
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 

 



4.3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

№ 

п/п 

Найменування 

лабораторій, 

спеціалізованих 

кабінетів, їх 

площа 

Найменування 

дисциплін 

Перелік обладнання, устаткування, 

кількість 

1 2 3 4 
1 Лабораторія 

демонстраційного 

фізичного 

експерименту, 

48 м
2
 

Методика 

факультативних 

занять з фізики 

Історія та 

перспективи 

розвитку фізичної 

науки 

Методика 

викладання фізики 

та астрономії у 

навчальних 

закладах 

Практикум з 

розвязування задач з 

фізики 

Теорія та методика 

навчального 

фізичного 

експерименту 

Фізика 

невпорядкованих 

систем 

 

Установка для вивчення p-n переходу КФ-

05-1шт. 

Установка для вивчення темпера-турної 

залежності електропровідності металів і 

напів-провідників-2шт. 

Установка для вивчення ефекта Холла в 

напів-провідниках-2шт.  

Установка для вивчення зовнішнього 

фотоефекту-2шт. 

Випромінювання абсолютно чорного тіла-

1шт. 

Установка для вивчення сцинтиляційного 

лічильника-1шт. 

Установка для демонстрації досліду Франка 

і Герца-1шт. 

Установка для демонстрації ефекту Холла-

1шт. 

Установка для демонстрації ефекту 

Пельтьє-2шт. 

Установка для вивчення фотодіода і 

світлодіода-1шт. 

Установка для демонстрації зовнішнього 

фотоефекту з ртутною лампою-1шт. 

Установка для вивчення роботи газового 

лазера-1шт. 

Вимірювач демонстраційний аналоговий-

1шт. 

Демонстраційний мультиметр з цифровим 

відліком-1шт. 

Лабораторний стенд «Дослідження 

діелектричної міцності твердих 

діелектриків»-1шт. 

Лабораторний стенд «Дослідження 

питомих електричних опорів твердих  

діелектриків»-1шт. 

Лабораторний стенд «Дослідження 

діелектричної проникності і діелектричних 

втрат»-1шт. 

Пристрій «Гіроскопічний велосипед»-2шт. 

Установка для демонстрації прецесії 

гіроскопа і демонстрації гіроскопічних сил- 

2шт. 

Установка для вивчення динаміки 

обертального руху-2шт. 

Установка «Маятник Максвела»-2шт. 

Установка для демонстрації руху тіл на 

гірці складного профілю-1шт. 

Установка «Стілець Жуковського»-2шт. 



Установка «Співударяння кульок»-2шт. 

Машина Атвуда-1шт. 

Прилад для запуску гіроскопів-1шт. 

Гіроскоп двохстепеневий-1шт. 

Установка «Центр Удару»-1шт. 

Гіроскоп з трьома ступенями свободи-1шт. 

Прилад для демонстрації каріолісової сили 

інерції-1шт. 

Маятник з пружинами-1шт. 

Модель «Момент кількості руху твердого 

тіла»-1шт. 

Прилад «Фізичний маятник»-1шт. 

Модель «Маятник подвійний»-1шт. 

Прилад «Скочування тіл з різними 

моментами інерції»-1шт. 

Модель для демонстрації закону 

збереження вістового кінетичного моменту-

1шт. 

Гіроскоп Фуко-1шт. 

Модель «Китайський вовчок»-1шт. 

2 Лабораторія 

методики фізики, 

65м
2
 

Методика 

факультативних 

занять з фізики 

Історія та 

перспективи 

розвитку фізичної 

науки 

Методика 

викладання фізики 

та астрономії у 

навчальних 

закладах 

Практикум з 

розвязування задач з 

фізики 

Теорія та методика 

навчального 

фізичного 

експерименту 

Фізика 

невпорядкованих 

систем 

 

Терези чутливі з пристроями-1шт. 

Секундомір електронний-1шт. 

Насос вакуумний-1шт. 

Універсальний вимірювальний прилад, 

демонстр., аналог-1шт. 

Демонстрац. дошка магн. для експерим. -

1шт.  

Н-р для експерим. з механіки-1шт. 

Динамометри демонстраційні к-т-1шт. 

Маятники (резонанс) -1н-р 

Установка для вивчення руху тіла--13шт. 

Набір для експериментів з термодинам. -

1шт. 

Набір для експериментів з електрики-1шт. 

Вольтметр з гальванометром демонстр. -

1шт. 

Прилад для демонстр. магн. полів струму-

1шт. 

Перетворювач високовольтний-1шт. 

Реохорд-1шт. 

Підсилювач низької частоти-1шт. 

Осцилограф лаборат. -1шт. 

Набір для експериментів з оптики-1шт. 

Індикатор іонізуюих частинок-1шт. 

К-т приладів для демонстр. дослідів з 

фотоефекту-1шт. 

Прилад для запалюв. спектральних трубок-

1шт. 

Оптична лава-12шт. 

Модель турбіни-1шт. 

ПК вчителя Р ІV, 2014р.в.-1шт. 

ПК учня Celeron D 310, 2014р.в.-1шт. 

Комплект мережевого обладнання-1шт. 

Мультимедійна дошка-1шт. 

Мультимедійний проектор BenQ MP610-

1шт. 

Метр демонстраційний-1шт. 



Водонагрівач-1шт. 

Випрямляч універсальний-1шт. 

Метроном-1шт. 

Тарілки вакуумні к-т-1шт. 

Штатив універс. збірний-3шт. 

Стробоскоп з цифровим індикатором-1шт. 

Свинцеві циліндри зі стругом к-т-1шт. 

Трубка Ньютона-1шт. 

Аерометр-1шт. 

Барометр-анероїд-1шт. 

Н-р блоків-1шт. 

Манометр відкритий-1шт. 

Тіла рівної маси-1шт. 

Пістолет балістичний-1шт. 

Прилад для демонстр. взаємод. тіл і ударів 

куль-1шт. 

Важіль демонстраційний-1шт. 

Куля для зважування повітря-1шт. 

Куля Паскаля-1шт. 

Генератор звуковий шкільний-1шт. 

Камертони на резонансних ящиках-2шт. 

Мікрофон елекродинамічний -1шт. 

Набір з 3-х кульок для демонстр. 

резонансу-1шт. 

Телурій-1шт. 

Терези збірні (к-т) -5шт. 

Н-р важків еталонної маси-7шт. 

Мірна стрічка-4шт. 

Штангенциркуль-5шт. 

Н-р спіральних пружин-4шт. 

Н-р динамометрів лабор. -4шт. 

Утримувач для динамометра-5шт. 

Секундомір цифровий-5шт. 

Н-р брусків з гачками-5шт. 

Колба Ерленмейєра-4шт. 

Силіконові з'єднувальні трубки-1шт. 

Набір гумових корків різного діаметра-1шт.  

Утримувач для скляних трубок-4шт. 

Трибометр лабор. -5шт. 

Металеві тіла (н-р) -5шт. 

Н-р кульок-5шт. 

Важіль -6шт. 

Жолоб-4шт. 

Вогниво повітряне-1шт. 

Прилад для вивчення газових законів-1шт. 

Прилад для поверхн. натягу рідини-1шт. 

Теплоприймач-1шт. 

Куля з кільцем-1шт. 

Термометр кімнатний-1шт. 

Прилад для демонстрування теплопров. тіл-

1шт. 

Калориметр збірний-5шт. 

Н-р термометрів лабор. рідинних-5шт. 

Прилад для вивч. ізопроцесів-5шт. 

Гума для визнач. модудя пружності-1шт. 

Магніти керамічні-1шт. 

Електроскоп-1шт. 



Електрометр-1шт. 

Машина електрофорна-1шт. 

Н-р для визнач. законів електролізу-1шт. 

Паличка ебонітова-1шт. 

Стрілка магнітна на підставці-3шт. 

Н-р реостатів повзунковий-1шт. 

Електромагніт розбірний-1шт. 

Котушка дросельна-2шт. 

Конденсатор змінної ємності-1шт. 

Магніти дугоподібні-5шт. 

Набір напівпровідникових приладів-1шт. 

Прилад для демонстрування залежності 

опору від температури-1шт. 

Прилад для демонстрування правила 

Ленца-1шт. 

Сітка з електростатики-1шт. 

Трансформатор універсальний-1шт. 

Комутаційна панель вивчення постійного 

струму-5шт. 

Перемикач на 2 напрями-5шт. 

Двопозиційний вимикач-5шт. 

Н-р резисторів-5шт. 

Н-р реостатів -5шт. 

Утримувач для батарейки-5шт. 

Ламповий патрон-5шт. 

Потенціометр-1шт. 

Н-р електричних конденсаторів-5шт. 

Н-р напівпровідн. елементів-5шт. 

Джерело живлення-5шт. 

Багатофункц вимір прилад -5шт. 

Амперметр аналоговий-5шт. 

Вольтметр аналоговий-5шт. 

Електромагніт збірний-5шт. 

Гальванометр збірний-5шт. 

Н-р дротів з різних матеріалів-4шт. 

Пружинні затискачі-5шт. 

Котушки-мотки-4шт. 

Компас-3шт. 

Електродвигун збірний-5шт. 

Магніт стержневий-7шт. 

Магніти дугоподібні-1шт. 

Міліамперметр-4шт. 

Амперметр змінного струму-1шт. 

Вольтметр змінного струму-1шт. 

Освітлювач ультрафіолетовий-1шт. 

Радіометр-1шт. 

Спектроскоп двотрубний-1шт. 

Мікроскоп біологічний-1шт. 

Екран білий-5шт. 

К-т лінз для викор в оптичній лаві-5шт. 

Н-р дзеркал і обмеж діафрагма-5шт. 

Побутовий дозиметр-5шт. 

Модель двигуна внутр згорання-1шт. 

Модель ока-1шт. 

Модель ракети-1шт. 

Модель гідравлічного пресу-1шт. 

Модель доменної структури 



феромагнетику-1шт. 

3 Велика фізична 

аудиторія, 

107,45 м
2
 

Педагогіка вищої 

школи 

Психологія вищої 

школи 

Практикум 

іноземної мови за 

професійним 

спрямуванням 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Інші дисципліни. 

Асистентсько-

педагогічна 

практика 

ПК Corel 2 Duo 1.6, 2013р.в. – 1 шт., 

Проекційний апарат Toshiba – 1 шт., 

Система озвучення Proel - 1 шт. 

Екран Sopar – 1 шт. 

Графічний планшет Genius 712–1 шт. 

4 Лабораторія 

рентгено-

структурного 

аналізу, 41 м
2
. 

Сучасні методи 

дослідження 

структури 

матеріалів 

Актуальні проблеми 

фізики 

конденсованого 

стану 

Рентгенівський апарат ДРОН-2 – 1 шт. 

Рентгенівський апарат ДРОН-3 – 1 шт. 

Комп’ютерне обладнання PC Tehnic-Pro, 

2014р.в. – 1 шт. 

5 Мала фізична 

аудиторія, 85 м
2
 

Педагогіка вищої 

школи 

Психологія вищої 

школи 

Практикум 

іноземної мови за 

професійним 

спрямуванням 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Інші дисципліни. 

ПК, 2014р.в. – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Екран Soper – 1 шт. 

Графічний планшет Genius 712 - 1шт. 
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4.4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій, які забезпечують виконання начального плану  

 

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) 

Комп’ютерни

й клас,  

 ауд 35, 

27 м
2
 

Компютерні 

технології у 

фізиці 

ПК Celeron 2660/256/80 

2014р.в. (клавіат., 

мишка, монітор LG 

T750 BH) – 5 шт 

ПК Celeron 3.06 HDD 

80/RAM 256 2014р.в. 

(монітор Samsung Sync 

Master 793 df, 

клавіатура, мишка) – 14 

шт. 

ПК Celeron 3.06 HDD 

120/RAM 512 2014р.в. 

(монітор Xerox, 

клавіатура, мишка) – 1 

шт. 

Windows XP 

Professional SP2, 

CorelDRAW Graphics 

Suite X3, Electronics 

Workbench 5,12, 

Mathcad 2000 

Professional, Microsoft 

Office 2003, Pragma 5, 

Opera 9.0, QBasic_rus, 

DjVu, Google Earth, 

Origin 6,1, Stamina, 

MatLab 7.0.1, Adobe 

Reader 7.0, ESET 

NOD32 Antivirus 4 

так 
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4.4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану  

 

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) 

Комп’ютерни

й клас,  

 ауд 35, 

27 м
2
 

Компютерні 

технології у 

фізиці 

ПК Celeron 2660/256/80 

2014р.в. (клавіат., 

мишка, монітор LG 

T750 BH) – 5 шт 

ПК Celeron 3.06 HDD 

80/RAM 256 2014р.в. 

(монітор Samsung Sync 

Master 793 df, 

клавіатура, мишка) – 14 

шт. 

ПК Celeron 3.06 HDD 

120/RAM 512 2014р.в. 

(монітор Xerox, 

клавіатура, мишка) – 1 

шт. 

Windows XP 

Professional SP2, 

CorelDRAW Graphics 

Suite X3, Electronics 

Workbench 5,12, 

Mathcad 2000 

Professional, Microsoft 

Office 2003, Pragma 5, 

Opera 9.0, QBasic_rus, 

DjVu, Google Earth, 

Origin 6,1, Stamina, 

MatLab 7.0.1, Adobe 

Reader 7.0, ESET 

NOD32 Antivirus 4 

так 
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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 - - 
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