
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 - - - - 

 
 
Ректор                                                                                                      І.Є. Цепенда 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість 

Мультимедійний клас (ауд. 609),  
66 м2 

Історія давньосхідних цивілізацій; 
Філософія і методологія історії;  
Історіографія всесвітньої історії; 
Проблеми імперії у новітні часи; 
Актуальні проблеми формування 
української нації в ХІХ на початку 
ХХ ст.; 
Теоретична і прикладна музеєологія; 
Польський прометеїзм і Україна; 
Усна історія: теорія, методологія, 
практика. 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV 
Рік введення в  експлуатацію  - 

2014 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 708),  
100 м2 

Археологія; 
Основи антропології; 
Історія первісного суспільства; 
Історія античних цивілізацій: 
Педагогіка вищої школи;  
Економічна історія України; 
Актуальні проблеми сучасної 
медієвістики; 
Джерела до вивчення української 
історії в країнах ЦСЄ; 
Центрально-Східна Європа у 
світових війнах; 
Боротьба за національну державність 
і соборність України (1914 – 1923 

Проектор, екран, ПК, 3 телевізори; 
Pentium IV 

Рік введення в  експлуатацію  - 
2015 р. 



рр.); 
Українсько-російські політичні 
відносини в історіографічних 
концепціях кінця XVII – початку ХХІ 
ст. 

Мультимедійний клас (ауд. 618),  
90 м2 

Історіографія історії України; 
Методологія та організація наукових 
досліджень; 
Методика викладання історичних 
дисциплін у вищій школі; 
Національний архівний фонд 
України: процес формування та 
методика використання; 
Археологія; 
Археологія Галича і галицької землі. 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV; 
17 стендів. 

Рік введення в  експлуатацію  - 
2013 р. 

Мультимедійний клас (ауд. 605),  
70 м2 

Колоніальна політика Росії у XVIII 
ст.; 
«Українське питання» в роки Другої 
світової війни: сучасні 
історіографічні інтерпретації.; 
Соціально-економічні проблеми 
сучасного світу і виклики 
глобалізації для Центрально-Східної 
Європи; 
Рух Опору в Україні в роки Другої 
світової війни (1941 – 1944 рр.): 
джерела та історіографія; 
Археологічні дослідження 
Подністров’я. 

Проектор, екран, ПК; Pentium IV 
Рік введення в  експлуатацію  - 

2015 р. 



 
 
 
 
 

 
Ректор                                                                                                                                                                І.Є. Цепенда 

 
 



4.4 Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 
забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 

 
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) 

Лабораторія 309 Центру 
інформаційних 

технологій,  
60 м2 

Проведення 
екзаменів, 
контрольних робіт і 
тестування з 
навчальних дисциплін 
за навчальним планом 

16 ПК; Pentium IV 
Рік введення в  
експлуатацію  - 2012 
р. 

- так 

 
 

 
 
 
Ректор                                                                                                                                                                      І.Є. Цепенда 
 
 


