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Вступ 
Одним із найважливіших завдань на шляху вдосконалення якості вищої 
освіти та підготовки фахівців за напрямами підготовки 

(спеціальностями) й набуття студентами практичних навичок у сучасних 
умовах є зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Навчальні полігон бурового і нафтопромислового обладнання є 
практичним центром організації роботи студентів, складова навчально-
виховного процесу, ефективна форма професійної підготовки майбутнього 
фахівця. 

 
1. Загальні положення 

1.1 Навчальний полігон бурового і нафтопромислового обладнання є 
структурною одиницею Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, який 
забезпечує проведення лекційних, практично-семінарських занять із   
спеціальних дисциплін відповідно з вимогами освітньо-професійних програм 
і Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах, проведення практик та екскурсій 

1.2 Навчальний  полігон  у своїй діяльності керується нормативними 
документами щодо якості вищої освіти, Статутом коледжу, цим 
Положенням, навчальними планами і програмами, наказами директора, 
рішеннями адміністративних та педагогічних рад коледжу, розпорядженнями 
завідувача відділення, голови циклової комісії. 

1.3 Це Положення   визначає: 
– загальні та спеціальні вимоги до розташування, матеріально-

технічного обладнання та науково-методичного оснащення навчального 
полігону; 

– мету, завдання  та    основні    напрями    роботи навчального полігону; 
– засади керування роботою навчального полігону. 
 

2. Мета та завдання організації навчального полігону 
2.1 Основна мета створення навчального полігону бурового та 

нафтопромислового обладнання полягає у  забезпеченні оптимальних умов   
для   організації  освітнього  процесу та реалізації завдань відповідно до  
стандарту  вищої освіти, освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
спеціальності, навчального плану та програм навчальних дисциплін, 
формування та розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для 
здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень у 
реальних ринкових виробничих умовах, формування творчого підходу до 
практичної діяльності, виховання в майбутніх фахівців потреби 



систематично оновлювати свої знання та застосовувати їх у своїй практичній 
діяльності.  

2.2. Основними завданнями навчального полігону   є створення 
передумов для: 

-  залучення молоді до пошукової та навчально-практичної роботи; 
- організації  освітньої роботи з навчальних дисциплін; 
- організації індивідуального та диференційованого навчання; 
-  реалізації практично-дійової   і   творчої  складових  змісту навчання; 
- забезпечення профільного  і  поглибленого навчання; 
- надання допомоги викладацькому складу коледжу в запровадженні 

активних форм роботи з молоддю; 
- розвитку творчої ініціативи студентів, залучення їх до пошукової 

роботи; 
- організації роботи гуртків та факультативів; 
- індивідуальної підготовки  викладача  до  занять  та підвищення  

його науково-методичного рівня.  
 

3. Керівництво навчальним полігоном 
3.1 Навчальний полігон бурового та нафтопромислового обладнання 

очолює завідувач полігону, який призначається з числа досвідчених 
викладачів за профілем наказом директора коледжу  та здійснює 
безпосередню організацію роботою навчального полігону. 

3.2 Координація та обговорення питань, що стосуються діяльності 
навчального полігону проводяться на засіданнях профільних циклових 
комісій під головуванням  голів циклових комісій. 

3.3 Керівник навчального закладу: 
- визначає питання розміщення навчального полігону та режиму його 

роботи; 
- затверджує план роботи навчального полігону; 
- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних 

та інших заходів на базі навчального полігону; 
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення до 

відповідального за роботу навчального полігону. 
3.4 Завідувач     навчальним полігоном   несе    відповідальність    за 

належний стан обладнання, та виставкових взірців, їх упорядкування,   
зберігання   й   використання   у навчально-виховному процесі 

3.5  До обов'язків завідувача навчальним полігоном належать:  



- складання перспективного  і річного плану роботи полігону; 
- забезпечення умов для проведення занять; 
- сприяння   оновленню   та   удосконаленню  матеріальної  бази  

навчального полігону; 
- забезпечення  дотримання  на території навчального полігону  правил  

безпечної експлуатації обладнання, дотримання правил з охорони праці та 
протипожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;  

- систематичне  ведення  інвентарної книги із занесенням до неї  
відповідних   змін  про  нові  надходження,  витрати  та  списання  
матеріальних цінностей. 

Завідувач навчальним полігоном щороку подає пропозиції щодо 
оснащення полігону  засобами навчання та новими зразками обладнання 
заступнику директора з навчальної роботи. 

Завідувач навчальним полігоном: 
- несе  безпосередню  відповідальність  за безпечний стан  

 обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо розміщених на 
території навчального полігону; 

- не  допускає  до проведення навчальних занять або робіт  
учасників освітнього процесу без передбаченого спецодягу,  
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; 

- розробляє  і  переглядає  (один  раз  на  5  років)  інструкції з охорони 
праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять на території 
навчального полігону; 

- проводить  інструктажі  з   охорони   праці   під   час  
освітнього процесу; 

- проводить   або   контролює   проведення    викладачем  
інструктажів  з  безпеки  життєдіяльності студентів з обов'язковою  
реєстрацією  в  журналі  обліку  навчальних занять (вступний) та в  
журналі встановленого зразка (первинний,  позаплановий, цільовий) ; 

- терміново  повідомляє  керівника  та  службу  охорони  
праці,  безпеки  життєдіяльності  коледжу  про кожний  
нещасний  випадок,  що  трапився  з  учасником освітнього  
процесу,   організує   при   потребі  надання  потерпілому  першої  
долікарської  допомоги,  бере участь у розслідуванні та здійсненні  
заходів  щодо  усунення  причин, що призвели до нещасного випадку.  

3.6 За завідування  навчальними  полігоном проводиться додаткова  
оплата  в  розмірі  10-15  відсотків  посадового окладу (ставки   заробітної   
плати)   за   погодженням  з  профспілковим комітетом.  Конкретний  розмір  
доплати  встановлюється директором коледжу. 

 



4. Утримання території та матеріальне забезпечення 
навчального полігону 

4.1 Виставкові взірці навчального полігону бурового та 
нафтопромислового обладнання розміщується в певному логічному порядку 
відповідно до виду та функціонального призначення на спеціально 
виготовлених стелажах та  відповідним чином закріплене. 

4.2 Обладнання повинно мати охайний та естетичний вид (пофарбоване, 
очищене). 

4.3 Виставкові  взірці  оснащуються табличками з відповідним написом, 
де вказано назву обладнання та його технічна характеристика. 

4.4 Проходи і доріжки навчального полігону повинні мати тверде 
покриття та регулярно прибиратись від сміття, трави, чагарників. 

4.5 На вході в навчальний полігон встановлюється табличка з 
відповідною назвою навчального полігону, та табличка, на якій вказано 
прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого 
пожежно-рятувального підрозділу.  

4.6 Усі матеріальні цінності навчального полігону обліковуються в 
інвентарній книзі встановленого зразка,  яка повинна бути прошнурована, 
пронумерована та скріплена печаткою коледжу. 

 
5.Порядок введення в дію 

1.Це Положення вводиться в дію після затвердження директором. 
2.Положення може бути доповнено чи змінено наказом по коледжу. 

 
 

 


