
Інформація
про матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення

кабінету фізики
ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну»

1. Завідуюча кабінетом: Бережна Ірина Анатоліївна.
2. Викладає фізику і астрономію – 525 годин фізики і 68 годин астрономії.
3. Матеріально-технічне забезпечення кабінету становить 75% :

- 14 двомісних столів для учнів;
- робочий стіл вчителя;
- демонстраційний стіл;
- класна дошка на три робочі поверхні;
- лаборантська обладнана робочим столом для вчителя, секційними шафами 

для  зберігання фізичних приладів та обладнання для лабораторних робіт, 
шафами для зберігання підручників, довідкової та науково-популярної 
літератури;

- інвентарна книга для обліку матеріальних цінностей;
- аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для 

надання першої долікарської допомоги;
- первинні засоби пожежогасіння відповідно до додатка 2 до Правил пожежної 

безпеки;
- кабінет фізики забезпечений системою електрообладнання із загальних 

стаціонарних та спеціалізованих взаємопов’язаних електричних пристроїв і 
джерел, які вмикаються до мережі змінного струму (з фазною напругою 127В
або 220В), постійного струму з напругою від 0 до 110В, у кабінеті 
розміщений розподільчий щиток з випрямлячем і регулятором напруги.

4. Навчально-методичне забезпечення кабінету становить 71%:
- навчальна програма з фізики та астрономії;
- підручники з фізики та астрономії;
- журнал з техніки безпеки під час проведення уроків в кабінеті фізики;
- поурочно-тематичне планування з фізики та астрономії;
- паспорт кабінету;
- тематичні папки з розробками уроків;
- завдання для самостійних та контрольних робіт відповідно до рівня 

стандарту з фізики;
- інструкції для лабораторних робіт з фізики та фізичного практикуму 

відповідно до навчальної програми з фізики;
- робочі папки для учнів з довідковими матеріалами, які використовуються при

розв’язуванні задач з фізики;
- навчально-методичні посібники з фізики відповідно до навчальної програми;
- комплект журналів «Фізика»
- бібліотечка науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної 

літератури;
- фізичні прилади і обладнання становлять 73% відповідно до Типового 

переліку.



5. Оформлення фізичного кабінету.
У кабінеті створені навчально - методичні експозиції:
     - державна символіка;
     - правила роботи в кабінеті;
     - портрети видатних фізиків;
     - таблиці основних фізичних величин, основних формул, системи вимірювання 
        фізичних одиниць;       
     - стенд «Сьогодні на уроці. Інформація»;
     - таблиця «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва»;
     - термометр для вимірювання температури повітря та психрометр для   
        вимірювання вологості повітря 

6. КМЗ кабінету - 85% (від потреби):
 - забезпечення підручниками: 

- для 10 класу – 32 підручника, що становить 90%; 
- для 11 класу – 20 підручників, що становить 75%;

-  наявність  комп’ютерної  техніки  –  1  (власний  комп’ютер  викладача,  училищний
проектор та екран – за потребою);
- обладнання навчального і загального призначення відповідно до Типового переліку 
(наказ МОН України від 22.06.2016 № 704) становить 73%.
7. Пропозиції  щодо  оновлення  матеріально-технічної  бази  та  навчально-

методичного забезпечення кабінету у 2018-2019 навчальному році:
- забезпечити кабінет комп’ютерною технікою;
- придбати нові підручники.

Заступник директора з НМР                                               Н.М.Мірошниченко

Викладач                                                                               І.А.Бережна






