
ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                      Директор Барвінківського ліцею №3

Барвінківської міської територіальної    

 громади Ізюмського район        

 Харківської області 

------------------------------- Ірина ШУЛЬГА

Паспорт 

навчального  кабінету   географії

Барвінківського ліцею  № 3

Барвінківської  міської територіальної громади

  Ізюмського району  Харківської області

Площа кабінету -  74 м2

Учнівських місць -  24

№ Відомості про забезпечення навчального 2021/2022 н.р. 2022/2023 2023/2024



кабінету наявність н.р.
наявність

н.р.
наявність

РОЗДІЛ І.
Матеріально-технічне забезпечення

навчального кабінету

1. Обладнання робочих місць учнів.

2. Відповідність  робочих  місць  ростовим
групам учнів.

3. Відповідність  робочих  місць  учнів  з
вимогами ТБ.

4. Наявність демонстраційних столів (кабінети
фізики, хімії, біології, трудового навчання).

5. Забезпечення  системой  електрообладнання
(кабінети фізики, іноземної мови).

6. Наявність класних  дошок:

а) мультимедійна
б) учнівська

7. Наявність  лабораторних  приміщень
відповідно специфіки та їх обладнання.

8. Наявність постійних експозицій кабінету (в
залежності від специфіки).

9. Наявність кабінетних стінок, шаф, стелажів.

10. Наявність  аптечки  з  набором медикаментів
для надання першої медичної допомоги.

11. Наявність  матеріалів  та  приладів  для
проведення  практичних  та  лабораторних
робіт (спортивного інвентарю)

12. Наявність  санітарного  паспорту  (для
кабінетів інформатики).

РОЗДІЛ ІІ.
Навчально-методичне забезпечення

навчальних кабінетів

1. Наявність програм, підручників, навчальних
та  методичних  посібників,  довідникової
літератури.

2. Наявність  тематичної  картотеки
дидактичних  та  навчально-методичних
матеріалів.

 

     


















3. Наявність  матеріалів  перспективного
педагогічного  досвіду,  розробок  відкритих
уроків та виховних заходів.

4. Наявність краєзнавчих матеріалів.

5. Наявність державної символіки.

6. Наявність класного куточка.

7. Матеріали  учнівських  олімпіад,  конкурсів,
турнірів тощо.

8. Виставки кращих робіт учнів.

9. Естетичність інтер’єру кабінету.

10. Естетичність ілюстрованого матеріалу.

11. Наявність  комп’ютерних  засобів  навчання
(для кабінетів інформатики).

РОЗДІЛ ІІІ.
Документація кабінету

1. План роботи кабінету на навчальний рік.

2. Перспективний план оснащення кабінету. 

3. Інвентарна книга кабінету.

4. Журнал гурткової роботи.

5. Паспорт кабінету.

6. Інструкції  та  журнали  ввідного  та
періодичного інструктажу з техніки безпеки,
пожежної  безпеки  (кабінети  фізики,
інформатики,  хімії,  майстерні,  спортивного
залу).

7. Інструкції  для  лабораторних  та  практичних
робіт, дослідів, спостережень (відповідно до
специфіки кабінету).



















Висновки: 
_________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

Голова комісії:                                                Ірина БІЛИЦЬКА

Члени комісії:                                                          Андрій ШМАТЬКО 

                                                                                                           Олена  МАЙЧЕНКО

Завідуючий кабінетом                                                            Ірина ТКАЧЕНКО
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