
Забезпечення лабораторії об’єднано в комплекти технічного 

забезпечення за родом їх застосування в процесі функціонування 

лабораторії. 

Забезпечення лабораторії включає в себе такі групи матеріальних 

цінностей: 

- Готові плати, 

- Елементна база, 

- Верстати, 

- Меблі, 

- Інструменти, 

- Вимірювальне обладнання, 

- Витратні матеріали, 

- Витратні матеріали для 3Д-друку, 

- Технічне забезпечення, 

- Додаткова вентиляція приміщення, 

- Джерела електроживлення, 

- Комплект механіки та електроніки для побудови 3-Д принтерів, 

- Програмне забезпечення, 

- Захист приміщення, 

- Джерело безперебійного електроживлення, 

- Вітрові енергостанції та супутні прилади, 

- Сонячні енергостанції та супутні прилади. 

Детальніше про кожну з перелічених груп матеріальних цінностей: 

- Готові плати - вміщує в себе 29 найменувань, серед яких 

налагоджувальні засоби, мікрокомп’ютери, датчики та окремі 

мікросхеми мікроконтролерів, які будуть безпосередньо 

використовуватися для реалізації проектів у межах лабораторії. 

- Елементна база - вміщує в себе 27 найменувань дискретних 

радіодеталей, необхідних для виготовлення електронних схем. 

- Верстати - пункт забезпечення лабораторії, в котрому перелічено 32 

найменування, серед яких наявні верстати та витратні матеріали , 

необхідні для нормального функціонування їх. 

- Меблі - нараховує 4 найменування, необхідні для створення 

необхідних умов нормального функціонування лабораторії та 

підвищення компфорту в ній. 

- Інструменти нараховують 40 найменувань, котрі будуть 

використовуватися в процесі функціонування простору, серед яких 



ручний інструмент та робочі тіла для них, засоби особистого 

захисту. 

- Вимірювальне обладнання налічує 20 найменувань, кожні з яких 

будуть використовуватися для виготовлення, налагодження, 

тестування проектів, виготовлених в лабораторії. 

- Витратні матеріали, 38 найменувань, що витрачатимуться для 

виготовлення тих чи інших проектів, корпусів, тощо. 

- Витратні матеріали для 3д-друку виділені в окрему групу, так як їх 

застосування можливе лише у сфері 3Д-друку, 4 найменування. 

- Технічне забезпечення вміщує 17 найменувань, сфера використання 

яких - забезпечення робочих умов в просторі. 

- Додаткова вентиляція приміщення потрібна для своєчасного 

виведення випарів реактивів чи диму від верстатів або паяння, аби 

забезпечити безпечні умови функціонування простору вцілому. 

- Пункт джерела електроживлення вміщує пристрої, ціль яких - 

забезпечення електроживленням готових пристроїв або їх макетів. 

- Комплект механіки та електроніки для побудови 3-Д принтерів 

нараховує 42 позиції, ціль яких - бути використаними для  

виготовлення 3Д-принтерів, навчання налагодження їх, ремонту 

наявних в просторі принтерів. 

- В пункті “програмне забезпечення” зазначено ліцензійне програмне 

забезпечення для продвинутої роботи з осцилографами, що 

забезпечить професійне їх використання, дослідження виготовлених 

проектів. 

- Захист приміщення включає в себе засоби запобігання 

несанкціонованого доступу в простір. 

- Джерело безперебійного електроживлення необхідне при 

функціонуванні лабораторії задля уникнення вимикання обладнання 

в екстрених ситуаціях, втрати цінних незбережених результатів 

роботи простору. 

- Пункти «Вітрові енергостанції та супутні прилади» та «Сонячні 

енергостанції та супутні прилади» включають загалом 15 позицій, 

котрі використовуватимуться в процесі дослідження альтернативних 

джерел енергії, способів більш ефективного їх використання, 

перетворення енергії, тощо. 


