
Інформація
про матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення

кабінету хімії 
ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище

 будівництва і дизайну»

1. Завідуюча кабінетом: Бондар Наталія Миколаївна.
2. Предмети, які викладає: хімія – 237годин.
3. Матеріально-технічне забезпечення  кабінету  відповідно до Положення про

навчальні  кабінети  з  природничо-математичних  предметів  загальноосвітніх
навчальних закладів. 75%  - обладнання застаріле:

o 15 двомісних столів для учнів;
o 30 учнівських стільців;
o стіл викладача;
o класна дошка на п’ять робочих поверхонь;
o витяжна шафа;
o лаборантська обладнана столом для підготовки дослідів, секційними шафами 

для  зберігання приладів та лабораторного посуду; шафами для зберігання 
хімічних реактивів, сейфами, рукомийником, шафою для зберігання 
підручників, довідкової та науково-популярної літератури;

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

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

безпеки.
4. Навчально-методичне забезпечення кабінету хімії - 65 %:
o навчальні програми з хімії;
o підручники з хімії;
o журнал з техніки безпеки під час проведення уроків в кабінеті хімії;
o поурочно-тематичне планування з хімії;
o паспорт кабінету;
o тематичні папки з розробками уроків;
o завдання для самостійних та контрольних робіт відповідно до рівня 

стандарту з хімії;
o інструкції для лабораторних та практичних робіт з хімії;
o дидактичні матеріали для учнів з довідковими матеріалами;
o навчально-методичні посібники з хімії відповідно до навчальної програми;
o комплект журналів «Хімія»
o бібліотечка науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної 

літератури;
o таблиці;
o тематичні папки; 



o прилади і обладнання відповідно до Типового переліку( наказ МОН України 
від 22.06.2016  № 704).

5. Оформлення навчального кабінету:
навчально-методичні експозиції кабінету хімії:

 стенд «Інформація»;
 державна символіка;
 таблиця «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва»;
 таблиця «Електрохімічний ряд напруг металів»;
 таблиця «Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей»
 таблиця «Якісні реакції»;

годинник.
Прилад для вимірювання температури.

6. КМЗ кабінету хімії - 70 %:
 забезпечення підручниками – 6 підручників (20 %);
 наявність  комп’ютерної  техніки  –  1  ноутбук  (власний  ноутбук  викладача,

училищний проектор та екран – за потребою);
 обладнання  навчального  і  загального  призначення  відповідно  до  типового

переліку – 68 %.

7. Пропозиції щодо оновлення матеріально-технічної бази та навчально-
методичного забезпечення кабінету хімії у 2018-2019 н.р:

1. Забезпечити кабінет підручниками за новою навчальною програмою.
2. Придбати стенди постійної та змінної експозиції.
3. Придбати сучасну дошку.
4. Замінити столи і стільці для учнів.
5. Придбати лабораторний посуд.
6. Забезпечити кабінет хімічними реактивами.

Заступник директора з НМР                                       Н.М.Мірошниченко 

Викладач                                                                       Н.М.Бондар 






