архітектурних та 

містобудівних 

об'єктів  

індивідуальна завдання  мультимедійний проектор Toshiba  

(2019 рік введення в експлуатацію)  
 Ауд. 113-А (А) - комп’ютерний клас. 

19 комп’ютерів 
(монітор - ЛСД Асер 22',  

процесор - Gold G5400  3.7Ghz 

пам’ять - 4Gb, жорсткий диск  - 1 tb, 

відеокарта - intel UHD 610) 

(осінь 2019 рік введення в експлуатацію). 

Програмне забезпечення: 

Win10 64bit, Achicad, Allplan,   

AutoCAD (навчальна версія), 

3ds Max, (навчальна версія). 

ВК.11 Економіка, 

менеджмент, 

маркетинг у сфері 

архітектури і 

містобудування  

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Ауд. 113-Б (А) - комп’ютерний клас. 

10 комп’ютерів. 

(монітор- элт самсунг 17' 

процесор -  i5 4460  3.2Ghz, пам’ять- 4 gb 

жорсткий диск  - 500 gb, відіокарта - GF GT730)  
 (2017 рік введення в експлуатацію). 

Програмне забезпечення: 

Win7 64bit, Achicad, Allplan,  

AutoCAD (навчальна версія), 

3ds Max, (навчальна версія) 

ВК.12 Теоретичні 

основи архітектури 

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійна система Epson (2016 рік), наочні 

стенди 

ВК.13 Європейські 

індикатори наукових 

досліджень 

Навчальна дисципліна, 

індивідуальна завдання 

 Мультимедійна система Epson (2016 рік), наочні 

стенди 

 

 


