
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, 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 

Найменування 

дисциплін 

Перелік обладнання, устаткування, 

кількість 

1 2 3 4 

1. 1 

1. 

Велика філологічна 

аудиторія 

(а.4406), 81,2 м² 

Історія української 

літератури 

Проектор VIEWSONIC P JD5151 (1 шт.) 

Веб-камера Logitech C270 HD 1 шт. 

Екран настінний стаціонарний 209×360 

см (1 шт.) 

1.  

2. 

Методологічна 

лабораторія з історії 

літератури, теорії 

літератури 

компаративістики 

(а.4404), 33,2 м² 

Теорія літератури 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.) 

2.  

3. 

Кабінет 

слов’янських мов 

(а.4421), 68,0 м² 

Вступ до слов’янської 

філології 

 

 

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.) 

3.  

4. 

Кабінет методики 

літератури імені 

доцента Юрія 

Султанова 

(а. 4418) 

32,6 м² 

Методика викладання 

української мови; 

Методика викладання 

української 

літератури 

Тематичні стенди: 

«Життя і діяльність Юрія Ібрагімовича 

Султанова» (3 шт.); 

«Кафедра світової літератури» (2 шт.) 

Комплект науково-методичної літератури 

з теорії і практики викладання зарубіжної 

літератури в загальноосвітній школі 

 

5. Лекційна аудиторія 

імені Францішека 

Карпінського 

(а. 4416), 68,5 м² 

Фольклор як художня 

система; 

Українська 

фольклористика в 

іменах 

 

Мультимедійний проектор EPSON EB-X9 

(1 шт.) 

Екран настінний ручний ELITE 

SCREENS (1 шт.) 

Ноутбук TOSHIBA Satelite L650-1C3 

15.6Led (1 шт.) 

Тематичні стенди: 

«Життя і творчість Ф. Карпінського» 

Портретний ряд «Польські письменники і 

Галичина» 

6. Читальний зал 

слов'янської 

філології 

(а. 4417), 29,6 м² 

Зарубіжна література; 

Польська мова; 

Російська мова; 

Англійська мова; 

Німецька мова; 

Французька мова 

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) 

7. Кабінет української 

мови 

(а. 3311), 66,5 м² 

Сучасна українська 

мова; 

Історія української 

літературної мови; 

Теоретичні проблеми 

дериватології; 

Місцеві діалекти і 

літературна мова: 

методичні засади 

вивчення в школі 

Тематичні стенди: Всеукраїнська наукова 

конференція «Коваликівські читання» 

(пролонгований науковий проект) 

«Видатні діячі культури про українську 

мову». 

Карта «Говори української мови» 

8. Шевченківська 

світлиця 

(а. 3314), 66,3 м² 

Дитяча література; 

Псиологія художньої 

творчості; 

Західноукраїнська 

проза 30-х рр. ХХ 

століття; 

Історія 

літературознавчих 

вчень 

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 Івано-

Франківщини – лауреати Шевченківської 

премії України» (28 складників) 

Тематичний ілюстративний ряд 

«Шевченко-художник» (9 складників) 

9. Стефаниківська 

аудиторія 

(а. 3322), 67,9 м² 

Історія української  

літератури; 

Актуальні проблеми 

новітньої літератури; 

Українська 

літературна критика 

доби Незалежності 

(після 1991 року) ; 

Українська 

літературна 

мемуаристика ХІХ – 

ХХ століть 

Мультимедійний проектор EPSON EB-X9 

(1 шт.) 

Екран настінний ручний ELITE 

SCREENS (1 шт.) 

Ноутбук TOSHIBA Satelite L650-1C3 

15.6Led (1 шт.) 

Тематичні стенди «Життя і творчість 

Василя Стефаника» (9 шт.) 

10 Читальний зал 

«Бібліотека 

професора 

В.Т. Полєка» 

(а. 3318), 34,2 м² 

Актуальні проблеми 

стефаникознавства; 

Актуальні проблеми 

шевченкознавства; 

Актуальні проблеми 

франкознавства; 

Сторінки 

психобіографії Івана 

Франка 

Наукова, художня та культурологічна 

література з української мови, 

української літератури. 

 

 

 

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 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменуван-

ня пакетів 

прикладних 

програм 

(у тому числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність каналів 

доступу (так/ні) 

Мультимедійно-

лінгафонний 

комп’ютерний клас 

факультету 

іноземних мов, 

208, 

65 кв.м 

Іноземна мова 

ПК 3 

Pentium IV 

17 шт. 

Експлуатується з 

2014 року 

3 так 

Центр 

інформаційних 

технологій 

206 кв.м 

Сучасні освітні 

технології 

Іноземна мова 

Тестування з усіх 

навчальних 

дисциплін 

Pentium IV 

30 ПК 3 

Експлуатується 

з 2014 року 

11 
 

так 

 

 

 

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 

 

 


