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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Практика студентів у Відокремленому структурному підрозділі 

«Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного 

університету» є невід’ємною складовою підготовки фахівців з фаховою передвищою 

освітою і галузевих стандартів фахової передвищої освіти. Вона спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і 

удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.  

1.2. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійних 

вмінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння 

сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці їх майбутньої 

спеціальності.  

1.3. Види та обсяги практик визначаються галузевими стандартами 

підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках 

навчального процесу.  

Тривалість практик, що передбачені в освітньо-професійній програмі, може 

бути збільшена за рахунок вибіркової частини ОПП. Для студентів, які навчаються 

без відриву від виробництва, може бути передбачена практика тривалістю до одного 

місяця, якщо вони не працюють за напрямом (спеціальністю).  

1.4. Зміст практики визначається її програмою.  

1.5. ВСП «Березоворудський фаховий коледж ПДАУ» відповідно до даного 

Положення самостійно розробляє і затверджує документи, що регламентують 

організацію практичного навчання студентів з урахуванням специфіки їх 

підготовки.  

1.6. Місцем проведення практики можуть бути сучасні підприємства та 

організації сільського господарства, а також бази за межами України, навчальні, 

навчально-виробничі майстерні, навчально-практичні центри, полігони, поля, 

ферми, навчальні господарства та інші підрозділи вищих навчальних закладів за 

умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і 

програм.  

1.7. Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом 

директора ВСП «Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного 
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аграрного університету» за формою у додатку А.  

1.8. Перегляд наскрізних програм проводиться через 3-5 років. 

 

2. ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

2.1. Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) видами практики 

можуть бути: 

- навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, для придбання первинних 

професійних умінь та навичок, отримання робітничої професії тощо); 

- виробнича (технологічна, експлуатаційна, економічна, організаційно-

управлінська, обліково-аналітична та ін.), а також науково-дослідна; 

- переддипломна. 

2.2. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-

професійних та спеціальних дисциплін; для навчальних закладів І-ІІ р. а. 

обов’язковим є – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей 

відповідної галузі з правом присвоєння їм кваліфікаційного розряду 

кваліфікаційною комісією із залученням до її складу фахівців галузі та навчального 

закладу.  

2.3. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних 

дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, 

організації, на підприємстві, з виробничим процесом і технологічним циклом 

виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, 

а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проєктів (робіт), 

можливе підвищення розряду робітничої професії для студентів, що навчаються у 

вищому навчальному закладі після професійно-технічного училища.  

2.4. Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і 

проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих 

ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та 

готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для 

дипломного проєктування або для виконання дипломної роботи (проєкту).  
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При проходженні студентами переддипломної практики керівник 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та 

підпорядкування або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична 

особа, яка проводить господарську діяльність та зареєстрована в установленому 

порядку і відповідно до законодавства використовує найману працю у разі потреби 

та можливості має право запропонувати випускникові роботу, укласти з 

випускником трудовий договір та надіслати його навчальному закладу для 

направлення випускника на роботу.  

2.5. Види практики за кожним напрямом (спеціальністю), їх тривалість і 

терміни проведення визначаються навчальним планом.  

2.6. Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка 

розробляється кафедрою (цикловою комісією) згідно з навчальним планом 

відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця і затверджується керівником 

навчального закладу.  

В наскрізній програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і 

форм контролю, рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти на 

кожному етапі практики.  

Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим 

документам України щодо практики студентів, освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці фахівця та програмам всіх етапів практичного навчання (навчальна, 

виробнича, переддипломна практики). На основі цієї програми щорічно 

розробляються та перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики. 

Робоча програма затверджується головою циклової комісії.  

Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм 

практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості 

проведення практики студентів.  

2.7. Практика в межах навчального року може проводитись як певними 

періодами, так і шляхом чергування з теоретичними заняттями. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

3.1. Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

керівника коледжу. 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 

заступник директора з навчально-виробничої роботи. 

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює циклова 

комісія. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечують відповідні циклові комісії. 

3.2. Основним організаційно-методичним документом, що регламентує 

діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики. 

Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої 

освіти, ураховувати специфіку спеціальності (напряму підготовки) та відображати 

останні досягнення науки і виробництва. Тому вони повинні переглядатися та 

доопрацьовуватися не рідше, ніж один раз на п’ять років. Розробка програм 

практики для нових напрямів (спеціальностей, спеціалізацій) здійснюються не 

пізніше, ніж за семестр до її початку. 

Програми практики повинні містити наступні основні розділи: 

- цілі і завдання практики; 

- організація проведення практики; 

- зміст практики; 

- індивідуальні завдання; 

- вимоги до звіту про практику; 

- підведення підсумків практики. 

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні вказівки 

(рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та необхідної 

документації, екскурсії під час проведення практики та інші заходи, що сприяють 

закріпленню знань, отриманих під час навчання. 

3.3. На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони 

праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, порядком отримання документації та матеріалів. 
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На студентів, які проходять практику на підприємстві, розповсюджуються 

законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства. 

 

4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Навчально-методичний комплекс - це сукупність нормативних та 

навчально - методичних матеріалів в паперовій та/або електронній формах, 

необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми 

практики, передбаченої робочим навчальним планом підготовки студентів 

відповідного освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за напрямом 

підготовки (спеціальністю). 

Розробка навчально-методичних комплексів практики має на меті: 

- забезпечення системної організації навчального процесу; 

- підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу; 

- своєчасне коригування та вдосконалення навчально-методичних 

матеріалів. 

Навчально-методичний комплекс включає: 

Нормативні документи: 

- титульний аркуш; 

- типову  програму практик відповідної спеціальності, затверджену в 

установленому порядку; 

Навчально-методичні матеріали: 

- виписку з навчального плану; 

- робочу програму, затверджену в установленому порядку. 

- навчально-методичні картки практичного/лабораторного занять; 

- графік переміщення студентів по робочих місцях; 

- інструкційні картки для проведення лабораторних  і практичних занять; 

- інструкції з техніки безпеки; 

- журнал інструктажу ( в кабінеті); 

- дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 
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- паспорти робочих місць; 

- завдання для поточного контролю знань; 

- пакет завдань для підсумкового контролю; 

- критерії оцінювання практики; 

- відеотека (зміст); 

- плакати (каталог); 

- мультимедійне забезпечення практики; 

- звіти-щоденники (за наявності). 

4.2. До НМК можуть бути включені додаткові матеріали за рішенням 

викладача. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД РОЗДІЛІВ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ (РОБІТНИЧОЇ 

ПРОФЕСІЇ) 

1. Титульний аркуш - це перша сторінка НМК, яка містить повну назву 

центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований коледж, 

повну назву коледжу, назву циклової комісії, назву практики (робітничої 

професії).  (Додаток А). 

2. Зміст навчально-методичного комплексу (Додаток Б). 

3. Типова програма практики (робітничої професії) - це один з основних 

нормативних документів, що визначає мету, завдання і значення практики 

(робітничої професії), її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь студентів, 

організаційні форми її вивчення та їх рекомендований обсяг, форми 

підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури й інших 

дидактичних і методичних матеріалів. 

4. Робоча програма практики (робітничої професії) - це нормативний 

документ коледжу,  яку складає педагогічний працівник (колектив 

педагогічних працівників) циклової комісії відповідно до методичних 

вказівок щодо розроблення та оформлення робочої  програми практики 

(робітничої професії), затвердженої в установленому порядку. (Додаток В) 

5. Виписка з навчального плану - це форма організації навчального процесу в 
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обсягах (в годинах), визначений за календарем поточного року на навчальний 

семестр. 

Виписка з навчального плану затверджується заступником директора з 

навчальної роботи (Додаток Г). 

6. Навчально-методичні матеріали (НММ):  

- навчально-методичні картки практичного/лабораторного заняття, що є 

основними нормативними документами викладача; 

- інструкційні картки для проведення практичних/лабораторних занять – де 

вказується  мета, зміст і послідовність виконання студентами завдань, перелік 

обладнання, матеріалів, правила техніки безпеки під час виконання роботи, 

контрольні питання для самоперевірки; 

- питання, тести і завдання за окремими темами практики (поточний 

контроль з навчальної дисципліни); 

- список основної та додаткової літератури, рекомендованої студентом за 

темами практики (робітничої професії); 

- методичні вказівки (рекомендації) для студентів щодо самостійного 

вивчення практики (робітничої професії) – комплекс рекомендацій і роз’яснень, що 

забезпечують студентові оптимальну організацію вивчення практики (робітничої 

професії); 

- звіт-щоденник - основний підсумковий документ, що надає можливість 

проаналізувати і оцінити діяльність студента під час проходження практики.  

Всі матеріали оформлюються та затверджуються в установленому порядку 

(Додаток Д). 

7. Поточний контроль - це контроль, який здійснюється у процесі 

вивчення практики (робітничої професії) з метою виявлення ступеня розуміння 

студентом засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у 

практичній роботі. Поточний контроль включає тести, практичні ситуаційні задачі, 

індивідуальні завдання, тощо. 

8. Семестровий контроль - це вид підсумкового контролю, який виявляє 

рівень засвоєння студентом практичних навичок. 
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Додаток А 

 

Міністерство освіти та науки України 
Відокремлений структурний підрозділ «Березоворудський фаховий 

коледж Полтавського державного аграрного університету» 
 

Циклова комісія  
____________________________________________ 

 

 
 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 

ПРАКТИКИ (РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

 

«_____________________» 
(назва практики (робітничої професії)) 

 

 
спеціальність ___________________________________________________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 
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Навчально-методичний комплекс розробили: 

 

Викладач _______________________________ 
   ПІБ, кваліфікаційна категорія 
Викладач _______________________________ 

ПІБ, кваліфікаційна категорія 
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Додаток Б 

Зміст навчально-методичного комплексу  

 

1. Виписка з навчального плану. 

2. Типова  програма практик відповідної спеціальності. 

3. Робоча навчальна програма практики (робітничої професії). 

4. Навчально-методичні картки практики (робітничої професії). 

5. Графік переміщення студентів по робочих місцях (за необхідності). 

6. Інструкційні картки для проведення навчальної практики. 

7. Інструкції з техніки безпеки. 

8. Журнал інструктажу ( в кабінеті). 

9.  Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

10.  Паспорти робочих місць. 

11.  Завдання для поточного контролю знань. 

12.  Пакет завдань для підсумкового контролю. 

13.  Критерії оцінювання практики (робітничої професії). 

14.  Відеотека (зміст). 

15.  Плакати (каталог). 

16.  Мультимедійне забезпечення практики (робітничої професії). 

17.  Звіти-щоденники (за наявності). 
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Додаток В 

Зразок оформлення робочої навчальної програми 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Відокремлений структурний підрозділ «Березоворудський фаховий коледж 

Полтаського державного аграрного університету» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора  

з навчальної  роботи 

____________/П.І.Б./ 

«___»___________20___р 

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ  

(РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

 

 
З дисципліни____________________________________________________ 
                                                                      (назва практики (робітничої професії)) 

 

 Спеціальність201 «Агрономія»; 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», 208 «Агроінженерія» 
(шифр і назва спеціальності)    (вибрати необхідну спеціальність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__- 20__навчальний рік 
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Продовження Додатку В 

 

Робоча програма практики (робітничої професії)   «_____________________» для  
                                                                                         (назва практики (робітничої професії) 

студентів спеціальності _________________________ 
                                             (шифр і назва спеціальності) 

Розробники:___________________________ 
                                               (ПІБ викладача або групи викладачів) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії___________ 
 ( назва циклової комісії)   

Протокол №____від «____»_______________20____р. 

Голова циклової комісії_______________   ПІБ 
                                                                                (підпис)   
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Продовження Додатку В 

1. ОПИС ПРАКТИКИ (РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

напрям підготовки, 

освітньо – професійний 

ступінь 

Характеристика навчальної 

практики (робітничої 

професії) 

денна форма навчання 

Кількість кредитів   ___;  

 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» Нормативна 

 

Індивідуальне  завдання: 

 

 

Спеціальність ____________ 
                       (шифр спеціальності) 
 «______________________» 
               (назва спеціальності) 

Рік підготовки: 

____-й  курс  - ____ семестр 

 
Загальна кількість годин - ___ 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - ____ год. 

самостійної роботи студента 

____ год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший бакалавр 

Практичні заняття- ___год.,  

Самостійна робота - ____год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 
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Продовження Додатку В 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ (РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

 

Мета: ………………………………………………………………………….………………. 

Завдання: ……………………………………………………………………….…………….. 

Знати:………………………………………………………………………..………………… 

Вміти:…………………………………………………………………………..……………… 
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Продовження Додатку В 

3. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ (РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

Назва теми, підтеми 

У
сь

о
го

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я
 

 

С
ам

о
ст

ій
н

а
  
р
о
б

о
та

 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ №1 НАЗВА МОДУЛЯ 

Тема 1. Назва теми    

Тема 2. Назва теми    

Тема 3. Назва теми    

Всього годин за модуль №1    

МОДУЛЬ №2 НАЗВА МОДУЛЯ 

Тема 1. Назва теми    

Тема 2. Назва теми    

Тема 3. Назва теми    

Всього годин за модуль №2    

ВСЬОГО ГОДИН    
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Продовження Додатку В 

4. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

(РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ) 

№ Назва тем, короткий зміст  Вид заняття 
Кількість 

годин 

Що задано: назва 

підручника, 

параграф, стор. тощо 

МОДУЛЬ №1 НАЗВА МОДУЛЯ 

 Тема 1. Назва 
 

  

1 Тема заняття 
Практичне 

заняття 6  

2 Тема заняття 
Практичне 

заняття 
6 

 

с.в. Тема самостійного вивчення  
Самостійне 

вивчення 
 

 

 Тема 2. Назва    

3 Тема заняття 
Практичне 

заняття 6  

4 Тема заняття 
Практичне 

заняття 
6 

 

 Тема 3. Назва   
 

5 Тема заняття 
Практичне 

заняття 
6  

6 Тема заняття 
Практичне 

заняття 
6 

 

с.в. Тема самостійного вивчення 
Самостійне 

вивчення  
3 

 

МОДУЛЬ №2 НАЗВА МОДУЛЯ 

     

     

     

 Усього годин    

 

 

5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. 

2. 

3. 

Додаткова 
1. 

2. 
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Додаток  Г 

 

 
Виписка  

з навчального плану на 20__ – 20__ навчальний рік  

спеціальність:__________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

Група (и) __________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної 

дисципліни 

Розподіл за 

семестрами 
Кількість годин Курси 

Е
к
за

м
ен

ів
 

З
а

лі
кі

в 

К
ур

со
ви

х 

р
о

б
іт

, 
п
р

о
ек

т
ів

 

З
а

га
ль

н
и
й
 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

а
уд

и
т

о
р

н
и

х 

З них 

С
а

м
о

ст
ій

н
е 

ви
вч

ен
н
я
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Л
ек

ц
ій

 

Л
П

З
 

се
м

ін
а
р

. 

К
ур

со
ви

й
 

п
р

о
ек

т
 

(р
о

б
о

т
а

) 

1сем 

__ тиж 

2сем 

__тиж 

3сем 

__ тиж 

4сем 

__ тиж 

5сем 

__ тиж 

6сем 

__ тиж 

7сем 

__  тиж 

8сем 

__  тиж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 Заступник директора з навчальної роботи 

 ___________________ /П.І.Б./ 

 «_____» ____________ 20__ р. 
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Додаток Д 

Зразок оформлення навчально-методичної картки 

 

Навчально-методична картка  №_____ 

практики (робітничої професії): «___________________________» 

 

Тема:_____________________________________________________________ 

Мета: навчальна:__________________________________________________ 

виховна:__________________________________________________________ 

Методи та форми заняття:_______________________________ 

Технічні засоби навчання:_________________________________________ 

Дидактичне забезпечення: _________________________________________ 

Література:________________________________________________________ 

  

ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ: 

І. Організаційна частина заняття: 
 1. Перевірка готовності студентів до заняття. 

2. Повідомлення теми, мети заняття та мотивація навчальної діяльності 

студентів. 

ІІ. Актуалізація  опорних  знань: 
2.1 Проведення контролю з метою з’ясування готовності студентів до 

практичної роботи 

ІІІ. Інструктаж з техніки безпеки 
 1. 

2. 

3. 

ІV. Інструктаж щодо виконання практичної роботи: 

 1.  

2. 

3.  

V. Видача завдання для виконання роботи  

VІ. Виконання завдань студентами 

VІІ. Оформлення індивідуального звіту виконаної роботи, підготовка 

висновків. 

VІІ. Захист роботи. Коригування набутих умінь і навичок. 

VІІІ. Підведення підсумків заняття.  

ІХ. Видача завдання для самостійної роботи (домашнє завдання) 

 

 

 

    Викладач __________________________________________ 
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Продовження Додатку Д 

Зразок оформлення інструкційної картки 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА   №  __ 

 

з практики (робітничої професії)         
                                                                                            (назва) 

 

1. Тема заняття _____________________________________________________________ 

2. Мета заняття ___________________________________________________ 

 

Після виконання роботи  студент повинен: 

Знати: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Вміти: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Матеріально-технічне оснащення робочого місця _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Інструктаж з техніки безпеки : 

 1. 

 2. 

 3. 

Короткі відомості з теоретичної частини роботи: 

1. 

2. 

3. 

3. Зміст і послідовність виконання завдань: 

1. 

2. 

3. 

4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення: 

1. 

2. 

3. 

5. Рекомендована література : 

1. 

2. 

3.  

 
Інструкційна картка складена викладачем   /П.І.Б./ 
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Продовження Додатку Д 

Зразок оформлення графіка переміщення по робочих місцях 

 

 
Графік переміщення по робочих місцях під час проходження  практики 

 (робітничої професії) 

«________________________________________________________» 
(назва практики (робітничої професії)) 

 
студентами  спеціальності _______________________________________ 
                                                                           (шифр і назва спеціальності) 

 

№ робочого 

місця 
Тема практичної роботи 

1  

2  

3  

4  

5  

    

 

 

 

Графік переміщення по робочих місцях (РМ) 

 

День практики 1 ланка 2 ланка 3 ланка 4 ланка 5 ланка 

1 РМ №1 РМ №2 РМ №3 РМ №4 РМ №5 

2 РМ №2 РМ №3 РМ №4 РМ №5 РМ №1 

3 РМ №3 РМ №4 РМ №5 РМ №1 РМ №2 

4 РМ №4 РМ №5 РМ №1 РМ №2 РМ №3 

5 РМ №5 РМ №1 РМ №2 РМ №3 РМ №4 
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Продовження Додатку Д 

Зразок оформлення паспорта робочого місця 
 

Міністерство освіти і науки України 
Відокремлений структурний підрозділ «Березоворудський фаховий коледж 

 Полтавського державного аграрного університету» 

«                                                                               » 

(назва кабінету, лабораторії, цеху, майстерні) 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»   

Заступник директора з практичного 

навчання________________/П.І.Б/ 

«__»____________20__р.  

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

Робочого місця №                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                              . 
(((назва робочого місця) 

 

Зі спеціальності  «                                                                                                             » 
                                                                                          (шифр і назва спеціальності) 
 

складений згідно навчального плану, затвердженого_________________                               

____________________________________________  у 20__році. 

 

Паспорт розроблений викладачем                                                                       . 
                                                               (прізвище, ім’я, по-батькові викладача) 

«___» ______________20__р. 

 

і розглянутий та схвалений на засіданні циклової комісії  

                                                                                                                               . 
                                                        (назва циклової комісії) 
 

 

Протокол № від «    » _____________20__р. 

Голова циклової комісії ______________________ /П.І.Б. голови ЦК/ 
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1. Назва робіт, які виконуються на робочому місці:  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. План робочого місця (в масштабі) з експлікацією обладнання, оснащення і   

    стаціонарно встановлених пристосувань. 
                План 1. 

 

Експлікація: 

 

3. Перелік обладнання.   

Назва обладнання і 
оргоснащення 

К-сть Паспортні дані        
(тип, марка, 
тощо) 

Рік придбання або 
само виготовлення. 

    

    
 

4. Перелік приладів. 

Назва приладу Кількість Тип, марка 
Рік 

придбання 

Приміт

ка 

     

 

5. Перелік пристосувань і інструментів. 

Назва обладнання Кількість Тип, марка Примітка 

    

 

6. Перелік допоміжних матеріалів і запасних частин. 

________________________________________________________________________ 

7. Засоби техніки безпеки і протипожежне обладнання. 

Назва Кількість Тип, марка Примітка 

    

    

    

 

Зав. лабораторією (кабінетом) ____________       Дата ’’___” ____________  20__р. 

 

№ на 

плані 
Найменування 

Кількі

сть 

№ на 

плані 
Найменування 

Кількіс

ть 

1.      

2.      

3.      

4      


