
 



 

 

1. Загальні відомості та план розташування обладнання 

 

 Дата організації лабораторії (кабінету, клініки, майстерні) 1 вересня 2007р 

 Загальна площа            лабораторії  71,5м2 

   допоміжних приміщень _16,5м2_ 

 Кубатура                      лабораторії  250м3 

                                                     допоміжних приміщень 57м3 

 Електрозабезпечення  приміщення, стендів, обладнання трифазна 

електромережа з центральним рубильником, освітлення двома окремими 

контурами лед світильниками, стельове 

 Освітлення:  електричне  220лк 

                      природне   4    вікна 

           додаткове освітлення:    _______–________                                            

 Затемнення:  ручне           

                                  механічне       

 Заземлення   _______________________________________________ 

 Вентиляція   природна  

 План-схема лабораторії з розташуванням основного обладнання, стендів, 

меблів, розводкою електроживлення, електроосвітлення, заземлення 
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1.  Класна дошка 

2.  Екран 

3.  Класна стінка 

4.  Свердлильний верстат 

5.  Столи 

6.  Мультимедійний 

проєктор 

7.  Стенди 

8.  Раковина 

9.  Шафи 

10.  Сейф 

11.  Комп’ютер 

12.  Робочі місця 

13.  Вікна 

14.  Муфельна піч 
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 План евакуації людей та обладнання на випадок пожежі 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Коридор 

 

 

2. Технічні засоби навчання та наочні посібники 

 ТЗН :  (рік придбання, кількість) 

Кінопроектор  __–__________________________________________ 

діапроектор  «Світязь-1»  - 1шт______________________________ 

мультимедійний проєктор ___Acer____________________________ 

магнітофон __–_____________________________________________ 

відеокамера __–_____________________________________________ 

телевізор ____–_____________________________________________ 

ЕОМ  _____Ноутбук  Acer____________________________________ 

прикладні програми  ___–____________________________________ 
 

 Наочні посібники:  (назва, кількість) 

Кінофільми, відеофільми   ___–__________________________________ 

Діафільми    15шт.  

Кодопосібники     1комплект по «Матеріалознавству і ТКМ» 

Слайди   _____–_______________________________________________ 

Плакати, схеми, колекції та інші наочні посібники стенд по видах різьб – 1 

шт., по видах зварних з’єднань – 1 шт., плакати з дисципліни МТКМ – 18 

шт., стенди по зварювальній справі –12шт.   

                           

 

3. Методичне забезпечення та документація 
 

 Навчально-методичний комплекс предмету, дисципліни Матеріалознавство і 

технологія конструкційних матеріалів. 

o програма предмету, дисципліни (ким і коли затверджена) Педагогічною 

радою Рогатинського аграрного фахового коледжу. Протокол № 8 від 18 

травня 2022 року 

o робоча навчальна програма предмету, дисципліни  з дисципліни 

«Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» 



o тематичні плани навчальної  практики по дисципліні «Матеріалознавство і 

технологія конструкційних матеріалів. 

o інструкційні картки на проведення лабораторних (практичних) 

робіт  по дисципліні  «Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів» 

o методичний куток (перерахувати наявність) : 

 план роботи лабораторії   так 

 план роботи гуртка   так 

 питання до екзамену, заліку  так 

 рекомендована література   так 

 інше  інструкція по БЖД при роботі в лабораторії 

o методичні розробки та рекомендації з викладання предмету, дисципліни  

______________________________________________________________ 

o перелік питань, що повинен знати і вміти студент в результаті вивчення 

предмету, дисципліни « Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів» 

 

 Інструкція з охорони праці при роботі в лабораторії та журнал обліку 

інструктажів з охорони праці   так 

 

 Журнал обліку роботи гуртка при лабораторії, дослідницької роботи, технічної 

творчості  так 

 

 Журнал (книга) зауважень і пропозицій осіб від адміністрації навчального 

закладу, які відвідали кабінет, лабораторію так 

 

 Перелік лабораторно-практичних занять з паспортами робочих місць (подаються 

в кінці паспорта кабінету, лабораторії)  так  

             

 

 
 

 


