
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

для виконання освітньо-професійної програми «Фізична культура»  

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 
 

 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх 

площа, кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість* 

Опис обладнання, 

устаткування 

Спортивний  зал 

№1 (211,7 м
2
),  

навчальний 

корпус №1  

 

 

1. Технології 

силового 

тренування; 

2. Теорія і методика 

спортивних 

одноборств; 

3. Силові види 

спорту з методикою 

викладання 

 

Батут акробатичний – 1,  

шкільне гімнастичне 

обладнання – 1,  

кінь гімнастичний – 4,  

колода гімнастична – 1,  

доріжка гімнастична – 1,  

брусся паралельні чоловічі 

– 1, жердини до брусів – 1, 

мат для стрибків – 1, 

лонж гімнастичний – 1, 

брусся різної висоти (жін.) 

– 1, гімнастичний 

комплект: козел, місток, 

кільце, доріжка – 1, 

мостик гімнастичний – 1, 

піаніно “Україна” – 1, 

телевізор – 1, 

динамометр ручний (до 90 

кг) – 1, 

лавка гімнастична – 5, 

гімнастичні стілки – 15, 

гімнастичні перекладини – 

3, 

штанга – 2,  

 

Спортивний  зал 

№2 (446,9 м
2
),  

навчальний 

корпус №1  

 

 

1. Основи теорії і 

методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму;  

2. Теорія і методика 

спортивних 

одноборств; 

3. Силові види 

спорту з методикою 

викладання; 

4. Нетрадиційні 

види спорту 

 

 

Ворота гандбольні – 2, 

щити баскетбольні – 6, 

лавка гімнастична – 8, 

столи тенісні Donic – 5,  

столи тенісні – 3, 

борти для настільного 

тенісу – 50, 

м’ячі волейбольні – 10, 

м’ячі баскетбольні – 10, 

м’ячі гандбольні – 11, 

інформаційне табло – 1, 

клавіатура для табла – 1, 

пульт управління для табла 

– 1, 

блок електроживлення – 1, 

штанга тренувальна – 1, 

 



прилад для вимірювання 

висоти волейбольної сітки 

– 1, 

сітка волейбольна – 2, 

стійка волейбольна – 4; 

Туристичні рюкзаки – 50; 

Палатка чотирьохмісна – 6; 

Палатка двохмісна – 5; 

Коврик туриста – 90; 

Джгут – 6; 

Скакалка – 8; 

М’яч для фітнесу – 4 

Зал фітнесу, ауд. 

№102 а  

(72 м
2
), 

навчальний 

корпус №1 
 

 

1. Адаптивна 

фізична культура; 

2. Сучасні аспекти 

організації рухової 

активності 

населення; 

3. Теорія і методика 

обраного виду 

спорту; 

4. Моніторинг 

фізичного стану 

людини 

Мати-татамі – 20, 

палиці гімнастичні – 10, 

м’ячі (медбол) – 37, 

гантелі 1,5 кг – 24, 

степплатформи – 18,  

м’ячі (фітнес) – 25, 

кросфіт-мішки (25кг) – 2,  

петлі TRX – 2, 

скакалки – 20, 

коврики для фітнесу – 20, 

Боді-бари (2 кг) – 5   

 

Навчальна 

лабораторія 

обчислювальної 

техніки № 17, 

навчальний 

корпус №1, ауд. 

№107 (58,5 м
2
), 

1. Сучасні аспекти 

організації рухової 

активності 

населення; 

2. Теорія і методика 

обраного виду 

спорту; 

3. Теорія і методика 

фізичної рекреації 

Комп’ютери – 12; 

Телевізор NOMI 39H11 

 

Модель Nomi 39H11 

діагональ дисплея –  

39 дюймів, 

максимальна 

роздільна здатність 

1366 х 768 HD 

Ready.  

Частота, Гц – 60. 

Кут огляду, гор/верт 

– 178/178. 

Час реакції, мс – 8. 

Яскравість дисплея 

– 220 кд / м2 з 

відгуком матриці 

менше 8 мс.  

Контрастність – 

1000:1. 

Операційна 

система – немає. 

Smart TV – немає. 

Камера – немає. 

Можливість 

кріплення на стіну 

(VESA) –   

+ (100x200). 

Вбудований 

медіаплеєр 

(підтримувані 



формати):  

Avi, ts, trp, mkv, 

mov, dat, mpg, vob 

xvid, mpeg2, h.264, 

mpeg4, mp4v, mpeg1 

jpeg, bmp, png txt 

mp3, aac. 

Тюнер аналоговий –  

PAL, SECAM. 

Роз'єми 

HDMI (версія) – 2.  

У комплектацію 

входять роз'єми для 

Usb і HDMI.  

Навчальна 

лабораторія 

обчислювальної 

техніки № 28, 

навчальний 

корпус №1, ауд. 

№108 (56.4 м
2
) 

1. Методика 

викладання фізичної 

культури у вищій 

школі; 

2. Методика 

викладання фізичної 

культури в старших 

класах ЗНЗ; 

3. Основи теорії і 

методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму; 

4. Технології 

силового 

тренування 

Комп’ютери – 14; 

Телевізор  

NASH NTV- 40 F22 

Телевізор  

NASH NTV- 40 F22 

– колір чорний, 

ширина – 900 мм., 

висота – 580 мм. 

(без підставки: 550 

мм.), глибина – 235 

мм. (без подставки: 

80 мм). 

Діагональ дисплея –  

40 дюймів, 

максимальна 

роздільна здатність 

1920 х 1080.  

Кут огляду, гор/верт 

– 178/178. 

Час реакції, мс – 8. 

Яскравість дисплея 

– 250 кд / м2 з 

відгуком матриці 

менше 8 мс.  

Контрастність – 

1000:1. 

Можливість 

кріплення на стіну – 

VESA 400x400. 

Підтримка форматів 

файлів:  

видео – avi, ts, trp, 

mkv, mov, dat, mpg, 

vob (кодеки xvid, 

mpeg2, h.264, 

mpeg4, mp4v, 

mpeg1); 

зображення – jpeg, 

bmp, png; 

текст: txt; 

аудио: mp3, aac. 



Тюнер – аналоговий 

Лекційна ауд. 

№ 105  (55,3 м
2
) 

1. Педагогіка та 

психологія вищої 

школи; 

2. Теорія і методика 

обраного виду 

спорту; 

3. Сучасні аспекти 

організації рухової 

активності 

населення; 

4. Нетрадиційні 

види спорту 

Проектор  

VIEWSONIC PJD5253,  

роздатковий матеріал для 

студентів та для організації 

навчально-виховного 

процесу, наочні посібники, 

навчально-методичне 

забезпечення 

 

 

Виробник: 

ViewSonic 

Тип матриці: DLP. 

Базова роздільна 

здатність, точок: 

1024x768. 

Тип джерела світла: 

лампа 

розжарювання. 

Ресурс лампи в 

нормальному 

(економічному) 

режимі, год: 

5000 (6000) 

Світловий потік в 

нормальному 

(економічному) 

режимі, ANSI лм: 

3300. 

Контрастність 

зображення: 

15000:1. 

Проекційні 

діагоналі, м: 

0,76-7,62. 

Проекційні відстані, 

м: 1-8. 

Проекційне 

відношення:  

1,86-2,04:1. 

Керування 

фокусуванням: 

ручне фокусування. 

Відеоінтерфейси:  

VGA 2х D-sub 

Підтримка 3D:  

є можливість 

проектувати 

зображення для 

перегляду в "РК-

затворних" 3D-

окулярах. 

Динаміки (кількість 

Х потужність, Вт): 

1x2. 

Лекційно-

демонстаційна 

ауд. №216 

(108,3 м
2
) 

1. Методика 

викладання фізичної 

культури у вищій 

школі; 

Проектор VIEWSONIC 

PJD5250,  

роздатковий матеріал для 

студентів та для організації 

Виробник: 

ViewSonic. 

Тип матриці: DLP. 

Базова роздільна 

https://hotline.ua/brands/viewsonic/
https://hotline.ua/brands/viewsonic/


2. Методика 

викладання фізичної 

культури в старших 

класах ЗНЗ; 

3. Основи теорії і 

методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму; 

4. Теорія і методика 

спортивних 

одноборств; 

5. Силові види 

спорту з методикою 

викладання  

навчально-виховного 

процесу, наочні посібники, 

навчально-методичне 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУТБУК EMACHINES 

EM250 

 

здатність, точок: 

1024x768. 

Тип джерела світла: 

лампа 

розжарювання. 

Ресурс лампи в 

нормальному 

(економічному) 

режимі, год: 

5000 (10000). 

Світловий потік в 

нормальному 

(економічному) 

режимі, ANSI лм: 

3100. 

Контрастність 

зображення: 

18000:1. 

Проекційні 

діагоналі, м: 

0,76-7,62. 

Проекційні відстані, 

м: 1-8. 

Проекційне 

відношення:  

1,86-2,04:1. 

Керування 

фокусуванням: 

ручне фокусування. 

Відеоінтерфейси:  

VGA 2х D-sub. 

Підтримка 3D:  

є можливість 

проектувати 

зображення для 

перегляду в "РК-

затворних" 3D-

окулярах. 

Динаміки (кількість 

Х потужність, Вт): 

1x2. 

 

Діагональ екрану: 

10.1. 

Роздільна здатність 

екрану: 1024 x 600. 

WVGA 16:9. 

Тип процесора:  

Intel Atom. 

Частота процесора: 

1.6 Ghz. 

Кеш L2 (рівень 2): 



512 Kb. 

Обсяг встановленої 

оперативної пам'яті: 

1024 Mb. 

Максимальний 

об'єм оперативної 

пам'яті: 2048 Mb. 

Тип оперативної 

пам'яті: DDR2-667 

(PC2-5300). 

Відеочіпсета: Intel 

Graphics Media 

Accelerator (GMA) 

950. 

Ємність 

накопичувача:  

160 Gb. 

Вага: 1.27 кг. 

Довжина: 25.8 см. 

Ширина: 18.4 см. 

Висота: 2.5 см. 

Додаткові 

можливості:  

Веб-камера. 

Лекційна ауд. 

№ 127 ( 63,5 м
2
) 

1. Методика 

наукових 

досліджень; 

2. Професійна 

майстерність 

тренера; 

3. Адаптивна 

фізична культура; 

4. Олімпійський і 

професійний спорт; 

5. Моніторинг 

фізичного стану 

людини 

Проектор VIEWSONIC 

PJD5253,  

роздатковий матеріал для 

студентів та для організації 

навчально-виховного 

процесу, наочні посібники, 

навчально-методичне 

забезпечення 

Виробник: 

ViewSonic 

Тип матриці: DLP. 

Базова роздільна 

здатність, точок: 

1024x768. 

Тип джерела світла: 

лампа 

розжарювання. 

Ресурс лампи в 

нормальному 

(економічному) 

режимі, год: 

5000 (6000). 

Світловий потік в 

нормальному 

(економічному) 

режимі,  

ANSI лм: 3300.  

Контрастність 

зображення: 

15000: 1. 

Проекційні 

діагоналі, м: 

0,76-7,62. 

Проекційні відстані, 

м: 1-8. 

Проекційне 

https://hotline.ua/brands/viewsonic/


відношення:  

1,86-2,04:1. 

Керування 

фокусуванням: 

ручне фокусування. 

Відеоінтерфейси:  

VGA 2х D-sub. 

Підтримка 3D:  

є можливість 

проектувати 

зображення для 

перегляду в "РК-

затворних" 3D-

окулярах. 

Динаміки (кількість 

Х потужність, Вт): 

1x2. 

 

* Обладнання та устаткування, наявне у вищезазначених лабораторіях та 

спеціалізованих кабінетах, і яке використовується в освітньому процесі для 

реалізації освітньо-професійної програми магістрів «Фізична культура» за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура), є в достатній кількості 

для провадження освітньої діяльності й за іншими спеціальностями 

університету. Зокрема, для спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія та 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 
 

 

 

Ректор                                                                                       С. А. Копилов 

 

 

Завідувач кафедри теорії і  

методики фізичного виховання                                             Ю. В. Юрчишин 


