3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання
начального плану за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 українська
мова та література)
№
з/
п

Найменування
лабораторій,
спеціалізованих
кабінетів, їх площа
1
2
1.Велика
1
філологічна
1.
аудиторія
(а.4406), 81,2 м²

2.

1. Методологічна
лабораторія з історії
літератури, теорії
літератури
компаративістики
(а.4404), 33,2 м²

2.
3.

Кабінет
слов’янських мов
(а.4421), 68,0 м²

3. Кабінет методики
4.
літератури імені
доцента Юрія
Султанова
(а. 4418)
32,6 м²

5.

Лекційна аудиторія
імені Францішека
Карпінського
(а. 416), 68,5 м²

Найменування
дисциплін

Перелік обладнання, устаткування,
кількість

3
Методологія і
методика наукових
досліджень та
академічна
доброчесність 1.
Методологія і
методика наукових
досліджень та
академічна
доброчесність 2.
Охорона праці в
галузі.
Історія
літературознавчих
вчень і методика
аналізухудожнього
тексту.
Тенденції розвитку
української
літератури ХХІ
століття

4
Проектор VIEWSONIC P JD5151 (1 шт.)
Веб-камера Logitech C270 HD 1 шт.
Екран настінний стаціонарний 209×360
см (1 шт.)

Медіа процесор HP (Celeron
1000M/2G/320G/UMA/DRW/B) (1 шт.)
Мультимедійний проектор PJD5132 (DLP
2800 lm SVGA150) (1 шт.)
Веб-камера Logitech C270 HD (1 шт.)
Диктофон цифровий OLYMPUS VN-713
PC (1 шт.)
Екран настінний ручний 99”91:10
177,8*177,8 (1 шт.)
Принтер Canon LBP 6020 (1 шт.)
Мультимедійний проектор PJD5132 (DLP
2800 lm SVGA150) (1 шт.)
Екран настінний ручний ELITE
SCREENS (1 шт.)
Медіа процесор ASUS (Celeron 47
(1.1ГГц)/RAM 2ГБ/HDD) (1 шт.)

Формування
комунікативностратегічної
компетентності
вчителя.
Культура мови та
етика комунікації в
освітньому просторі.
Методика викладання
Тематичні стенди:
української мови та
«Життя і діяльність Юрія Ібрагімовича
української
Султанова» (3 шт.);
літератури в закладах
«Кафедра світової літератури» (2 шт.)
освіти різних рівнів
Комплект науково-методичної літератури
акредитації.
з теорії і практики викладання зарубіжної
Методика викладання
літератури в загальноосвітній школі
української мови та
української
літератури у ЗВО.
Українознавство в
Мультимедійний проектор EPSON EB-X9
контексті становлення
(1 шт.)
і розвитку
Екран настінний ручний ELITE
національної освіти.
SCREENS (1 шт.)
ТеоретикоНоутбук TOSHIBA Satelite L650-1C3

прагматичні аспекти
етнолінгвістики.
Українська
лінгвокультурологія.
6.

Читальний зал
слов'янської
філології
(а. 417), 29,6 м²

7.

Кабінет української
мови
(а. 311), 66,5 м²

8.

Шевченківська
світлиця
(а. 314), 66,3 м²

9.

Стефаниківська
аудиторія
(а. 322), 67,9 м²

10

Читальний зал
«Бібліотека
професора
В.Т. Полєка»
(а. 318), 34,2 м²

Педагогіка і
психологія вищої
школи.
Філософія освіти.
Освітній менеджмент.
Риторика.
Стилістичні засоби
текстотворення.
Історія лінгвістики та
теорія мови.
Документознавство в
сфері освіти.
Типологія
граматичних одиниць
у науковій парадигмі
та шкільному курсі
української мови.
Лінгвістичний аналіз
тексту.
Західноукраїнська
драматургія і театр.
Інтермедіальність як
прояв міжмистецької
поліфонії в художній
літературі.
Емблематичні
механізми і процеси
художнього пізнання.

15.6Led (1 шт.)
Тематичні стенди:
«Життя і творчість Ф. Карпінського»
Портретний ряд «Польські письменники і
Галичина»
Наукова і художня літератури, періодика
з полоністики, богемістики,
білорусистики та русистики польською,
чеською, білоруською, англійською,
французькою та німецькою мовами
(загальний фонд 8243 прим., книжковий
фонд 6672 прим., 526 газет та 1045
журналів)
Тематичні стенди: Всеукраїнська наукова
конференція «Коваликівські читання»
(пролонгований науковий проект)
«Видатні діячі культури про українську
мову».
Карта «Говори української мови»

Мультимедійний проектор EPSON EB-X9
(1 шт.)
Екран настінний ручний ELITE
SCREENS (1 шт.)
Ноутбук TOSHIBA Satelite L650-1C3
15.6Led (1 шт.)
Портретний ряд «Вихідці з ІваноФранківщини – лауреати Шевченківської
премії України» (28 складників)
Тематичний ілюстративний ряд
«Шевченко-художник» (9 складників)
Природа художнього Мультимедійний проектор EPSON EB-X9
мислення
(1 шт.)
представників
Екран настінний ручний ELITE
“Покутської трійці”.
SCREENS (1 шт.)
“Станіславський
Ноутбук TOSHIBA Satelite L650-1C3
феномен” у сучасному
15.6Led (1 шт.)
літературному
Тематичні стенди «Життя і творчість
процесі.
Василя Стефаника» (9 шт.)
Основні тенденції
розвитку українського
історичного роману.
Методика аналізу
Наукова, художня та культурологічна
поетичного тексту.
література з української мови,
Методологічні
української літератури.
концепції Івана
Франка.

Проректор
з науково-педагогічної роботи

С. В. Шарин

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за
спеціальністю 014 «Середня освіта» (українська мова та література)

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її площа

Найменування
навчальної
дисципліни

Мультимедійнолінгафонний
комп’ютерний клас Іноземна мова за
факультету
профспрямуваніноземних мов,
ням
208,
65 кв.м

Центр
інформаційних
технологій
206 кв.м

Застосування
інноваційних
технологій на
уроках
словесності
Іноземна мова за
профспрямуванням
Тестування з усіх
навчальних
дисциплін

Проректор
з науково-педагогічної роботи

Модель і марка НайменуванДоступ до
персональних
ня пакетів
Інтернету,
комп’ютерів, їх прикладних наявність каналів
кількість
програм
доступу (так/ні)
(у тому числі
ліцензованих)
ПК 3
Pentium IV
17 шт.
Операційні
система Linux

Pentium IV
30 ПК 3

Операційні
система Linux

3

так

11

так

С. В. Шарин

