
4.3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх площа 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Мультимедійний клас (ауд. 609),  

66 м2 

Філософія і методологія історії;  

Історіографія всесвітньої історії; 

Проблеми імперії у новітні часи; 

Актуальні проблеми формування 

української нації в ХІХ на початку 

ХХ ст.; 

Теоретична і прикладна музеологія; 

Польський прометеїзм і Україна; 

Усна історія: теорія, методологія, 

практика. 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 

2014 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 708),  

100 м2 

Педагогіка вищої школи;  

Економічна історія України; 

Актуальні проблеми сучасної 

медієвістики; 

Джерела до вивчення української 

історії в країнах ЦСЄ; 

Центрально-Східна Європа у 

світових війнах; 

Боротьба за національну державність 

і соборність України (1914 – 1923 

рр.); 

Українсько-російські політичні 

Проектор, екран, ПК, 3 телевізори; 

Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 

2015 р. 



відносини в історіографічних 

концепціях кінця XVII – початку ХХІ 

ст.; 

Мультимедійний клас (ауд. 618),  

90 м2 

Історіографія історії України; 

Методологія та організація наукових 

досліджень; 

Методика викладання історичних 

дисциплін у вищій школі; 

Національний архівний фонд 

України: процес формування та 

методика використання; 

Археологія Галича і галицької землі. 

17 ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 

2013 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 605),  

70 м2 

Колоніальна політика Росії у XVIII 

ст.; 

«Українське питання» в роки Другої 

світової війни: сучасні 

історіографічні інтерпретації.; 

Соціально-економічні проблеми 

сучасного світу і виклики 

глобалізації для Центрально-Східної 

Європи; 

Рух Опору в Україні в роки Другої 

світової війни (1941 – 1944 рр.): 

джерела та історіографія; 

Археологічні дослідження 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 

2015 р. 



Подністров’я. 

 

Лінгафонний кабінет (ауд. 208), 33 м2 Іноземна мова 17 ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 

2016 р. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                І.Є. Цепенда 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 

забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 

 

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) 

Лабораторія 309 Центру 

інформаційних 

технологій,  

60 м2 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт і 

тестування з 

навчальних дисциплін 

за навчальним планом 

16 ПК; Pentium IV 

Рік введення в  

експлуатацію  - 2015 

р. 

- так 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                                                                      І.Є. Цепенда 

 


