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Зареєстровапо 
в Міпюсті України
09.09.04 р. № 1121/9720 '

Затверджено 
наказом МОНУ 
від 20.07.04. № 601

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. Загальні положення
Положення про навчальні кабінети (далі — кабінети) роз

роблено відпоціддо до Закону України «Про загальну серодпю 
освіту* та інших законодавчих актів України.

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабіне
ти, що існують і створюються у загальноосвітніх навчальних 
закладах.

Це Доложення визначає загальні та спеціальні вимоги до 
матеріально-технічного оснащення кабінетів згідно із сапітар- 
ио-гігієнічнимиправилами та нормами і є обов'язковим Для їх 
організації в загальноосвітніх навчальних закладах (далі — за
клади) незалежно від тину та форми владності.

Кабінетом вважається класна кімпата закладу зі створеним 
навчальним середовищем, оспащенИм сучасними засобами на
вчання та шкільним обладнанням.

2. Мета, завдання та основні форми організації павчальних 
кабінетів

2.1. Основна мета створсНЙя кабінетів полягає у забезпеченні 
оптимальних умов для організації навчальпо-виховного 
процесу та реалізації Завданьвідповідно до Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти, затверджено
го ностаповою Кабінету Міністрів України від 14 січня

■. .. 2004 року за №24.
2.2. Завданням функціонування навчальних кабінетів сство- 

рсішя иередумов для;
• організації індивідуального та диференційованого' на

вчання; '
• реалізації практично-дійової і творчої складових змісту 

навчання; . ■
>• забезпечення в старшій школі профільного і иоглиблопого 

навчання;
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• організації роботи гуртків та факультативів;
• проведення засідань шкільних методичпих об'єднань;
• індивідуальної підготовки вчителя до занять та підви

щення його науково-мстодичпого рівня.
2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабі

нетів з мстою визначення стану готовності їх до проведення 
занять.

2.4. Державні санітарпі правила іпорми облаштування, утри
мання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу мають відповідати вимогам, 
затвердженим постаповою Головпого державного санітарно
го лікаря України від 14.08.2001 р № 63 (далі —ДСапІІШ 
5.5.2.008-01), та ДВІ! В .2 .2 -3 -97  *Будиикй та спбрудй 
навчальних закладів».

3. Тиии навчальних кабінетів
3.1. Організація павчальних кабінетів передбачає:

• визначення предметної специфіки; *
• розміщення кабіпстів;
• оснащення засобами навчання та шкільним обладпаппям 

за едішими вимогами доупорядкування та удосконалення 
організаційно-педагогічних умов функціонування цих 
кабінетів.

3.2. У закладах можуть створюватись такі типи павчальпих 
■ . кабінетів: ■ . , '

• кабінети з окремих нредметіц;
• комбіновані кабінети з декількох споріднених предме

тів — класна кімпата з набором навчально-методичної 
інформащі та матеріально-технічного забезпечення для 
декількох предметів.

3.3. У закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, 
біології; хімії, майстерень трудового навчання, обслуговую
чої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають 
до цих кабінетів, спортивні, актові зади .та інші кабінети 
відповідно до умов і потреб закладу.
ЛабЬраторні приміщення повинні мати вихід до кабінету 
та окремий вихід у коридор чи на подвір’я  школи.
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3.4. ІІерсваяспо у початкових 'школах і загальноосвітніх н а
вчальних закладах з малого наповнюваністю класів можуть 
створюватися комбіновані кабінети для викладання спо
ріднених предметів.
Найбільш доцільпим є ноеднаппя предметів, що належать 
до однієї освітньої галузі, мають споріднене обладпанпя, 
наприклад: хімії та біології, фізики й астрономії, ..біології 
і природознавства, правозцавства та історії, мови й літера
тури тощо.

3.5. Майстерні для проведення занять з технічних .та обслу
говуючих видів праці і комбіновані кабінети розміщують 
па першому поверсі, як  правило, ізольовано від інш их 
основних приміщень, і вони повинні мати окремий вихід 
па шкільне подвір’я.

3.6. У загальноосвітніх навчальних закладах з донрофссійним 
або Професійним навчанням обладнується кабінет з від
повідних навчальних дисциплін (за умови, що школа не 
обслуговується міжшкільним навчально-виробничим ком
бінатом). , ' .■

3.7. Фізкультурпо-спортивні зали належить розміщувати не 
вище другого поверху, актові ~  не вище третього згідно 
зД БІІ В. 2 .2 -3-97  п. 3.8.

3.8. Для дотримання безпечності руху учпів під час перерв роз
міщення кабінетів (якщо у школі існує кабінетна система) 
на Поверхах здійснюється шляхом поєдпанпя па одному 
поверсі (в одному блоці або секції закладу) кабінетів для 
5-9  класів, для 10-12 класів — на іншому (а іншому блоці 
або секції).
Класні кімнати для учнів перших класів слід розмішувати 
не вище другого поверху, а 2-4 — Не вище третього згідно 
зД БН  В. 2 .2 -3 -97  п. 3.29.

3.9. Розташування кабіпетів може змінюватись відповідно до 
зміни спеціалізації навчальпого закладу, співвідношення 
класів та кількості учнів у ник чи з інших причин.
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4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабіпетів
4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відпо

відно до типових переліків навчально-наочних посібників, 
технічних засобів павчання та обладнання загального при
значення для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабіпетах (класних кім
натах) і майстернях має відповідати санітарно-гігієнічним

, правилам та нормам (н. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і здій
снюватися відповідно до вимог ДБН В .2 .2 ,-3-97  «Будинки 
та споруди навчальних закладів».
У класних кімнатах та кабінетах початкової, основної і стар
шої школи встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) 
двомісні учнівські столц та стільці учнівські,' в кабінетах 

 ̂ хщ іїф ізики та біології — спеціальні двомісні, лабораторні 
столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 4, 5, 6 ро
стовими групами).
Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами 
та маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. 
Зріст учнів до 115 см (1-ща група) — лінія оранжевого ко- 

' льору, 115-130 см (2-та група) — фіолетового, 130-145 см 
(3-тя група) — жовтого, 146-160 (4-та група) — червоного, 
16ІТІ 75 см (5-та група) ’-т зеленого і більше 175 см (б-та 
група) — блакитного. , . . . ,
Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, 
при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8 .2 .

' ДСанІІіН 5.5.2.008-01).
У кожному кабінеті (класній кімнаті) слід передбачити 
наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного 
з них або трансформативі столи зі зміною висоти згідно 
з антропометричними даними ійкоїіІгрів. У класних кімна
тах повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна 

, лінійка для визначення необхідного учням розміру меблів 
<п, 8,2 ДСаИШІІ 5.5.2.008-01).

4 .3 ..Робочі місця вчителів фізики, хімії, біології та трудового 
навчання монтуються на підвиїцспні, обладнуються демон
страційним столом (у кабінетах хімії та біології — пре
параторською частиною — висотою 75 см). Тумби стола 
оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для збе-,
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ріганпя іцструмептів, хімічного посуду, мікропронаратів 
і приладів, що використовуються для проведення дослідів. 
До демонстраційної частини стола (висотою 90 см) підво
дять слектричпий струм, воду і каналізацію. Роб.рчі площі 
столів повинні бути покриті спеціальними матеріалами, 
стійкими до механічних та тсрмічпих пошкоджень, х і
мічних реактивів. У кабінеті хімії та біології робоче місце 
вчителя доцільно обладнати витяжного шафою звільним 
доступом до неї.
У кабінеті хімії Необхідно обладнати демонстраційний стіл 
витяжною шафою (розміром 64 х 85 х 250 см) під кутом 45 “, 
додатковйм місцевим освітленням, підведенням гарячої 
та холодпої проточної води відповідно до вимог ДСанГІіІІ 
5.5.2.008^01.

4.4. Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання 
із загальних стаціонарних та спеціалізованих взаемозв’яза-. 
них електричних Пристроїв і джерел, як і вмикаються до 
мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 
127 В або 220 В) та однофазного (від 5 В до 250 В), по
стійного струму з пайругоїО від 0 до 100 В, У лаборантській 
встановлюється центральішй щиток, відякОгР подається 
ОДнофазішй і трифазний ’струк па розіібДільний щиток, 
з випрямлячем і регулятором напруги (розміщеним поряд 
із класною дошкою).
До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться по
стійний електричний струм (до 42 В).

4.5. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна 
(аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п ’ять 
робочих площ у розгорпутому або складеному вигляді. 
Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п’ять 
робочих площ може бути використаний для демонстрації 
екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані. 
На окремих робочих площах залежИо від специфіки пред
мета може бути:
• розташоване набірне иолотно для демонстрації розрізних 

карток зі словами, літерами, складами, реченнями, циф- 
рами та лічильним матеріалом тощо — для початкових: 
класів; :
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• папсссна контурна карта України або півкуль для 
кабінету географії;

• нанесена графічна сітка для проведення уроків калігра-. 
фічного письма — для початкової школи;

• накреслена графічна сітка для побудови графіків —* у ка
бінетах математики і  фізики.

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з крі
пленнями для демонстрації навчально-наочних посібників 
(таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо).
Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим 
кольором для нанесення написів за Допомогою спеціальних 
фломастерів.
Поряд із класною (аудиторпою) дошкою в кабіпетах галузі 
технологій і математики розміщують демонстраційні крес
лярські інструменти.

4.6. Лабораторні приміщення відповідно до специфіки облад
нуються витяжною шафою, секційними шафами для збе
реження приладів та лабораторного посуду, металевими 
шафами або сейфами для збереження хімічних реактивів, 
рукомийником, столом для підготовки дослідів,, приладів 
і  навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим 
столом для роботи вчителя та лаборанта,. столом із при
строями для зберігання матеріалів та інструментів для 
ремопту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду 
та дистилятором, які монтуються па стіні,

4.7. Хімічний посуд зберігається у лабораторпих приміщен
нях, розташовується окремо у залежності від розміру, виду 
і матеріалу (пластмаса, скло, метал), з якого він виготов-

"■ ЛСНИЙ. ' ' ' '

Посуд для збереження реактивів повинен мати-етикетки 
з чітким і Яскравим написом їх назви. Усі шафи для збе
рігання хімічних реактивів повинні замикатися.
Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно 
від їх властивостей (гігроскопічні реаі тиви, легкі, горючі 
і органічні речовини, кислоти).
ЇІа носуді з отруйними речовинами має бути етикетка з на
писом «Отрута*, з горючими - 1- етикетка з написом черво
ного кольору Та знаком оклику — «Вогненебезпечно! *.
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4.8. Місця зберігання засобів, навчапня нумеруються інозпача- 
ються назцами на етикетках, що заносяться до інвентарної 
книги.

4.9. Усі.матеріальні ціпності кабінету обліковуються в інвентар
ній книзі встановленого зразка, яка,невинна бути прошпу- 
рована, нронумеровапа та скріплена печаткою (додаток 1).

440. Матеріальні об’єкти (предмети) .і матеріали, що витрача
ються в процесі роботи (хімреактиви, посуд, мін добрива 
тощо) заносяться до матеріальної книги (додаток 2).

4.11. Облік та списання морально та фізично застарілого облад
нання, навчально-наочних посібників проводяться відпо
відно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів 
України.

4.12. Кабіпсти і майстерні мають бути забезпечені:
• аптечкою з набором медикаментів для ііадаппя перто ї 

медичної допомоги;
• первинними засобами пожежогасіння відповідно до Пра

вил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій 
системи ОСВІТИ України.

4.13.Вимоги пожожпої безпеки для Всіх навчальних Приміщень 
визначаються ІІАПБ ВІ01.050-98/920 Правила пожежної 
безпеки для закладі», установ і організацій системи осві
ти України, затверджених спільпим наказом Міносвіти 
України і Головного управління державної пожежної охо- 
рони МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим 
у Щпістеротві юстиції України ,17.12.98 № 800/3240 (із 
змінами і доповненнями)»

5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів
5.1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається 

з навчальних програм, підручників, навчальних та мето
дичних посібників (не менше одного примірника кожнОЇ 
назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних 
посібників та обладнйппя загального Призначення, Зразків 
навчально-наочних посібників, навчального обладнання 
у кількості відповідно, до вимог зазначених переліків.

5.2. Розподіл та  збереження засобів навчання і навчального 
обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних
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програм за розділами, томами і класами відповідно до 
класифікаційних груп у кабінеті (класній кімнаті), ла
бораторних приміщеннях но секціях меблів спеціального 
призпачсппя.

5.3. У кабінеті (класпій кімпаті) створюється тематична кар
тотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, 
навчально-наочних носїбпикін, навчального обладнаний, 
розподілених за темами та розділами навчальних програм. 
Картки розміщуються В алфавітному порядку.

5.4. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях тру
дового навчання, обслуговуючої праці мас бути паявпа 
інструкція і журнали ввідпого та періодичного інструктажу 
з техніки безпеки, пожежної безпеки.

5.5. Додатково кабінети можуть бути оснащені:
• підручниками та навчальними посібниками для кожного 

учня; , ’ ,
. • фаховими журналами;
• інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки 
■ України;
• бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, 

довідково-інформаційної і методичної літератури;
• матеріалами перспективного педагогічного досвіду;
• розробками відкритих уроків та виховних заходів;
• інструкціями для виконання лабораторних і практич

них робіт, дослідів, спостережень; фізичного практикуму
. \ .тощо; : ... . ■';■■■..........  ' ■■■ '.■■■■ ■■ • £

• краєзнавчими матеріалами; ,
• інструментами і матеріалами для відновлення і виготов

лення саморобпих засобів навчання,;

6. Оформлення навчальних кабінетів
6 . 1 . ІІа вхідпихдверях кабінету ноаипеп бути відповідний напис 

на табличці з назвою кабінету: «Кабінет фізики*, «Кабінет 
хімії», «Кабінет інформатики: та інформаційно-комуніка- 

. ційних технологій навчання» тощо.
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. Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бути 
цифрове позначення та-літера класу, за яким закріплений 
даний кабінет початкової школи, наприклад «1-А клас*.

6.2. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчаль
но-методичних експозицій змінного та постійного хдрак-

' теру. - -
6.3. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабі

нету належать:
• державна символіка;
• інструкція з безпеки праці Та пожежної безпеки, правила 

роботи в кабінеті;
• портрети видатпих учених, письменників, композито

рів; ' : <<■■■ -  "
• таблиці сталих величин, основних формул;
• еволюція органічного світу та його класифікація;
• таблиця періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва, 

електрохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, 
основ і кислот;

• системи вимірювання фізичних одиниць;
« політична карта світу, цолітаїф-адміяістративна карта 

України, фізичца карта України тощо.
6.4. У класних кімнатах початкової школи необхідпо розміс

тити: '
• правила цржежної безпеки та дороиціього руху;
• класний куточок, де записано права і обов’язкишкодярів, 

правила поведінки учнів, відображено модель органів 
самоврядування, ж иття колективу класу.

6.5. У секційних шафах кабінетів демонструються'прилади, 
колекції, муляжі тощо.

6 .6 . До експозицій змінного характеру належать:
• виставки кращих робіт учпів;
• матеріали до томи наступних уроків* орієнтовні завдання 

тематичного оцінювання, ^ерлеавцої атестації;
. * додаткова інформація відповідно до навчальної програми, 

зокрема цро життєвий і творчий ш лях письменників,
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учених, висвітлення поточних подій у п а т ій  країні та за 
її межами; матеріали краєзнавчою характеру;

• результати експериментальної та дослідницької роботи 
учнів;

• результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів 
. 'тощо...

Матеріали експозицій оновлюються при переході до ви
вчення нової томи.

6.7. Для розташування експозицій використовуються змінні 
пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що роз
міщують па стінах.

6 .8 . Навчальні кабінети загальноосвітнього навчального закла
дуповинні бути забезпечені настінними термометрами або 
психрометрами.

7. Керівництво навчальним кабінетом
7;1", Роботою кабіпету керує завідувач, якого призначає ди

ректор з числа досвідчепих учителів наказом по загально
освітньому навчальному закладу.

7.2 . Завідував кабінОту несе відповідальність за упорядкування, 
зберіганпя й ш карийаїш япавчально-наочних посібників, 
обладнаная та інших матеріальїшх цінностей.

7.3. До обов’язків завідувача кабінетом належать:
• складання перспективного плану оснащення кабінету;
• забезпечення умов для проведення уроків;
• енрияипя оновленню та удосконаленню матеріальної бази 

кабіпету; *
• систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;
• забезпечення дотримання в кабінеті'правил електричної 

та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
• систематичне ведепня інвентарної книги із  занесенням 
, до пеї відповідних змін про нові надходження, витрати

та списання матеріальних цінпоетей;
• керівництво і контроль за роботою лаборанта, надання 

йому практичної дойОмоґи та сприянНИ ійдНищенню рів
ня його кваліфікації. '
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7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завіду
вача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх павчальних 
закладів встановлюється згідно з наказом МОІІ України 
від 29.03.2001 р. № 161, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 03.04.2001 р. за № 303/5494.

7.5. Перспективний план оспащсппя кабінету засобами навчан
ня та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету 
за погодженням з директором закладу, уразі необхіднос
ті (закупівля і встановлення нового складного обладнан
ня) — з місцевим органом управління освітою, органами 
державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної 
охорони.
У відповідності до Положення про піклувальпу раду загаль
ноосвітнього навчального закладу/затвердженого наказом 
МОН України від 05.02.2001 р. № 45 і зареєстрованої’© 
в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 р. за № 146/5337 
і в межах, що належать до компетенції ніклувальпої ради, 
робота і матеріально-технічне оснащсппя павчальних кабі- 
потів контролюються і спрямовуються піклувальною радою 
загальноосвітнього навчального закладу.

7.6. За згодою директора (заступника директора) закладу примі
щення кабінетів можуть використовуватися для проведення 
уроків з  інших предметів, виховних заходів, батьківських 
зборів.

7.7. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність 
за належне зберігаипя навчального обладнання, навчально- 
наочних посібників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів

■ тощо.
7.8. До обов’язків лаборанта належать:

• систематичне вдосконалення своїх знань, практичних 
умінь і навичок із забезпечення викладання навчаяьпого

■ предмета;
• забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти 

повітря і порядку розміщепня засобів навчання і ш кіль
ного обладнання;

• сприяння справності навчального обладнання;
• збереження в належному порядку протипожежних засо

бів і засобів нсрпіої медичної допомоги;
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• утриманпя навчального обладнання в робочому стані і за 
бсзцсчсхшя безпеки під час виконання учпями лабора 
торних і практичпих робіт, фізичного нрактйкуму;

• дотримання вимог правил пожежної безпеки;
• допомога вчителіО в організації Проведення демонстра

ційних дослідів, лабораторних і.практичних робіт, но- 
заурочної роботи з навчального предмета;

• щоденне наведення загального порядку в лабораторії, 
дотримання вимог з техніки безпеки під час закриття 
кранів для води, вимикання струму на розподільному 
щиті, Освітлення, нагрівальних приладів, миття лабо- 
раторноі’о посуду тощо.

Перший заступник директора
Департаменту загальної середньої
та дошкільцої освіти . Я. Л. Корнієнко

• Додаток 1 
до п. 4.9. розділу 4 
положення

Форма інвентарної книги
№
з/п

Назва
предмета

Інвентарний
номер

Коли *,, 
придбано

Кількість, 
і вартість

Час і причи- .• 
писписання

1 'V ■ :
Перший заступник директора 
Департаменту загальної середньої
та дЬшкільної освіти . Я. Л. Корнієнко

Додаток 2
до н. 4.10. розділу 4
положення

Форма матеріальної книги
1 № 
з/п

Назва реакти
ву, матеріалу

Специфіка ре
активу (чистота, 
концентрація)

Одиниці
вимірювання

Наявність 
(за роками)

1 '

Перший заступник директора 
Департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти . Я. Л. Корнієнко



Ш  Розділ 2

КАБІНЕТИ СУСПІЛЬНО- 
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

КАБІНЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Кабінетна Система навчання як якісно повий етан У роз

витку навчально-матеріальної ба&и школи все більше утвер
джується в житті. Вона відповідає вимогам науково-технічно
го прогресу, створює сприятливі умови Для використання па 
уроках сучасного навчального Обладнання та технічних засобів 
навчання, допомагає вчителеві тісніше Пов’язувати навчання 
з жиТТДм, активізувати пізнавальну самостійність учпів, фор
мувати в них практичні вміння і навички.

Ш кільний кабінет мовй ілітератури •— це навчальне при
міщення, спеціально обладнане відповідно до вимог наукової 
організації праці меблями, всіма необхідними Засобами на
вчання та пристроями, що полегшують їх Використання, для 
проведення уроків, факультативних занять та різноманітних 
позакласних заходів з мовці літератури, виховної роботи з учпя- 
ми засобами літератури і мистецтва* а також для підвищення 
наукової та методичної кваліфікації вчителів.

Усі матеріальні засоби мовно-Літературного кабінету можна 
поділити на три групи: навчальне обладнання (книги, навчаль
но-наочні посібйгіки, аудіовізуальні засоби); 'загальне облад
нання (меблі та пристосування, які полегшують використання 
навчального обладнання) і спеціальні засоби для наукової ор
ганізації навчального процесу й управління ним (картотеки, 
пам’ятки, каталоги, тематичні папки, картки тощо).
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, Для розміщення навчального обладнання1 в кабінеті зде
більшого використовуються передня і задня стіни, бокові стіни 
переважно викопують роль експозиційної зони.

Мовно-літературний кабінет повинсп мати постійне і змінне 
оформлення. Окрім того, в кожному кабінеті української мови 
обов’язково мають бути оформлені стенди «Мовні обов’язки 
громадян» і «Культура мовлення», матеріали до яких подано 
у посібнику «Творча лабораторія вчителя та учня: мовпо-літе
ратурний кабінет в школі* (упорядник С. С. Тодорюк. — Чер
нівці, 2005. — С. 57-62.).

Щодо оформлення тематичних папок зауважимо* що обов’яз
ковими є папки із завданнями для тематичного оцінюваппя зу- 
країпської мови та літератури з 5 по 11 клас, кількість, форма 
проведепня та зміст яких обов'язково відповідає чинним програ
мам із цих предметів, з текстами та тестами для контрольного 
оцінювання, ’читаппя мовчки, вголос.

Шкільний літературний кабіпст має свій книжковий фоіуь 
який становлять:
• праці з естетики, філософії, літературознавства, етнопеда- 

гргіки, культурології та ін.;
• програмова художня література та література зпозаклас- 

ногр'читання;
• .. методичні посібники для вчителів та друковані дидактичні

матеріали;
» довідпикова література, підручники, хрестоматії.

Бажано мати підшивки літературних газет і журналів. ; 
У кабінеті розміщуються друковані, еКранні та звукотехніч- 

ні навчально-наочні посібники з Літератури. З друкованих по
сібників — таблиці з теорії літератури, портрети письменників, 
літературні плакати, альбоми про життя і  творчість письмен
ників* демонстраційний ілюстративний матеріал з літератури 
тощо. З  екранних посібників у кабінеті мають бути діафільми, 
діапозитиви, навчальні фільми і фрагменти з них, транспаран
ти для кодоскоца, віДоозаписи. Із звукових посібників учителі 
літератури збирають у кабінеті грамзаписи, фонохрестоматії, 
магнітофонні записи на літературні теми.

У зв’язку з тим, що друковані посібники є ще не до всіх тем 
з літератури, учителі організовують учнів на виготовлення само
робних навчальних посібників (збирання матеріалів про пйсь-
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мснника у тематичні панки, виготовлення саморобних літератур
них альбомів на основі ювілейних Матеріалів про письМешіика 
в періодичної нреси, запис літературНо-Музичних композицій, 
всчорів-зустрічей або інтерв’ю із письменниками тощо). '»

До творчості кожпого письменника, що вивчається в школі, 
бажано збирати в кабінеті комплекти навчальних посібників 
(тексти художніх творів, додаткова критична література для 
учнів, методична література для вчителя, тематичні папки, 
демонстраційний ілюстративний матеріал, роздавальний ма
теріал, аудіовізуальні зароби -навчання,. матеріал до творчих 
робіт учнів тощо),.

У багатьох літературних кабінетах розробляються спеці
альні завдапня для організації ношуково-дослідпицької роботи 
учпів на Основі дидактичних матеріалів кабінету.

Часто учні залучаються вчителем до виготовлення тема
тичних папок про письменників, таким чином літературний 
кабінет поновлюється павчальними посібниками. У тематич
ну папку уЧпі збирають Портрети митця, виконані різними 
художниками, ілюстративний матеріал до його творів, цікаві 
газетні і журнальні статті, листівки, буклети, висловлювання 
письменника про себе і свій час, спогади про нього видатних 
людей, зразки учнівських творів, малюнків, рефератів тощо.

Матеріали в тематичній ,однці ро|міп^уіоться зд певними 
розділами, щоб ними зручно було користуватись.

Я кпф в кабінеті складена тематична картотека, на її  Основі 
можна янаяогІцВо складатипоурочну картотеку. До поуроч
них картотек також заносятьоя унаочнення, техвдщц засоби 
навчання, роздавальний! митеріад, додаджова лїтекатура дли 
учнів, література ДЛЯ: вчителя • •, , і':-":'. е;.

Навчальні кабінети з української мовц А літератури, о цен
тром навчально-методичної роботи в школі з цих предметів, 
вони працюють у тісному зв’язку зі шкільною бібліотекою,. 
Такі кабінети є справжньою творчою лабораторією учителя, бо 
допомагають йому добре підготуватись до уроків і проводити їх 
па високому ідсйно-методичіюму рівні. Літературний кабінет 
є місцем проведення консультацій, додаткових занять з. літе
ратури, факультативів, запять літературних гуртків. Тут же 
словесники проводять засідання свого методоб’єдпапня, а учні 
можуть самостійно попрацювати над додатковою літературою 
після уроків. ' 1 *••• ' ' (
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Мовно-літературний кабінет — це місце, де, збираються 
і нагромаджуються матеріали з досвіду роботи вчителів-оло- 
весииків, їх позакласцої роботи з учнями (плапи, конспекти 
відкритих уроків, методрозробки окремих Тем з літератури, 
доповіді,, реферати вчителів, опис літературних екскурсій, ком
позиції літературних вечорів, магнітофонні та відеозаплси, 
збірники учнівських творів, картки-завдання для самостійної 
роботи тощо).

Рекомендації щодо призначення, обладнання, ведепия кар
тотеки, наукової організації роботи в кабінеті української мови 
і літератури, ш ляхи підвищеипя ефективності уроку в умовах 
кабінетної системи; наукової організації праці учнів у кабінеті 
літератури й бібліотеці; організації інформаційно-бібліографіч
ної та самостійної роботи учнів у  кабінеті, зразки оформлення 
кабіпетів української літератури, ділової україпської мови; 
План роботи та зразок атестаційногр листа цабінс'гу української 
мови і літератури подапо у посібнику «Творча лабораторія вчи
теля та учня: мовно -літературний кабінет в школі» (упорядпик 
С, С.Тодорюк. — Чернівці, 2005. — 72 с.)

КАБІНЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
Критерії, за якими проводиться огляд-конкурс кабінетів 

історії визначені у *ЛтостаційноМу листі кабіпетів суспільно- 
гуманітарноґо циклу*. Його осповпі складові — матеріальпо- 
технічйа база (класна аудиторія, підсобна, Комплекти меблів, 
технічні засоби навчання) та навчальнО-методичнС забезпечення, 
у тому чйслі власний.творчий доробок вчителя, його прив’язка 
До специфіки закладу та методичкої проблеми педколективу 
і файМетодоб’єднанпй. ' і ; і

Серед іншого враховується і наявність педагогічного про-1 
грамного забезпечення (ПЇІЗ) та можливості для його викорис-і 
тання у роботі самим учителем. ~ і

Ще один момент — результативність роботи як вчителя, ! 
трк і його вихованців (результати зовнішнього тестування (якщо : 
такі були у попередньому навчальному році), результати конкур
сів, турнірів, олімпіад та інших інтелектуальних змагань), ;



КАБІНЕТ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Усі матеріальні засоби кабінету діляться на навчальне об

ладнання (підручники, художні тексти, навчально-наочні по
сібники, ТЗН) і загальпс обладнання (меблі і пристосування, 
яке полегшує використання навчального обладнання).

Навчальне обладнайпя кабінету зарубіжної літератури по
винно1 Сприяти виконанню програм, занроваджеиню різних 
методів навчання. Воно мас спростити і полегшити роботу вчи
теля, створити умови для творчої праці.

Велике значений мас правильний підбір кольорів у к а 
бінеті. Колір, емоційно і психологічно діючи на свідомість 
учнів, здійснює великий вплив на їх працездатність, знижує 
зорову Й загальну втому учнів. Йкщо вікна кабінету виходять 
на північ, то стіни в ньому варто фарбувати в Теплі кольори 
(світло-жовтий, світло-рожевий), якщо ж па південь — то хо
лодні (світло-салатовий,' жовто-зелений, світлО-блакитиий). 
Двері, віконні роки й Підвіконня, стеля в кабінеті — білого 
кольору. Отіке, кабінет має бути світлий, змістовно й естетично 
оформлений, їйоб своєю вигідМстю Й затишністю заохочував 
кожного До роботи. Необхідно усвідоМлЮкати, що оформлення 
в кабінеті — це додаткове джерело інформації для учнів і вся 
обстановка повинна спонукати їх до роздумів про літературу 
і мистецтво. У кабінеті наявні:

• положення про огляд-конкурс кабінету;
• журнал обліку роботи консультацій і додаткових за

нять;' .
• інструкція з безпеки праці;
• графік проведення тематичного оцінювання;
• навчально-тематичне планування;
• програми (загальнодержавна та регіональна);
• наукова, енцйкябпедйчна, інформаційно-дойідкбва літе- 

ратура;
• підручники, хрестоматії, моногоафії;
• методична-і художня література;
• державні документи про освіту;
• нормативні Документи;
• періодика;
• тематичні Єт є н д и ;
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• роздавальний матеріал; * ’
- • наочні посібники і матеріали щодо вивчення пових тем 

та розділів у програмі з зарубіжної літератури;
• технічні засоби навчання;
• папки з роботами вчителів пад темою;
• розробки відкритих уроків, виховних заходів;
• оформлені Відповідно панки з інформацією про кожного 

письменника, який вивчається за програмою.

Пропопусмо обладнати Такі стенди та рубрики:
1. «Сьогодні на уроці», де записуються імена письменників 

та назви творів, що вивчаються, розміщується додатковий 
матеріал за темою: фотографії, малюнки, біографічні дані, 
нариси, репортажі про авторів та твори. Такий стенд Д°~ 
помагає учням пов’язати матеріал уроку з сьогоденням, 
поглибити знання; віп має бути пристосованим до легкої 
зміпи експозиції. V !

2. Щоб не нагадувати учням про вимоги до їхніх знань та 
вмінь під час вивчення кожної томщ,. можна виготовити 
стенд «Основні вимоги до знань ед нмЬщ учрів», на якому 
викласти вимоги відповідно до чин^ю|,нр0грами з зарубіж
ної літератури. р

3. « Читацький мінімум », де подані Ш&Івки творів для обов’яз
кового читання за програмою (Ш|іарч«ЕЮЧи тексти ддш ви
вчення нйнам’ять) та списку яс і^ і»  ДЛЯ додатк<^|ро чи-

4. «Літературознавчий мінімум»^дйвйй складається^ Ааенов- 
них літературознавчих поняті* що розглядають*^^курсі 
зарубіжної літератури. .-.мі,':.

5. «Літературні премії », де подається інформація « И и |р р вп і 
міжнародні літературні премії, зокрема остапщйНИобе- 
лівського лауреата. ,  ̂ 'г , ЯШШ^

6 . «Українська перекладацька щкола». Д оц ільн ащ И кв ін
формацію про попередні досягнення та в ід о м р я ^ Н і ре
зультати праці сучасних українських переклад ||^^В |.

Бажано оформити в кабінеті методичний к у т о в я ^ Н ш т ь  
вивішуватися трирівневі завдання для т е м а т й ч н и н |^ Н Ь ій  
та пам’ятки для учнів.

Д2 ________ -. ■ ___________________________  Шкільні навчальні кабінети
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Як правильно читати художні твори
1 . ІІри читанні необхідно вміти зосередитися, думати тіль

ки про те* Що читасш, цовпїстю мобілізувати свою увагу, 
мислення й уяву.

2. Читати слід не поспішаючи, роблячи записи в зошиті. 
Шкідливо «ковтати» книги, краще читати менше, але ґрун
товно, н іж  багато, але поверхнево.

3. Треба йавчйтйся виділяти основне під час читання.
4. Необхідно з ’ясувати все незрозуміло, домагатися чіткої 

уяви про прочитане.
5. Негативною звичкою є пропуск так званих; «поцікавих 

місць* (одис природи, роздуми автора і т. д.).
6 .  Шкідлива нетерплячість; якііщ почав читати книгу, п р о 

читай її до кіпця. .
7. «Читати — це ще нічого не значить, — говорив великий 

педагог Упіинський. — Що читати і як розуміти прочита- 
’нс — ось у чому суть*.

Як підготуватись до твору-роздуму про героя
1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, з чим ви не пого- 

джуєтеся. ■■ • '
2. Простежте за текстом,, як  письменник розкриває характер 

героя, його вчинки. Зверніть увагу на художці деталі, які 
допомагають вдм зробити висновок щодо ставлення автора 
до героя. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою автора,

3. Зробіть необхідні добірки з тексту, як і допоможуть вам 
паписати твір.

4. Відповідно до структури твору — вступу, основної части
ни, що складається з тез та доказів, висновку доберіть 
додатковий матеріал (епіграф, ИйтаТи, фак#й), Який сТапе

’ в пригоді під час написання твору. '
б. Спочатку напишіть твір на чернетці.
6 . Працюючи над всТупною частиною твору, пам’ятайте, що 

мета її підвести до розуміння вашої головної думки.
7. В основній частині твору викладайте свої думки'та обов’яз

ково арітпЧеитуйте їх. Намагайтеся уникати звичайного пере
казу епізодів твору. Пам’ятайте, що докази ̂ южуть бути як
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прямі, так і від протилежного. Використовуйте тільки ті сло
ва, значення яких ви знаєте. Уникайте повторення слів. ,

8 . У завершальній частині твору зробіть емоційний обґрун
тований висновок щодо вашого ставлення до героя, про 
якого пишете.

9. Прочитайте наїщеане, перевірте зміст, послідовність ви
кладу, грамотність, використання, розділових знаків.

10 . Перепишіть роботу начисто.
11. Перевірте нанисапе, пильнуючи описки і пропуски літер.

П равила дискусії 
1; Ретельно продумайте'свою точку зору і аргументи до пеї.
2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте її з тих питань, за 

якими Ви розходитесь з Вашим опонентом.
3. Використовуйте метод Сократа, який полягає утому, що 

евоїр Думку ви ділите ца маленькі частинки і* кожну про
понуєте у формі запитання. ■ ,

4. Уникайте категоричності, особливо якщо ви'заперечуєте.
5. Обминайте монологи, адже діалог цродоггвдтіший.
6. Умійте почути та зрозуміти позиціюоношшта.
7. Не переривайте свого співрозмовника, ;1 .
8 . Ш  висміюйте опонента і не доводШг його точку зору до 

’ абсурду. > 4 ^  Л''
9. Не Прискіпуйтеся до невдаЛої форми ВИСЛОВ ЛЮВ£

10 . ІІо переходьте на особистість співрозмовника.
1 1 . Це розбивайте його позицію, ^ дойодьтс власну
12. Волійте не перемогти, а знайтк істину:
13. Погоджуйтесь із тим, у чому, ц ^ в и й  ваш співр' 

знайдіть раціональне у його словах.
14. Майте мужність визнати свою неправоту і проси- 

ного обговорення запитання.
15. Поясніть, чому ви не можете погодитися зі св 

том, і вис ловіть свої аргументи.

Використання наочності
Педагоги й методисти, починаючи від Я. А. К 

вже близько чотирьох століть обґрунтовують цеобзі
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користання наочності у процесі навчання-, її засоби широко 
застосовуються на практиці на всіх етапах опрацювання на
вчального матеріалу, а саме: під час вивчення біографії письмен
ника, апалізу художніх творів, виконання учнями письмових 
та творчих робіт.

Наочність — цс перший етап пізнавальної дійспості, осно
ва формування чуттєвих уявлень учнів та опора для розвитку 
наочно-образного та абстрактного мислення.

ПіД чДс використання наочності на уроках зарубіжпої літе
ратури можуть бути реалізовані дві групи навчальних функцій:1 
мети та діі\

Функції мети:
• інформаційна;
• мотиваційна (активізує інтерес учнів донацчанпя); '
• пізнавальна (виявляється на етапі виявлення і перевірки 

знань); - ...
• евристична (Допомагає учням знаходити нові зв’язки у на

вчальному матеріалі, нові види діяльності на основі опе
рування наочністю); *

• розвивальна (розвиває спостережливість учнів, мову, 
пам’ять, мислення тощо);

• ілюстративна; ■ . ’
-.-виховна,.

Функції дії:
• систематизація знань учнів;
• керування (дає можливість керувати увагою); .
• контроль (використання наочності дає можливість контро

лювати глибину усвідомлення учнями навчального матс-
■ ріалу); ,

• забезпечення правильного відображення дійсності у свідо
мості учнів;

• формування теоретичних понять. !

Наочність може бути функціонально використана на всіх 
етанах вивчення літературного твору. Так, на етапі підготов
ки до сприйняття твору, метою якого є зацікавлення учнів 
навчальним матеріалом за допомогою наочності, можуть бути
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реалізовані мотиваційна,, розливальна та ілюстративна функ
ції.

На етапі читання твору з коментарем, мста якого — навчан
ня учнів правильного та вдумливого читання, наочність допо
магає втілити в життя пізнавальну та евристичну функції.

Етан піді’отовки до апалізу передбачає організацію та про
ведення словникової роботи, метою якої є закріплення навичок 
Вдумливого читання.

Використання наочності па даному стані забезпечує процес 
відображення дійсності у Свідомості-учнів.

На самому початку вивчення зарубіжної літератури у 5 кла
сі учні мають невеликий читацький досвід і недостатньо воло
діють літературознавчими знаннями для проведення аналізу 
твору. Використання наочності на початку засвоєння нового 
предмета активізує паочПо-образно мйеігбння під час опрацю
вання теоретичного матеріалу, реалізуючи функції керування 
та контролю.

Використання наочності на підсумкових заняттях забезпечить 
активізацію функцій контролю та систематизації знань учнів.

У процесі виконання творчих робіт, колиучні вчаться вико
ристовувати здобуті на попередніх уроках знання, наочність може 
забезпечити реалізацію мотиваційної та евристичної функцій,

Фонд навчально-наочного матеріалу в  кабінеті зарубіжної 
літератури дає змогу організувати одночасно колективну» гру
пову та індивідуальну роботу, формувати ціннісні орієнтації 
.учнів, . . .  1

Важливе значення має роздавальний матеріал 
нями різного рівня складності. Він використовуєте 
дивідуальпої роботи з учнями, а також дає змогу зд: 
диференційований п ідх ід  до пих,

Обов ’ язковим е оформлення папоКз інформацією 
го письменника, які містять портрет, ілюстративний 
творів, цікаві газетні та журнальні статті, листівки, 
словлювання письменника про себе і свій час, спога, 
видатних людей, зразки учнівських творів, малюнк:
Усі матеріали мають бутинадруковані і системати

Книжковий фонд кабінету
Ураховуючи недостатній рівень забезпечення 

дожніми та методичними текстами, підручниками,
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ями, вчителю зарубіжної літератури разом із учнями потріб
но скомплектувати свою бібліотеку, яка поновлюватиметься 
книгами з особистої бібліотеки вчителя та подарунками учнів, 
У кабінеті має обов’язково бути наявна критична та довідкова 
література, вона нотрібпа як  учителеві, так і учням. За умови 
наявності текстів можна зацікавити учнів як модсрпістською 
літературою, так і поезією та драматичними творами.

У кабінеті мають бути фахові журнали та газети.
Для розміщення навчального обладнапня використовують 

задню стіну кабінету.
Планування рдботи кабінету
Робота кабіпету зарубіжної літератури планується на рік за

відуючим кабінетом. У робочий нлан вносяться основні завдання 
на навчальний рік, організаційні питання, заходи а пОіювпе- 
ння кабінету навчальними посібниками, навчально-методична 
робота, позакласпі заходи.

Позакласна робота
Добре обладнаний кабінет — найкраще місце для прове

дення позакласної роботи, яка повинна бути спрямована і на 
естетичне виховання учнів. Бона має бути завчасно продумана 
й організована, спрямована на поглиблення та розширення 
отриманих на уроках знань.

Різноманітні форми позашкільної роботи з зарубіжної л і
тератури можна умовно розділити па групи:
• постійні (літературний гурток, театр, клуб» лекторій);
• періодичні (літературні вечори, виставки, конкурси, ииііу- 

ски літературних газет).

В організації позакласної роботи із зарубіжної літератури 
відокремлюються такі принципи: ^

• тісної взаємодії нозащкідьної роботи з уроками зарубідспої 
літератури;

• взаємодії з іншими шкільними предметами та видами ми
стецтв; '

• взаємопов’язаного вивчення української та зарубіжної л і
тератури;

. • широкого використання різноманітних ігрових нидів робіт, 
Що спрямовують фантазію, творчий підхід школярів;
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• загальнодидактичні принципи: добровільпої участі шко
лярів; наступності і перспективності; доступності; інди
відуального підходу, при якому враховуються здібності, 
нахили кожного школяра.

Літературпо-краезпавчі матеріали
Люті урагани історії змели і розсіяли буйне цвітіння по

етичного саду від Бухареста до Нью-Йорка і від Дюссельдорфа 
до Єрусалима. Відомі всьому світу письменники, пости намага
лися знайти еобі пову батьківщину, але ио-справжиьому вдома 
кожен з них відчував себе тільки в лоні рідної мови.

Розкрити зв’язки з ними, поповнити знання учнів про рід
ний край , його літературний спадок — таке завдання навчаль- 
но-краезпавчої роботи в школі, Збираючи і вивчаючи факти 
літературного життя області, учні багато дізнаються про пись
менників, які жили раніше, і тих, які живуть і творять у  пащ 
час. На базі кабінету зарубіжної літератури можна створити 
клуб юних краєзнавців-літераторів.

Лтестаційний лист кабінетів дисциплін суспільно- 
гуманітарного циклу •

 ̂ Навчальний заклад . - .і ■ ___________
Зав. кабінетом 
Рік атестації' ' ~ '

Оціню
ючий Найменування показника^

а »
показ

ник , ............................................., г *■ ........ ...Л ,^...^1̂  с І

таж Греальна

Яг Тип повчального кабінету ■■■;•■ ̂  . ч І  .V
• кабінет /  класна кімната* - - 1 ч .
• кабінет одного предмета /  кабінет 

з декількох споріднених предметів;
• нйявНІсть підЬобиого приміщення. 1

1. Оформлення інтер’єру кабінету* :$ Я Р ГГ' '
1.1. Відповідність напису назви кабінету та
‘ ■ цифрового позначення. " Я е  1
1.2. У кабінеті дотримано санітарно-гігієнічні

вимоги до:
• освітлення;
* фонового оформлення стін;
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Продовження таблиці
Оціню Оцінка
ючий 1 Найменування показника в балах
показ

ник таж реальна
• затінювання вікон; 1
• озеленення. 1

1.3. У кабінеті наявні методичні стенав:
» стенд. «Основні завдання викладання 

. предмета галузі»;
• портрети видатних учсігах з навчаль

ної дисципліни;
• стенд «Основні компетенції учнів, які 
; мають сформуватися пр закіцчонні

ними основної та старшої школи»;
• державна символіка. ,

■. 1 

Т

■: 1 ?

* 1
1.4. У кабінеті наявні змінні експозиції:

• стенд «Тематичне оцінювання * (орієн- 
товнізавдашія критерії оцінювання);

• додаткова інформація до павчальпої 
, прогріамк;
• виставка навчально-методичних посіб

ників та робіт учпів;
• інші стенди.

1

-

1 :, І.: ‘

1.5. Загальний естетичний вигляд кабінету. 
Загальна сума балів но

1
17

Організація робочих місць учнів
2.1 . Робочі місця: ■

• укомплектовані однаковими меблями;
• меблі відремонтовані і відповідають 

вимогам охорони праці.

І
' --І- .

2.2. Робочі місця марковані спеціальними 
цифрами і мають інвентарний номер:
• меблі 2-3 розмірів  ̂перевагою одного 
- з них; ' ,

• столи і стільці однієї групи.
Загальна сума балів но

,; 1 

1 ,

-І,- Г 
б

«з Організація робочого місця викладача
• стіл розміщений на підвищенні (кафе

дра);
• наявність проекційної апаратури (гра- 

фопроектора, діапроектора тощо);

1

1
- *
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Продовження таблиці
Оціню
ючий
показ-
; НИК '

Найменування цок&аццка ..
Оцінка 
в балах >

так ре&ііьна
• наявність відсоанаратури; 1  ■
• наявність аудіомагпітофона; %
» наявність комп’ютера; . 1
• наявність дошки (1, 3, 5 робочих . 1

площ); , *
• оснащення дошки магнітною основою.
Загальна сума балів по (2̂ л , 7

^4 Збереження навчального обладнання
4.1. Збереження основного обладнання (речові

джерела, настінні картиііи, схеми, фото /■' ‘ ;
альбоми): • > • • • і
Р обладнання зберігається в спеціальних 1 :

шафах;
• обладнання промарковане і системати 1,

зоване. У"''- ц
4.2. Збереження друкованих та екрапнйх по

сібників:
» таблиці зберігаються у спеціально рб;' ї г„*

ладнаних нішах (ящиках);
і р таблиці марковані за розділами щга- і

грами; . ' • 1 1 ' '*
г. • таблиці систематизовані; ак* , 1 і к

• таблиці зберігаються в руафщЩ*-**** - і л ї :; ,
- . ' • об’ємні таблиці зберігаються стаціо Г ЛІ

нарної; ‘ дЧЬИрЙїь іод
• наявні відсофільми та відеосюжети 3* *V

: . ; . (відеотека); . ряс, ь
Р наявна інформація на електронних но '•і В;

сіях: >і'4| ШШ/ .
-? педагоі'ічцо-црограмневабшіечеїшя; , . &. І Ш'»

— електронний матеріал. 2 : | Щ'./
4.3. Збереження технічних засобів навчання з ’І Ж

в робочому стані.  ̂ .
і 4.4 Матеріальні дінцсієті обліковані в інвен 2 Щщ ; ■ *

тарній книзі відповідного зразца (црщцну- ’1 Я' ■ . . рована, пронумерована, скріплена печат я
кою) або в щорічному акті інвентаризації. 4 чШ

ИШг
И ІЗагальна сума балів ио ()4 ‘

■ •
у л ш■' ■ 'ж

- , . ■'»з и
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Продовження таблиці
Оціто-і- Оцінки
ючнй Найменування показника вбалах
ноказ- *
' ник тах реальна

9» Навчально-методично оснащення кабінету
5.1. Забезпечення кабінету документацією:

і

• нормативні документи (Конститу
ція, Закопи України про освіту, На
ціональна доктрина розвитку освіти 
Україпи, Дсржавпий стандарт знань);

1

• поурочно-тематичне планування; 1
• поурочно-тематичні папки. 5

5.2, Оспащепця кабінету бібліотекою:
книги зберігаються на стелажі чи 
в шафі-стінці;

І

• наявність програм курсів суспільно- 
гуманітарного профілю (аагальнодер- 
жавпих і регіональних), які читаються 
у навчальному закладі;

"" 1 '

1. ■ .

• наявність основних підручників; г 2
• ' наявність додаткових підручників; ■ - ’ 1 '
• наявність наукових та методичних ви

дань; ■ , ' '  * •'
• наявність збірників документів, хрес

томатій;'
' і : ■'

• наявність літератури для учнів (словт 
пиків, довідників, енциклопедій);

:•

* наявність художньої літератури; 1' 4у :
наявність фахових періодичних ви
дань. ■, -1'

5.3. Оснащення різними видами дидактичних 
матеріалів:

.1"

• друкованих типографським способом; 6
• не фабричних (фотографії, фотомонта

жі, тематичні стенди, поурочні папки 
учнів, матеріали, зібрані чи виготов
лені учнями, демЬнстраЦійні мате
ріали для кодоскопа);

.. 4 '

• збірників Завдань для тематичного 
оцінювання, прикладів завдань дер
жавної підсумкової атестації та ін.

1
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Закінчення таблиці
Оціню
ючий ., ІІайменуванпя показника

Оцінка 
в балах

нйказ- 
- вик тах реальна

5.4. Наявність тематичної картотеки навчали- 
по-методичного забезпечення за темами 
та розділами навчальної програми:

■ • навчального обладнання;
• таблиць;
• настінних карт;

1
1
1

• дидактичних (роздавальних) матеріалів; 1 ' . !
• іншої наочності; 1 • •

5.5.
• літератури.
Наявність власних нанрацювань з пред
мета: •

с і  ;

• саморобних таблиць;
• матеріалів, зібраних чи виготовлених 

учитедем;
• розробок відкритих уроків;
• розробок позаурочних заходів (сцеца- 

ріїв); -■
• матеріалів, надрукованих у фахових 

періодичних виданнях;

і
і

і
" і 1

і

■

• окремих..видань,вчителя; " 1 . ; 3
• матеріалів учнівських олімпіад. 
Загальна сума балів по <?8

1
44

«в Дотримання охорони праці в кабінеті
Наявність куточка з охорони нраці 2
Загальна сума балів по <}в 2 м '

Яі Організаційні та інші заходи а обладнан ї
ня (оновлеппя) кабінету ■ \
У кабінеті Наявні:
• план роботи на рік; 1
• паспорт кабінету;

■ ' } 4 К 4
• атсстаційний лист кабінету (з оцінкою і ■ 1 '

комісії). ь- *}: (■
Загальна сума балів но ()ч . -
Загальна сума балів по ф, .*?*- 0 Т У..-’

При атестації кабінет отримав оцінку « 
Атестацію проведено
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Атестацію здійснили  ______ .
Рівні оцінювання 
Початковий рівень т—1.-25 балів; 
Середній рівень — 26-50 балів. 
Достатній рівень — 51-75 балів. 
Високий рівень — 76-100 балів.

КАБІНЕТ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Кабінет іноземної мови має велике значення у навчально

му процесі. У ньому вчитель зосереджує навчальні посібники, 
веде навчально-виховну і мстЬдичпу роботу. Заходами до нього, 
учень відразу потрапляє в атмосферу іноземної мови.

Якщо дозволяють умови, кабінет доцільно розмістити у зви
чайній за. розмірами класній кімнаті, що мас, підсобне при
міщення. В оформленні кабінету треба насамперед виходити. 
з того, що це робоча кімната, і все тут має сприяти процесу 
навчання. " '

На стінах не повинно бути нічого зайвого. ІІа передній, крім 
дошки, знаходиться карта країни, мову якої вивчають, мате
ріали з інформацією про Україну На бокових стінах у формі 
стенду вивішують алфавіт, зразки підпису зошитів і Словників, 
написання дат, календар, зразки оформлення класних і до
машніх робіт, учнівські проекти тощо. Ці матеріали потрібні 
учням постійно. Можливі різні варіанти розміщення елементів 
такого «довідкового відділу».

На протилежній стіні — учнівські стінгазети, стенди «Ви
датні люди про.вивчення і знання іноземпих мов» та змінні стен
ди про життя нашої країни та країн, мова яких вивчається. На 
них періодично змінюються матеріали вйрхйки ті. ілюстрації 
з газет і журналів про політичне, соціально і культурне життя 
обох країн..Ці матеріали матимуть прямий вихід на відповідні 
цикли програмових тем.

На задній стіні або на обох бокових можуть бути розміщені 
портрети письменників і видатних людей країн, мова яких ви
вчається; Також до ПоКазниКів роботи Кабінету іноземних мов 
входить організація робочих місць учнів та вчителя, дидактичне 
оснащення, наявність технічних засобів навчання (проектор, 
комп’ютер, аудіо-, відеообладнашія).
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Передумовою успішної роботи кабінету с організаційні та 
інші заходи з. виготовлення та ііоновнсішя матеріалів самоос
вітньої роботи вчителя, складаппя перспективного плану кабі
нету, розробка позакласпих заходів, матеріалів до тематичного 
оцінювання тощо.

Однією з поширених помилок вчителів щодо оформлення 
кабінетів с нрагнопня до «прикрашання* їх великою кількіс
тю стоп дів, плакатів, гасел» таблиць, малюнків. Цс захаращує 
приміщення і часом заважає процесу навчання.

Атсстаційпий лист кабіпету іноземних мов
Навчальний заклад ■'.. '. '' • ■ . •
Район/місто
Зав, кабінетом ,
Рік атестації " ’ • ' ’ ' • 7 > '■

Оці
нюю
чий-
ПО-

КаЗ-
НЯК

Найменування показника

Оцінка в балах

тОХ реаль
на

' 'Г І . " ' Оформлення інтер’єру кабінету 16
ГГ ■

1.1. У кабінеті дотримано санітарно-гігієнічні 
вимоги до:
• освітлен ня 1 7
• фонового оф орм лен ня ртін 1

• озеленення 2

1.2. У кабінеті наявні стенди ,;і г,
• країн озн авч і 3 *

' • ■

• загальн он авчальн і 3
• висловлю вання Видатних лю дей 2 ,-і і к :

• зм ін н і експ ози ц ії 3 ’ЦНІЛ*

1.3 Загальний естетичний вигляд і

2. Організація робочих місць учнів 4 і

2.1. Робочі місця укомплектовані однаковими 
меблями

2 .

2.2. Меблі відремонтовані і відповідають вимо
гам техніки безпеки

, 2 ' '4
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Продовження таблиці
Оці
нюю
чий
по
каз
ник

Найменування показника

Оцінка в балах

тах реаль
на

3. Організація робочого місця вчителя 20
3.1. Наявність демонстраційного стола, який 

оснащений
• лінгафонним обладнанням 3
• аудіомагиітофоном 3
• відеоапаратурою 3
• комп’ютером 4
• підключенпям до мережі Іптерпст 4

3.2і Наявність обладнаної магнітною основою 
стулчастої дошки

12

4, Збереження навчального обладнання 10
4.1. Шб4иці: , ... ...........

• систематизовані .■'■.З/'
• зберігаються в рулопах - , , -з:,.;,

4.2. • наявність технічних паспортів
■ • робочий етап обладпашія , 2 .
б. Дидактично оснащення кабінету 40

5.1. Оснащення кабінету бібліотекою:
• наявність навчальних програм МОІІУ ■. .■ 1 .
• наявність методичної літератури, видав

ництва МОНУ, ОІІЩО •
2

наявність періодичних видань 2
• наявність країнознавчої літератури. гра- ,і 

матичних довідників* слонників, носібпи- ' 
ків для домашнього читання:

4

; — ДЛЯ кабінету 1
— для кожного учня 4

• наявність тематичних папок • 2
• наявність папок для тематичного оціню

вання учнів по класах 1:-

• наявність учнівських цортфоліо 3
• наявність аудіотски (від 5 аудіокасст) 3
• наявність відеотеки (від 4 відеокасет) ' 4 "
• наявність електронних носіїв інформації 

(компакт-дисків)
4
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Закінчення таблиці
Оці*
тою*
чий
по
каз
ник

Найменування показника

Оцінка в балах

тах реаль
на

5.2. Оснащення різними видами, дидактичних 
матеріалів, таблиць:
• друкованих 2
• саморобних, написаних 1

5.3. Творча робота вчителя:
• матеріали самоосвітньої роботи 2
• матеріали, надруковані у фахових виданнях : 3 '■

, .
• участь у міжнародних професійних асоціа- 

■ ціях
3 ■ •

• участь у обласних, міжнародних,конфе
ренціях, семінарах (сертифікат), освітніх 
програмах '

3 .
/ . ■

6. Дотриманця тохніки безпеки 3
Наявність документації з техніки безпеки 3

. ..7* Організаційні та ішш заходи з обладнання ' т
У кабінеті наявні ' , „
• перспективний план роботи .. • 3
• паспорт кабінету (ійвейтарна 2 .
» оцінка кабінету за наслідками йерейірки
)' КОМІСІЇ' ' '•/'•" • . і > .

2
■ ..

8. Визначення рівня навчально-методичного 
забезпечення кабінету (усього балів):

.100

• високий рівень (85-100 балів) -, ЇИТС'І.Г
• достатній рівень (50-84 балів) < ....
• середній рівень (35-49 балів) ^ гуі.

• низький рівець (1-34 бали) І V
Атестацію проведено «_ 
Атестацію здійснювали
Пропозиції щодо удосконалення навчально 

комплексу кабінету Іноземних мов

КАБІНЕТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Сьогодні, коли'наша держава виборола Свою пез 

розв’язується найголовніша проблема — відродження
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людських цінностей в усіх сферах життя і культури. Набуває 
особливого значення звернення до джерел народної духовпості, 
впровадження гуманізації, етнізації та інтеграції в освітніх 
'закладах. Відновленню й оздоровленню духовного коріння лю
дини .мають сприяти:

• створення умов для розвитку здібностей, нахилів, талантів 
дітей, що закладені від народження;

• засвоєння молодим поколінням забутої культурної спад
щини свого народу й формування на цій основі почуття 
національної гідності;

• вивчення рідної мови, яка  є скарбницею і коропом духов-
— пості; .....
• відновлення історичної пам’яті на основі вивчення історії 

України та її культури;
• упровадження уж иття дітей народних ігор і забав;
• вивченняісторії'свого родоводу; відновлення культу сім’ї, 

цредків»■ рідного дому, села, міста, держави та ін.

Викладачі українознавства працюють в умовах, коли роз
роблена і впроваджується у педагогічну практику концепція 
національної освіти, і у зв’язку з цим створення кабінету укра
їнознавства Вкрай необхідне.

Засвоєння основ українознавства позитивно впливатиме па 
професійну майстерність учителів, керівників загальноосвітніх 
цщіл, технікумів, ПТУ, шкіл нового типу» вихователів, керів
ників гуртків, творчих об’єднань за іптсрссами та надаватиме 
простір для педагогічної творчості, комбінування форм і методів 
роботи, дозволятиме подолати одноманітність напчальїіо-вихов- 
паго процесу, наповпити його конкретними справами, виявити 
інтереси тих . кого ми навчаємо і виховуємо.

, Використання українозпагічого матеріалу » історичній; При
родничій, художній, літературній, музичній, екологічній освіті 
і вихованні активізує пізнавальну діяльність дітей, розвиває 
їхиііТворчі здібності» виховує патріотичні хючутТя.

У реалізації національного виховання волику роль відіграє 
чітка організація праці; наявність у навчальних закладах освіти 
координаційного центру.

Таким координаційним центром виховної діяльпостї з ви
користанням різноманітних засобів народознавства повинен
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стати кабіпет українознавства. Кабінет може використовува
тися для:
• проведення уроків, семінарських і факультативних занять, 

читання лекцій, засідань історйко-краєзиавчих, літера
турно-фольклорних та інших гуртків і об’єднань, круглих 
СТО ЛІВ;: . ‘ '

. • організації зустрічей, свят, конкурсів, диспутів, конферен
цій;

• перегляду та обговорення художніх і документальних к і і і о - 
та від софі льмів. .

Виходячи із концепції національної освіти і виховання, к а 
бінет українознавства покликаний стати центром краєзнавчої, 
пошукової роботи, іцо спрямовує свою діяльність на формуван
ня духовності, національної самосві^аміасті, розвиток творчої 
активпості особиетостІУ ійойної йщіекЬйіаностІ, ' громадянської 
і сощальної прілості; виховання моральних ціиностей і норм, 
естетичних ідеалів, на глибоке вивчення історії свого народу, 
рідної мови, пам’яток культури, коріння свого роду дк складової 
народу, иісенгіо-поотичної спадщини, традицій, звичаїв. і 

Основним завданням кабінету українознавства с організа
ція освітньо-виховної, методичної, паукоВр-цошукової роботи 
учнів, учителів, вихователів у школад, інжен^рпо-педаїнгічних 
працівників навчального закладу, узагальнення і поширення 
надбань наочно-практичного народознавчого матеріалу.

У процесі розвитку чукраїнозНацчої роботи визначились 
такі осповні напрями діяльності кабінету: освітньо-виховний, 
національно-культурний, науково-дослідний.

Планувати діяльність кабінету доцільно за річним цданом, 
затвердженим педагогічною радою навчального закладе

Оснащепня кабінету
Оснащення кабінету може бути різноманітним, алеі)^№вжію 

від умов праці, напряму 'діяльності тколи> кабінет гу$фаїноз- 
навства може бути оформлений за розділами, запроііо£$|)№їими 
радою кабінету.

Під час вивчепня історії; побуту, культури своТо"ЩЦ(К) ра- 
димб педагогічним колективам працювати у тісному ЧЙр&#акті 
з Црацівникамй Історико-краєзпавчйх, літЄратурй<Н$Й0Іогра- 
фічних музеїв декоративно-прикладного мистецтва тй^фхівів.
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Зібрані матеріали, експонати аналізуються працівниками об
ласних, районних і міських (сільських) краєзнавчих музеїв.

У кабінеті організовуються постійно діючі виставки ху
дожніх виробів, виготовлених самими учпями.

Організація робочих місць повинна забезпечувати мож
ливість вйкоп атія  робіт у повній відповідності до навчальних 
програм.

Адміністрація ніколи вживає заходи щодо систематичного 
поповнення кабінету, його' обладнання і раціонального вико
ристання.

Облік обладнання методичних і наочних посібників кабі
нету україпознавства ведеться відповідно до розділів:

1. Наукова, енциклопедична, інформаційпотдрвідкова літр- 
:: ратура. ■ ■

2. Підручники, хрестоматії, монографії.
3. Методична і художня література з питань історії, мови, 

літератури; культури, побуту українського народу.
4. Державні документи про освіту і культуру.
5. Періодика (журнали, брошури, газети).
6 . Картотека «Видатні діячі України».
7. Експонати з українознавства (карти, картини, портрети, 

буклети, матеріали пошукових експедицій та ііі.).

Відповідно до концепції національного виховання, можпа 
оформити тематичні стенди, Панки:

«Україна і— етнос», «Україна “  природа»* «Україна — 
мова», «Україна-— історія», «Україна —т нація», «Украша — 
держава», «У країна— культура», «Україна — ментальність*, 
«Україна — доля» та іц.

Стенд «Україна — держава» може мати тсматйчгіі експо
зиції відповідно до періодизації Української держави:

1. «Князі Київської Русі».
2. «Виникнення українського козацтва».
3. «Гетьмани України».
4. «Національно-визвольний рух в Україні»’.
5. «Видатні національні горої в боротьбі за волю України».
6 . «Україна на шляху національного відродження і держав

ного суверенітету».
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7. «Українська діаспора».
8 . «Українська національна символіка».
9. «Сучасний державний устрій України».

Для стенду «Україна — історія» рекомендуємо такі тема
тичні експозиції:

1. «Наш край у давнину».
2. «Первіснообщинним лад - -  спільна сходинка розвитку су

спільства».
3. «Суспільний лад, культура і релігійні віруванпя скіфів».
4. «ГІам’йтки йрхеолейї рідного краіб».
5. «Роль заНорізького коішцтва в Україні^. '
6 . «Історико-красзнавчий музей — науково-освітній центр».
7. «Історія України у геральдиці, прапорах і символіці» .

Стенд «Україна — література» може мати бути такі екс
позиції:' ■

1 . «Літературна Україна XX століття»..
.2. «Видатні жінки української літературної ниви».
3. «Українські письменники —- борці за незалежність Укра- 

' їіш».
4. «Україна в піснях і віршах».
5. «Відомі письменники української діаспори».
6 . «Письменники Буковини».

У розділі «Україна —- побут» можна оформити експозиції, 
папки, альбоми за темами: •'
1. «Український одяг, йогр композиційна структура».
2. «Образцість орцамецту, йоі’о символіка»*
3. «Український вінок».
4. «Правила народного етикету. Культура прийому гоетей, 

вітання».
5. «Побутові симводи українського народу».
6. «Забави і народні ігри українців». . ■
7. «Ж інка — берегиня родинного вогнища».
8 . «Обрядова символіка: хліб, рушник, калина та іпійД*.
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, Експозиційні матеріали сприяють організації самостійних 
робіт, якщо експозиція містить завдання, що пртребує актив
ного й осмисленого ставлення Наприклад, в експозиції «Вікно 
в історію» варто оголосити завдання учням зібрати матеріали 
преси та літератури про голодомор в Україні 1933 року для 
оформлення наступної експозиції.

Експозиція «Народний календар» має регулярно ознайом- 
люлати учнів із системою іоторичних дат, подій, схіостережснь за 
навколишньою дійсністю, народних свят» івдних урочистостей, 
як і в певній послідовності відзначаються протягом року. -

Експозицію «Щтопис хгашоїю, міста» необхідно ноповхно- 
вати свіжими матеріалами про минуле й Сучасне місцевості, 
поглиблювати знання учнів з краєзнавства.

Головними, постійно діючими експозиціями е ті , іцо ви
світлюють головпі аспехсти українознавства: «Історія України», 
«Національна культура», «Побут і госнодарство україпціхх», 
«Громада та її звичаї в Україні» , «Фольклор», -«Сімейні звичаї 
та обряди», «Народний календар», «Національне нбрашїя», 
«Світогляд та вірування україїщів» .
ч: . Усі експозиції цеобхідхіррозмістити у відповідних вітринах, 
виконаних у народному стилі: оформити орнаментами, оздо
бити різьбою по дереву; зразки якої, до році, тахЮЖ стануть 
в природі для демонстрації на уроці,, Кожна вітрина повинна 
мати розробки уроків, сценаріїв, літературу, наочне приладдя, 
діафільми, платівки, касети відповідно до тем даного розділу. 
Опис розробок уроків варто виконати для кожного класу окремо. 
Така організація праці дає змоі'у швидко підготувати до уроку 
необхідний матеріал, розміняний на полицях вітрин. Для віг 
тріщи «Історія України», наприклад, доцільно підібрати:

• літературу з історії України різних авторів, історичні жур
нали, літературу з історії району, області та міста, села;

• виконані вчителем розробісй уроків на історичні темй: на
приклад , «Краю мій, моя земля священна» (5 клас);

• сценарії виховних заходів з історії України;
• учнівські творчі роботи з історії рідного краю (аліїбоми, 

реферати, легенди, поезії про рідний край;
• матеріали про різні етнікоси та етнічні групи, які живуть 

■ в Україні. . л ..
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■ В експозиції «Вікпо в історію» слід висвітлювати основні 
віхи історії України за допомогою інформаційних листків чи 
стіннівок, викопаних старшокласниками.

Вітрипа «Національна Культура» репрезентує учням «Де
рево роду» видатних письменників, художників, артистів, дра
матургів} учених. Ця експозиція — пе просто віньєтка з пор- 
трегами. Протягом року учні постійно вивчають їхнє життя 
й творчість, набуваючи иочуття гордості за Свій народ. Гілки 
«дерева роду» розміщені так, Що кожна верхня Означає наступне 
століття. Цс полеіщіуе учням усвідомлення, в який час жили 
й прославляли свій народ його кращі сини та доньки.

На полицях вітрипи повинні знайти місце творчі роботи 
учнів про діячів національної культури, розробки уроків на 
теми народного мистецтва (Живопису, музики, Театру, руш- 
никарства, ткацтва), ілюстровані альбоми про державні музеї, 
картинні галереї, набори репродукцій живопису народних ху
дожників, методична література. Учпям рекомендуються твори 
В, Стуеа, В.Симонепка, І. Драча, Л. Костепко та інших май
стрів слова. Обов’язково необхідно скласти список рекомендо
ваної популярної прози. Доцільно вести опис паявних розробок 
уроків та сценаріїв виховних заходів, як і відповідають назві 
експозиції— «Національна культура».

Вітрина «Національне вбрання» оновлюється протягом 
навчального року жіночим, чоловічим, дитячим вбранням 
«з бабусиної скрипі». Иа полицях — папки з розробками уро
ків та іншими матеріалами з теми. Обов’язково слід зібрати 
матеріали про місцеве вбрапня, старовинне взуття, головні 
убори. Цікавою може бути експозиція гербарію матірки, льону 
та пряжі цих рослин.

Необхідною в кабінеті є експозиція «Господарство й побут 
українця». Вона озпайомить учнів з народними промислами 
та ремеслами, житлом українців та їхнім господарством. Екс
позицію збагачують вцроби учнів з глини та дерева, соломи
Й Л О ЗИ .

У вітрині «Громада та громадський побут* слід розташувати 
розбки уроків про громаду, її права, чумацтво, козацтЯо, зве
дення житла, копання криниці, молодіжний етикет та дозвілля, 
народну етику та мораль. Численна література про козацтво, 
гетьманів, отаманів, художня проза про часи козацтва, мате
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ріали з преси й літератури про козацьку: педагогіку будуть ко
рисними як  учителю, так і учням на уроці й у «озаурочний час.

Було б добре для вітрини «Сімейні звичаї та обряди* роз
робити уроки та виховні заходи до всіх обрядів, починаючи 
з народин та закінчуючи поминанням померлих родичів. Творчі 
роботи учнів про місцеві сімойгіі обряди також збагатять ві
трину. Експозицію варто оформити фотографіями обрядів, які 
проводяться в школі.

Найбагатгаою повиппа стати вітрина «Народний календар*. 
Розробки уроків, унаочнення, сценарії забезпечують можливість 
Відрядження деяких народних звичаїв і традицій у паїп Чаб. 
Експозиція має демонструвати фотографії тих свят, заходів, 
які проводяться гуртківцями.

У вітриш «Народні знання» доцільно розміс-гати розробки 
уроків з народної астрономії, метеорології, ботаніки, зоології» 
медицини, встеринарії. Тут учні зможуть завжди вибрати ц і
каву літературу для самопідготовки до уроку.

Вітрина «Світогляд та вірування українців» мас містити 
розробкй уроків про україпський іконопис, світогляд, віруван
ня, релігію, зокрема релігійпий календар, зразки іконопису, 
літературу для юних християн. На полицях слід розмістити 
методичну літературу для вчителя.

Було б добре усі вітрини вцконати з дерева й оздобитй Наці
ональним орнаментом. Над ними повісити ряд вишитих картин.

Між вікнаМи Можна повісити рупшики, На яких вишиті 
обереги, що захищатимуть дітей вік усього злого. Ще один 
рушник можна повісити над дверима, аби з першим кроком 
у кабінет учні розуміли важливість уроку, на який вони йдуть, 
відчували вічність українського народу.

Зміст і основні форми роботи кабінету
• проведення семінарів, практикумів» лекцій, групових та 

індивідуальних консультацій; ,
• організація роботи учнівських об’єднань (гуртків) народо

знавчого характеру з поглибленням знань про культурно- 
історичний шлях розвитку українського народу і народів, 
які проживають на території України;

• проведення екскурсій-оглядів* лекцій трщо,
• організація роботи пошукових груп, тематичних експеди

ційних загонів та узагальнення їх доевіду;
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• поширення кращого досвіду народознавчої роботи через 
ссміпари-практикуми, виставки пошукових матеріалів, 
виетуии-звіти творчих об’едпань колективів, Огляди-чи- 
татгя , конференції, місцеве радіомовлення, пресу тощо.

Від того, як працюватиме кабінет українознавства, зале
жить успіх і результативність паціональпого виховання під
ростаючого покоління. .....................

Для чіткої організації роботи ради кабінету пропонуються 
Такі види організаторської діяльності:
• провсдсппя психолого-педагогічних досліджень у педаго

гічному та учнівському колективах шляхом бесід, сно- 
стсрсжснь, анкетування, тестування з метою виявлення 
лідерів, можливостей, нахилів, здібностей, інтересів, спря 
мувань;

• планування. заходів: походів, екскурсій, концертів, свят, 
конференцій, виставок, зустрічей.

Завдання предмета « У країнознавство * — покласти в основу 
формування особистості не політику, а мораль; домогтися, щоб 
молодь, яка навчається, усвідомила поняття про народ, етнос, 
націю, культуру, побут, звичаї, традиції обряди українського 
народу. павчилася шанобливо ставитися до матеріальних, ду- 
ховиих цінностей свого та інших народів.

В основі .цієї роботи такі основні принципи, як систем
ність, наступність, безперервність, інтегративність, творча 
співпраця. ...

Лтестаційний лист кабінету українознавства
Школа ' ' 1 і: і;?: ’_______;__________________ '
Зав, кабінетом , - .

І. Оформлення інтер’єру кабінету
У кабінеті дотримано санітарно-гігієнічні вимоги щодо:
• освітлення;
• фонового оформлення стіп в єдиному українському бтилі;
• озеленення; '
• естетичного оформлення експозицій, стендів, Папок, ІЦО 

відповідають методичним вимогам.оеновним розділам 
темнрограми; . і ^

• систематизації краєзнавчих матеріалів;
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• оформлення інформаційних матеріалів; пов’йзанихз пев
ного темою;

• розміщення таблиць за розділами й темами програми;
• розташуваппя символів-оберогів;
• відповідності конструкції меблів специфіці кабінету укра

їнознавства.
(Усього 10 балів)

II. Оснащення кабіпету
1 . Наукова, енциклопедична, інформаційно-довідкова літе

ратура. . '
2. Підручники, хрестоматії, монографії.
3. Методична і художня література з іштаць історії, мови, 

літератури, культури, побуту українського народу.
4. Державні документи про освіту і культуру,
5. Періодика.
6 . Картотека «Видатні діячі України, рідного краю».
7. Експонати 3 українознавства (карти, портрети; буклети, 

матеріали пошукових експедицій та ііі.).
8 . Списки рекйменДоиапбї літератури ЙіцпбвІДйо до навчаль

них програм.
9. Оформлені тематичні папки, стенди.

10. Практичне використання зібраних матеріалів у постійних 
і тимчасових експозиціях.

(Усього 20 балів)

Ш. Організація робочих місць учнів та вчителів
У кабінеті наявні : '

• демонстраційний стіл, оснащений додатковим обладнай- 
' ням;

• графопроектор;
• діацрооктор;
• технічні демонстраційні засоби наочності — кіно-, діафіль

ми, діапозитиви, аудіо- та відеозаниси; .
• меблі відремонтовані й відповідають вимогам техніки без

пеки та специфіки предмета.
(Усього 10 балів)
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IV.Зборсжсппя навчального обладнання
• обладнання систематизоване;
• наявність таблиць, карт, плакатів, підручників, україно

знавчих посібників, граматичних довідників, словників, 
посібників для домашнього читання; •

• систематизація дидактичного матеріалу;
• наявність карток з Наочністю;
• наявність роздавального матеріалу;
• наявність йаНки «Завдання для тематичного оцінювання;
• наявність шафи для збереження ГІМЗ.

(Усього 10 балів)
V. Організаційні та ініпі заходи /

У к&бінеті нйявні;
• перспективний план роботи;
• оцінка кабінету за наслідками перевірки шкільної комі

сії; У Л , : ' і . '  .у. V
» саморобні таблиці, плакати, динамічні екранні посібники 

тощо; .
База поповнюється дидактичним матеріалом.

(іУсього 10 брлів)
Найвища оціпка — 60 балів.
При атестації кабінет отримав оцінку ‘ Г'. 1 ■
Атестацію здійснив    Підпис ■■ ■.



■  Розділ З
КАБІНЕТИ ПРИРОДНИЧО- 
МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ

Міністерство освіти і лауки України 
ІІЛКАЗ

20.05.04 № 407
Про затвердження Положення про ка
бінет інформатики та інформаційно- 
комунікаційних технологій навчання 
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанови Кабінету Міністрів Україпи «Про 
затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх на
вчальних закладів, Комп’ютеризації сільських шкіл на 2001- 

.2003 роки» від 06.05.2001 № 430 та Закону України «Про 
загальну середню освіту » з метою підвищення рівня органі
зації навчально-виховного Процесу і оснащення навчального 
середовища загальноосвітніх павчальних закладів 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положеппя про кабінет інформатики та інфор- 

маційпо-комунікаційпих технологій навчання загальноос
вітніх навчальних закладів (додається).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севасто
польської міських державних адміністрацій довести наказ 
до відома керівників місцевих оргаців управлінця освітою 
та керівників загальноосвітніх павчальних закладів.

3. Надрукувати Положення про кабінет інформатики та ін
формаційно-комунікаційних технологій навчання загально
освітніх павчальних закладів в «Інформаційному збірнику 
Міністерства освіти і  науки України».

4. Контроль за виконанням наказу покласти па заступника 
міністра Огнев’юка В. О.
Міністр В. Г. Кремінь
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Зареєстровано в Міністерстві 
юстйції 'України 14.06.04 
№ 730/9329

Затверджень
Наказом
Міносвіти і науки України 

, від 20.05.04 № 407

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ 
ТА ПІФОРМЛЩЙНО-КОМУЙікЛЦІЙІІИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. Загальні положення
Кабінет інформатики та іпформаційно-комупікаційних тех

нологій (далі — КІІКТ, кабінет) призначений днй формування 
інформаційно-освітнього і культурногд серйДйвища, яке ство
рюється з використанням апаратно-програмних засобів іпфор- 
мкїіійно-комунікаційнйх Чохгідлогій та інших сучасних засобів 
навчання. /

Положення визначає:
1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ загально

освітніх навчальних закладів;
2) порядок створення кабінету;
3) матеріально-технічне оснащення кабінету;
4) навчально-методичне забезпечення кабінету; <
5) засади керування роботою.

2. Призначення та основні напрями роботи КІІКТ
2.1. Основною метою створення ІШ КТ є забезпечення належ

них умов для проведення навчально-виховного процесу та 
розв’язаний загальноосвітнім навчальним закладом зав
дань, визначених цілями та змістом освіти у Відповідності 
до Державного стандарту базової І повної середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 січня 2004 року № 24.

2.2. КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів створюються 
на виконання постанови Кабіїїету Міністрів України від 
5 травня 2001 року № 436 «Про затвердження Програ
ми інформатизації загальноосвітніх навчальних .закладів, 
комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки» та



Розділ 3. Кабінет природничо-математичного циклу 49

у відповідності до Положення про загальноосвітній навчаль
ний заклад, затвердженого постановою Кабіпету Міністрів 
України від 14 червня 2000 року № 964.

2.3. Завданнями створення кабінету е забезпечення технічних 
і методичних передумов для формування інформаційної 
культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами но
вітніх технологій, иаступпості між ступенями освіти, ЄД
НОСТІ між теоретичними і практичними складовими змісту 
ревіти, профільного навчання у старшій школі.

2.4. Навчально-виховне середовище, створене в КИКТ, вико
ристовується для Навчання інформатики (базового і про
фільного курсів), інших навчальних дисциплін навчаль
ної галузі «технології» , об’єктами вивчення яких є скла
дові інформаційно-комунікаційних технологій» Засоби 
навчання, якими обладнано КІІКТ, використовуються 
для навчання інших навчальних предметів у позаурочній 
роботі. .

2.5. Заняття у КІІКТ забезпечують:
• формування в учнів сучасної інформаційної картини світу;
• формування умінь і навичок використання інформаційних 

технологій як важливої складової продуктивної діяльності 
громадянина в сучасному інформаційному суспільстві;

• формування творчої особистості, розвиток в учнів теоре
тичного мислення, пам’яті, уяви;

• виховання підростаючого покоління, спрямоване на форму
вання в учнів високих громадянських моральних якостей.

2.6. Створення та реконструкція КІІПК передбачають попере
днє визначення особливостей його майбутнього функціону
вання у  відповідності до профілю навчання у конкретному 
загальноосвітньому навчальному закладі, передбачуваної 
наповненості класів (навчальних груп). Кабінет Повинен 
розміщуватися в окремому приміщенні і мати допоміжне 
приміщення (лаборантську). Лаборантська повинна мати 
два входи — з кабінету та з коридору.

2.7. Введення в експлуатацію КІІКТ під час його приймання 
до нового навчального року проводить комісія, створена 
відповідно до Положення про оргшіізацію роботи з охорони 
праці учасників навчально-виховного процесу в установах
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і закладах освіти, затвердженого наказрм МОИ Україпи від
01.08.2001 № 503 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції л
20.11.2001 за № 969/6160 (далі — Положення про організа- |  
дію роботи з охорони праці), за наказом органу виконавчої 1 
влади (держадміністрації), до якої входять представники 1 
обласного, райопного (міського) відділів освіти (залежно від ї 
підпорядкування), профспілки галузі, керівник навчаль
ного закладу, ан ід  час введення вдію  новоутвореного або 
переобладнаного кабінету також і представники відновід- • 
них органів державного нагляду (охорони праці, пожежної , 
бозцекй, санітарно-епідеміологічної служби).

2.8. Облаштування, обладнання, реконструкція КІІКТ здійсню- : 
ється відповідно до вимог Державцях санітарних правил і 
і норм влаштування, утримання загальноосвітніх павчаль- ; 
них закладів та організації навчально-виховного процесу, 
затверджених постановою Головного державного сапітар- 
иого лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі — ДСан- 
ПіН 6.5.2.008-01) та Державних санітарних норм і правил ' 
улаштування обладнанпя кабінетів комп’ютерної техніки
в навчальних закладах та режиму праці учнів на персо
нальних комп’ютерах, затверджених постановою Головного ; 
державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9 
(далі — ДСанПіИ 5.5.6.009-98).
На кожний КІІКТ у відповідності до додатка № 1 ДСанПіІІ 
5.5.6.009-98 створюється паспорт кабінету.

2.9. ІІа КІІКТ поширюються вимоги Правил безпеки під час 
навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів 
системи загальцої середньої освіти, затверджених наказом 
Дсржиаглядохороппраці України від 16.03.2004 № 81, за- і

, реєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 І 
зй № 620/9219 (далі Правила безпеки під час навчання І 
в кабінетах інформатики). ’ і

2.10. Вимоги пожежної безпеки для всіх приміщень КПКТ визна
чаються Правилами пожежної безпеки для закладів, уста- І 
нов і організацій системи освіти України, затвердженими | 
спільним наказом Міносвіти України і Головного управдін- | 
ня Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 | 
№ 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
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17,12.98 за №  800/3240 (даЛі Правила пожежної безпеки 
для закладів, установ і організацій системи оСвітй України).

3. Основпі форми організації навчально-виховного процесу 
в КІІКТ

3.1. Організація навчально-виховного процесу В:КІІКТ (трива
лість та періодичність навчальних занять, чисельність на-

, вчальпих груц) регламентується ДСанШІІ 5.5.6:009-98, 
наказом Міністерства ревіти і  науки від 20.02.2002 № 128 
«ІХро затвердження Нормативів цаповшованості груп до
шкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого 
типу, класів спеціальних загальноосвітніх цікіл (шкіл-інтер- 
натів), груп подовженого дня ! виховних груп загальноосвіт
ніх навчальних закладів усіх типів.та Порядку поділу класів 

, нд.|ч)упи при вивченні окремий предметів у загальноосвітніх 
7п, надяальних закладах», зареєстрованим у Міігістерствііости- 

ЦІІ України 06 03,#002 за ^  229/6517. :
3.2. У КІІКТ проводяться: V , ,

• павчанпя інформатики (вивчення базового курсу і про
фільних курсів навчальної дисципліни «інформатика»);

• вивчення інших навчальних предметів з використанням 
засобів іифррмаційно-кбмунікаційних техійРХоґій; '

•' оксіїеримептальпі уроки і ирахстйчпі заняття;
• позауррчні (гурткові й факультативпі) заняття.

4. Матеріально-технічне оснащення кабіцету
4.1. Обладнання навчальних кабінетів суі^уїшістіо маторіа ть- 

пих об’єктів* які СївбрюЮІ’Ь ианйаЛЬиС середовйііів і вйкори-
•> стовуються для прсвСдеййя навчаЛІ»но-ййХовіхого процесу, 
' передбачає дотримання Санітарно-гігієйічнйх правил та 

Норм, псйхолоґо-ійдаїргічні^ брСоїіомїчниХ* естетичних 
вимог і вимог, безпеки Ж И Т Т Є Д ІЯ Л Ь Н О С Т І .?

4.2. Комплектація обладнання кабіїхетів ЗДЇйсіЙОЄться від- 
повідпб до нормативних документів МОІІ Україйй, які 
регламентують склад, кількість та основні технічні харак- 
теристики відповхдпйх засобів навчання.

4.3» Електротехнічне обладнання КІІКТ повинно відповідати 
( вимогам електробезпеки, нсрсдбачеййм правилами без- 
'7 печної експлуатації електроустановок споживачів, затвер-
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джспими наказом Комітету з нагляду за охороною праці 
України Міністерства праці та соціальної політики України 1 
від 09.01.98 № 4, зареєстрованими у Міністерстві юстиції ' 
України 10:02.98 за № 93/2533, ‘Правилами безпеки під ; 
час навчання в кабінетах інформатики, іншими чинними 
нормативними документами.
Обов’язковою с наявність засобів аварійного відключення 
Живлення, які спрацьовують Не тільки ;в'разі перевищення 
струму споживання, а також і в разі вйтоку струму через 
захисне заземлення (занулення). КІІКТ повинен бути облаД- ' 
наиий окрембю тринровідпою системою електрожийленпя 
220 В, 50 Гц (фазний Провідник, нульовий робочий про- 
від ник, нульовий захисний провідник). Основна система 
електроживлення повиппа використовуватися тільки для  ̂
підключення навчального комп’ютерного комплексу. Для ; 
додаткового електротехнічного обладнання (у тому чиє- і 
лі призначеного для освітлення і кондиціювання Повітря) 
створюється окрема система живлення. Нульовий захисний 
провідник використовується тільки для закисного зану
лення. Використання нульового робочого провідника як 
нульового захисного провідниця забороняється

4.4. Склад комп’ютерного обладнапнядля комплектування кабі
нету, його параметри і характеристики повинні відповідати 
чинним українським і міжнародним стандартам та законо
давству. ■ ' 1 ■

4.5. Системне програмне забезпечення, яке встановлюється на 
апаратних заербах К ІІК ?к зкладщофь:
• операційна система, яка повинна забезпечувати багатоза- 

дачність, роботу вмережах ЕОМ, утому числі підтримку ро
боти локальної обчислювальної мережі (далі — ЛОМ), стій- 
кість до помилкових дійнекваліфікованих користувачів;

• сукупність системних утиліт» які повинні забезпечува
ти адміністрування ЛОМ, функції обмеження доступу до 
ресурсні та їх розподілу, ведення протоколу роботи кож
ного користувача, спостереження за роботою і керування 
комп’ютерами учнів з комп’ютера вчителя; >

• програмне забезпеченшг доступу доглобальної інформацій
ної мережі з одночасним протоколюванням і фільтруван
ням такого доступу та забезпечення роботи сервера ЛОМ. ;
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До складу програмного забезпечення базопих інформацій
них технологій, яке встановлюється на апаратних засобах 
КНКТ, входять:
• текстові редактори загального призначення для викорис

тання у  навчально-виховному процесі з метою створення 
і тиражування дидактичних матеріалів;

• . програмні, призначені для створення і опрацювання елек
тронних таблиць, для використанії я упавчально виховно
му процесі та для створення і тиражування дидактичних 
матеріалів;

• системи управління базами даних для використання у на- 
вчально-виховпому процесі та забезпечення управління 
навчально-вихОвіїйм процесом;

• системи для створення електронних презентацій, призна
чені для використання у навчально-виховному процесі та 
створення дидактичних матеріалів;

• ййстемй Для Снтйчноґо розпізнавання друкованого тексту 
та введення ЙОТО в комн’ютер Для підготовки документів 
(тиражування) ; 1 >

• системй для підготовки основгійх телекомунікаційних 
технологій: електронної пошти, роботи з факсимільними 
повідомленнями (документами). ;

До обладнання кабінету як  необхідна складова пбвипні 
входити апаратно-програмні засоби для виконання обслу
говування і ремонту апаратних Складових обладнання кабі
нету, перевірки і  відновлення функціонування програмних 
складових (спеціалізовані тестери, антивірусні програмні 
засоби, програми для обслуговування накопичуваній на 
жорстких магнітних дисках).

4.6. Відповідність функціональних і технічних характеристик 
складовий частин обладнання кабінету вимогам» викладеним

, у Цьому Положенні, інших документах та в сертифікаті від- 
повідності, перевіряється на етапі приймання до експлуата
ції стороною-замовнйком, яку представляє у відповідності, 
до чинпого законодавства директор навчального закладу.

4.7. Для зберігання навчально-наочних посібників, технічних 
засобів навчання і  навчального обладнання кабінет осна
щується спеціальними меблями (секційними шафами,



. шафами-стелажамй) та пристроями до них (щафи-ящики для 
таблиць, полиці з напрямними для зберігання тек, коробок, 
змінних носіїв даних у вертикальному ноложенпі, присто
суванням для зберігання і демонстрування плакатів тощо).

4 8 Комплектність, типи та розташування шкільних меблів у ка
бінеті та лабораптській мають відповідати санітарно-гігіє
нічним правилам та пормам (п. 8.2. ДСанПіН 552.008-01). 
Розташування робочих місць у кабінеті здійснюється від
повідно до ДСанШІГ 5.5.2.008-01.

4.9. При обладнанні робочого Місця вчителя меблями пеобхідно 
забезпечити відповідність конструкцій його складових час
тин та їх взаємного розташування вимогам чинних норма
тивних документів з урахуванням комплектності робочого 
місця, характеру діяльності та форм організації праці. 
Склад комплекту обладнання робочого місця вчителя визпача- 
сться специфікацією навчального комп’ютеризованого комп
лексу. Обов’язковими складовими комплексу є персональний 
комп’ютер учителя, принтер, сканер, модем Допускається 
розміщення принтера, сканера і модема окремо від робочого 
місця учителя, наприклад і у підсобному приміщенні, якщо 
у ньому встановлено додатковий комп’ютер, «кий може ви
користовуватись як  сервер ЛОМ і сервер друкування.
Робочий стіл учителя повинен забезпечувати розміщення 
на ньому комплекту робочого місця учителя з урахуванням 
ергономічних вимог.
Робоче місце вчителя обладнується системою управлін
ня електроживленням навчального комп’ютеризованого 
комплексу, яка забезпечує його включення (відключення). 
Робоче місце вчителя бажапо розташувати на- нідвищеппі 
висотою 130-200 мм.

4.10.Робоче місце учня, призначене для роботи з комп’ютером, 
и комплектується одномісним столом і стільцем, які виконані

з дотриманням вимог цц. 8.5, 8,6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, 
та комплектом обладнання робочого місця учня, склад та 
технічні характеристики якого визначаються відповідними 
прріпативними документами М0И України.

8 4  .._________________________________________________________ Шкільні навчальні кабінети



4.11. Кабіпст може комплектуватись додатково двомісними учпів- 
ськими столами і стільцями для проведення занять без 
використання комп’ютера.

4;12.Мультимедійний проектор, призначепий для використання 
пристрій колективного спостереження, мас забезпечу-' 

* вати світловий іштік не менше 1000 люменів, роздільну 
г здатність не гіршу за 800x600 (бажано 1024x768). Обов’яз

ковою для мультимедійного проектора є наявність додат
кового розняття для одночасного використання проектора 
і звичайного дисплея. Допускається 'використання як при
строїв колективного спостереження ТелеМзійних приймачів 
з розміром екрана, їцо забезпечує умови видимості зобра
ження. УМоНи видимості зображення, яке відображається 
пристроями колективного спостереження, регламентуються 
для учнів, розташованих на робочих Місцях, призначених 
для відповідних видів роботи.

4.13. Класна (йудиТоріїа) дошка розміщується у кабінеті на пород
ній стіні. Допускається використання різних видів класних 
(аудиторнйх) дошок: На одну, три та п’ять робочих илоіц 
(щитів) у розгорнутому або Складеному вигляді. Слід Перед
бачити мінімум одну магнітну основу з пристосуваннями 
(магпітними кріпленнями) для демонстрації павчально- 
наочних посібників (таблиць, модслей-аплікацій тощо). 
У КІІКТ бажане встановлення класної (аудиторної) дошки, 
призначеної для використання маркерів (фломастерів).

4.14. КІІКТ обладнується системою автоматичної пожежної сиг
налізації та переносними вогнегасниками, придатними для 
використання в умовах кабінету у відповідності до Правил 
пожежної безпеки для закладів, установ і організацій сис
теми освіти України та наказу ДерксиаглЯдохорОнпраці 
України від 10.02.99 р. № 21, Зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 17.06.99 р; за № 382/3675. Установ
лювати вогнегасники слід з використанням Передбаченої 
конструкцією встановлювальної арматури*

4.15.До КІІКТ Підводиться окрема телефонна лінія для вста
новлення зв’язку зустановою (провайдером), яка надає 
послуги доступу до мережі Інтернет, або виділена лінія 
зв’язку з відповідною установою.

Розділ 3. Кабінети природничо-математичного циклу
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4.16.Кабінет для забезпечення оперативного нагляду за дотри
манням основних санітарно-гігієнічних вимог обладнується 
настінним психрометром (або термометром і гігрометром).

4Л7,Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвен
тарній книзі встановленого зразка.

4Д8,Сішсадщя матеріальних цінностей проводиться у відповід
ності до чинного законодавства.

5. ІІавчально-методичпс забезпечення кабінету
5.1. У кабінеті додатково до матеріальних об’єктів забезпечення 

навчально-виховного процесу визначених у пп. 4 ,4-4.16, 
зберігаються і використовуються:
• паспорт кабінету, оформлений і затверджений у порядку, 

передбаченому в ДСапЩІЇ 5.5.6,009-98;
• навчальні програми з основ інформатики і обчислю

вальної техніки та інших навчальних дйсцйплін галу
зі «технології», заняття з яких проводяться у кабінеті, 
відповідні підручники (навчальні по< ібники), предметні 
науково-методичні і науково-популярні журнали;

• матеріали педагогічного досвіду, розробки уроків та по- 
заурочних заходів; ' :

• інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції 
до програмних засобів та систем програмування тощо;

• інструкції з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного 
та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності 
(у відповідності до Правил безпеки під час навчання 
в кабінетах інформатики) .

5.2. З метою забезпечення збереження та ефективного викорис
тання навчально-методичних матеріалів у навчальпо-вихов- 
ному процесі ведеться книга обліку стану навчально-методич
ного забезпечення кабінету у відповідності до форми, поданої 
у додатку. Облік може вестись у формі електронної бази да
них з обов’язковим періодичним (у міру заповнення) резер
вуванням на знімному носії та створенням паперових копій.

5.3 Місця зберігання навчальних матеріальних об’єктів нумеру- 
ються і помічаються відповідними написами ЇХ назв, які за
носяться до інвентарної книги та наносяться на етикетки.
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5.4. Оформлення кабінету складається з навчально-методичних 
експозицій змінпого та постійного характеру.

5.5. Постійно в кабінеті демонструються:
• державпа символіка, портрети видатних учених і алузі;
• стенд із правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом 

роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, 
правилами протипожежної безпеки, правилами безпеки 
життєдіяльності учнів як  учасників дорожнього руху 
(правилами поведінки учпів на вулиці);

• стенд, на якому викладеноПрава й обов’язки учпів, струк
туру та склад органів самоврядування;

• стенд або кілька плакатів, на яких подано основні ета
пи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків 
української науки і техніки.

5.6. Для створення належної робочої обстановки та як  складові 
навчально-виховного середовища в кабінеті розміщують 
у вигляді плакатів і таблиць довідкові матеріали, перелік 
основних клавіатурних командних комбінацій тощо. 
Зокрема у кабінетах, обладнаних ЛОМ, доцільно розмістити 
схему ЛОМ кабінету і ЛОМ навчального закладу, па яких 
указати електронні адреси та вміст ресурсій (електропних 
версій протоколів лабораторних робіт, довідкових матеріа
лів тощо), правила звернення до ресурсів Мережі.
У секційних шафах, вітринах з навчальною метою демонстру
ються зразки апаратних складових обчислювальних систем.

5.71 Для короткочасного експозиціювашія навчально-методич
них посібників та робіт учнів використовуються стенди 
невеликого розміру, які розміщують на бічній стіні (сті
нах). Демонструються матеріали до тем, що вивчаються, 
матеріали про вчених, новітні розробки у галузі інформа
ційно-комунікаційних'технологій, результати експеримен
тальної і дослідницької роботи учнів, кращі роботи учнів 
тощо. Матеріали експозиції замінюються новими під час 
переходу до вивчення нової томи.

5.8. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального 
обладнання здійснюється у відповідності до навчальної 
програми за розділами, темами і класами, йідпонідно до
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класифікаційних Труп у кабінеті, лаборантському примі
щ енні у секціях меблів спеціального призначення. ,

6 . Засади керування роботою
6.1 .Управління освіти і науки районних (міських, районних 

у містах, що мают?, відповідний поділ) державних адміні
страцій надають допомогу загальноосвітнім навчальним ] 
закладам в обладнанні- кабінету, проводять організаційно-; 
мотодичпу роботу, спрямовану на ефективне використан
ня кабінетів та їх  обладнання, вивчають, узагальнюють 
і поширюють передовий педагогічний досвід, здійснюють 
контроль за збереженням і використанням матеріально 
технічного забезпечення.

6 .2 . Директор загальноосвітнього навчального закладу, у складі 
якою  створюється та функціонує КІІКТ, носе відповідаль-, 
ність за організацію роботи і дотримання правил охоро 
ни праці у підрозділі. Розслідуванйя нещасних випадків 
проводиться у відповідності до Положення про порядок 
розслідування хіещаоних випадків, що сталися під час па 
вчально-виховного процесу в навчальний заклЯдах, затвор 
дЖеною наказом Міністерства освіти і науки України від
31.08.2001 р. № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 28.12.2001 р. за № 1093/6284.

6.3» Директор аагалміорснітнього навчального закладу укладає і 
угоди зі сторонніми організаціями па проведення ремонт
них робіт і робіт з обслуговування обладнання кабінету, які 
не можуть бути викопані персоналом ЗНЗ або виконання 
яких персоналу заборонено чинними угодами та норматив-, 
ними Документами»

6.4. Директор і засту ппик директора з навчально-виховної ро
боти складають перспективний план обладнання на по
точний навчальний рік і перспективу, залучаючи до цього 
завідувача кабінету.
Перспективний план та план роботи кабінету на навчальний 
рік обговорюються на засіданнях методичних об’єднань 
учителів та затверджуються директором; школи.
У плані роботи кабінету передбачається Проведення заходів, 
спрямованих на вдосконалення орґаиізаційио-цедаюгічцих і 
умов функціонування кабінету щодо:
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• підвищення якості зпань учнів; ■
• здійснення міжнредметпих зв’язків;
• ефективного використання традиційпих та сучасних за

собів павчанпя па уроках і в нозаурочній роботі;
• проведення нозакласних і факультативних занять;
• вивчення і запровадження в практику роботи вчителів шко

ли передового педагогічпого досвіду щодо комплексного 
використання засобів навчання, якими обладнано КІІКТ;

• проведення консультацій для вчителів і учнів;
• підвищення фахової кваліфікації вчителів; ^
• організації самостійної роботи учнів;
• виявлення потреб та поповнення кабінету навчальною 

літературою, засобами навчання та обладнанням;
• виготовлення навчально-наочних посібників, розробки 

програмних засобів;
• проведення конкурсів на кращі наочні посібники і про

грамні засоби навчально-виховного призначення-та ор
ганізації виставок учнівських розробок.

6,5 . Заступник директора з навчально-виховної роботи координує 
діяльність завідувача кабілоту, вивчас і узагальнює передо
вий педагогічний досвід, контролює використання кабінету 
для урочних, позаурочпих і факультативних занять.

6 .6 . Завідувач кабінету призначається наказом директора на
вчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну 
освіту і проводять заняття у КІІКТ.
До обов’язків завідувача кабінету входять:
• складання перспективного і річного плану роботи кабі- 

. нету; '
• забезпечення умов для проведення уроків і позаурЬчної 

роботи;'
• систематичне нрповлепня та вдосконалення матеріальної 

бази кабінету, ї ї  поповнення традиційними та сучасними 
засобами навчання;

• складання і ведення тематичних картотек засобів на
вчання та навчального обладнапия;

: • проведення консультацій для вчителів щодо викладання 
предмета з використанням сучасних засобів навчання та 
пропаганда передового педагогічного досвіду вчителів;
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• забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки, 
чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації елек
тротехнічного та іншого обладнання;

• дотримання правил протипожежної {безпеки;
• систематичне ведення інвентарної книги із занесенням 

до неї відповідних змін про нові надходження, витрати 
й списання матеріальних цінностей;.

• керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання 
йому практичної допомоги, сприянпя підвищенню його 
кваліфікації.

6.7. Робота, яку виконує лаборант, новицна адійещоватись. від
повідно до плану роботи кабінету і  проходити під безпосе
реднім*'керівництвом завідувача кабінету. Лаборант несе 
перед завідувачем кабінету відповідальність за правильне 
зберігання й експлуатацію навчального обладнання, на
вчально-наочних посібників тощо.

6 .8 . До обов’язків лаборанта входять:
• забезпечення в нриміщепиі навчального кабінету чистого 

повітря, порядку розміщення засобів навчання та облад
нання, снравйості та своєчасного їх ремОИту, збереження 
в належному порядку протипожежних засобів і засобів 
першої медичної допомоги та вміння надати першу до
помогу у разі нещасних випадків;

• ведення під керівництвом завідувача кабінету інвента
ризаційних записів, своєчаспе внесення змін до них про 
надходження та витрати матеріальних цінностей;

• забезпечення безвідмовної роботи навчадьного обладнан
ня, повної безпеки під час виконання учнями лаборатор
них і практичних робіт;

• допомога вчителеві в організації і проведенні навчальних 
демонстрацій, ноздурочної роботи з предмета, щоденне 
наведення загального порядку в кабінеті після закінчен
ня навчальних занять і дотримання правил експлуатації 
електрообладнання.

6.9. При кабінеті створюється рада кабінету, :до окладу якої 
вводять учителі, актив учнів та батьків, представник від 
органу учнівського самоврядування навчального закладу,

, які разом із завідувачем кабінету беруть участь в організації
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роботи кабінету, сприяютьпоповпепнЮ фонду засобів на
вчання, організовують ..проведення цозаурочних заходів.

6.10.У відповідності до Положеная про ЇІіклувальну раду загаль
ноосвітнього павчального закладу, затвердженого наказом 
МОЙ України від 05.02.2001 р. № 45, і в межах, віднесених 
до компетенції Піклувальної ради, робота і матеріально- 
технічно оснащення КІІКТ контролюються і спрямовуються 

_ Піклувальною радою загальноосвітнього павчального за
кладу

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільпоі освіти Я . В. Полянський

' '  Додаток 2
до'її. 5.3. розділу 5

Положення про кабінет інформатики та інформаційно- 
комушкаційНих технологій навчання загальноосвітніх 
навчальних закладів ,

Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення ; 
кабінету на 20 —20 навчальний Рік

Навчально-методичне забезпечення

Коротка, 
характеристика 
(яіояііе містити 

інформацію про кіль
кість, примірників, 
авторизацію тощо)

Навчальне обладнання
Засоби,телекомунікації » *■.■■■. ■■■■■.?/ ■}' '
Підручники і навчальні посібники » 1'г7 *. ; .. •
Методична література, книги для вчителя
Дидактичні матеріали, у тому чирлі роз
давальні
Системи визначення рівня навчальних до
сягнень учнів і ;
Комп’ютерно орієнтовані засоби н&вчання 
інших предметів
Інструкції до лабораторно-практичних ро
біт тощо

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти П. Б. Полянський



Шкільні навчальні кабінет

ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства по 

праву називають етапом' інформатизації". Характерною; рисою 
цього періоду е той. факт, що домінуючим видові діяльності 
в сфері суспільного виробництва,. щ<ий підвищує його сфек- / 
тивність, стас збір, опрацювання, зберігашія, передача і ви- 
користапня інформації, що здійспюється на базі сучасних ін- 1 
формаційних технологій. 1 |

У зв'язку 3 цим особливого значення набуйає ріоль кабіпету, / 
у якому повинні проводитися заняття за курсом «Інформати- ", 
ка». . ', .• . - ■ і • |

Відйові;ціо д4 йакаву Міністерства освіти і науки України 
від 20.25,05 № 407 «Про затвердження Положення про кабі
нет інформатики та інфЬрмаційно-комунікаційийх технологій ? 
навчання загальноосвітніх навчальних закладів* (Збірник на
казів № 21-22І2ЇЇ04 '.р.:)*; кабінет інфоУма^йки ІнфїфіШцій- і 
но-комунії^йійник* технЄЛО^іи призначепий для форйувйння 
іпформаційпо-освітньогр і культурного середовища (п. 1- 2), яке > 
створю ^^ся та оєп%щу.Єї||СН крщ лектам  навчальної обчи^дю-' 
вальної техніки, навчально-наочними посібниками, навчальним і 
обладнанням, меблями, оргтехнікою і пристосуваннями для 
проведення Теоретичних і практичних, класних, позакласних 
валять за курсом4 «Інформатика* (п. 3-5).

Організаційну роботу кабінету пбвйнеи очолювати завіду
вач, що призначається з учителів інформатики (н. б). >

Кабінет забезпечується:
• програмними засобами навчального призначення за курсом 

«Інформатика», я к  базового» так іпрофільних. 1
• завданнями Для здійснення ШдйвіДуальпогЬ підходу при | 

павчанні, організації самостійних робіт і вкрав учнів на ’
- комп’ютерах;''"

• комплектом методичної, ДОВІДКОВОЇ, науково-поцулярної І 
літератури; ;

• журналом вступного і періодичного інструктажів учнів < 
з техніки безпеки; ,

• журналом відмови машин та їх ремонту;
*, цдснортом кдбінегм; .
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• кріпленнями для демонстрації таблиць і стендами для ек
спонування робіт учнів;

, • інвентарною книгою для реєстрації наявного в кабінеті 
навчального обладнання, річними планами оснащення ка
бінету, затвердженими директором школи;

• аптечкою першої допомоги; -
• засобами пожежогасіння. ' ■ А-.

Лтсстаційпий лист кабіпсту інформатики
' :■ ЗНЗ ( р а й о н ) - .. . : • • /■" 

■ Зав-,'кабінетом \  • - ■ : -
Таблиця

Оці
ноч
ний

показ
ник

Найменування показника

Оцінка в балах

тах реаль-
на

1. Вимоги до приміщень та розташування 
робочих місць з ПК

25

1.1. Орієнтація вікон на північ або північний схід 1
1.2. Наявність жалюзі, які можна регулювати 

або штор
1

1.3. Розташування кабінету (забороняється 
розміщувати у підвальних приміщеннях, 
на першому та останньому поверхах)

2 :

1.4. Площа і об’єм приміщення з розрахунку 
на одпого учня (площа не менше 6,0 м4, 
об’єм — не менше 20 м8)

1.5. Фарбування стін, стелі і підлоги (повинні 
мати покриття з матеріалів із матовою 
структурою) .

1.6. Наявність додаткоцих столів для теоретич
ної частини уроку (розташування по цен
тру кабінету)

3

1.7. Забезпечення вільного доступу учнів і вчи
теля під час уроку до робочого місця

і

1.8. Забезпечення штучного освітлення в при
міщенні (лампи розжарення або люмінес
центні лампи)

' / 2
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Продовження таблиці І
Оці
ноч
ний

показ
ник

Найменування показника

Оцінка в балах

тих реаль
на

1.9. Характеристика мікроклімату в кабінеті 
інформатики:
• т« мнература, повітря (19>5 * 0,5 ”С);
• відносна вологість повітря (60 ± 5 %). 2

1.10. Наявність засобів ддя забезпечення три
кратного обміну повітря за годину. Для 
охолодження та очищення повітря від 
пилу в кабінеті може бути встановлений 
побутовий кондиціонер

■ 3 :

1.11 Наявність підсобного приміїцспия 4
' 2. - Організація робочих місць учнів 10

2.1. Відстань від екрану монітора (норма 
в залежності від висоти символів — 
400-800 мм від очей користувача).

. . 2 ;

2.2) Можливість забезпечений перпендикуляр
ності пЛощипи екрану монітора нормаль
ній лінії зору

: 2

2.3. Наявність локальної мережі . 2 '
2.4. Можливості роботи в мережі Іптсрпет з ро

бочих місць
4 .

3. Організація робочого місця вчителя 15
3.1. Наявність дошки для маркерів ' . 4 ■
3.2. Підключення до Мережі Ійтсрнет - .6 ■'.1
3.3 Наявність принтера, сканера 6
4. Збережений навчального обладнання , 6 ■"

4.1. Наявність місця для зберігання навчально- 
методичних побібникій і носіїв інформації

2 '

4.2 Розміщення дисків з програмними засоба
ми — у спеціальних невеличких ящичках, 
захищених від пилу і світла, відповідно 
до класу і розділів програми; ящички роз
міщуються в шафі, а місця для зберігйцня 
в ньому дисків позначаються написами

2 ■'
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Продовження таблиці
Оці-
нОч-
иий

показ
ник

ІІайменувашш показника

Оцінка в балах

тах реаль
на

4.3 Наявність таблиць — у ящиках під до
шкою або в спеціальних відділеннях за 
розділами, Програми і по класах, з ураху
ванням габаритів \

2

. . .  5. Дидактично оспаїцсппя кабінету л. 12

5.1. Наявність дидактичних та методичних 
матеріалів для Підтримки викладу курсу 
інформатики, розробки уроків, роздаваль
ний матеріал, практичні роботи, тематич
не оцінювання, екзаменаційні матеріали

3

5.2. Наявність підручників з інформатики» ре
комендованих МОНУ, у кількості, що за
безпечує навчальний процес (не менше 10)

. і. : .

5.3. Наявність ліцензованого Програмного за
безпечення для використання комп’ютер
ної Техніки при викладанні інших предме
тів ЩКІЛЬИОГО компоненту : і

"2.,

5.4. Наявність у вчителя додаткової науково- 
методичної літератури '

з
"  , '

5.5 Наявність змінних стендів з довідковою ін
формацією за темою, що вивчається

3

6. Дотримання'вимог техніки безпеки в кабінеті 10

6.1. Наявність інструкції з техніки безпеки 1

6.2. Проведення інструктажів учнів з техніки 
безпеки в кабінеті інформатики. Фіксація 
інструктажів у журналі, що заповнений 
відповідно до чинної інструкції, -

6.3. Наявність завіреного санепідемстанцією; 
акту-дозволу на експлуатацію кабінету ін
форматики

2

6.4. Наявність санітарного паспорта встановле
ної форми

2
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Закінчення таблиці
Оці
ноч
ний

показ
ник

Найменування показника

Оцінка в балах

тах реаль
на

6.5. Наявність аптечки першої допомоги та за
собів пожежогасіння

2

6.6 Наявність слсктромаркуваиня в кабінеті 1
7. Організаційні та ішлі заходи по обладнан

ню кабінету та супроводженню навчально
го процесу .

■ 22

7.1 Наявність плану роботи кабінету інформа
тики на рік ! ■

' 1 V

7.2 Навантаження кабінету іпформатики у на
вчальному процесі

' 3 '

7.3 Наявність лаборанта кабінету інформатики '■ 5 ;

7.4. Наявність інвентарної книги для обліку на
явного в кабінеті навчального обладнання

, . 2 ■■■

7.5. Наявність журналу відмови машин та їх 
ремонту

2 .

7.6. Ведення журналів * 2

7.7. Відповідність календарного планування 2

,7.8. Поділ класів У; 2

7.9 Проведення гурткової роботи ... 2,'';:.

Загальна сума балів 100

Визначення рівпя навчально-методичного комплексу ка
бінету іпформатики.

Високий 76-100 балів.
Достатній 51-75 балів.
Середній 26- 50 балів.
Початковий 1-25 балів.
При атестації кабінет отримав оцінку « ■ ■ . - • »

рівень
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КАБІНЕТ ФІЗИКИ
Кабінет фізики та астрономії — навчальний підрозділ шко

ли, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнан
ням, меблями і пристроями. У цілілу проводяться уроки, по- 
закласні й факультативні заняття, заходи з виховної роботи, 
реалізується систематичне підвищення наукової і методичної 
кваліфікації вчителів. Уся робота здійснюються за допомогою 
комплексного використашшзасобін навчання, демонстрування 
дослідів, проведення самостійних експериментальних, лабора
торних, практичних робіт, роботи з книгою, довідковим і роз
давальним матеріалом.

Кабінет фізики та астрономії складається із лабораторії та 
лаборацтської.

-Оснащення кабіпету .у4 ■л-'.м- уж .'
> комплект навчального обладнання;
• комплект технічних засобів навчання;
• комплект навчально-методичних посібників;
• картотека аудіовізуальних засобів,
• бібліотека нормативної документації, суспільно-політичної, 

науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної 
літератури, підручники, журнали, які необхідні у навчанні

V;.- фізики та астрономії; :л -
• картотека дидактичних матеріалів;
• інструкції іцодо виконання практичних робіт, дослідів, 

снрстереженщ. і
• картотека наочного обладнання та посібників;
• картотека приладів і посібників, виготовлених учнями;
• протипожежний інвентар, ацтечка; у
•; інструкції з техніки.безпеки та журналів інструктажів;
• паспорт кабінету (інвентарна книга); '



• акт-дозвіл па експлуатацію кабінету фізики;
• акт-дозвіл па проведення занять в кабінеті фізики;
• правила користування навчальним кабінетом;

> графік проведення занять у кабінеті; |
• санітарний паспорт;
• план роботи кабінету;
» перспективний план роботи кабінету; і

• обладнані метеорологічний і астрономічній кутки.

Обладпанпя робочих місць учителя та учнів
• обладпанпя робочого місця вчителя: І

— демонстраційний стіл (монтується на підвищенні); 
ецрщьдля цроекції; „ |

>—■ система олоктфбобліціїнаиНя з  розподільним щитом;
— пульт керування.

• класна дошка:
—  Частина виготовлена із феромагнітною матеріалу;

— па правій частині дошки нанесено тонкими лініями 
сітку для креслення графіків;

— наявність тримачів длн таблиць; . <
— наявність креслярських інструментів.

• обладнання робочого місця учня:
—  підведенпя електричного струму (4 В, 36 В, 42 В);
— керування від пульта вчителя; 7 . '
— проводка прихована, роздільна.

Організація розміщення та зберігання навчального об
ладпанпя; ■ ' 'V " " I

. » систематизація навчального матеріалу: 7 ’ і ,
— класифікація демонстраційного обладнання;
— класифікація лабораторного обладнання;
— наявність каталогу таблиць;
— наявність каталогу діафільмів, діапозитивів;
^  наявність каталогу «ідеофільмів та комп’ютерних про

грам; • ; -

6 8  ■ . ' - ■ :   Шкільні навчальні кабінети
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• обладнання меблями;
> • оберігання навчального обладнання відповідно до класи

фікацій; . . »
• аб&ріганнй таблиць у шафах-ящиках;
• наявність картотеки навчального обладнання;
• . запис навчального обладнання в паспорт кабінету (інвен

тарну книгу);
• наявність, актів на. списання непридатного обладпашія;
• освітлення (природпе, штучно/;

' рЬжйм провітрювання.

Для реалізації фундаментальної основи фізики в школі 
необхідне відповідно оформлення кабінету. Комплексно облад
нання відразу Заглиблює учнів у предмет. Для цього викорис
товують іШь Можлйвйй арсенал, надіть карнйаи пад вікнами. 
На них молена розмістити Шртрети вЙ#»них фізиків, поддти 
відомості щодо їх  життя, а також хронологію основний подій 
Цієї науки. Їїиготойитй такі стенди можпа шляхом сканування 
портретів з підручника.

’ На протилежній сп ільн ій  стіні кабінету мають бути розта
шовані стойди інструктивпо-дбВІДкового характеру з необхідною 
Інформацією. ЇЦе основні фізичні сталі, латинський та грець
кий алфавіти, десяткові приставки, одиниці СІ, рекомендації 
щодо розв'язування задач, оформлення лабораторних робіт, 
алгоритму усної відповіді, таблиця Менделєєва, правила ТІЗ, 
атсс?ац|йЩЩ ртеид.

Екран м^жна розмістити стаціонарно над донцеою або, якщо 
дошка складається, пофарбувати стіну за однією Із частин у бі
лий колір. Якщо дошка перервна, то за нею розташовують 
необхідні прилади для демоіістрацій.грбладіЩЯЛЯ для прове
дення лабораторних та практичних робіт доцілкво розмістити 
в лаборантській згідно з темами-програми та зробити відповід
ний каталог. ;

Технічні засоби навчання найкраще зберігати-в шафі, роз
міщеній за учнівськими партами: Бажано, щоб вона закрива
лася. ТЗІІ повинні вмикатися з цульта, який знаходиться на 
демок<Щ>адййцРм:у с^олі» тільки еціцроектор та кодофкон рор- 
тащрвують па девдястрахциному стаді.
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Запіторюваїшя кабінету можливе як  в горизонтальному . 
так і у вертикальному напрямі. Доцільно використати плащову і 
тканину: вона топка, легка і непрозора. >■', |

Для проведення занять з астрономії можна виготовити ма- і 
кет зоряного неба. Щоб виділити окремі зірки та сузір’я, ви
користовують світло діоди. »

ІІа передній стінці установлюється телевізор, який вико- | 
ристовусться і як монітор до комп’ютера, а  також иід’єдпується 
до відромНГНІтофона. Старі навчальні фільми необхідно пере- | 
писатй н а  відеокасети, диски.

Комплексний набір відео- і звукотехнічного обладцаппя і 
в кабінеті фізики відкриває шлях до розвитку в учнів інтересу |  
ДО вивчення ЦЬОГО предмету. > ' І

; :г::' '   1 . / ■ 1 ■ ’ 'і.
лг. ■■■ ■ ■■■■■■ • ' >?'■;' ;/ . .4  ; о ; :: :

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ 1
Ф щ н к и ї / у г т р о н о м й  {

Кабінет фізики і артрономії —ц е Навчальний підрозділяти)? І 
ли, оснащений наочнимипосібникамц.навчвдьним обладнанням, 
меблями і пристроями. У ньому проводяться уроки, позакласні 1 
факультативні заняття, иихорна робота з учнями, систематичне | 
підвищення наукової і методичної кваліфікації вчителів. Уся і 
робота здійснюється за допомогою комплексного використання | 
засобів навчання, дсмонструвашія дослідів, проведспня само- \ 
стІйНих екснерймріггальних, лабораторних, практичпйх робіт, і 
роботи з.книгою, довідковим і роздавальний ЖатсрїалЬіиІ '

Зміст роботи кабіпету визначається навчальними Програ
мами і підручниками, програмами факультативних зЙііЯть та 
ііланамй ПОВаклаСйсї роббти Є фізикй і аЄтрейомії.

Кабінет фізики і  астрономії складйСтьсй й лабораторії і ла
борантської.

Оснащення кабінету ‘ '
Кабінет фізики й астрономії ССййщуєтЬся: '

• повним комплектом йайййМного обладнання з фізики 
і астрономії, комплектом Технічних засобів навчання та 
пристроями для їх використання, комплектом навчальпо- 
методичних посібників для «Читолів;

• картотекою йудІО&іЯ^аЛьних засобів*
• бібліотекою с^пільнб-їгблітйчпої, науково-популярної, дб- 

відково-інформаційної і методичної літератури, підручника
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ми, журналами, необхідними в цавчально-вихошіій роботі 
з фізцки і астрономії;

• картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями для 
виконання практичних робіт, дослідів, спостережень;

• картотекою повчального обладнаппя та наочних посібників 
для вивчення кожного питання програми;

• приладами і посібниками, виготовленими учнями;
• протипожежним інвентарем, аптечкою;
• інструкціями з техніки- безпеки та журналами ввідного 

і періодичного інструктажу з тохпіки безпеки;
• інвентарною книгою.

У кабінеті обладнуються метеорологічний і астрономічний 
кутки. /л;,.

Обладнання лабораторії, робочих місць укителя та учнів
1. Основні і допоміжні місця роботи вчителя обладнують

ся з урахуванням особливостей його діяльності та вимог 
наукової організації праці, ергономіки, техніки безпеки 
І естетики. ' ■ ■; ' ■

2. Робоче місце вчителя монтується па підвищенні, обладну
ється демонстраційним столом, класною дошкою, екраном 
для проекції, системою електрообладнання, розподільним 
щитом, пультом керування,

3. Класна дошка розміщується по центру приміщення. Части
на її виготовляється з феромагнітного матеріалу. ІІа праву 
частину дошки бажано нанести тонкими лініями сітку для 
креслення графіків. На дошці мають бути тримачі для 
таблиць. Під дошкою або біля неї слід підвісити панель із 
класними креслярськими інструментами.

4. До учнівських СТОЛІВ підводиться електричний струм (по
стійний і змінний), який вмикас вчитель з пульта керуван- 
ня> '
Підводку струму ЯИКОНУЮТЬ СКРИТОК)» РОЗДІЛЬНОЮ провод
кою з дотриманням норм техніки безпеки.
Столи прикріплюються до підлоги.
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Організація розміщепші і зберігання навчального облад
нання та підготовка його до використання на уроках 

. Навчальне обладнаипя, посібники та  прилади зберігаються 
в кабінеті- за розділами програми і по класах з урахуванням 
частоти використання, габаритів і ваги. /Демонстраційне об
ладнання і обладнання для лабораторних робіт зберігаються 
окремо.

1. Для зберігання приладів та обладнання різних типів кабінет 
фізики й астрономії оснащується відповідними меблями 
і пристроями, зокрема секційними шафами.,

2 . Для однотипних приладів і роздавального матеріалу вико
ристовуються лотки, укладки. Таблиці зберігаються в спе-

. діальних шафах-ящиках. . , V
3. Місця для зберігання нумеруються і відмічаються відповід

ними нарисами. /До лотків і боксів кріпляться відповідні 
етикетки. ' ■ . ■ ■
У кабінеті ствррюЮтьсц карго^еки наявного навчального 
обладнання та методцчні картотеки, які,яолегшують вчи
телеві підготовку обладнаний до занять. ,, і

4.-.;'^ое.,.|?айщ,#^вог0'^бІр^У'аар[Цсувт%іЄЯ. до інвентарної 
та матеріальної книг встановленого зразка
Облік та списанняі ненридатного’ обладнання, приладів, 
реактивів та інших посібників проводиться відповідно до 
положень таінструкції.

. ‘ У кабінеті мають бути достатнє природне і штучне освіт
лення, ефективна вейтиляціяу Правильний режим прові- 
трювання. о;*/.-,? ! -\> 1

Усю роботу з обладнання нових і вдосконалення існуючих 
кабіпетів слід проводити з додержанням правил техніки без
пеки, Правил техніки безпеки слід дотримуватись і під час 
виконання різноманітних експериментів.

Лаборантська кабінету фізики і астрономії оснащується 
протипожежними засобами: вогнегасником, ящиком з піском, 
ватною ковдрою або ііовстйівдю, аптечкою для надапня першої 
допомоги при Нещасних випадках.
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Організація роботи кабіпсту фізики та астрономії, керів
ництво нщо

1. Роботою кабінету керує завідуючий, якого призначає ди
ректор з числа досвідчених вчителів фізики.
Завідуючий кабіпетом є організатором роботи вчителів та 
учнів щодо обладнання кабінету.
Д6 обов’язків  завідуючого фізичним кабінетом входить:
а) планування роботи кабінету;
б) ведення систематичної роботи по забезпеченню кабінету 

обладнанням, приладами, технічними засобами навчання, 
посібниками, реактивами, які потрібні для нроведЬшія 
уроків, лабораторних робіт і практикуму з фізики відпо
відно до вимог чишюї програми, а також для організації 
нозаурочної роботи;

в)досконало володіння навчально-наочними і техпічпими 
1 засобами навчання;
г) вивчення і впровадження передового досвіду комплексно

го використання засобів навчання на уроках фізики, ви
готовлення саморобних посібників і моделей з фізики;

д) забезпечення безумовного виконання учнями і вчителя
ми встановлених правил техніки безпеки, санітарії та 
гігієни, правил протипожежної безпеки, а також правил 
поведінки і роботи н кабінеті;

є) керівництво і  контроль роботи лаборанта, надший йрму 
практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його 

■ кваліфікації. - , - ...
Завідуючий кабінетом скДадае перспективний план і нлан 
роботи на рік. Плани обговорюються на засідагіні методич
ного об’єднання вчителів і затвердж ̂ ються директором 
інколи.
План роботи кабінету передбачає !
а) поповнення фізичної о кабінету повими приладами і нао

чними посібниками, а також * саморобним обЛаднаппям;
б) організацію нозаурочної роботи з фізики:; робота гурт

ків, участь у ироведеіші тематичних вечорів, шкільних 
фізичних олімпіад і турнірів;

в) організацію навчальної роботи кабінету: проведення уро
ків, лабораторних робіт, фізичного практикуму тощо;
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- г) організацію навчально-методичної роботи вчителів у ка
бінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосві
ти.

Атсстаційний лист кабінету фізики
Район - ■ - ■■■■_____•■■■■,__ ' - ■__
З И З ______________________________________ ’ ______________________

Завідувач кабінетом " ' ■ 1 ■■■ ■' ■■ ■
Ш ш  ' ■ ■■■ : ;.■■■ 1 і

Оціню
ючий
цоказ-

пик
ЇІаймепуваЦня показника

Оцінка 
в балах

тах реаль
на

1. Організаційні заходи з обладнання 
кабінету.

65

1.1. Матеріали районного конкурсу кабінетів. •' 5 '
1.2. Наявність у кабінеті документації: 40

• Положення про павчальїшй кабіїіет 5
• план роботи кабінету на рік 5
• перспективний план оснащення кабінету 5
• паспорт кабінету (інвентарна книга) 20
• посадові обов’ язки вчителя, лаборанта 5

1.3. У кабінеті проводиться: 20
• робота з виготовлення саморобних 

паочцих посібників
5

• ремонт* профілактика обладнання 
і устаткування. '

5

• поповнення навчальної бази кабінету иіо
2. Навчально-методичне забезпечення 

навчального кабінету
360

2.1. Забезпечення кабінету літературою: 65
• їхаявність навчальних програм 1
*. наявність календарних планів 1
•' наявність планів роботи гуртків, факуль

тативів
5

• наявність нормативних документів (ін- 
структивпо-методичний лист, рекоменда
ції щодо заповнення журпаду тощо)

5
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Продовження таблиці
Оцігио-
ищр Найменування показника

Оцінки 
в балах

показ
ник тах реаль-

па
• наявність типового переліку навчально- 

наочних посібників, ТЗІІ та обладнання 
загального призначення кабінету фізики

5

- • наявність підручників (зразків но кла
сах) ' .

5

• наявність фахової літератури; 10
• 4 V *"■ ■ ■■• наявність Довідкової літератури, 

посібників
: У ю

• наявність методичної літератури для вчи
теля'

10
.1". ■ чу

наявність збЙйтїв дЯя! лабораторних та 
Практичних робіт

■■■■'з:

2.2. Забезпечення кабіщту ішвча^ьна-наочіїими 
посібниками та обладнанням:

90

+ опорно-інформаційні схеми (опорні пла- 
ни-коаспекти, опорні плани тем, законів)

10

• - портрети фізиківу , 10
« діафільми • - : б.', У. і

слайди - 5
• кодограми "

кіно-, відсофільми 15
• аудіокасети

таблиці 20
електронні посібники / 10

2.3. Оснащення кабіпету дидактичним та роз
давальним матеріалом;

80
■ Л . ■, 11

• ' друкованим типографським способом 10
• саморобним 10
• систематизація матеріалів 5

і . . У .
• наявність іш кожну парту 5

2.4, Оснащення кабінету матеріалами для про- 
ведеппя тематичного оцінювання:

25

друкованими типографським способом 10
• які містять різнорівневі завдання 10

(
• наявність результатів тематичного оці

нювання
5
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Продовження таблиці
Оціню
ючий ' 
показ

ник
Найменування показника ■ •' '

Оцінка А. 
в балки- :

тая: реалі1
»а

2.5 Наявність власних напрацювань з предмета: 90

• саморобні таблиці 10

• саморобні прилади для демонстрації та 
: проведення лабораторних (практичних)

■■■ .'робіт.' . ■ ■

30

• розробки уроків 10
• розробки позаКласнихзаходів 10

• • , матеріали, надруковані у фахових періо
дичних виданнях

10

• матеріали самоосвіти вчителя 10

• атестаційнІ матеріали вчителя .,«16 і
2.6. Наявність приладів та матеріалів для про- 

ведення лабораторних та практичних ро- " 
біт, їх  систематизація

50

2.7. Наявність матеріалів перспективного пе
дагогічного досвіду

10

2.8 Наявність матеріалів державної підсумко
вої атестації ,

ю ,

3. Матеріально-технічно забезпечення на
вчального. кабіпету .,,

180

3.1. Організація робочих місць учнів: 40

• робочі місця учнів укомплектовані стан
дартними меблями

10

• меблі відремонтовані і відповідають ви
могам з техніки безпеки

5

• робочі місця марковані спеціальними 
шрифтами

б

-

• підведений електричний струм (4 В, 36 В, 
42 В)

20
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Продовження таблиці
Оціню
ючий
цока%
■ПИКЗ

Найменування иоказника
Оцінка 1 ■ 
в балах

тах реаль
на

3.2. Організація робочого місця вчителя: 100

• наявність демонстраційного Стола 10

• демонстраційний стіл оснащений;

— цультой 20

. — ТЗН \ 20

— відсодвійкою ге :

— комп’ютером 10

— магнітофоном 10

— телевізором '■ 10

3.3. Класна дошка:

• наявність стулчастої дошки; 7 V

* наявпість екрану або площі білого кольо

• наявність магнітної дошки " б : . . V  -

• наявність кріплення для демонстрації па- 
вчально-наочішх посібників

3.4. Наявність тематичної картогщгрц дидактич
них та навчальлр;метсдцч?і!их матеріалів) 
навчадьно-нцочтх посібників, навчального об
ладнання за темами та розділами програми

20

4. Оформлення навчального кабінету 85

4.1. Оформлення Інтер’єру кабінету: 35

• наявність напису назви кабінету на вхід
них дверях

3

, • наявність номера кабінету 2
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Закінчення таблиці
Оціню
ючий
показ

ник
Найменування показника

Оцінка 
в бадйх,

тах реазйь- 
)! на

• наявність степдів, їх практичність 
оформлення

20

• наявність динамічного стенду «Тематич
но оцінюваппя.»

10

4.2. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до: 50

• освітлення б'”.

• фонового оформлення стін •' . 5 ' ’

• затінювання вікон 10

• озеленення 10

■ -і • загального естетичного вигляду кабінету 20

' 5. -і Дотрймаппя техніки безнеки ЗО

5.1. ІІсцшність документів з технікц безпеки: зо
, - : * акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті 5 /;

• правила техніки безпеки при заняттях 
в кабінеті фізики . (

» журнал інструкцій з техніки безпеки при 
виконанні лабораторних та практичних 

у робіт з підписами ^чйій у

10 ,

• журнал інструкцій з техніки безпеки при 
проведенні екскурсій, навчальної практики

І0» 1 V І

] Визначення рівня навчальпо-методичиого забезпечений
кабінету...'.'''' ■

Початковий — 150-220 балів, 
і, Середній -— 221-370 балів.
| Достатній -  371-520 балів. :
! ч Високий — 52-670 балів.
(, .■ ' Голова журі

; • Члени журі >■ ,іт
'■ - .
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КАБІНЕТ ХІМІЇ
'Атестація кабінету хімії
ЇІоложеипя про навчальні Кабінети розроблено відпонідцо 

до ЗІкопу України «Про загальну середню освіту» й інших за
конодавчих актів України та затверджено пахазом Міністерства 
освіжи і науки України від 20.07.04 р. № 601.

Дія цього ІІоложсппя поширюється па павчальні кабіне
ти, що існують І створюються у загальноосвітніх павчальпйх 
закладах.

Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до мате
ріалі,по-тсхяічпбго оснащення кабінетів відповідно до салітарно- 
гігіспічних правил та норм і є обов’язковим для їх організації 
в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типу та 
форми власності.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі Створеним 
навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами на
вчання та шкільним обладнанням.

Основна мста створення кабінетів полягає у забезпеченні 
оптимальних умов для організації навчальпо-виховиого про
цесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту 
базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. за № 24.

Завданпям функціонування навчальних кабінетів є ство
рення передумов для:

• організації індивідуального та диференційованого па- 
вчання; реалізації практично-дієвої і творчої складових 
змісту Навчання; забезпечеппя в старпіій школі профільного 
і поглибленого навчання;

• організації роботи гуртків та факультативів;
• проведення засідань шкільних методичних об’єднань;
• індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення 

його науково-методичного рівня.

Успішно використовувати систему навчального обладнан
ня можна лише в умовах раціонального обладнаного кабінету 
хімії.

Проте, як  свідчить практика, часто нрй обладнанні кабі
нету трапляються серйозні недоліки, зумовлені недооцінкою 
існуючого «Переліку павчального обладнання», неправильним
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поповненням кабінету засобами навчання, нераціональним роз
міщенням і зберіганням окремих видів навчального обладпапня. 
Щоб запобігти цьому, проводять атестацію кабінету.

Атестацію кабінету може провести вчитель хімії, методист, 
науковий працівник за спеціально розробленим атестаці$ним 
листом з використанням бально-експертної оцінки.

Лист містить 8 оціночних показників, які мають відповід
ні підпункти. . ’

Кожний підпункт оцінюється в балах, що зазначені в ко
лонках «так» і «ні».

Експерт., підкреслює бали в колонках і підраховує загальну 
суму балів за кожним оціночним показником, записуючи у від- 
иовідці графи атестаційного листа.

За балами по пунктах 1-8 вираховується відсоток від ета
лонного показника за формулою:

К  — ту. 100% /  N. 
де ; ., ; '''
К — експертний крефіцієит; 
т  — кількість набраних балів;

, N — загальна кількість балів для оціночного показника.

Оціночний , 
показник

2 3 4 .:.; ї. 8

Максимальна 
кількість балів

19 10 17 27 21 5 10 8

За таблицею переводять у відсотки бали:

І чРО4 5? \  5? 'Ж / ■ >5 ’ о4 ■ р4 ", 35 ;.
■ '■ "і®' ■•■У-

• о> Ої О' о о> ' о> 0> .".
© о °Р . . *- ■ , т »■ » • т  - «О ,ц • 7. О

л ■ >н('V ■ .| ' 03
о о ■. О , о ' Р ■ О ' о  ' ' О0»гЧ 00 . Ь- в • " ** ■.■■■■■ ■ 'Є*. . тЧ •

10 ба
лів

9 ба
лів

8 ба
лів

7 ба- 
лів

6 ба
лів

5 ба
лів

4 бали 3 бали

■і

2 бали 1 бал

Після остаточного переведення відсотків у бали по кожному 
показнику підраховують загальний бал, за яким визначається 
атестаційна оцінка кабінету:



45-70 балів— «відмінно»';
а І-6 4  балів — «дббре»; '

-50  балів — «задовільно» ; 
і і мешпе — «незадовільно».
ібінет, що отримав суму балів па «відмінно» може пре- 
іати на присвоєння звання «зразковий кабінет»: 
ібінет, що отримав суму балів мешпе 35, потребує значно- 
ніаднанпя, оскільки стан його матсріально-технічпої бази 

не м&ке забезпечити якісної^ виконання програми з хімії,
Атестаційний лист кабіпету хімії

- Школа  7 ■ - 7 . ' ■ '
Загальна площа кабінету лабораторії ;■ ■■ •. "■
Завідувач кабінетом
Рік атестації  ̂ ;
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З
В

1 енду 
В

І о до<

Оціноч
ний по
казник

Найменування показника

Оцінка 
в балах

так НІ

1. Оформлення інтер’єру кабінету

1.1. У кабінеті дотримано санітарно-гігієнічні 
вимоги до: ,

• розміщення г  і;.-.. 0,5

• освітлення : і
А /

0,5

• опалення і вентиляції .1.7 0,5

■Є;'.-- \ • електричної мережі :\1; '' 0,5

» пожежної безпеки . 7.. і-: 0,5
1 \  ̂ 5 ' .......
• фонового оформлення стін .7,.! 0,5

» затінювання вікон 71 0 5

1.2. У кабінеті постійно експонуються довідкові 
матеріали:

... :

• таблиця «Періодична система Д. І. Менде
лєєва» . і-. ■ .' V

1 0
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Продовженім таблиці

Оціноч
ний по
казник

Найменування показника

Оцінка 
в баяах

так пі

• таблиця «Електрохімічний ряд напруг ме
талів»

1
і 0 '

• таблиця слектронсгативності 1 і о
• таблиця «Розчинність солей, кислот 

і основ у воді»
1 ; о

«• ДіаграМа «Розповсюдження елементів 
у природі»

ч ї ' 0

1.3. У кабінеті постійно експонуються: :• і  ; 0
• змінні інструктивні матеріали "І}':- 0
* правила поведінки учнів у кабінеті хімії 1 : 0
• таблиці з техніки і методики проведення 

лабораторних дослідів
1 0

• карта хімічної промисловості Укрйїни « 0,6 о
• портрети вчених-хіміків (зазначити скіль

ки)' ; ■■■
0,5 0

1.4. У кабінеті або коридорі є:
• стінгазети, листки, стенди, іцо сприяють 

розвитку інтересу учнів до хімії .
1 0

• профорієнтаційні стенди 1 0,5
1.5 ІЇстеттний вигляд кабінету. і\ 1 ■ 0.5

Загальна сума балів за н. 1
2. : Організація робочих місць учнів

2.1. Робочі місця: ■ : ..."

* укомплектовані однаковими меблями І 0,5
. - : . 7 • меблі підремонтовані і відповідають вимо

гам з техніки безпеки
,  1  - 0,5
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Продовження таблиці
Г і—
Оціїфч- 
иий Ьо- 
казфк

*

Найменування показаній

Оцінка
вбаЛЙХ

так пі

І
VЖ-.:

• робочі місця марковапі спеціальними 
шифрами і мають інвентарний номер

1 0,5

: 4
До робочих місць підведені: ! і

■*. .
• таз ' " ; '.-■■■ '.‘‘V: ■■ ■: ■■ ^ 1 ; 0,5

• вода і каналізація ' 1-, : 0,5

• електричний струм 1 0,5

2.3. На робочих місцях є постійні набори посуду 
та реактивів

1 ■ 0

І і ■

Робочі місця оснащуються нотрібйрии - 
реактивами, посудом, приладдям у лоткад 
безпосередньо перед лабораторною 
або практичною роботою

Д-- о

У- кабінеті є комплекти, які епізодично " 
використовуються для лабораторних дослідів 
ІНрШСГЙЧЇіЮС робІТІмі'/:';‘''' ;
• реактивів і матеріалів ’ ' -"'Г 0

• посуду і приладдя, вузлів та деталей для 
монтажу приладів 1 : 0

Загальна сума балів за п. 2

3. О р г а н із а ц ія  робочого місця вчителя'

3.1. До робочих місць підведені: ........  ' . .

' "і- ■■• газ' , .... 1 0,5

•• вода і каналізація ■„ 1.,:, 0,5
• електричний струм І .у 0,5

3.2. Наявність, демонсіцраційного стола і подіуму і < ¥

Демонстраційний стіл оснащений:'
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Продовження таблиці

Оціноч
ний по
казник

Найменування показника

Оцінка
вбалйх

так І  ні

• набором найчастішо використовуваних ре
активів, які постійно є на демонстраційно
му столі;

1
. і* ■
$05,

• лотком з необхідними реактивами і облад
нанням перед початком уроку, якщо за
плановані демонстраційні досліди;

1 0

• тумби та яЩики демонстраційного столу 
укомплектовані інструментами та облад
нанням: деталями приладів, необхідними 
під час демонстрації дослідів.

1 0,5

3.3. Робоче місце оснащене допоміжним обладнан
ням, яке покращує видимість демонстрацій
ного експерименту; / г ■

• демонстраційним столиком 1, ■ 0

• фоновим «краном 0,6 г  о
• штативами для демонстраційпихпробірок 1 0

3.4. Робоче місце вчителя пристосоване для про
ектування дослідів на екран:

• має спеціальний комплект реактивів і по
суду для проектування дослідів, на екран .

і . 0,5

• оснащене проекційною апаратурою для 
проектування на екран (ФОС-67, графо- 
проектор)

1 0,5

3.5. У кабінеті наявна стулчаста дошка 5'". і 0.5

Дошка оснащена:
• екраном 1 0,5
• магнітною дошкою 1 0,5

3.6. Наявність пристроїв для затемнення вікон 1 0
3.7. Наявність витяжної шефи : 1 0



Рда/Цл 3. Кабінети природничо-математичного циклу 85

Продовження таблиці

ОцІВоч-' 
пий по
казник

Найменування' показника

Оцінка 
в балах

так ні

зж Наявність лаборантської кімнати 1 0

Л Загальна сума балів за п. 3

4. Розміщення і зберігання навчального облад-' 
нання відповідно до вимог ЦРП

4.1. Зберігання реактивів . :

• реактиви деткі і шкідлив| для здоров’я, 
зберігаються шд тягою , - 1 ' 0

• реактиви вогненебезпечні зберігаються 
в сейфі або спеціальній металевій шафі:

Л '
— за катіонами або аніонами 1-7... 0
— відповідно до інших систем 0,5 о

4.2. Зберігання хімічного посуду:
' м • розміщується за видами І.."" 0

'и ■ •г розміщується за розмірами на полицях 
у Стоячому положенні

0,5 0

'V ....... І'’- • розміщується у лотках у лежачому або сто- 
г ячому положенні ..

1 0

• розміщується в спеціальних укладках 1 7 0

• систематизованій л л:"■V :'І ■■ 0,5
7 4.3. Зберігання основного обладнання, приладів 

і установок: '

• обладнання і прилади зберігаються в спеці
альній шафі

1 0,5

. • 7. • нескладні прилади зберігаються у вигляді:

— змонтованому 1 0,5
— вузлів деталей 1 0,6
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Продовження таблиці

Оціноч
ний по- 
казпніс

Найменування показника

..!—
Оцінка
кбцдюх

.- так : НІ

• складні прилади і установки зберігаються 
увібраному вигляді * 0,6

... . У.' • колекції розміщуються за певною сйстс- ... 
мою (зазначити якою)

1 0,5

• моделі зберігаються у зібраному вигляді 1 0

4.4. Зберігання друкованих і екранних посібників:

• таблиці зберігаються за певною системою 
в спеціально пристосованих сховищах

— стаціонарно 1 0

— у рулонах ,1 0

— наклеєні на картон 1 0

— таблиці систематизовані (вказати за 
якою системою)

7 : 0

• діафільми зберігаються в укладці ■■. 'ї  '. - 0

• діапозитиви зберігаються у фабричній 
упаковці в спеціальному ящику 
(з анотаціями)

'7 1 ; 0

• діафільми і діапозитиви зберігаються сис
тематизовано

ї  і ' 0

4.5 Збереження технічних засобів цавчання:

• наявність ТЗН (вказати!: 1 0

• наявність технічних паспортів 1 0

• зберігаються в спеціальних шафах 1 0

• маю^ь.цокриття, захист від цилу : 1 0

• мають робочий стан
" І ,̂.,

о
... Загальна сума балів за н. 4
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Продовженим таблиці

Оціноч
ний по
казник

Найменування показника'

Оцінка 
в бадан

так ні

б. Оснащення кабінету дидактичним матеріалом

5.1. Наявність у бібліотеці кабінету:
• Програмних підручників 1 0
• методичної літератури і посібників . ' 1 ' , 0
• науково-популярної, довідкової літератури ■'..-'І': 0

5.2. Наявність різних видів дидактичних мате
ріалів: ■ . ; ;
• Друкованих тииографським способом 1 0
• саморобних і 0
• систематизація матеріалів та обладйаипя 

за темами ,

5,3. Наявність картотек (каталогів): -

• павчального обладнання 1 0
• таблиць '" 1 0
• . діафільмів і діапозитивів і 0
• колекцій, моделей матеріалів ‘ 7 ■ і 0

літератури 1 0
• методичних матеріалів 1 о
• завдань для тейатичнОго оцінювапня і 0
• індивідуальних завдань і 0
• інше (вказати, яких саме) і , , 0

5.4. Наявність власних папрацюваиьз предмету:
%■ саморобних таблиць, моделей тощо - і 0
• розробок уроків і 0
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Продовження таблиці

Оціноч
ний по
казник

н Найменування показника

Оцінка 
в бадан ,

'У:таЦУ "ні

• розробок позакласішх заходів ; 1 0
• матеріалів, иа друкованих у фахових Пері

одичних виданнях
і,". 0

• матеріали самоосвіти вчителя ■ 1 о. . - ■ . .. . . .. і.1. • і . - .... ■ ,
• атестаційні матеріали вчителя 0
Загальна сума балів за п. 5.

6. Організація роботи з обладпання кабіпсту
У кабінеті виготовляються:
* набори сухих роактивів і розчинів, які 

необхідні для лабораторних і практичних 
■ занять ' .... ,,л: .

1 . . . . .  0

• деталі, вузли для монтажу приладів і окре
мі прилади для лабораторних дослідів " І ' 0

• демонстраційні прилади і установки 1 ’ 0
• таблиці, моделі та інші посібники 0

■ ’ ■;
• тематичні колекції (проводиться профілак

тика і ремонт тематичних колекцій) ,
; і 0

Загальна сума балів за и. 6.
7. Дотримання техніки безпеки в кабінеті
7.І. Наявність документації з техніки безпеки:

• акту-дозвойу на проведення занять у кабі
неті ■ V.

і 0

• комплекту інструкцій з безпеки життєді- 
яльності

і 0

• нормативно-правових документів і 0
• журналу реєстрації інструктажів ■■■ і : .■■ 0

7.2. Наявність куточка з охорони праці:
• вогнегасник і- , 0

• V • ящик з піском ( і 0
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Закінченім Лаблиці

Оціноч
ний по
казник

ІГ ! І ’ * / » 1 ,
Найменування показника . ,

Оцінка 
в балах

ч так ні

• вогнетривка ткашша 1 : 0
• відро 1 о ,

Н ", ■ аптечка ■ 1 0
• вода Для надання першої допомоги 1 0
Загальна сума балів за н. 7

8. Організаційні та інші заходи з обладнання 
кабінету

1 0 *

8.1. У кабінеті наявні: > .
план роботи кабінету і "'її:.: 0

• паспорт кабінету ' І""" 0
• інвентарна книга',",';,-'' 0

матеріальна книга у

• план роботй методичного об’єднання : х у ,ч.0н:".

8.2, У кабінеті провадиться:
• робота з поповнення базидидактичнйм ма

теріалом
■;і,. ■■. о .; ,

• ремонт і профілактика обладнання 0
Загальна еума балів за н. 8 , ■ ; ' Т
Загальна сума балів за н. 1-8 ■у

Т

. . Під час атестації кабінет отримав оцінку « ■ 1

Атестацію проведепо «________ » 20 р.
Атестацію здійснив , \ у •; . . ■ ' ' :

■ V,, (прізвище, Ініціеди* підпис)
Пройозиції щодо удосконалення навйалШб-методийндго 

комплексу кабінету хщ ії: 1 . . .
Адміністрації школи ; ___________ -•
Завідувачу кабінетом"' • • ■ - :ї .
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КАБІНЕТ ГЕОГРАФІЇ
Кабінетом вважається класна кімната закладу із створе

ним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами 
павчанпя та шкільним обладнанням. Основна мста створення 
кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для ор
ганізації навчально-виховного процесу та реалізації завдань, 
визначеними Державним стандартом базової і повної загальної 
середньої освіти з географії.

У навчальних закладах можуть створюватися такі типи 
навчальних кабіпетів:

• кабінет географії;
• кЛас-кабінст з географії;
• кабінет з декількох споріднених предметів;
• комбінований кабіиет — класна кімната з набором інфор

мації та матеріального забезпечення для декількох пред
метів. .■■■■ ■ . ■,

Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відпо
відно до Типових переліків навчально-наочних посібників, Ба
зового переліку засрбі» навчання та обладнання навчального 
і загального призначення для Кабінетів географії загальноос
вітніх навчальних закладів. Шкільні меблі та їх розташування 
у кабінетах мають відповідати санітарно-гігіснічним правилам
та нормам.   *'■' ■

Парти (учнівські столи) повинні бути тільки стандартни
ми, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи з відпо
відним маркуванням. Класна дошка Иоже бути різних видів 
(на одну, три та п’ять робочих площ (щитів)) у розгорнутому 
або складеному вигляді. Середній Щит класної дониш може 
бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів 
навчання та навісного екрапа. На окремих щитах може бути 
нанесена контурна карта України або півкуль. Один із щитів 
може мати магнітну основу з пристосуваннями (магнітними 
кріпленнями) для демонстрації навчально-наочних посібників 
(таблиць, карт, тощо).

Усі матеріальні цінності кабінету обліковуібтьсй в інвен
тарній книзі встановленого зразка, яка  повинна бути Прошну
рована, пронумерована та скріплена печаткою закладу..
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Иавчальпо-методичис забсзиечепня кабінету
1. Навчально-методичне забезпечення кабінету складається 

а навчальних програм, підручників, посібників, методич
них посібників (не менше одного екземпляра кожної назви), 
Типових переліків навчально-наочних посібників, Базового 
переліку засобів павчапня та обладпанпя павчальпого і за
гального призначення для кабінетів географії загальноос
вітніх навчальних закладів, технічних засобів навчання та 
обладпапня загального призначення; друкованих дидак- 
тичних матеріалів, навчальпо-наочпих посібників, розда
вального матеріалу, тестів тощо. ;

2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального об
ладнання здійснюється за вимогами навчальної програми 
пЙ їіоздійах, Трмах і класах у ісабіпеті (кйайніи кімнаті) або 
лаборантських приміщеннях по секціях меблів спеціаль- 
ного призначення^

3. У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична кар
тотека навчальвогметодичпого забезпечення за темами та 
розділами навчальних програм.

4. У кабінеті мають бути Наявні інструкцій і Журнали ввідного 
та Періодичного інструктажу з техніки безйейи.

б. Додатково кабіпсти можуть бути оснащені:
• підручниками ( навчальними посібниками) для кожного 

учня;
• предметними журналами;
• інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки 

України; ’ .
• бібліотечкою суспільно-політичної і науково-популярної, 
\  Довідково-інформаційної і методичпої літератури;

• матеріалами перспективного педагогічного досвіду, роз-
віднритйх уроків та пбзакласпйх заходів;

• інструкціями для виконання практичних робіт, прове- 
Деййй дослідів, спостережень тоще;

• аудіовізуальними засобами;
• комп’ютерами;
• матеїйййами для роботи з обдарованими дітьми;
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краєзнавчими матеріалами; -
матеріалами для позакласної роботи; | |
іиструмовтами і матеріалами для відиовлопня і виготов
лення саморобних засобів навчання. • ■:

Оформлення кабінету географії
1 . ІІа вхідних дверях кабіпсту має бути відповідний Напис: 

«Кабіпет географії* . Також може бути цифрове пОзиачен- , 
ня та літера клаеу, за яким закріплений даний кабінет 
(класна кімпата), наприклад «6-А клас», також мржуть 
бути написи «Зразковий кабінет», «Кращий кабінет об-*! 
лаіЄгі* та ін . . :

2 В оформленні кабінетів передбачається створення навчально- = 
методичних експозицій зміщіого тц постійного характеру.

3. До можливих постійних експозицій належать:
«.'.-державна символіка;'. '
• портрети видатпих учсних-гсографів; і
• матеріали краєзнавчого характеру;

' • політична карта світу, фізична карта України, фізична
■карта світу; ■ ...

• куточок тематичної атестації. , *

За наявності секційних шаф у них демонструються прила- ї 
ди, муляжі, глобуси, колекції, гербарії/матеріали позакласної 
роботи тощо. ; (!

4. До експозицій змінного характеру належать:
• виставка навчально-методичних посібників та робіт 

учнів;
■ ■■/•«• ' - ■ "  .' ■> . . ■ < і - ■ '■ V  і ' ' і" . •'

• матеріали до наступних уроків, .орієнтовні завдання те
матичного оцінювання, державної атестації; •

• додаткова інформація, відповідно до навчальної програ
ми, зокрема про життєвий і творчий шлях учених-гео- 
графів,

• пртрчні події у цагоій країпі та на її межвмхі*
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• матеріали для підготовки до державної підсумкової атес
тації з географії;

• результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, 
дослідницької роботи учнів.

Матеріали експозицій оновлюються під час переходу до 
вивчення нової теми.

5. .Навчальні кабінети географії обов'язково мають бу;ги за 
безпочені приладами для метеокутка, календарями погоди 
(матеріали спостережень зберігаються протягом двох ро- 

■■■■ кіл). 7

Керівництво навчальним кабінетом .
1. Роботою кабінету керує завідувач, якою  призпачено на

казом керівника навчального закладу з числа досвідчених 
вчителів.

2. Завідувач кабінету відповідає за:
• упорядкування, зберігання й нравильпе використання 

навчально-наочних посібників, обладнання тощо;
• складаппя перспективного плану оснащення кабінету та 

плану роботи на навчальний рік;
• забезпечення умов для проведення уроків;
• сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази 

кабіпету;
• систематизацію та каталогізацію навчального обладнан

ня;
• систематичне ведення інвентарної книги;,
• створення належних санітарно-гігієнічних умов, озеле

нення;

Дужа важливо, щоб кабінет географії (класна кімната) 
кожного навчального закладу стали центром шкільної геогра
фічної освіти, в якому затишно і комфортно почували б себе 
вчитель і учні.
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Базовий перелік засобів цавчанпя та рблдддащшнавчального 
і загального призначення для кабінетів географії 

загальноосвітніх павчальних Закладів '

Об’єкти натуральні . -

; Колекції
Гірські породи та мінерали , л 3 наб.
Корисні копалини Знаб.
Кам’яно вугілля та Продукти його переробки 3 наб.

Торф та продукти його переробки' > 3 наб.
Залізна руда та продукти її переробки 3 наб.
Мідна руда, та продукти їТ йерерббки 3 наб.
Граніт та його складові частшш 3 наб.

Пісок, глина та продукти їх переробки 3 наб.
Типи ґрунтів 3 наб.
Органічні та мінеральні добрива - 3 наб.

ОСНОВЦІ ГРУПИ рОСДИН, ■ , ; 3 компл.

Нижчі рослини: водорості, лишайники; імох»,: папороті 3 компл.
Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні > , > 3 компл.

Листяні дерева та кущі '<■ ' і '3 компл.
Хвойні дерева та кущі ■ . 8 компл.

Рослийи приходних зон України і світу ‘ ! 3 компл.

Дикорослі рослини 3 компл.

Культурні рослини . 3 компл.

Лікарські росййни 3 компл.
Моделі

Глобус фізичний ГФ ПІ 320 мм ‘ 15 іпт.

Глобус фізичний ТФ III 420 мм 1 ПІТ.

Глобус політичний ГП III 420 мм 1 шт.■ . . .  ---------
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Продовження таблиці1 1 ... ■ .  11 1 ............ .....і'.и.му,,..........._ .................................  ■ 1 1 - ...ГГ>.. .
Глобус політичний ГЦ ПІ 320 мм 15 шт.
Глобус політичний ГП III 120 мм 1 шт.

Форми поверхні суші: У
• будова вулкана;

• горб із горизонталями;

• порівняння рівнин за висотою над рівнем океану;
• профіль дна Світового океану;

• сталагміти;
• сталактити;
• водоспад;
• '''льодовик;.../ .;  ■
• артезіанський колодязь

1 компл.

Прилади та пристосування
Демонстраційні

Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір) '1 шт.
Анемометр чашковий .'' 1 шт...

Снігомірна рейка У 1 шт.
Термометр зовнішній ТЗ-4 1 дат.
Термометр кімиатпий '' 1 ШТ. .
Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 4 1 шт.
Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-Л6 4 1 шт.
Термометр колінний 1 шт. .
Термограф ' ^  ■ , 1 шт.

Гідрограф 1 шт.
Барограф 1 шт.
Гігрометр 1 шт.
Флюгер " 1 шт.
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Продовження таблищ
.... ......:.гт '■ ...""—гг—-------- --------- ;.....—:------ т-----■—г-----
Гпомоп 1 ют.

..Телурій/1'..' 1 1 Шт.
Компас..... /

.. ■1 ■ 1' 
1 ШТ.

Барометр-анероїд БА-52 / 1 ШТ. -

Психрометр 1 ШТ.

Лабораторні

Секундомір ' '- • . 15 шт.
Астролябія АШк 3 шт. »■

Далекомір 1 шт.

Компас шкільний 30 шт.
Прилади та інструменти топографічні 5 компл.

Лінійка нарізна 15 шт.

Нівелір шкільний . , 2 шт.

Рулетка 10 м 5 шТ.
Кутомір шкільний 2 шт.

Штативи для астролябій і мензул і 15шт.

Циркуль мірний (крон) 15шт.

Циркуль землемірний . ' - 5шт. ' 1

Лупа ручна 15шт.

Планшет для длану місцевості , 15 шт. ‘

"Друковані/ і

Карти стінні

Політична карта світу : 1 шт. " 1
Фізична карта світу

... ї-
1 ІІІТ. *

Західна півкуля. Східна півкуля 1 шт.

Будова земної кори 1 ІПТ.

Географічні пояси та природні зони світу 1 шт.
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Розділ 3. Кабінети природничо-математичного циклу _________

КлШатичні пояси та області світу 1 піт. .
Кліматична карта світу 1 шт.
Тектонічну карта та корисні копалипи світу 1 ІНТ.

Карта океанів 1 ПІТ.

Густота населення світу , ■ 1 ІПТ.

Народи світу 1 ІНТ. .

Світ. Енергетика 1шт,:
Світ. Маіпинобудув(шня ' 1 ПІТ. "
Світ. Хімічна промисловість 1 ІІІТ.

Світ. Сільське господарство (рослинництво) 1 ІІІТ.

Світ Сільсько господарство (тваринництво) 1 шт.
Світ. Транспорт * » 1 ІІІТ.

Африка (фізична) > 1 ІНТ..

Африка (кліматична) 1 ІНТ.

Африка (природні зони) г : '7 1 піт.
Африка (політична) ; 1 іит. *

Африка (економічна) ' 1 ІНТ."

Південна Америка (політична) •ґ 1; ІПТ.

Південна Америка (фізична) 1 ШТ. '

Південна Америка (кліматична)  ̂ , 1 шт. ■
Південна Америка (природні зони) ’ 1 ШТ.

Південна Америка (економічна) 1 ШТ,

Північна Америка (політична) ; 1 ШТ.

Північну Америка (фізична) 1 шт.
Північне Америка (кліматична) ■ . 1 шт.
Північна Америка (природні зони) 1 ІПТ.

Північна Америка (економічна) 1 ІІІТ.
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Євразія (фізичка) 1 шт;
Євразія (політична) І ш*. -
Євразія (кліматична) 1 шт.
Євразія (природні зони) 1 шт.

Євразія (економічна) 1 шт.
Австралія (фізична) , 1шт,
Австралія (політична) 1 шт.
Австралія (кліматична) ; 1 ют.
Австралія (природні зони) . 1 шт.

Австралія (економічна) 1 шт.

Європа (політична) г- 1 шт.

Європа (економічна) 1 шт.

Україна. Політико-адміністративпа карта 1 тт .
Україна. Фізична карта 1 шт.
Україна. Тектонічна карта 1 шт.

Україна. Геологічна карта 1 шт.

Україна. Корисні копалини 1 шт.

Україна. Економічна карта 1 шт.

Україна. Екологічна ситуація 1 шт.

Україна, Кліматична карта 1 шт.

Україна. Рослинний та тваринний світ 1 шт.

Україна. Легка промисловість 1 шт.

Україна. Промисловість будівельних матеріалів 1 шт.

Україна. Охорона природи 1 шт.

Україна. Паливно-енергетична промисловість ■■ 1 ИІТ.

Україна* Транспорт 1 шт.

Україна, Ландшафти 1 шт.
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Розділ 3. Кабінети природничо-математичного ц и к лу   _____________

Україна. Промисловість 1 ІПТ.

Україна. Населення 1 ІПТ.

Україна. Ґрунти 1 ІПТ.

Україна. Сільське господарство (рослинництво) 1 ПІТ.

Україна. Сільське господарство (тваринництво) 1 ПІТ.

Україна. Природні води 1 ІПТ.

Україна. Хімічна, нафтохімічна та хіміко-фармацевтична 
промисловість .

1 ІПТ.

Україна. Металургія 1 ІПТ.

Україпа. Машинобудування 1 ІПТ.

Україна. Господарство 1 ІІІТ.

Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного 
споживання .

1 шт.

Україна, Харчова промисловість 1 Піт.
Карта своєї області та району (фізична) 1 ІПТ.

Карта своєї області та району (економічна) 1 ПІТ.

Топографічна карта 1 ІПТ.

США (комплексна карта) 1 ІІІТ.

Японія (комплексна карта) 1 ІПТ.

ФРП (комплексна карта) 1 піт.
Велика Британія (комплексна карта) У 1 ІІІТ.

Італія (комплексна карта) 1 шт.
Франція (комплексна карта) 1 ІПТ.

Китай (комплексна карта) ' І ІПТ.

Росія (комплексна карта) 1 ІІІТ.

Рельєфні карти
Україна. Фізична карта 1 ПІТ.

Карпати 1 шт.

Крим ■ - 1 шт.
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Продовження таблиці ,
Портрети

Мандрівники і дослідники 1 компл.
Вітчизняні вчсні-географи 1 компл.

■ ■ Таблиці
Календар спостережень погоди 1 ЩТ.
План місцевості 1 шт.
Таблиці з топографії 1 компл.
Картографічні проекції , 1 ШТ.
Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах 1 НІТ.
Види карт , 1 ПІТ.
Кругообіг води на Землі 1 шт.
Поверхневі води ‘ 1 ІНТ.
Річкова система 1 шт.
Річкова долина 1 шт.
Підземні води : 1 ЩТ.
Внутрішні води суші 1 ПІТ.
Сеіібваі тини ґрунтів земної кулі 1 ШТ.
Схема утворення ґрунту 1 ШТ.
Будова аткосфери 1 ІНТ,
Схема утворення-повітря 1 щт.
Загальна схема циркуляції атмосфери/ 1 ІНТ.
Схема утворення хмар 1 шт.
Схема утворення опадів І шт.

Теплові пояси Землі 1 шт.

Типи кліматів в земної кулі 1 шт.

Схема утворення парникового ефекту 1 шт.

Схема утворення кислотних дощів
і

1 щт.
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Продовження таблиці
Класифікація гірських порід (за походженням) 1 шт.

Елементи річкової сітки . ' ч 1 ПІТ.

Основні форми рельєфу суші 1 шт.

Обчислення висоти Сопця над горизонтом 1 шт.
Умовні знаки місцевості 1 ІПТ.

Умовні знаки географічної карти 1 ІНТ.

Обчисленпя відстаней та напрямків па плані та карті 1 ІПТ,

Етани формування планети Земля 1 ШТ.

Форми та розміри Земні 1 ІПТ.

Зображення поверхпі Землі на карті 1 ПІТ.

Обертання Землі навколо своєї осі 1 шт.

Наслідки обертання Землі навколо Сонця 1 ПІТ.

Градусна сітка Землі, географічні координати точки 1 ІПТ.

Внутрішня будова Землі 1 ПІТ.

Гухи літосферних плит 1 гат.
Принцип дії землетрусу 1 шт.

Вудова гейзера 1 НІТ.✓
Оеновніформи рельєфу Зелі 1 ІПТ.

Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі 1 ПІТ.

Схема утворення магматичних порід 1 шт.

Схема утворення осадових гірських порід 1 НІТ.

Схема утворення метаморфічних гірських порід 1 ПІТ.

Тектонічна будова території України 1 шт.

Геологічна будова території України 1 ПІТ.

.Фізико-географічне районування України 1 ПІТ.

Галузева структура господарства України 1 НІТ.

Соціальна і виробнича інфраструктура 1 НІТ.
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Продовження таблиці
Територіальна структура господарства 1 шт.
Структура рослинництва 1 ШТ.
Структура тваринництва 1 тт»
Зональпа спеціалізація сільського господарства України 1 шт.
Зростання кількості людей на землі < 1 шт.
Території формування рас . ■ "1 шт.
Зовнішньоекономічні зв’язки України 1 шт.

Екранно-звукові
Комп’ютерні програми навчального призначення
Атлас карт з курсу «Географія України» 1 Піт.
Атлас карт з курсу «Географія материків» 1 шт.
Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія 
світу» ■ г:'

1 шт.

План місцевості 1 шт.
Картографічні проекції 1 шт.
Географічна оболонка 1 шт.
Атмосфера Землі та її охорона 1 ПІТ.

Повітряні маси та їх рух 1 ПІТ.

Вивітрювання 1 шт.
Формування земної кори 1 ПІТ.

Формування поверхні суші 1 ПІТ.

Тектонічна будова земної кори 1шт.
Рухи земної кори (літосфера) 1 шт.
Гейзери та гарячі джерела

1
1 шт.

Геоморфологічна будова розвиток різноманітних форм ре
льєфу

1 ПІТ. ,

Висотна поясність 1 шт.
Формування родовищ корисних копалин 1 шт.

\



Розділ 3, Кабінети природничо-математичного циклу 103

Закінчення таблиціВІ И ■'ііцУми* ' ■ 1 1. У  У ії-  : II.' і  ~ І-.ІІ.ГМ ІІІі.іі.і'іІЙ.І?*!!..' і........... ........ .... 1,! 1 -ІНІ у  і И |І и ■ III,І . і . . . V .  V,  ,

Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси 1 гат.

Процес ґрунтоутворення
... І
1 ПІТ.

Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, ба- 
ООЙН тощо) ■ ■ '

1 ШТ.

||Ідзрмні води та їх формування 1 ІІІТ.

їїриродно-історичні процеси розподілу суходолу і моря 1 ІНТ.

Розвиток і зміна ландшафтів 1 ПІТ.

Обладнання загального призначення

ЇЇСфОбиальций комп’ютер вчителя (ПКВ) 1 ПІТ.
ЧЧ’ч *1 і і ,'і  ' Ч* і  ' V 1 ’ 1 Персональний комп’ютер учня (ПІСУ) 3 шт.

ІІУЛІД̂ МЦДІЙИИЙ проектор : •' <;■ !',■ 1 НІТ.

І гат.

V . . . Ч Ч,,; 1 шт.

Кодоскоа , 1 гат. :

1 компл.
Щг. .1 .. . . ■

......... ,Ї. . . .
1 компл.

'** рекомендації обговорепо і затверджено на засіданпі
КкрійійгКів районних (міських) Методичних об’єднань учителів

* Т  , г ► /

КАБІНЕТ МАТЕМАТИКИ
Шкода — це мікромодель суспільства. Саме вона має дати 

відповідь на запитаная, якою буде Україна XXI століття. Сьо
годення вимагає якщо не оновлення, то певних коректив до 
змісту, форм і Методів навчально-виховного процесу, спрямо
ваних на формування високоіптелектуальної, духовно багатої, 
творчої еліти, як ій  притаманні почуття належності до свого 
народу, національної самосвідомості, власної гідності, бажання 
працювати задля розквіту держави, особистості, яка адатпа до 
самороалізації і самовдосконалення. Тобто сучасна школа стала
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па шлях, який веде від репродуктивної авторитарної освіти 
до освіти інноваційного, гуманістичного тику; Відповідно до 
основних напрямів перебудови освіти основними цілями н а :; 
вчаппя е: забезпечення засвоєння учнями математичних знань, 
оволодіпня уміннями і навичками; формування математичних 
здібностей учпів; розумової активності; пізнавальної самостій
ності. Для забезпечення активногр засвоешія учпями програми 
з математики вчитель, повинен знаходити цайраціональціші 
форми нобудоїш та проведення різних етапів уроку, комплексно 
використовувати ТЗІІ, Ш Т та різноманітні наочні посібники. 
Без сумніву, ваЖШву роль У Цьому відіграє кабінет математи
ки. Саме створення сучаснцх цабіцетів мятюмдтихи забезпечує 
Втілення В ншття найсучасніших технологій навчайня, та ви
ховання!': . . 'Ч‘;і":

Досвід кращих вчителів області свідчить, що одним із 
найефективніших засобів навчання математики с створеная 
Такого навчального кабінету, в якому учень має можливість 
і копіювати встановлені для, нього способи, досягнення кінце
вого результату (формувати репродуктивну, відтворювальпу 
діядщіість), і розв’язувати завдання самостійно встаповяени^ 
новостворояим-способом (розвивати творчу діяльність). Тому 
кабіцо^и мятематики вимагають нового каШкніЬваіЩЯ дієйййіі 
та амінними ефоктищцмц Стендами, програмовиьі аабезнечеп- 
і і я м , методичного літературою і посібниками, дидактичними 
матеріалами тощо. При актуалізації опорних знань учнів значно 
полегшують працю вчителя:
• навчальне обладнання;
• заздалегідь підготовлені на йДОрцах чц  ̂само

робних таблицях завдання для самостійної роботи, усного
! рахунку;5, :

• різноманітні навчальні посібники тохцо, іцо разом сприяють 
формуванню стійкого інтересу учнів до математики.

Адже ВІДОМО; Що упарчнепня Г-’ОДИІІ Із  ОСНОВНИХ принца*-, 
шв викладання навчальних предметів та рДце з найважливі
ших джерел знань. Тому в процесі викладання із застосуван
ням упаонненіщ учпі засвоюють приблизно ЗО % побаченого 
і 20 % почутого. :
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Таким чином, пайбідьш сприятливі умови для організації 
пйвчально-вихошюї роботи та підвищення якості математичної 
піді’отовки молодого покоління створюють кабінетна система 
навчання та зміст самого кабінету. ІІри цьому важливу роль* ’ ' ' 1 Ія /іі ' і \ * і. * * 1 АІ У ’ 1відіграє створення таких навчально-методичних комплектів', які 
б забезпечували рівневий підхід диференційованого навчання. 
Тому сучаспими вимогами до засобів найчашїя е можливість 
комплексного; різноманітного їх використання та відповідна 
систематичність при їх Доборі . Це сприяє оволодінню культурою 
математичного мйСлспня та гіадас Можливості для всебічного 
розвитку дитини « а  основі засвоєння математичної науки в ло
гічній послідовності, з урахуваппям Наступності Поглядів, тео
рій,- Уявлень та практичних умінь. При включенні комплексних 
засобів до навчального процесу мають враховуватися припципи 
наукової організації праці: засоби пацчаїшя повинні гармонійно 
сполучатися за змістом, дидактичними можливостями і бути 
міцною опорою швидкого включення учнів до навчального 
процесу. Для ‘організації навчально-виховної роботи з учня
ми майже кожний иавчальйий заклад Чернівецької області 
мас потрібну кількість навчальних і допоміжних приміщень 
та певний мінімум навчального обладнання, ТЗН, визначених 
Міністерством освіти і науки України. Раціонально викорис
товуючи наочніСтьі ТЗН та нові інформаційні технології; учи
тель математики матиме можливість розкрити суть складних 
теоретичних положень та допоможе учням у більш доступній 
формі здобути повноцінні знання з математики.

Принцип наочності випливає з процесу сприймання, осмис
лення та узагальнення знань. Ще Ян Лмос КомснСький проголо
сив використання наочності «золотим правилом дидактики*.

' Отже, усі Кйбіпоти мають бути обладнапі відповідно до 
встановлених Міністерством оеМти і науки рекОМейдацій, 
сприяти максимальній зручіїССті фбботй вЧИТелИ і учня, щоб 
при мінімальній затраті часу на уроці ефективність роботи 
була якнайвищою. Якщо класна кімната малогаба|)ИТна, то 
ї ї  не слід загромаджувати: засоби навчання необхідно* роз
міщувати так, щоб вони займали мінімум корисної площі, 
$джанр аррбйти більш місткими камеріц зберігання Аиідсобки). 
При цьому слід пам’ятати .щ о  кожний засіб навчання, роз- 

. міщений в кабінеті, має свої дидактичні функції, можливості
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використання під час організації навчальпого процесу, свої 
педагогічні й технічні межі.

Вимоги
щодо дизайну та організації роботи в навчальному кабінеті 

математики загальноосвітнього навчального закладу.
1. Кабінет математики — це навчальний підрозділ школи, 

оснащений наочними посібниками, навчальним обладнан
ням, меблями, пристроями та комп'ютерами, в якому про
водиться' навчально-виховна робота з математики. '
Зміст роботи кабінету визначається завданнями та осцЬвними 
ідеями концепції розвитку математичної освіти в Україні. 
Свою роббту кабінет математики Проводить у тісному зв’яз
ку з  іншими навчальними кабінетами школи.

2. кабЩст Математики оспащусться:
• повпим комплектом навчального обладнання математики 

відповідно до «Типових переліків павчальио-паочпих 
посібників і навчального обладнанпя для загальноосвіт
ніх шкіл», рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України та схвалених вченою радою ОІППО;

• бібліотекою довідково-інформаційної, науково-популяр
ної метрдичпої літератури з матоматики для вчителя та

■ Учиів; '

• журналами, підручниками, посібниками, збірниками 
задач та вправ з математики;

• зразками кращих письмових та інших учнівських робіт 
з математики; .

• дидактичними .матеріалами для проведення спецкурсів 
варіативної частипи типових навчальних планів та поза- 
класпої роботи з математики, літературою для організації 
роботи з обдарованими дітьми;

• картотекою навчального обладнання та дидактичних ма
теріалів з математики;

» посібниками, виготовленими учняДці, батьками, спонсо- 
рами; ;

• інструкціями з техніки безпеки та журналами вступного 
та періодичного інструктажів учнів з техніки безпеки, 
протипожежним інвентарем та аптечкою;
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■- * інвентарною книгою з переліком усього наявного в кабі- 
- иеті навчального обладнання (паспорт кабінету);
• перспективним та річним планом роботи кабінету,

3. Робочі місця вчителів та учнів, обладнуються з урахуванням 
особливостей їх ііавчальпої діяльності, специфіки викла
дання математики, вимог наукової організації праці з до
триманням техніки безпеки та технічної естетики. Робоче 
місце вчителя математики — стіл, до якого вмонтовано 
пульт керування технічними та науково-інформаційними 
засобами. Робочі місця учнів у кабінеті — двоміспі столи 
(парти) з комплектом креслярських інструментів та. довід
ників, збірників задач, дидактичних матеріалів для забез
печення особистіспо орієнтованого навчання математики.

4. Навчальне обладпапня та посібники розміщуються та збе
рігаються'в кабінеті відповідно до розділів програми і си
стематизовані по класах.
Для зберігання посібників та обладпапня кабінет оснащу
ється відповідними меблями та пристроями. .
Для зберігання таблиць з математики в кабінеті обладну
ються спеціальні ящики-гаафи.

5. У кабінеті діють тимчасові та постійні експозиції посібни
ків, зразків письмових робіт, книг, моделей геометричних 
тіл тощо. Наприклад, цікаві рубрики для учнів: «Прочитай 
ці книги», «Готуйся до олімпіади»; «Найкращі зошити*; 
«Вісник математичного гуртка*; «Календар вйзначййх дат*; 
«Розв’яж и задачі»,у «За сторінками всеукраїнських журна
лів»; «Математика в школі» , «У світі матомагики*.

* Тимчасово експонуються: матеріали, необхідні для вивчення 
окремих тем і розділів програми, посібники та естетично 
оформлені моделі, виготовлені учнямй; стінні математичні 
газети тчйцо,
Обов’язковим є стенд, який ілюструє теоретичний та прак
тичний матеріали наступного тематичного оцінювання. Усі 
інші стенди мають також бути дієвими та ефективними
в навчанні 'математики.
На змінних стендах рекомендується, давати поради щодо 
вивчення найбільш складних том програми, підготовки до
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державних атестацій з математики, олімпіад, конкурсів, 
никопанпя малюнків до опорних задач тощо.

6 . Для кабінету математики виділяється Приміщення у відпо
відності до сучасних вимог. Робота з обладнання нових та 
вдосконалення наявних кабінетів математики проводиться 
з дотриманням правил техніки безпеки.
У кабінеті математикипередня стіна оснащується класною 
дошкою. (Спеціалісти з гігієни вважають* що недопустимим 
є кут спостереження більший за 65°.)ІІорядіздош кою  об
ладнується місце для креслярських інструментів та інших 
наочних посібників. '
Кабінет не новйПен перевантажуватись оформленням, ме
блями та ін ти м  обладнанням.

7. Роботу кабінету математики очолює завідуючий, який при
значається директором школи з числа найбільш досЯідче- 
пих учителів математики.

До обов’язків завідуючого кабінетом входить:
• ведення паспорта кабінету та складання перспективного 

плану роботи в кабінеті;
• систематично поповнення та вдосконалення навчально- 
' матеріальної бази Кабінету;
• забезпечення разом з іншими вчителями матсмВтйки 

умов для проведення уроків та позакласпих заходів;
• організація виготовлення та використання в навчаль

но-виховному процесі саморобних наочних посібників, 
дидактичних матеріалів>та складання рецензованих, 
схвалених вчепою радою ОІППО збірників задач;

• забезпечення систематизації наявних у вабіцеті павчаль- 
но-наочних посібників і матеріалів; * ;

• забезпечення безвідмовної роботи приладів, діючих мо
делей, ТЗІІ і НІТ з дотриманням техніки безпеки, правил 
санітарії та гігієни, протиііощежної безпеки та поводжен
ня з електричним струмом;

• надання учителям та учпям консультацій з Питань ви
вчення математики, пропаганда передового педагогічного

■ досвіду; , . :
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• створеная активу учнів для додаткових занять, підго
товки до олімпіад.

Річпий плац роботи кабінету обговорюється на засіданні 
методичного об’єднання вчителів математики школи і по
годжується з директором школи.
Наявно майно математичного кабінету записується до ін
вентарної книги (паспорт кабінету) встановленого зразка. 
Облік і списання обладпатш , приладів та іпших посібни
ків проводиться у відповідності до положень та інструкцій 
Міністерства фінансів України,
Досвід перекопує, що найкращі умови для павчаппя мате
матики с там, де застосовується кабінетна система. Тому 
в кожній загальноосвітній середній школі Чериівсччини 
створюються навчальні кабінети математики, а в основній 
школі — фізико-математичіп

Атсстаційпий лист кабінету математики
ЗНЗ ' -■■■■ У . ' . у '
Зав; кабінетом 
Дата атестації

Оці-
нмно-

' «ПІЙ

юш -

Найменування показника
Оцінка в балах

тах реальна

X Оформлення іптер’еру кабінету 45 ;;; ■ ■

' ІІІ. У кабінеті дотримано санітарно-гігіенічці 
вимоги до:

• освітлення
■ *• • фонового оформлення стіп .,.■5,7

• озеленення ,■ '.,5 ,,,:
Ї.2. У кабінеті наявні постійні стенди: ..

«Тематичне оцінювання* 5 ' ■"
• • інші (їх доцільність та ефективність) 20



110 Шкільні навчальні кабінети 

Продовження таблиці

Оці
нюю
чий'

показ
ник

і '
Найменування показника

Оцінка в балах

тах реальна

1.3. Загальний естетичний -вигляд 5

2. Організація робочих місць учнів

2.1. Робочі місця укомплектовані однаковими 
меблями.

5

2.2 Меблі відремонтовані і відповідають вимо
гам техніки безпеки

5

3. Організація робочого місця вчителя ЗО

3.1. • наявність демонстраційного стола 5

• демонстраційний стіл оснащений додат
ковим обладнанням

5

• ТЗІІ . 'V ' ,
3.2 • наявність стулчастої двійки 5

• оснащення дошки (передньої стінки)
' СКР&ИОМ . . ''.Ь,- ■ '

5 ■ ■ ' ’ ■■

• ( дошка оснащена магнітною дошкою '■ 5
;̂ •• 'У ".

4. Збереження навчального обладнання. 35

4.1. Збереження друкованих та екранних по
сібників: ' : '■ "

• таблиці марковані за розділами 
програми

5 '

•" таблиці систематизовані ''г.ув:'1'-- ■
• таблиці зберігаються в рулонах ; 5

таблиці зберігаються стаціонарно 5

4,2 Збереження технічних засобів навчання:

• наявність місця для ТЗІІ 5
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Продовженая таблиці

Оці- 
июю- 

, чий 1 
показ

ник

Найменування показника
Оцінка в балах

тах реальна

• наявність техиічпих паспортів б

• робочий етап (працюючі) 5

5. Дидактичпе оснащення кабінету 140-
150

5.1. Оснащення кабінету бібліотекою:
• наявність програмного забезпечення; 5

* наявність методичної літератури і посіб
ників

10

* наявність літератури для учнів (із 
грифом Міністерства освіти і науки 
України або схвалених вченою радою 
ОІГІПО): опорні схеми, картки-інформа- 
тори; робочі зошити.тощо

, зо

5*. Оснащення різними видаМи дидактичних 
матеріалів:

'!

• друкованими Типографським способом 10

• саморобними:

— писапими 10 ‘

— друкованими 20

• систематизація матеріалу . : б
5.3. Наявність власних розробок з предмета: •
■ ■■ • саморобних таблиць, динамічних моде- 

- лей тощо
10

• розробок уроків 10

• розробок нозакласних заходів 10

• матеріалів, надрукованих у фахових пе
ріодичних виданнях

10
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Закінчення таблиці

Оці
нюю
чий

показ-
пик

. Найменування.показника
Оцінка в балах

тах реальна

5.4 Творча робота вчителя:
• матеріали самоосвітньої роботи вчителя 10

атестаційні матеріали 10

в. Дотримання техніки безпеки НУ
6.1... і Наявність документації з техніки безпеки ■■лх 5
6.2 Наявність електромаркуванпя в кабінеті 'г.-’ б--, ..
7. Організаційні та інші заходи з обладнання 

кабінету .
ЗО

7.1. У кабінеті наявні:
•' перспективний плав роботи 5
• паспорт кабінету (інвентарна кііига) 5
• оцінка кабінету за наслідками перевір

ки шкільною комісії ,, , , ,,
■■ 'б 7 7

7.2 У кабінеті проводиться:
• робота з виготовлення саморобних таб

лиць, плакатід, дйннмічнвх екранних 
посібників тощо

;

• ремонт і профілактика обладнання б V! ■ - ' :

• . поповнення бази дидактичпим матеріалом 5

Визпачеїшя рівня навчально-методичного забезпечення 
кабінету математики:

Високий — 226-300 балів.
Достатній — 151-225 балів.
Середній — 76-150 балів.
Низький — 0-75 балів.
При атестації отримав оцінку :

Атестацію проведено « - »
Атестацію здійснювали: ______

20_  р.
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Вимоги
до складання плану роботи кабінету на навчальний рік 

. (і перспективу)
І  План складається вчителем-нредметпиком, який відповідає
і за кабінет відповідно до профілю кабінету і його фупкціо- 

< пального призначення;
« І .частина —- аналіз роботи за попередній навчальний рік;
• II частина — завдання па новий павчальиий рік, в ній 

* , відображаються: тематичне планування, оновлення дидак
тичного матеріалу, складання опорних конспектів, діаг- 
нретичних карт, павчадьво-мотодичпого матеріалу згідно 
■апрофілем кабінету, роботи учнів; збереження матеріаль
но-технічної бази кабінету;

* , Щ  частина розклад роботи кабінету (навчальні заняття,
. додаткова робота, факультативи).

Вимоги до павчальних Кабінетів
1. Паспорт кабіцету, оформлений зі вказівкою функціональ

ного призначення наявного обладнапня і матеріалів, в тору 
числі ТЗН, наочних посібників, підручників, методичних 
посібників, дидактичних матеріалів та ін.

2. Наявність плану роботи НавчкЛьноге кабінету на найчаЛь- 
- ПИЙ рік (І перспективу).

В. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
/  ’ норм у кабінеті..

Дотримання естетичних^ Вимог до оформлення кабіпету; 
наявність постійних і змінних павчальпо-інформаційпих. 
степдів, фотоматеріалів, хрестоматійних матеріалів Та ін.

5С ^відповідно до НЛайу). :
5. Укомплектованість кабінету обладнанням, необхідним для 

виконання навчальних програм. <
6 . Відповідність навчально-методичного комплексу профілю 

кабінету, вимотай стандарту освіти, Навчальним програ
мам. ■. Л. ■' ■■■■ V»"" , \

7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових 
завдань, тестів, контрольних робЩ таорчих( завдань та 
інших матеріалів для діагностики якості освіти.
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8 . Забезпечення підручниками, дидактичними, роздаваль
ними матеріалами відповідно до освітньої програми 
школи.

9. Наочне відображення зразків вимог для учнів, завдань 
тематичних атестацій, критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень.

10. Забезпеченість учнів комплектами типових завдань, тестів, 
йбв^кіїї^вих,.

11. Стендовий матеріал навчального кабінету: рекомендації для 
учпів щодо проектування власної навчальної діяльпОсті, 
організації роботи, підготовки до різноманітних форм на
вчально-пізнавальної роботи (практикум,семінар;лабора- 
торпа робота,тестування, залік);

12. Розклад роботи павчальпого кабінету (факультативи, про
грама додаткової освіти, індивідуальної роботи, консуль- 
тації).

ІІообхіднадокумептація навчального кабінету
1. Паспорт навчального кабікету
2 . Інвентарна відомість на паявне обладнання.
3. Правила техніки безпеки у иавчальному кабінеті.
4. Правилу користування навчальним кабінетом учнями. Роз- 

кладроботикабіпету.
5. Акт прийому навчального кабінету адміністрацією школи.
б: План роботи кабінету на навчальний рік і на перспективу.

Правила користування навчальним кабінетом
1. Навчальний кабінет повинен бути відкритим за 15 хвилин 

до початку занять.
2. Учпі знаходяться в кабінеті лише в присутності вчителя 

або чергового по класу. :
3. Кабінет повинен провітрюватися кожну перерву. -
4. Черговий учень у присутності вчителя по закінченні уроку 

передає кабінет черговому учневі наступного класу, який 
несе відповідальність, за стан кабінету до здачі його н а 
ступному черговому учневі.



Розділ 3. Кабінети природничо-математичного циклу 115

Перспективний план роботи кабінету1

Зміст роботи ,2009/2010 2010/2С)11 2012/2013 2013/2014

б* Тематичне нлану- 
ф ванн» ҐїА/'Тм-. .'чч.

-V'Оновлепня дидак- 
Г тичпого матеріалу

; »' ■(■?' •,
.■ .-Л і -

3. Виготовлення „ 
' схем, таблиць

ДрИДбвШІЯ мето-. 
у дичцої літератури
.̂МПриДбашія на- 

вчально-методич- 
нрео матеріалу

. .. - , , .,

І чіА ■*
..... >■ ■ ■ у,.

Я* '

•<, ч Шкільний ;бірлрріщіий кабінет розглядати як систему 
Матеріальних засобів, що мас сприяти якісному виконанню 
Щ^ОІ^ами в процесіефективноїоргашзаціїнавчальїт-виховного

З іЙЖЄУ* , , і У  Міі".
. У- відповідна до Положення про.на|яальН і кабінети ЗНЗ 
кЩ$іяетом вважається класна кімната закладу зі "створеним 
намцальним середовищем, оснащеним сучасними засобами на
вчання та іпкільним обладнанням. V •

^Ш кільний кабінетїбіології має бути не тільки добрб об
ладнаним і естетично привабливим, а й простим в оформленні; 
зручним для роботиі»

Не рекомендується перевантажувати його стендамй або 
природними об’єктами, як і мало використовуються впроце- 
сі навчання. Недоцільно Також Ліри оформленні %абінету об
межуватись Стендом про ЄвоЛюЩ'ЙнНй розвиток'росЛййноГд та 
тваринного Світу В різні іСторйЧгії ейбйй, АКТуалшїйМи будуть



118 Шкільні навчальні кабінет

степди, на яки х  представлено рівні організації живого від мо
лекулярного до біосферпого. Учитель не повинен відмовлятися 
від оформлення тематичних Стендів, присвячених, наприклад, 
місцевим отруйним рослинам, грибам та небезпечним тваринам; 
рослинам і тваринам рідпого краю, що потребують охорони, або 
локальним чи глобальпим екологічним проблемам людства.

Постійно в кабінеті можуть демонструватися 2-3  портрети 
видатних учених-біологів, як і збагатили вітчизняну пауку.

Наявні у кабінеті шафи (вітрини) можуть бути заповнені 
колекціями, моделями і муляжами, динамічними моделями, 
які створюють специфічний іптер’ср кабінету. Вологі препа
рати, прилади загального призначення, пристрої для дослідів, 
екскурсійне обладпання, набори роздавального дидактичного 
матеріалу; технічні засоби навчання, аудіовізуальні засоби, 
кодоплівки (транспаранти) повніші зберігатися у підсобці (або 
у навчальному приміщенні в місцях; недоступних для учнів).

Категорично забороняється утримання в шафах кабінету 
вологих препаратів, як і по мають герметичності.

Не рекомендується поповнювати навчальну базу кабінету 
саморобними вологими препаратами, оскільки воші, як  пра
вило, викопані неестетично або являють собою консервовані 
об’єкти овочів та фруктів, добро відомих школярам.

Доцільною ущ афах кабіпету буде наявність комплекту 
творчих розробок учителя, сценаріїв, матеріалів павчальних 
проектів, виставок, актуальних авторських публікацій у  пресі 
тощо.- . ■

Кабінет біології відрізняється від інших кабінетів школи 
головним чином тим, що поряд із різноманітним обладнанням 
і пристроями длявикористапня аудіовізуальних засобів навчай - 
ня, таблиць, схем тощо в ньому мають бути створені умови для 
спостережень, дослідів і демонстрації живих об’єктів природи 
(рослин і тварин).

Тому до кабінету біології відносять також куток живої 
природи. Я к правило, створення живого кутка починається 
з добору рослин—  пайтиповіших представників, на прикладі 
яких можна пояснити численні природні явища; продемонстру
вати фізіологічні дослідиабо Провести споетережепня.розкрити 
певні питання екології. Раціональним буде їхнє розміщення 
за екологічними груцами. Зауважимо, що кімнатні рослини, 
розміщені у кабінеті, мають відповідати вимогам щодо об’єктів
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озеленення і підсилювати естетичні якості рекреації. Решта 
представників рослиппого царства використовуються як демон
страційний навчальний матеріал і розміщуються у підсобному 
приміщенні.
іу . Якщо санітарпо-гігієнічні умови кабінету дозволяють, ку- 
фЬк живої природи доповнюється акваріумом, клітками з птаха- 
Ііи, тераріумом — усе це повинно бути розміщено у підсобному 
(окремому) приміщенні.

Наслідки конкурсу-огдяду кращих кабінетів біології дають 
підставу говорити про необхідність прийняття па місцях вива
жених та компетентних рішень щодо оформлення і гіоповпення 
кабінету. Досвід створення кращих кабінетів мас стати при
кладом щодо забезпечення оптимальних умов для організації 
навчально-виховного процесу та реалізації завдапь відповідно 
до Державного стандарту базової та новпої середньої освіти.

На допомогу вчителям біології у 2003 році було вцдапо 
регіональний посібпик «Шкільний кабінет біології нормативні 
документи • (ОІППО), який визначає вимоги щодо організації 
навчально-виховного процесу, збережений, онопленпя і попо
внення навчально-матеріальної бази кабінету.

З метою оновленйя їнфбрйаііїї наводимо перелік основних 
нормативних докумецтів,.кабінетубіології:
'•  наказ «Про затвердження Правил безпеки під час роботи 

В кабінеті біології у загальноосвітніх навчальних закта- 
, і/  дах*; , • ' / . н-',

• Правила безпеки під час роботи в кабінеті біології у за
гальноосвітніх павчальних закладах;

т* Положення про шкільний кабінет біології;
• акт-дозвіл па проведення занять в кабінеті біології;'
• паспорт кабінету біології;
• Інструкція з охорони праці лід час проведення занять в к а

бінеті біології;
• Інструкція з охорони праці під час проведення практичних 

занять з біологи;
‘ • Інструкція з охорони праці під час роботи у куточку живої 

природи;
• Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній на

вчально-дослідній ділянці,



• Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій 
з біології;

• Посадова інструкція завідувача кабінетом біології;

• ПОложенпя про куточок живої природи загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів;

• атестація кабінету біології.

• журнал інструктажу учнів з техніки безпеки в кабінеті 
. біології;

'•  плап роботи кабінету біології.

і * 8___________ .______________________________________________Шкільні навчальні кабінети

Додаток № З

Паспорт кабінету №

Гімпазії №  X м. Чернівців

1. Прізвище, ім’я та по батькові зав. кабінетом _

2 . -Прізвище» ім’я  та по батькові лаборанта

3. Клас, який відповідає за кабінет .

4. Загальна площа кабінету , 11 ■■■

5. Число носадочпих місць ~

6 . Прізвища та ініціали вчителів, як і працїоірть у кабінеті
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Урок
.л*' *

Дні тижня 4'
.Понеді

лок Вівторок ' Серед» ; Ч М И р П'ятниця Субота
в:"""
чї'-І ■'

2
■ , / -7

3

Оиис майна та документації кабінету Лі

а/и Найменування майна ■« ■'!̂ ''?ІЙіьісіЄ»ь ■

, 1 Стіл учителя

Стілець учителя

А . 4

Інвентарна відомість технічних засобів навчання 
кабінету №

"ТИ
.а/и Найменування ТЗІІ Марка Рік

придбання
Інвентарний 

номер ".■

1 Відеомагиітофон \-7  ' '/

X * Телевізор

' Г
4 — —і—;—;—

Нормативні документи

З І'
а/В Назва документа Примітка

1 Положення про навчальний кабінет

2 План перснективного розвитку кабінету
3 • -
4



' І
Зайнятість кабінету Л? ' на . . семестр

1 павчйльпого соку :- - •    -  ■___     • «і

,■ . ".ї

Шкільні навчальні кабінети

г 1 ' 
Урок

Понеділок Я 5 1 Ті ’> Середа Четвер , П’ятниця і * *■ Субота ,
Учи
тель Клас Учи

тесь Клас Учи
тель Клас Учи

тель Клас Учи
тель Клас Учи

тель Клас

. .  1.,, . ,  ̂ ,
- І ■

2
. і • і

3 V Vі ‘ і •■■■ і 1 ■ ■;: Л/ ' Т *  д '

•Матеріали для вимірюваннястандартів освіти
  8 ; ......... :  ' ■ ' -у ■ •-

Тематичні роботи (контрольні, диктанти)
...І ......
ЛІз/ії Клас ; .■ Тема Кількість;;:'

•. ■■ л" " ' ................ і

Тсстй /-

№ з/п .Клас . ', Тема Кількість

__ гі>і, ■,
г і'  ̂ > і 
.. — ______

Лабораторні роботи

№ з/п Клас .. Тема ч. Обладнання :< Кількість
; - .......  .

Практичні роботи

ЛІ 3/ц Клас Тема Обладнання Кількість
' ' ■ ,ТП " ■

,  к

Завдання для державної підсумкової атестації

№ з/п 1 Клас
* (' Ч ‘ ' >4 > .. ■> ґ * ». ■ $ > *. >і к -< 1

Автор і назва посібника . Кількість 
комплектів
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Навчально-методична база та довідкова література

[ .—
Щ  8/П 
№  ■

'Автор Назва Видавництво Рік ви
дання

Кількість
примірників

ВкДрт - «у I і) У >7 • *
^  ■‘■■V. (. :

ШН' Довідники
Шг’

"'і'-г ■ г.

■ • / . -------* • ■■■■;...... .

Ш м/ш-
Автор Назва Видавни- 

: ЦТВО
Рік

видання
Кількість

примірників
■ !■ ■ V- " ■■ • .(-V ,

Методичні посібники з методики викладання предмета

р / п ’
» < • '

Автор Н а з в а '
Видавпи-

«ТВО
Рік

вндашія
Кількість ; 

иримірииків
Ш * " - '
МНиЛііі ■>

: . ..и ■■А і..7їА

Сурнали

Іі/и
иЛ'Лл.-.

Назва
, .'І'Я ■’ ' ' І " і •'"■її-І" Х'І :

№ Журналу; місяць Рік ви- 
даиия

Кількість
примірників

ШИт /Л,-.м,.'і! у *'і ■ * ' *

Газети

Р' ■ ■ 'кКі-‘ і ■ Назва і
.... .:" ....■.." """1 1 1,1

№ , число, місяць Рік ви- 
даиия

К і л ь к і с т ь

примірників
* <1’ ' •УН-Ь»! .і:..'..-: Л .ї

?. Збірники дидактичних матеріалів
Ш ' •
|% /п
Р /’

, Клас Автор, л Назва Видавни- 
ЦтвО"’ "

Рік
видан

ня
Кількість

иримірииків
р"1 ■

•', . . . .
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Картки (роздавальний матеріал)

№ з/п Клас Розділ, тема Назва Кількість
примірників

Література для позакласпої роботи

М з/к Автор Назва Видавни
цтво

Рік ви
дання

Кількість
вримірдкків

Науково-популярна література 1

М з/п Автор Назва Видавни
цтво видання

Кількість
примірників

■ -1 • '

Збірники вправ, диктаптів, тестів

М з/и Автор Назва Видавни
цтво

Рік
видЗшія

Кількість ! 
примірників

' ІІавчальпо-паочпі посібники
Моделі ,

м  з/в Клас розділ, тема .■Назва-"'’"''''/ Кількість
примірників

Макети
■■■ ‘ 

№ з/н Клас Розділ, тема "V Назва Кількість . 
примірників

'

Таблиці

М з/п ’ Клас ; Розділ, тема ;̂:.'г'̂ :л:';НВаюГ': Кількість
примірників
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3 1 !»■ ДМИІ'І ^  Клас,, ІІрмзвіще, ім’я 
та побатмсові Назва Кількість

нримірпиків
Vдр
Ж ниімі

Карти
Е'1 ■ '*"

І і л
Клас Розділ, тема Назва Кількість

примірників

Я »

К А тлаеи
.......  -

В Ьо ■».

Ш {
Клас Розділ, тема Назва Кількість

примірників

і "

| ^ е * и  ' /
Щії ІЧ* І ‘ Г

Клас Розділ, тема Назва : . Кількість
примірників

і г

^Ілю страції
аі.,..1. ...........

і.Клас Ррадід, тема Автор Кількість
примірників

к-Г»

Бвдродукції

: 1 № ф Г Клас АвТор "/у - Назва; Тема, твір Кількість
примірників
1 ' ■

Натуральні навчально-наочні посібники

№ а/н Клас . Розділ» тема Назва ".''"КІЛЬКІСТЬ" 
примірників '
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Прилади

№ з/п . КДас Розділ, тема Назві Кількість
примірників

Навчальні прилади
Демонстраційні прилади:

№ з/п Клас Розділ, тема
/

Назва Кількість
примірників

Лабораторні прилади

№ з/п Клас Розділ, тема Назва Кількість
примірників

Екранно-звукові посібники
Грампластинки •

№ з/и Клас Розділ, тема ’ Назва Кількість
примірників

Лудіокасети

ЛІ з/п Клас Розділ, тема Назва
■■■ ч--'

Кількість
ПрИИІрПИКІВ ;

/

Відеокасети

№ з/п Клас Розділ; тема . '. Назва Кількість
примірників

■ 4 і',*-' ■
. 1 , ■

Слайди

ЛІ з/п Клас Розділ, тома
•4 '• "V

Назва Кількість
примірників

і . '
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Діафільми

ЛІ з/а Клас Розділ, тема Назва Кількість
примірників

Ж,41 Діапозитиви
Шж. 11 " 
Е;Ілй з/п
г'мі" '

Клас Розділ, тома Назва Кількість
примірників

§ЗГ * ,1 .
і

, '}'> Диски

Ш м  з/и Клас Розділ, тема Назва Кількість
примірників

і|№ ,
«іди

*
. ь ,

Навчально-методичні комплекти
ЙГ~..

р*/п Назви тематичних папок Кількість
Примірників

Матеріали олімпіад
$ін— ..

г* Матеріали державної підсумкової атестації

і
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Додаток 4
План роботи (орісптоапий) кабінету 

ЗІІЗ № ’ м. Чернівців
л.
№
з/п

Назва роз
ділу

, Зміст 
заходів

Термін
виконання

Відповідальний 
за виконання

Відмітка про 
виконання

1 Організацій
на робота

2 ;Навчально-
методична
робоТ®' ;

3 Удоскона
лення мате
ріально-тех
нічної бази 
кабінету

; '

4 Іїозаклас- 
на робота
%!уЛйШіії'; ■ І'&}1

5 Інформа
ційно-біблі
ографічна
робота

' -
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ДЛЯ НОТАТОК

.V. ■ - ; г ' ■
, ' 5 ' /..
1 -Ч'̂  - • • • V - • ' ' ’

І  ‘



ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС

лИстанЦ'йне
К р а й н я

Зформ ити п е р е дпла ту  на ж урнал 

У прав ління  ш колою ^ з книж ковим  

додатком можна з кож ного наступного 

у/іісяця у будь-яком у відділенні зв'язку 

/країни.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ЗАВЧАСНОЇ

І5ВИ 978-611-00-0301-8

786110  003018 "

Книжкові додатки не є дайджестом статей.
Актуальна тематика, інноваційні методики, високий індекс 
практичності. Сучасні книги для вчителя від найбільшого 
виробника методичної літератури в Україні.

У вартість передплати 
на місяць входить:
З випуски журналу 
+ книжковий додаток!


