
ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою 

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі 

 

Адреса 
приміщення 

Повне найменування 
власника майна 

Площа, кв. метрів Наймену-
вання та 

реквізити 
документа 
про право 
власності 
або опера-

тивного 
управ-

ління, або 
користу-

вання 

Документ про право 
користування (договір оренди) 

загальна призначена 
для викорис-
таня під час 
навчання за 

спеціаль-
ністю, що 

ліцен-
зується 

призначе-
на для 

викорис-
тання за 
іншими 

спеціаль-
ностями 

відповідно 
до 

отриманої 
ліцензії 

строк дії 
договору 
оренди  
(з _____ 

по 
______) 

наявність 
державної 
реєстрації 

наявність 
нотаріаль-

ного 
посвід-
чення 

01001, м. Київ, 
вул. 
Архітектора 
Городецького 
1-3/11 

Національна 
музична академія 
України імені 
П.І.Чайковського 

12774,8 146,0 7268,4     

01001, м. Київ, 
вул. 
Архітектора 
Городецького 7 

Національна 
музична академія 
України імені 
П.І.Чайковського 

1553,6 
30.6 1523,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

 

Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів 

усього у тому числі 

власних орендованих зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

7691 7691   

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

7414,4 7414,4   

комп’ютерні лабораторії 122 122   

спортивні зали 154,6 154,6   

2. Приміщення для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників 

180,6 180,6   

3. Службові приміщення 929,8 929,8   

4. Бібліотека, у тому числі читальні 
зали 

350,6 350,6   

5. Гуртожитки 13363,5 13363,5   

6. Їдальні, буфети 169,01 103,91  65,1 

7. Профілакторії, бази відпочинку - -   

8. Медичні пункти 46,11 46,11   

9. Інші 4961,28 4933,98  27,3 

 

 

  

  



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх 

площа, кв. метрів 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Найменування 
обладнання, 

устаткування, їх 
кількість* 

Опис 
обладнання, 
устаткування 

Лабораторія музично-
інформаційних технологій, 

122 м2. 

Творча майстерність 
Комп’ютери типа Apple 
Macintoch – 2 од., 
обладнана звукова 
студія: синтезатори 
«Корг», «Ямаха», 
мікрофони та 
звукопідсилююча 
апаратура. 

Звукова студія, 
комп’ютерний 

клас 

Спеціалізована аудиторія  

№ 40, 58,1 м2.  

Комп’ютерне 
редагування 

музикознавчих 
текстів 

Відеопроектор, екран, 
ПК, колонки 

Відеоклас 

Фойє малого залу, 95,5 м2 Підготовка творчого 
проекту 

Відеопроектор, екран, 
ПК, звукопідсилююча 

апаратура 

Конференц-
зал, 

концертний зал 

Спеціалізована аудиторія  

№ 212, 13,8 м2. 

Інтерпретація 
музичного твору 

Комп’ютер ПК, 
звукопідсилююча 

апаратура 

Мультимедійна 
аудиторія 

Спеціалізована аудиторія  

№ 42, 34,1 м2. 

Комунікаційні 
технології в 

сучасній музичній 
культурі України 

Комп’ютер ПК, 
звукопідсилююча 

апаратура, телевізор, 
відеомагнітофон 

Мультимедійна 
аудиторія 

Спеціалізована аудиторія  

№ 74, 38,6 м2. 

Вагнер і 
вагнеріанство у 

світових мистецьких 
процесах 

Комп’ютер ПК, 
колонки, телевізор, 

відеомагнітофон 

Відеоклас 

 

 

 

  

  



4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій. 

 

Найменування 
комп’ютерної 

лабораторії, її площа, 
кв. метрів 

Навчальна 
дисципліна ** 

Кількість 
персональних 
комп’ютерів із 

строком 
використання 

не більше 
восьми років 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Наявність 
каналів доступу 

до Інтернету 
(так/ні) 

Лабораторія музично-
інформаційних 

технологій, 122 м2 

Творча 
майстерність, 
Комп’ютерне 
редагування 

музикознавчих 
текстів, 

Підготовка 
творчого 
проекту, 

Інтерпретація 
музичного 

твору, 
Комунікаційні 

технології в 
сучасній 
музичній 
культурі 
України, 
Вагнер і 

вагнеріанство у 
світових 

мистецьких 
процесах 

50 од. Microsoft 
Windows –50 
од., Microsoft 
Office – 50 од. 

 

так 

__________  
* В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 
обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується.  
** Підготовка курсової, дипломної роботи вважається окремою навчальною дисципліною та включається до 
відповідного переліку. 

Вищезгадане обладнання використовується для забезпечення навчального 
процесу за всіма спеціальностями, за якими готуються фахівці в НМАУ ім. 
П. І. Чайковського, і є цілком достатнім для забезпечення виконання 
навчального плану за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» для здобуття 
освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв.  

  

  



5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) 

Кількість Площа, кв. метрів 

1. Гуртожитки для студентів 1 13363,5 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку  6,03 

3. Їдальні та буфети 1 103,91 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 
буфетах 

0,085 103,91 

5. Актові зали 2 541,3 

6. Спортивні зали 1 154,6 

7. Плавальні басейни -  

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1(згідно 
договору 
оренди) 

 

9. Студентський палац (клуб) -  

10. Інші -  

 

 
 
 
 
 
Ректор        М.О.ТИМОШЕНКО 
 
 
 
 
 
 
Проректор 
з навчальної роботи      В.О.БОНДАРЧУК 


