
Додаток 4 
до Ліцензійних умов 

 
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 

 
 

 

 

 

 

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 
відповідність 
санітарним 
нормам 

про 
відповідність 
вимогам 
правил 
пожежної 
безпеки 

про 
відповідність 
нормам з 
охорони 
праці 
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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: 

    

 приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

    

 комп’ютерні лабораторії     
 спортивні зали     

2. Приміщення для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників 

    

3. Службові приміщення     
4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 
    

5. Гуртожитки     
6. Їдальні, буфети      
7. Профілакторії, бази відпочинку     
8. Медичні пункти     
9. Інші     

 
 
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування 
навчальної дисципліни 

Найменування 
обладнання, 

устатковання, їх 
кількість 

 
 
4. Обладнання, устатковання та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 
спеціальністю _____________________________________ 

 

Найменування 
комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Найменування 
навчальної 
дисципліни  

Модель і марка 
персональних 
комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Доступ до 
Інтернету, наявність 
каналів доступу 

(так/ні) 
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5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  
(показника, нормативу) Кількість 

Площа 
(кв. 

метрів) 
1. Гуртожитки для студентів   
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку   
3. Їдальні та буфети   
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах    
5. Актові зали   
6. Спортивні зали   
7. Плавальні басейни   
8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 
спортивні майданчики 
корти 
тощо 

  

  9. Студентський палац (клуб)   
10. Інші   

 


