
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі  

 

№ 

з.п. 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

власника майна 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування 

та реквізити 

документа про 

право власності 

або 

оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право 

користування (договір оренди)  

Інформація про наявність 

документів 

строк дії 

договору 

оренди 

(з _____ 

по 

______)  

наявніст

ь 

державн

ої 

реєстрац

ії 

наявність 

нотаріаль

ного 

посвідчен

ня 

про 

відповідні

сть 

санітарни

м нормам  

про 

відповід

ність 

вимогам 

правил 

пожежн

ої 

безпеки 

про 

відпові

дність 

норма

м з 

охорон

и 

праці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 57, 

корпус 1  

(головний 

корпус)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника»  

10140,

3 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

109471316 від 

28.12.2017 

- - - + + + 

2.  Івано-

Франківсь

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

2405,7 Витяг з 

Державного 

- - - + + + 



к, вул. 

Шевченка

, 57, 

корпус 2 

(аудиторн

ий 

корпус)  

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

109467288 від 

28.12.2017  

3.  Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 57, 

корпус 3 

(навчальн

о-

лаборатор

ний 

корпус 

№5)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

10941,

7 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

109472104 від 

28.12.2017 

- - - + + + 

4. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 57, 

корпус 4 

(корпус 

актової 

зали і 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

4676 Витяг з 

державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

109468143 від 

28.12.2017 

- - - + + + 



бібліотеки

) 

5. Івано-

Франківсь

к, вул. 

С.Бандери

, 1 

(навчальн

ий корпус 

педагогіч

ного 

інституту) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

4887,6 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

82623063 від 

16.03.2017  

- - - + + - 

6. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Галицька, 

201Б 

(навчальн

ий корпус 

інституту 

природни

чих наук) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

4968,8 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

80447701 від 

15.02.2017 

- - - + + - 

7. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Галицька, 

201Д 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

12614,

1 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

- - - + + - 



(навчальн

ий корпус 

інституту 

туризму і 

менеджме

нту) 

імені Василя 

Стефаника» 

майно № 

80602034 від 

17.02.2017 

8.  Івано-

Франківсь

к, вул. 

Чорновол

а, 1  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

891,4 Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно САВ 

№218093 

- + + + + - 

9.  Івано-

Франківсь

к, вул. 

Мазепи, 

10 

(навчальн

ий 

корпус)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

2371,5 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

70821885 від 

19.10.2016 

- + + + + - 

10. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Сахарова, 

34а 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

3663,1 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

- - - + + - 



(інститут 

мистецтв)  

імені Василя 

Стефаника» 

майно № 

80010993 від 

09.02.2017 

11. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 44а 

(навчальн

ий корпус 

юридично

го 

інституту)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

5251 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

79156938 від  

30.01.2017  

- - - + + - 

12. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 82 

(навчальн

ий корпус 

економічн

ого 

факультет

у) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

1182,1 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

108384316 від 

20.12.2017 

- - - + + - 

13. Івано-

Франківсь

к, вул. 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

893,4 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

- + + + + - 



Шевченка

, 14  

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

70429839 від 

13.10.2016 

14. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Чорновол

а, 88  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

170,3 Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно САВ 

№218092 

- + + + + - 

15. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Мазепи, 

144а ( 

Стадіон 

«Наука»)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

487,6 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

80490249 від 

16.02.2017 

- - - + + - 

16. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Сахарова, 

38 

(спортивн

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

3378,5 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

- + + + + - 



ий 

комплекс 

«Олімп»)  

Стефаника» майно № 

70451363 від 

13.10.2016 

17. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 32 

(навчальн

ий 

корпус) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

1224,7 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

70686343 від 

18.10.2016  

- + + + + - 

18. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 79 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

1054,2 Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно САВ 

№218091 

- + + + + - 

19. Івано-

Франківсь

ка 

область, 

м. 

Коломия, 

вул. 

Лисенка,8 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

2108,4 Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно САВ 

№327560 

- + + + + - 



20. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Дорошенк

а, 22 А, 

(гуртожит

ок № 1) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

7111,7 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

108369218 від 

20.12.2017 

- - - + + - 

21. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Коноваль

ця, 141, 

гуртожито

к № 2  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

1875,5 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

96337036 від 

05.09.2017  

- - - + + - 

22. Івано-

Франківсь

к, вул. 

Шевченка

, 49а 

(гуртожит

ок № 4)  

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

5843,3 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

108363512 від 

20.12.2017 

- - - + + - 

23. Івано-

Франківсь

к, вул. 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

10297,

2 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

- - - + + - 



Сухомлин

ського, 2 

гуртожито

к № 5 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

речових справ 

на нерухоме 

майно № 

96496968 від 

06.09.2017 

24. Івано-

Франківсь

ка 

область, 

м. 

Яремче, с. 

Микуличи

н, вул. 

Грушевсь

кого, 99 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

4043,4 Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно САВ 

№327553 

- + + + + - 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

 

Найменування 

приміщення 

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього у тому числі 

 власних орендованих зданих в 

оренду 

1. Навчальні 

приміщення, 

усього у тому 

числі: 

32064,61 32064,61 - - 

 приміщення для 

занять студентів, 

курсантів, слухачів 

(лекційні, 

аудиторні 

приміщення, 

кабінети, 

лабораторії тощо) 

27901,76 27901,76 - - 

 комп’ютерні 

лабораторії 

1219,5 1219,5 - - 

 спортивні зали 2952,8 2952,8 - - 

2. Приміщення для 

науково-

педагогічних 

(педагогічних) 

6848,61 6848,61 - - 



працівників  

3. Службові 

приміщення 

26811,8 26811,8 - - 

4. Бібліотека у тому 

числі читальні зали 

4817 

1156,3 

4817 

1156,3 

- - 

5. Гуртожитки 25127,7 25127,7 - - 

6. Їдальні, буфети 2713,48 2713,48 - - 

7. Профілакторії, 

бази відпочинку 

4043,4 4043,4 - - 

8. Медичні пункти 27,9 27,9 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів які забезпечують виконання навчального 

плану за спеціальністю 052 «Політологія» 

 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устаткування, їх 

кількість 

Мультимедійний клас (ауд. 609),  

66 м
2
 

Вступ до спеціальності 

Теорія міжнародних відносин 

Історія політичної думки України 

Історія зарубіжних політичних вчень 

Політичне лідерство і політичні еліти 

Методика і техніка політологічних 

досліджень 

Порівняльна політологія 

 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV  

Рік введення в  експлуатацію  - 2014 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 708),  

100 м
2
 

Педагогіка 

Методика викладання соціально-

політичних дисциплін 

Філософія політики 

Соціальна психологія 

Державне управління і місцеве 

самоврядування 

ЗМІ в політичному житті суспільства 

Теорія політичних партій і партійних 

систем 

Проектор, екран, ПК, 3 телевізори; Pentium 

IV  

Рік введення в  експлуатацію  - 2015 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 618),  Політичне лідерство і політичні еліти 17 ПК; Pentium IV  



90 м
2
 Політичне прогнозування 

Етнополітологія 

Зовнішня політика України та 

зарубіжних країн 

Політична соціологія 

Електронна демократія 

Рік введення в  експлуатацію  - 2013 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 605),  

70 м
2
 

Політична регіонал істика 

Публічне адміністрування 

Історія та теорія демократії 

Глобальні і регіональні системи безпеки 

Менеджмент управління неурядовими 

організаціями 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 2015 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 705),  

70 м
2
 

Інститут глави держави 

Теорія і практика рекламної PR-

діяльності 

Менеджмент управління неурядовими 

організаціями 

Інститут парламентаризму 

Громадянське суспільство 

Проектор, Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 2015 р. 

Лінгафонний кабінет (ауд. 208), 

33 м
2
 

Іноземна мова 17 ПК; Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 2016 р. 

 

 

 



4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних  

лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю 052 «Політологія» 

 
№ 

з/п 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Найменування 

навчальної 

дисциплін 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у 

тому числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів 

доступу 

(так, ні) 

1 2 3 4   

1. Комп’ютерна 

лабораторія 

59,91 кв.м., 

320 ауд. 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт і 

тестування з 

навчальних 

дисциплін за 

навчальним планом 

Тип ПК: Pentium IV 

505 2660/512/80Gb 

(30 шт.) 

Операційні 

системи: Windows 

XP, Linux 

1С: 

Підприємство  

7.7., Microsoft  

Office Access,  

HTML, 

Microsoft  

Project, 

Microsoft  

Excel, 

“EduPRO” 

так 



2. Комп’ютерна 

лабораторія, 

67,56 кв.м., 

322 ауд. 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт і 

тестування з 

навчальних 

дисциплін за 

навчальним планом 

Тип ПК: Pentium IV 

505 2660/512/80Gb 

(30 шт.) 

Операційні 

системи: Windows 

XP, Linux 

1С: 

Підприємство  

7.7., Microsoft  

Office Access,  

HTML, 

Microsoft  

Project, 

Microsoft  

Excel, 

“EduPRO”.  

так 

3. Комп’ютерна 

лабораторія 

67,56 кв.м., 

307 ауд. 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт і 

тестування з 

навчальних 

дисциплін за 

навчальним планом 

Тип ПК: Pentium IV 

505 2660/512/80Gb 

(30 шт.) 

Операційні 

системи: Windows 

XP, Linux 

1С: 

Підприємство  

7.7., Microsoft  

Office Access,  

HTML, 

Microsoft  

Project, 

Microsoft  

Excel, 

“EduPRO” 

так 

4. Комп’ютерна 

лабораторія 

59,91 кв.м., 

309 ауд. 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт і 

тестування з 

навчальних 

дисциплін за 

навчальним планом 

Тип ПК: Pentium IV 

505 2660/512/80Gb 

(30 шт.) 

Операційні 

системи: 

Windows XP, 

Linux 

1С: 

Підприємство  

7.7., Microsoft  

Office Access,  

HTML, 

Microsoft  

Project, 

Microsoft  

так 



Excel, 

“EduPRO”.  

5. Комп’ютерна 

лабораторія 

59,91 кв.м., 

323 ауд. 

Проведення 

екзаменів, 

контрольних робіт 

і тестування з 

навчальних 

дисциплін за 

навчальним 

планом 

Тип ПК: Pentium IV 

505 2660/512/80Gb 

(30 шт.) 

Операційні 

системи: Windows 

XP, Linux 

1С: 

Підприємство  

7.7., Microsoft  

Office Access,  

HTML, 

Microsoft  

Project, 

Microsoft  

Excel, 

“EduPRO” 

так 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

 Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу) Кількість  Площа (кв. метрів)  

1. Гуртожитки для студентів 4 25127,7 

 

6,1 
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 

3.  Їдальні та буфети 15 2713,48 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 5 - 

5. Актові зали 4 1794,7 

6. Спортивні зали 6 2952,8 

7. Плавальні басейни 3 1266 

8. Інші спортивні споруди:  

стадіони  

спортивні майданчики  

корти  

тощо 

 

1 

 

 

1 

 

7648,42 

 

 

5361,23 

9. Студентський палац (клуб) 1 80 

10. Інші - - 

 

 

 

Ректор                                                                                                                                         І.Є. Цепенда 


