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Положення про організацію і проведення лабораторних та 

практичних робіт. 
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Це положення встановлює порядок організації і проведення лабораторних і 

практичних робіт в технікумі. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення поширюється на всі циклові  комісії, в навчальних планах яких 

передбачено виконання лабораторних і практичних робіт. 

1.2 Лабораторні і практичні роботи являються важливою складовою частиною 

програми і проводяться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, 

отриманих студентами на теоретичних заняттях, а також з метою формування 

навиків в проведенні експерименту і виконання обрахунків. 

1.3 Лабораторні і практичні роботи  рекомендується проводити після вивчення 

теоретичного матеріалу по темі, або декількох темах, що дає можливість визначити 

для кожного предмету форму і методику проведення робіт в залежності від 

наявності обладнання. 

1.4 При плануванні лабораторних і практичних робіт потрібно враховувати, 

що на останньому занятті їх проводити не можна. 

1.5 Успішне проведення лабораторних і практичних робіт залежить від 

підготовки і наявності обладнання, приладів, реактивів і т.п., а також від готовності 

студентів до її виконання. 

1.6 Викладач повинен своєчасно попередити студентів про лабораторну і 

практичну роботу. 

1.7 Тематика лабораторних і практичних робіт являється рекомендаційною. 

Циклова комісія може вносити зміни в тематику і порядок їх проведення в 

залежності від специфіки даної спеціальності і від наявності обладнання відповідно 

із встановленим порядком. 

При відсутності обладнання для даної спеціальності на основі рішення циклової 

комісії окремі лабораторні чи практичні роботи можуть проводитись на базовому 

підприємстві, але з чітким визначенням методики форми проведення.  

Об'єм і зміст роботи студентів регламентується методичними вказівками, які 

складаються викладачами. 



3 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І 

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

2.1 3 кожної дисципліни в цикловій комісії складається тематика 

лабораторних робіт і розробляється їх зміст. 

2.2 Викладачами складаються паспорти лабораторій (кабінетів), в які потрібно 

включити такі розділи: 

2.2.1   План роботи лабораторії. 

2.2.2   Перелік лабораторних і практичних робіт з кожної спеціальності. 

2.2.3   Інструкцію з  техніці безпеки. 

2.2.4   Перелік ТЗН. 

2.2.5   Перелік обладнання. 

2.2.6   Перелік стандартів, які використовуються роботі. 

2.3 В лабораторіях і кабінетах, де проводяться лабораторні, практичні роботи 

повинні бути паспорти робочих місць. 

2.4 За справність і комплектність лабораторного обладнання відповідає 

завідуючий лабораторією. Обладнання повинно відповідати технічним вимогам. 

2.5 Перелік і графік лабораторних і практичних робіт повинні бути 

представлені в лабораторії. 

2.6 Правила з техніки безпеки повинні бути вивішені в лабораторії і включати 

такі розділи: 

2.6.1   Загальні положення. 

2.6.2   Перед початком роботи. 

2.6.3   Під час роботи. 

2.6.4   Після закінчення роботи. 

2.6.5   Забороняється. 

2.7 На першому лабораторному чи практичному занятті викладач проводить 

інструктаж з техніки безпеки, про що студенти розписуються в журналі з техніки 

безпеки. 

2.8 На лабораторному або практичному занятті викладач ділить групу 

студентів на бригади, або вони працюють індивідуально. 

2.9 На попередньому занятті викладач повинен роздати інструкції для 

підготовки до лабораторної (практичної) роботи. 
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2.10 Перед проведенням лабораторних чи практичних робіт викладач повинен 

перевірити готовності студентів до її виконання. 

2.11 Під час лабораторної чи практичної роботи викладач повинен слідкувати і 

керувати роботою студентів, виявляти їх вміння і навики, надавати необхідну 

допомогу. 

2.12 Робота повинна плануватися так, щоб студенти змогли отримати залік на 

протязі часу, який відводиться для виконання лабораторної чи практичної роботи. 

2.13 Викладач вирішує питання про залік на основі індивідуальної бесіди, 

аналізу висновків. Залік виставляється в учбовому журналі в розділі “лабораторні і 

графічні роботи”. 

2.14 Викладач допускає студента до здачі модуля тільки після здачі всіх 

лабораторних і практичних робіт, які включені в даний модуль. 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ  

ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

3.1 Методичні вказівки повинні включати розділи в такій послідовності: 

3.1.1    Тема лабораторної чи практичної роботи. 

3.1.2. Мета роботи. Прилади і матеріали, реактиви, посуд і інше. 

3.1.2    Загальні-відомості. Теоретичні положення, описання методів. 

3.1.3    Література і наочні посібники. 

3.1.4    Правила техніки безпеки. 

3.1.5    Контрольні питання. 

3.1.6    Порядок виконання роботи. 

3.1.7    Висновки. Оформлення результатів. 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ 

4.1 Оформляються лабораторні та практичні роботи в спеціальних зошитах або 

на окремих аркушах. 

4.2 Кожна лабораторна чи практична робота оформляється в формі протоколу, 

де вказується тема, номер роботи, мета, перелік приладів; обладнання, хід роботи, 

схеми, розрахунки, графіки, таблиці, висновки, підпис викладача, який затверджує 

протокол. 

4.3 Всі записи виконуються чітко і акуратно. 
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4.4 Графіки і малюнки повинні виконуватись олівцем під лінійку. 

4.5 Всі схеми повинні виконуватись з дотриманням вимог ЕСКД. 

4.6 В кінці навчального року лабораторні і практичні роботи у формі звіту 

здаються викладачеві. 

5. ВІДПРАЦЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

5.1 Кожен студент повинен виконати всі лабораторні і практичні роботи, 

передбачені програмою. 

5.2 Якщо студент пропустив лабораторні (практичні) заняття, він повинен їх 

відпрацювати згідно з графіком. 

5.3 В лабораторії повинні бути створені умови, які давали б можливість 

відпрацювати пропущені лабораторні чи практичні заняття. 

Студенти, які не підготувалися до лабораторної чи практичної роботи, до 

роботи не допускаються і виконують їх в позаурочний час згідно з графіком. 

6. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

6.1 Обладнання лабораторної та практичної роботи (стенд, прилад, установка) 

повинно забезпечувати можливість виконання всього об'єму робіт, передбачених 

методичними вказівками. 

6.2 Обладнання лабораторних і практичних робіт повинно відповідати вимогам 

технічної естетики і правилам техніки безпеки. 

6.3 На кожну лабораторну роботу повинен бути складений паспорт. Стенд, 

прилад, установка повинні мати технічну документацію і зберігатися у завідувача 

лабораторією (кабінетом). 

6.4 Враховуючи особливості курсу, в першу чергу — його практичну 

спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання . які наведені в 

Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання . 

6.5 Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають 

вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання, що не відповідає 

вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие 

требования безопасности». 

6.6 Під час роботи з хімічними реактивами слід керуватися чинними 

Правилами безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах 

(лабораторіях). 


