
Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують 

виконання начального плану за спеціальністю 035 Філологія 

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) 
 

Таблиця 6.1. 

 
Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Найменування 

обладнання, устатковання, 

їх кількість 

Центр інформаційних 

технологій  
206 кв.м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова, 

Переклад наукових і 

технічних текстів, 

 

170 ПК 3 

Pentium IV 

Операційні системи: 

Windows XP, Linux 

Мульти-медійно-лінгафонний 

комп’ютерний клас факультету 

іноземних мов, 

ауд. 208,  

65 кв.м 

Основна іноземна мова, 

друга іноземна мова,  

Основи міжкультурної 

комунікації, 

Сучасна література 

країни, мова якої 

вивчається 

17 шт. 

ПК 3 

Pentium IV 

Операційні системи: 

Windows XP, Linux 

Кабінет навчального телебачення, 

ауд. 205, 

33 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова 
1 телевізор 

Кабінет навчального телебачення, 

ауд. 210, 

33 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова 

1 телевізор (Smart TV, 

2017) 

Кабінет навчального телебачення, 

ауд. 221, 

34 кв. м 

Країнознавство другої 

іноземної мови 

  

2 телевізори 

Кабінет навчального телебачення, 

ауд. 212, 

65 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова,  

лекційні курси 

4 телевізори 

1 відеомагнітофон 

1 мультимедійний 

проектор 

Кабінет навчального телебачення, 

ауд. 224, 

32 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова 

2 телевізори 

1 відеомагнітофон 

1 система супутникового 

телебачення 

1 музичний центр 

Мультимедійний кабінет, 

ауд. 226, 

65 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова,  

лекційні курси 

1 мультимедійний 

проектор 

Лабораторія ТЗН, 
ауд. 223, 221а 

33 кв. м 

Основна іноземна мова, 

Друга іноземна мова, 

Сучасні лінгвістичні 

теорії 

26 магнітофонів 

4 відеомагнітофони 

2 системи супутникового 

телебачення 

2 акустичні системи 

підсилення звуку 

2 DVD-програвачі 

2 телевізори 

2 графопроектори 



2 музичні центри 

100 відеокасет з учбовими 

фільмами 

300 аудіокасет з 

фонетичними курсами 

Мультимедійний кабінет 

ауд.819 

32 кв. м 

Основна іноземна 

мова,  

Друга іноземна мова 

1 телевізор 

1 відеомагнітофон 

1 мультимедійний 

проектор 

 
 

Таблиця 6.2. 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану  

за спеціальністю 035 Філологія 

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) 
 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у тому 

числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, наявність 

каналів доступу 

(так/ні) 

Мульти-медійно-

лінгафонний 

комп’ютерний 

клас факультету 

іноземних мов, 

208,  

65 кв.м 

Основна 

іноземна мова, 

друга іноземна 

мова, 

Практика 

усного/письмово

го перекладу 

17 шт. 

ПК 3 

Pentium IV 

Операційні 

системи: 

Windows XP, 

Linux, 

експлуатується з 

2015 р. 

3 так 

Центр 

інформаційних 

технологій  

206 кв.м 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

170 ПК 3 

Pentium IV 

Операційні 

системи: 

Windows XP, 

Linux, 
експлуатується 

з 2015 р. 

11 так 

 

 

 

 


