
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 

Найме-

нування 

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 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотарі- 

ального 

посвід-

чення 

про 

відповідніс

ть 

санітарним 

нормам 

про 

відповідніс

ть вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідніс

ть нормам 

з охорони 

праці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Івано-

Франківськ, 

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-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

57, корпус 2 

(аудиторний 

корпус) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

2405,7 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 109467288 

від 28.12.2017 

- - - + 

 

+ 

 

+ 



3. Івано-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

57, корпус 3 

(навчально-

лабораторний 

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-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

57, корпус 4 

(корпус актової 

зали і 

бібліотеки) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

4676 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 109468143 

від 28.12.2017 

- - - + 

 

+ 

 

+ 

5. Івано-

Франківськ, 

вул. С.Бандери, 

1 (навчальний 

корпус 

педагогічного 

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-

Франківськ, 

вул. Галицька, 

201Б 

(навчальний 

корпус 

інституту 

природничих 

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- ДВНЗ 12614,1 Витяг з - - - + + - 



Франківськ, 

вул. Галицька, 

201Д 

(навчальний 

корпус 

інституту 

туризму і 

менеджменту) 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 80602034 від 

17.02.2017 

 

8. Івано-

Франківськ, 

вул. Чорновола, 

1 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

891,4 Свідоцтво на 

право власності 

на нерухоме 

майно 

САВ №218093 

- + + + + 

 

- 

9. Івано-

Франківськ, 

вул. Мазепи, 10 

(навчальний 

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-

Франківськ, 

вул. Сахарова, 

34а (інститут 

мистецтв) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

3663,1 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 80010993 від 

09.02.2017 

- - - + + 

 

- 

11 Івано-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

5251 Витяг з 

Державного 

реєстру 

- - - + + 

 

- 



44а (навчальний 

корпус 

юридичного 

інституту) 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 79156938 від 

30.01.2017 

12 Івано-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

82 (навчальний 

корпус 

економічного 

факультету) 

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-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

14 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

893,4 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 70429839 від 

13.10.2016 

- + + + + 

 

- 

14 Івано-

Франківськ, 

вул. Чорновола, 

88 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

170,3 Свідоцтво на 

право власності 

на нерухоме 

майно 

САВ №218092 

- + + + + 

 

 

- 

15 Івано-

Франківськ,  

вул. Мазепи, 

144а ( Стадіон 

«Наука») 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

487,6 Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

- - - + + 

 

- 



Стефаника» № 80490249 від 

16.02.2017 

16 Івано-

Франківськ, 

вул. Сахарова, 

38 (спортивний 

комплекс 

«Олімп») 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

3378,5 Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 70451363 від 

13.10.2016 

- + + + + 

 

- 

 

17 Івано-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

32 (навчальний 

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-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

79 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

1054,2 Свідоцтво на 

право власності 

на нерухоме 

майно 

САВ №218091 

- + + + + 

 

- 

19 Івано-

Франківська 

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- ДВНЗ 7111,7 Витяг з - - - + + - 



Франківськ, 

вул. 

Дорошенка, 22 

А, (гуртожиток 

№ 1) 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 108369218 

від 20.12.2017 

 

21 Івано-

Франківськ, 

вул. 

Коновальця, 

141, гуртожиток 

№ 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-

Франківськ, 

вул. Шевченка, 

49а (гуртожиток 

№ 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-

Франківськ, 

вул. 

Сухомлинськог

о, 2 гуртожиток 

№ 5 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

10297,2         Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових справ 

на нерухоме 

майно 

№ 96496968 від 

06.09.2017 

- - - + + 

 

- 

24 Івано-

Франківська 

область, 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

4043,4 Свідоцтво на 

право власності 

на нерухоме 

- + + + + - 



 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                                                                                                С.В. Шарин 
 

 

м. Яремче, 

с. Микуличин, 

вул. 

Грушевського, 

99 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

майно 

САВ №327553 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 
 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

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) 

працівників 

6848,61 6848,61 - - 

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 - - 

9. Інші - - - - 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи      С.В. Шарин 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
 
 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість 

Мультимедійний клас (ауд. 105), 52 м2 1. Країнознавство; 
2. Основи наукових досліджень; 
3. Історія міжнародних відносин; 
4. Сучасні тенденції світової політики;  
 

Мультимедійний екран Vinga Model 
L43FHD22B,  

Рік введення в експлуатацію - 2017 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 205), 50 м2 1. Дипломатична і консульська служба; 
2. ЄС в міжнародних відносинах 
3. Теорія міжнародних відносин 
4. Актуальні проблеми зовнішньої політики 

країн пострадянського простору 

Проектор, ноутбук – Lenovo Idea Pad 
S110 

Рік введення в експлуатацію - 2013 р. 

 

 
 
 
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 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 

 
 

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа 

 
Найменуванн я 
навчальної 
дисципліни 

 
Модель і 

марка 
персональни

х 
комп’ютерів, 
їх кількість 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Доступ до 
Інтернету 

, 
наявність 
каналів 
доступу 
(так/ні) 

Фонолабораторія 
, 29,4 м² 

1. Сучасні 
інформаційні 
технології 
2. Іноземна 
мова 
(англійська) 
3. Іноземна 
мова 
спеціальності 
4. Ділова 
англійська 
мова 
5. Теорія і 
практика 
перекладу 
6. Практикум 
перекладу 
7. Друга 
іноземна мова 
(німецька, 
іспанська, 
французька) 

Монітор 19 Samsung 
S19A 100N Glossy 
Black (15шт.); 
Системний блок Intel- 
G630/2Gb/250Gb/DV
DR W (15шт.) 

1.”Диалог 
Nibelung” 
2.ABBYY 
FineReader 11 
3.Adobe AIR 
4.Adobe Flash 
Player 23 ActiveX 
5.Adobe Reader 
9.5.0 - Ukrainian 
6.AIMP2 
ExtremePack 
7.ESET Smart 
Security 
8.Far Manager 3 
9.GOM Player 
10.Google Chrome 
8.Java 7 Update 21 
9.K-Lite Codec 
Pack 9.6.0 Full 
10.LibreOffice 3.5 
11.McAfee 
Security Scan Plus 
12.Microsoft 
Office Enterprise 
2007 
13. Microsoft 
Visual C++2008 
Redistributable – 
x86 9.0.3 
14. Mozilla Firefox 
23.0.1(x86 uk) 
15. Mozilla 
Maintenance 
Service 
16.Nero 8 
17.Opera 12.17 
18.Realtek 
Ethernet 
Controller Driver 
19.Skype Toolbars 
20. Skype™ 5.0 
21.The KMPlayer 

так 



   (remove only) 
22.Total 
Commander 7.50a 
PowerPack 
23.VLC media 
player2.0.8 
24.Winamp 
25.Драйвер HD- 
графики Intel® 
26.Компоненты 
Intel® 
Management 
Engine 
27.Подключаемы 
й модуль Winamp 
Detector 

 

Лабораторія 
309 Центру 
інформацій

них 
технологій, 

60 м2 

Проведення 
екзаменів, 
контрольних 
робіт і 
тестуванняз 
навчальних 
дисциплін за 
навчальним 
планом 

16 ПК; Pentium IV 

Рік введення в 
експлуатацію - 2012 
р. 

- т
а
к 

 
 

Проректор 
з науково-педагогічної роботи С.В.Шарин 



5. Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

 

 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 

(показника, нормативу) Кількість 
Площа (кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 4 25127,7 

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

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 - - 

 

 

 
Проректор з науково-педагогічної роботи      С.В. Шарин 
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