МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НОВОУШИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор коледжу
_____________ О.М. Альльонов
“___”______________20__ р.

ПАСПОРТ
ЛАБОРАТОРІЇ (КАБІНЕТУ, МАЙСТЕРНІ,
СПОРТИВНОГО ЗАЛУ) №______
___________________________________________________
___________________________________________________

Паспорт розглянуто і схвалено на засіданні циклової
комісії ______________________________ дисциплін.
Протокол № __ від _______________________ 20__ р.
Голова циклової комісії ___________________________

1. Загальна характеристика та план
1.1 Порядковий номер приміщення _____, корпус № ____, поверх ___.
1.2 Прізвище, ім’я та по батькові завідувача лабораторією (кабінетом, майстернею):
__________________________________________________________
1.3 Проводяться навчальні заняття з дисциплін______________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.4 Кількість посадочних місць лабораторії (кабінету, майстерні): _______
1.5 Наявність методичного куточка, куточка з охорони праці: _________________
1.6 План лабораторії (кабінету, майстерні в масштабі) з експлікацією обладнання,
оснащення і стаціонарно встановлених пристосувань.
ПЛАН
ЛАБОРАТОРІЇ (КАБІНЕТУ,
МАЙСТЕРНІ В
МАСШТАБІ)ЗЕКСПЛІКАЦІЄЮ
ОБЛАДНАННЯ, ОСНАЩЕННЯ І
СТАЦІОНАРНО ВСТАНОВЛЕНИХ
ПРИСТОСУВАНЬ

ПЛАН
ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА
ОБЛАДНАННЯ НА ВИПАДОК
ПОЖЕЖІ

1.7 Розміри приміщення: довжина ____ м, ширина ____ м, висота____ м,
площа _____ м2, об’єм _____ м3.
1.8 Освітлення: ________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.9 Опалення: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.10 Вентиляція: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
1.11 Водопостачання: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
1.12 Електрозабезпечення: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.13 Інші характеристики: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Навчально-методичне забезпечення
Назва
1

Кількість
необхідна фактична
2
3

Примітка
4

(Відводиться необхідна кількість сторінок)
3. Лабораторні (практичні) роботи

№
роботи

Назва лабораторної
(практичної) роботи

1

2

Відсоток
забезпеченості
Необхідно
Кількість обладнанням,
придбати
посадочних матеріалами та
(виготовити).
місць
іншим для
Термін
виконання
роботи
3
4
5

(Відводиться необхідна кількість сторінок)
№
роботи
1

Назва стендів, моделей, інструментів та ін.,
що використовуються при виконанні роботи
2
(Відводиться необхідна кількість сторінок)

Примітка
3

4. Зведений перелік обладнання

Назва обладнання
1

Кількість

Рік придбання,
виготовлення

2
3
(Відводиться необхідна кількість сторінок)

Спосіб
виготовлення
(промисловий,
саморобний)
4

5. Технічні засоби навчання і наочні посібники
Назва, тип ТЗН, наочних посібників

Кількість

1

2

(Відводиться необхідна кількість сторінок )
6. Меблі та інвентар
Назва і коротка
характеристика
1

Рік
придбання,
виготовлення
4

Спосіб виготовлення
(промисловий,
саморобний)
5

(Відводиться необхідна кількість сторінок )
7. Документація
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
(Відводиться необхідна кількість сторінок )
8 Забезпечення літературою, навчальними посібниками
Назва видання

Рік видання

Необхідно

Фактично % забезпечення

(Відводиться необхідна кількість сторінок )

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
ЛАБОРАТОРІЇ (КАБІНЕТУ, МАЙСТЕРНІ, СПОРТИВНОГО ЗАЛУ)
____________________________________________________________________________________

К4

К5

При атестації всіх робочих місць
– “1”, долі одиниці – відповідно
до відсотка атестації місць

Якісне виконання планів
роботи – “1”, долі одиниці
залежно від % виконання

Коефіцієнт забезпечення
навчального процесу
літературою

К6

Кзаг
Коефіцієнт загальний

К3

Коефіцієнт забезпечення
навчального процесу
матеріально-технічною базою

К2
Забезпечення навчальнометодичними комплексами –
“1”, при 50% – 0,5 і т.д.

Нормативні
вимоги

К1
Лабораторні і практичні роботи
виконуються в повному обсязі
згідно з програмою –“1”,
решта –„0”

станом на _____________________________________________

Оцінка числових
значень атестаційної
комісії
Зауваження атестаційної комісії
Назва та зміст
заходів

Строки
розробки
впровадження

Відповідальний за
розробку
впровадження

Рішення атестаційної комісії: _______________________________________________
Голова атестаційної комісії:

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Члени атестаційної комісії:
__________ __________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

__________ __________________

__________

_______________________

__________ __________________

__________

_______________________

__________ ___________________

__________

______________________

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

