
 
 

ВІДОМОСТІ  
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в 

освітньому процесі 
 

Документ про право 
користування (договір оренди) 

 
Адреса 

приміщення 
(навчальний 
корпус, 

гуртожиток, 
бібліотека,  
спортивний 
зал тощо) 

 
 

Найменування 
власника майна 

Площа, 
кв. 

метрів 

Найменування та 
реквізити документа 
про право власності 
або оперативного 
управління, або 
користування 

строк дії 
договору 
оренди 

(позички, 
користу-
вання) (з 

_____  
по 

_____) 

наявність 
державної 
реєстрації 

наявність 
нотаріаль-

ного 
посвід-
чення 

м. Львів, вул. 
О.Нижанківсь-
кого, 2 

Управління  
майном спільної  

власності         
Львівської 

обласної ради 

2981,1 Свідоцтво про право 
власності на 

нерухоме майно 
видане Львівською 
обласною радою  

Серія САВ №059119, 
зареєстровано в 

електронному Реєстрі 
прав власності на 
нерухоме майно 

25.05.2006р.; 
Витяг про реєстрацію 
права власності на 
нерухоме майно 
видане Обласним 
комунальним 

підприємством ЛОР 
“Бюро технічної 
інвентаризації та 

експертної оцінки”, 
номер витягу 

14689202, 
25.05.2007р., Серія 
ССБ №588402; 

Довідка Управління 
майном спільної 
власності ЛОР 
№1995, від 

12.12.2016р. 

   

 



 
 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями 

Площа приміщень (кв. метрів) 

у тому числі 

Найменування приміщення 

усього 

власних орендованих 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 

 

 

1811 

 

 

1811 

 

 

- 

 

 

- 

2. Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 

107,6 107,6 - - 

3. Службові приміщення 228,1 228,1 - - 

4. Бібліотека 
у тому числі читальні зали 

133,3 133,3 - - 

5. Гуртожитки - - - - 

6. Їдальні, буфети 202 202 - 202 

7. Медичні пункти 19,3 19,3 - - 

8. Інші - - - - 

 

 

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування навчальної 
дисципліни 

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість 

Кабінет “Історії України”, 
32,3 м2 

Історія України; 

Всесвітня історія 

Парти (13 шт.), стільці (27 
шт.), стіл вчительський (1 
шт.), шафи (2 шт.), комод (1 
шт.), дошка (1 шт.), 
мультимедійний проектор (1 
шт.), навчальні карти (3 шт.), 
тематичні стенди 

Кабінет “Української мови та 
літератури”, 31,1 м2 

Кабінет української мови та 
літератури 

Парти (12 шт.), стільці (25 
шт.), стіл вчительський (1 
шт.), дошка (1 шт.), таблиці, 
тематичні стенди 



 
 
Кабінет “Іноземних мов”, 
22,5 м2 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 

Парти (7 шт.), крісла (15 шт.), 
дошка (1 шт.), шафа (1 шт.), 
тумба велика (1 шт.), вішак (1 
шт.), стенди (Англія, Україна, 
неправильні дієслова) (4 шт.), 
словники анг.-укр. (15 шт.), 
збірник вправ Голіцинський 
(15 шт.), граматика Мерфі (15 
шт.), підручники “Headway” 
(20 шт.), магнітофон 
“Бумбокс” (1 шт.), CD диски, 
підручник “Secretary” 

Кабінет “Фізичного 
виховання”, 11,1 м2 

Фізичне виховання; 

Секції:  

Баскетбол; 

Волейбол; 

Настільний теніс 

Методична література; 
канцелярські столи (3 шт.); 
крісла (3 шт.); навчальна 
документація; навчальні 
програми; робочі програми; 
нагороди (кубки, грамоти , 
медалі) завойовані 
студентами на першості 
області; розклади спортивних 
секцій та чергування 
викладачів 

Кабінет “Інформатики та 
інформаційно-
комунікаційних технологій”, 
35,1м2 

Основи інформатики, 

Автоматизовані інформаційні 
технології, 

Організаційна техніка, 

Комп’ютерна графіка, 

СУБД, 

Інформаційні системи і 
мережі 

 

 

 

Комп'ютери: 

Intel Core i3-4160 CPU (1шт.); 

AMD A6- 9500 (1шт.); 

INTEL-PENTIUM CPU G 
4400 (1шт.); 

INTEL-PENTIUM-4 CPU 
(2шт.); 

AMD SEMPRON Processor 
3400+ (2шт.); 

AMD ATHLON XP 2000+ 
(2шт.) 

Кабінет “Народознавства”, 
20,3 м2 

Народознавство Література курсу. 

Зразки архетипів: “Кераміка”, 
“Рушникарство”, 
“Деревообробні промисли”, 
“Ткацтво”, “Народний 
костюм”, “Світоглядні 
уявлення”, “Господарські 
знаряддя”, “Предмети 



 
 

побуту”. Курсові роботи 
студентів. 

Столи, стільці, стенди, 
методичні рекомендації, 
навчальна література 

Кабінет “Культурології”, 24,9 
м2 

Історія мистецтв 

Історія світової культури 

Культурологія 

Телевізор “LED 40 kivi” (1 
шт.), DVD плеєр (1 шт.), 
діапроектор (1 шт.), столи (7 
шт.), шафи (3 шт.), вітрини (2 
шт.), стільці (15 шт.). Фонд 
довідкової, навчальної, 
науково-популярної 
літератури (211 шт.). 
Видання ізопродукції (18 
шт.). Ілюстративний матеріал 
для викладання історії 
мистецтв. Медіатека (20 шт.). 
Відеотека (40 шт.). 

Комплекс методичного 
забезпечення предметів 
“Культурології” та “Історії 
мистецтв”. 

Матеріали для виконання 
самостійної роботи 
(методичні посібники, 
рекомендації). 

Кабінет “Менеджменту 
соціокультурної діяльності та 
дозвіллєзнавства”, 47,7 м2 

Дозвіллєзнавство; 

Менеджмент соціокультурної 
діяльності; 

Мистецтво ведучого 
конферансу; 

Основи сценарної 
майстерності; 

Практикум з менеджменту 
соціокультурної діяльності. 

Комп'ютер (1 шт.), 
магнітофон (1 шт.), стенди (4 
шт.), столи, стільці, шафи (2 
шт.), фортепіано (1 шт.), 
нормативно-правові 
документи: закони, 
Положення; методичні 
рекомендації до окремих тем, 
сценарії, програми концертів, 
програми свят, Положення 
про конкурс, Положення про 
фестиваль, сценарні плани, 
відеотека, ігротека, навчальна 
література (основна та 
допоміжна), журнали 
“Українська культура, 
культурно-просвітницькі 
вісники “Животоки”, газети 
“Культура і життя”.  

Кабінет “Музично-
теоретичних дисциплін”, 18,3 
м2 

Теорія музики; 

Сольфеджіо; 

Програмне забезпечення 
фахових дисциплін; 
підручники та посібники; 



 
 

Основи гармонії та аналізу 
музичних творів; 

Музична література; 

Музична грамота та 
сольфеджіо; 

Народна музична творчість 

методична література; 
музичний центр (1 шт.), 
ноутбук (1 шт.), колонка (1 
шт.); аудіо диски; флешка (1 
шт.); фортепіано (1 шт.); стіл 
(1 шт.); парти (6 шт.); стільці 
(15 шт.); дошка (1 шт.); 
стенди (2 шт.) 

Кабінет “Технічних засобів”, 
20,6 м2 

Дозвіллєзнавство; Практикум 
з менеджменту 
соціокультурної діяльності;  

Технічні засоби;  

Основи комп'ютерних 
технологій;  

Основи режисури масових 
заходів; Сценічна мова; 
Мистецтво ведучого 
дозвіллєвих заходів; 
Сценарна майстерність 

Комплект 
звукопідсилювальної 
апаратури. 

Телевізор (2 шт.) 

Музичний ценр (2 шт.) 

Фотоапарат (1шт.) 

Звукові колонки ANTB-twig 
12 – 2 шт. 

Сценічні прожектори — 12 
шт. 

Акустична система 
BIG200BAT (2 шт.)  

Радіосистема AKG 
WMS40mini vocal (2 шт.) 

Пульт DMX (1шт.) 

Прожектор Free Color P1810A 
(12шт.) 

Кабель DMX (30 м)  

Роз'єми ХLR (24 шт.) 

Принтер (1 шт.) 

Кабінет “Фортепіано”, 24,7м2 Спеціальний музичний 
інструмент, музичний 
інструмент 

Фортепіано ( 1шт.), рояль (1 
шт.), методичні посібники, 
ноти 

Кабінет “Хореографії”, 21,9 
м2 

Історія костюму; 

Історія хореографічного 
мистецтва; 

Композиція та постановка 

Ноутбук (1 шт.), активні 
колонки (2 шт.), відео DVD 
плеєр (1 шт.), телевізор (2 
шт.), столи (9 шт.), крісла (18 
шт.), дошка (1 шт.), 
методична література 



 
 

танцю; 

Методика викладання 
хореографії; 

Методика роботи з 
хореографічним колективом 

 

 4.Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 
спеціальністю 024 “Хореографія” 
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) 

Кабінет 
інформатики та 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій, 
35,1м2 

Основи 
інформатики 

 

 

Intel Core i3-
4160 CPU 
(1шт.); 

AMD A6- 9500 
(1шт.); 

INTEL-
PENTIUM CPU 
G 4400 (1шт.); 

INTEL-
PENTIUM-4 
CPU (2шт.); 

AMD 
SEMPRON 
Processor 3400+ 
(2шт.); 

AMD ATHLON 
XP 2000+ (2шт.) 

ОС WINDOWS XP 
– 6 ШТ (ЛІЦЕНЗ.); 

ОС WINDOWS 10 
– 3 ШТ (ЛІЦЕНЗ.); 

OPENOFFICE.ORG 

ІРБІС(демоверсія); 

Бібліотека 5.3 
(демоверсія); 

ABBYY Fine 
Reader 8.0 
(ліценз.); 

Adobe Reader 

7-zip 

Free Commander 

Zilla! Антивірус 
(ліценз.) 

Mozilla Firefox 

MyTestX 

так 

 

 


