
Інформація 

про матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення 

кабінету іноземної мови № 23 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» 

 

І. Завідуюча кабінетом - Косенко Олександра Петрівна. 

ІІ. Предмет, який викладає: англійська мова 823 годин. 

 

ІІІ. Матеріально-технічне забезпечення кабінету відповідно до Положення: 
1. Технічні засоби навчання в кабінеті - комп’ютер, принтер, телевізор, DVD, 

аудіо магнітофон – 75%. 

2. Обладнання, наочність – портрети (20), таблиці (51), карти(2), схеми 

(1 комплект),ілюстрації (3 комплекти 34 шт.), відеокасети (3), касети (5), 

диски (30) – 90%. 

 

VI. Навчально-методичне забезпечення кабінету: 

1. Нормативно-правові документи ( урядові документи та постанови з питань 

освіти, положення про кабінет). 

2. Документація кабінету (перспективний план розвитку кабінету, план 

роботи кабінету на навчальний рік, навчальна програма, розклад навчальних 

занять, індивідуальних занять, матеріали роботи методичного об’єднання, 

календарні та поурочні плани, критерії оцінювання навчальних занять учнів, 

інвентарна книга кабінету, графік консультацій, тестові завдання з 

навчальних предметів, завдання ДПА ) – 70%. 

3. Навчально-методична та довідкова література (методичні розробки 

викладача (9), матеріали для організації контролю знань (3 комплекти), 

матеріали роботи з обдарованими дітьми (1 комплект), рекомендації щодо 

викладання англійської мови (тека), методичні посібники з методики 

викладання предмета (14), словники (15), довідники (13), художня, науково- 

популярна література (60 шт), журнали (16), газети « Англійська мова та 

література» (1997-2018); 

збірники дидактичних матеріалів, роздатковий матеріал, література для 

позакласної роботи) – 83%. 

4. Навчально-методичні комплекти (матеріали ДПА( 13), матеріали олімпіад, 

матеріали для позакласної роботи з предмета, матеріали педагогічного 

досвіду(тека)) - 80%. 

 

V. Оформлення навчального кабінету 

1. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання 

здійснюється згідно з вимогами навчальних програм за темами по секціях 

меблів спеціального призначення. 

2. У кабінеті створена картотека матеріалів, посібників, обладнання. 

3. У кабінеті є експозиції змінного характеру (матеріали до теми наступних 

уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації, 

результати олімпіад, конкурсів). 



VI. КМЗ кабінету (90 % від потреби): 

- забезпечення підручниками - 50%, 

- наявність комп’ютерної техніки - 75%: 

наявність комп’ютерної техніки – 1 шт. (власний ноутбук викладача, 

училищний проектор та екран – за потребою). 

 

VII. Пропозиції щодо оновлення матеріально-технічної бази та 
навчально-методичного забезпечення кабінету у 2022/2023 н.р.: 

- придбати проектор; 

- придбати дошку фліпчарт. 

 
 

Заступник директора з НМР Н.М.Мірошниченко 

 

Викладач О.П.Косенко 





 


