
Відповідно Додатку 4 

 ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі за спеціальністю 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності»  ОР –бакалавр 
№ 

з/п 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

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 

нотаріального 

посвідчення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

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 

«Прикарпатський 

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 

«Прикарпатський 

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 

«Прикарпатський 

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 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

4676 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

- - - + + + 



актової зали і 

бібліотеки) 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

справ на нерухоме 

майно № 

109468143 від 

28.12.2017 

5. Івано-Франківськ, 

вул. С.Бандери, 1 

(навчальний корпус 

педагогічного 

інституту) 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

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 

факультету 

природничих 

наук) 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

4968,8 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

справ на нерухоме 

майно № 80447701 

від 15.02.2017 

- - - + + - 

7. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 201Д 

(навчальний корпус 

інституту туризму і 

менеджменту) 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

12614,1 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

справ на нерухоме 

майно № 80602034 

від 17.02.2017 

— — — + + — 

8. Івано—Франківськ, 

вул. Чорновола, 1 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

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 

«Прикарпатський 

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 

«Прикарпатський 

національний 

3663,1 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

- - - + + - 



університет імені 

Василя 

Стефаника» 

справ на нерухоме 

майно № 80010993 

від 09.02.2017 

11 Івано—Франківськ, 

вул. Шевченка, 44а 

(навчальний 

корпус 

юридичного 

інституту) 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

5251 Витяг з 

Державного 

реєстру 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» 

1155,1 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, 144 ( 

Стадіон «Наука») 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь 

кий 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

487,6 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

справ на нерухоме 

майно № 80490249 

від 

16.02.2017 

- - - + + - 

16 Івано- Франківськ, 

вул. Сахарова, 38 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь 

3378,5 Інформаційна 

довідка з 

- + + + + - 



(спортивний 

комплекс «Олімп») 

кий 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

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- 

Франківськ, 

вул. 

Дорошенка, 22 А, 

(гуртожиток № 1) 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь 

кий 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

7111,7 Витяг з 

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, м. Яремче, 

м. Яремче, с. 

Микуличин, вул. 

Грушевського, 

99 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь 

кий 

національний 

університет 

університет імені 

Василя 

Стефаника» 

4043,4 Свідоцтво на право 

власності на 

нерухоме майно 

майно САВ 

№327553 

- + + + + - 

25 Івано- 

Франківськ, 

вул. 

С. Бандери, 1 

Івано- 

Франківський 

державний центр 

науково- 

технічної та 

економічної 

інформації 

560,72 Договір оренди 

державного майна 

№15/10 від 

12.05.2010 

3 

12.05.2010 

року 

по 

12.02.2019 

рік 

- - + + - 

26 Івано- 

Франківськ, 

вул. 

С. Бандери, 1 

Державне 

підприємство 

«Центр науково- 

технічної 

інформації та 

сприяння 

інноваційном у 

розвитку 

України» 

173 Договір оренди 

державного майна 

№27/15 

3 

16.12.2015 

року 

по 

16.11.2018 

рік 

/ 

- - + + - 

 



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: 

32798,33 32064,61 733,72 - 

 приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії 

тощо) 

28635,48 27901,76 733,72 - 

 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 V 27,9 27,9 - - 

9. Інші - - - - 

 

  



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів які забезпечують 

виконання начального плану за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності»  ОР –бакалавр 
Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Навчальна лабораторія 

«Технологія екскурсійної та 

анімаційної діяльності» 29,5 м
2
 

Безпека життєдіяльності 13 стендів 
Організація екскурсійної 

діяльності 

Організація анімаційної 

діяльності 

Організація івентивних  

заходів 

Міжкультурна комунікація у 

соціокультурній діяльності 

Навчальна лабораторія «Історії 

туризму та дозвілля Галичини» 

Вступ до фаху 250 експонатів  

(ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.); 

Фізико-географічна і 

туристична карти України; 

30 стендів та графічних 

об’єктів 

Історія світових цивілізацій 

Історія соціокультурної 

діяльності 

Організація дозвілля  для 

неповносправних  

Дозвіллєзнавство / 

Спеціалізований кабінет 

«Історико-культурна спадщина 

Карпатського регіону України» 

Музеєзнавство і 

пам'яткознавство 

20 експонатів  

(ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.); 

Охорона і використання іст-

культ. спадщини 

Спеціалізований кабінет 

лінгвокраїнознавства, 

88,9 м
2
 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

1. Мультимедійний проектор – 

1 шт. 

2. Телевізор «Samsung» – 1 шт. Перша іноземна мова 

Друга іноземна мова 

Іноземна мова (1)за 

професійним спрямуванням  

Іноземна мова (2)за 

професійним спрямуванням  

Кабінет курортної справи, 

113,4 м
2
 

Етика соціокультурної 

діяльності 

1. Мультимедійний проектор – 

1 шт. 

2. Інтерактивна дошка – 1 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Інформаційні стенди – 10 

шт. 

Основи менеджменту 

Культурно-рекреаційні 

комплекси світу  

Економіка підприємства 

Логістичний менеджмент 

Управління персоналом 

Корпоративне управління  

Конкуренція в сервісній 

діяльності 

Комп’ютерна лабораторія, 85 

м
2 

Комп’ютерна лабораторія, 98 

м
2
 

Інформаційні системи та 

технології 

1. Комп’ютер Pentium-IV – 25 

шт.  

2. Комп’ютер Pentium-IV – 17 

шт. 

3. Принтер (в асортименті) – 2 

шт. 

Облік і аудит 

 



Рекламно-інформаційна 

лабораторія, 12,5 м
2
 

Реклама та PR-технології 1. Комп’ютер Pentium-IV – 1 

шт. 

2. Принтер кольоровий – 1 шт. 

3. Плоттер HP DesignJet T120 

Wi-Fi – 1 шт. 

4. Брошуратор – 1 шт. 

5. Ламінатор – 1 шт. 

Бізнес-плануванння 

Спеціалізований кабінет 

«Управління регіональними 

особливостями 

соціокультурної діяльності» 

Навчальна лабораторія 

Історія України 1 банер 

13 стендів (великих) 

30 стендів (малих) 
Філософія 

Краєзнавство 

Країнознавство 

Державне управління 

соціокультурною сферою 

Історія української культури 

Менеджмент в 

соціокультурній діяльності 

Кабінет вивчення 

спеціалізованих дисциплін 

(ауд. 315)  
Навчальна лабораторія 

 Активних видів дозвілля 

Активні види дозвілля 1. Комп’ютер Pentium-IV – 1  
шт. 

2. Мультимедійний проектор – 

1 шт. 

3. Телевізор – 1 шт. 

Комунікативний етикет 

Психологія бізнесу  

Маркетинг в соціокультурній 

діяльності 

Організація виставкової 

діяльності 

Навчально-виробнича 

лабораторія (ауд.305) 

 

«Культурно-мистецький 

центр» 

 1. Музичний інструмент – 

фортепіано. 

2. Мікрофон – 1шт. 

 

 

 

 

 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 

спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»  ОР –бакалавр. 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Модель і 

марка 

персональних 

комп’ютерів, 

їх кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у т.ч. 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів доступу 

(так/ні) 

Комп’ютерна 

лабораторія (каб. 

326), 85 м
2
 

Дисципліни за 

навчальним 

планом;  

Дипломна 

робота 

Pentium IV, 25 
Linux (з повним 

пакетом 

програм) 

Так 

Комп’ютерна 

лабораторія (каб. 

327), 98 м
2
 

Дисципліни за 

навчальним 

планом; 

Дипломна 

Pentium IV, 17 Linux (з повним 

пакетом 

програм) 

Так 



робота 

 

 

 

 

Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

№ Найменування об’єктів соціальної інфраструктури Кількість Площа (кв. 

м) 

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, що припадає на одне посадкове місце в 

їдальнях і буфетах (осіб) 

5 - 

5. Актові зали 4 1794,7 

6. Спортивні зали 6 2952,8 

7. Плавальні басейни 3 1266 

8. Інші спортивні споруди: 2 13009,65 

- стадіони 1 7648,42 

- спортивні майданчики .  

- корти - _ 

- тощо 1 5361,23 

9. Студентський палац (клуб) 1 80 

10. Інше - - 

 

 

 
 


