Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньо-професійних програм спеціальності 012 Дошкільна освіта
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі
Адреса

Повне найменування

приміщення

власника майна

Площа кв.метрів
загальна

Найменування та

Документ про право користування

реквізити документа

(договір оренди)

про право власності або строк дії

призначена для

призначена для

використання

використання за

оперативного

під час

іншими

управління, або

навчання за

спеціальностями

користування

спеціальністю

наявність

наявність

договору

державної нотаріаль-

оренди

реєстрації

ного

(з

посвід-

відповідно до

______по

чення

отримання

_______ )

ліцензії
м. Олександрія, Олександрійський

9684,4

772,2

3915,14

Лист Кіровоградської

проспект

педагогічний фаховий

обласної ради №33 –

Будівельників,

коледж імені

1515/1 від 31.10.2019 р.

39-а

В.О.Сухомлинського

Свідоцтво про право
власності №1885 від
20.01.2006 р.

-˗

-˗

-˗

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
Найменування
приміщення

Площа приміщень, кв.метрів
усього

у тому числі
власних

орендованих

зданих в оренду

9684,4

9684,4

-˗

-˗

4442

4442

-˗

-˗

259,28

259,28

-˗

-˗

432

432

-˗

-˗

112,8

112,8

-˗

-˗

3. Службові приміщення

767,6

767,6

-˗

-˗

4. Бібліотека, у тому

176,3

176,3

-˗

-˗

-˗

-˗

-˗

-˗

1. Навчальні приміщення,
усього у тому числі:
приміщення для занять
студентів (лекційні,
аудиторні приміщення,
кабінети, лабораторії,
тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2. Приміщення для
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників

числі читальні зали
5. Гуртожитки

6. Їдальні, буфети

196,2

196,2

-˗

-˗

-˗

-˗

-˗

-˗

18,6

18,6

-˗

-˗

9. Інші

948,77

948,77

-˗

-˗

10.Підвал

2251,3

2251,3

-˗

-˗

Профілакторії, бази
відпочинку
Медичні пункти

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування

Найменування

Найменування обладнання,

лабораторії,

навчальної

устаткування, їх кількість

спеціалізованого

дисципліни

Опис обладнання, устаткування

кабінету, їх
площа, кв.метрів
Вікова фізіологія і
ауд.№206
54,2 м2

валеологія

1.Комплект таблиць з анатомії –

Кабінет «Анатомії, фізіології, гігієни та біології»

1 комплект

відповідно

2.Муляж «еволюція людини» - 7 шт.

методичного забезпечення навчальних дисциплін у

3.Муляж легень – 1 шт.

закладах освіти містить такі різні види навчального

4.Портрети біологів – 1 комплект

обладнання: муляжі мозку людини, гортані людини,

5. Розпил кісток – 6 шт.

легень, торс людини.

6.Моделі мозку та черепа людини –
6 шт.

до

рекомендацій

з

навчально-

Комплект друкованих наочних посібників із
загальної біології та анатомії людини.

7. Муляж гортані – 3 шт.

Зокрема, сучасним вимогам освіти відповідають
такі таблиці «Травна система людини», «Серцевосудинна

система

людини»,

«Нервова

система

людини», портрети вчених-біологів.
Узгоджуються із вимогами відповідних освітніх
програм екранно-звукові посібники (відеофільми):
«Клітина

–

основна

структурно-функціональна

одиниця живого», «М’язи голови, тулуба, верхньої і
нижньої кінцівки», «Будова скелета голови», «Скелет
кінцівок

людини»,

«З’єднання

«Аналізатори»,

«Фізіологія

крові»,

кровообігу»,

«Визначення

кісток»,
«Фізіологія

груп

крові»,

«Електрокардіографія», «Поділ клітини», «Будова
клітинної

мембрани»,

«Походження

життя

«Біосинтез

на

Землі»,

білка»,

«Походження

людини», «Раси людини».
Складений КМЗ у відповідності до вимог і
рекомендацій методики викладання навчальних
дисциплін спортивного спрямування: «Анатомія
людини»,

«Фізіологія

фізичного виховання».

та

фізіологічні

основи

Комп’ютерні презентації відповідають сучасним
вимогам щодо оформлення та змісту, кольорової
гами з тем, відповідно до навчальної програми з
анатомії людини.
Бібліотечний

фонд

містить

підручники

з

анатомії людини, автор Г.І. Коляденко.
Є цілком доступною для здобувачів вищої освіти
також електронна бібліотека наочності» «Біологія
людини»,
підручники:

«Загальна
«Фізіологія

біологія»;

електронні

людини»,

«Анатомія

людини», електронний конспект лекцій з навчальних
дисциплін
людини».

«Фізіологія

людини»,

Використання

навчально-методичного

«Анатомія

вищезазначеного

матеріалу

та

наочних

посібників повністю забезпечує виконання завдань
навчальної програми.
Фізична культура,
ауд. №207
53,3 м2

Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі

методика фізичного

1.Телевізор – 1 шт.

спеціальності в кабінеті ТМФВ на належному рівні

виховання дітей

2. Ноутбук – 1 шт.

налагоджена робота з організації інформаційного

3. КМЗ з дисциплін:

забезпечення освітнього процесу.

- фізична культура;
- методика фізичного виховання дітей.

Для здійснення підготовки в кабінеті створена
відповідна навчально-матеріальна база яка дозволяє

4. Фізкультурно-спортивні споруди

здійснювати

навчання

студентів

за

освітньо-

професійною програмою.
Аудиторія забезпечена відповідною кількістю
меблів,

дошкою,

інтерактивним

телевізором,

ноутбуком,

комплексом

забезпечення

дисципліни,

методичного
який

включає

використання даного обладнання та комплексу
методичного забезпечення сприяє якісній підготовці
майбутнього

фахівця

з

методики

фізичного

виховання дітей.
Спортивні

споруди

використовуються

та

відповідно

спортивний
до

їх

зал

цільового

призначення. На спортивних об’єктах проводяться
навчальні

заняття

здійснюється
спортивних

з

фізичного

виховання,

навчально-тренувальна
секцій

з

волейболу,

робота

баскетболу,

настільного тенісу, футболу, шахів і шашок.
Інвентар і обладнання відповідають вимогам
навчальної програми «Фізичне виховання» для
вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів
акредитації затверджених наказом МОНУ №757 від
14.11.2003 року.

Використання

вищезазначеного

навчально-

методичного матеріалу та наочних посібників сприяє
засвоєнню навчального матеріалу у повній мірі.
Сучасні
ауд.214
126,68м2

інформаційні

1. Дошка – 1 шт.
2. Портрети видатних інформатиків

Навчально-методичне

забезпечення

кабінету

складається з навчальних програм, підручників,

технології в роботі з світу – 6 шт.

навчальних та методичних посібників з інформатики,

дітьми та методика

3. Плакати програмного забезпечення

обладнання

початкової школи – 45 шт.

навчально-наочних

їх застосування

загального

призначення,

посібників,

зразків

навчального

4. Персональний комп’ютер учителя обладнання у кількості відповідно до вимог. Розподіл
(ПКВ) 1 шт.

та збереження засобів навчання і навчального

- системний блок з інтерфейсами для обладнання
підімкнення зовнішніх – 1 шт.

здійснюються

згідно

з

вимогами

навчальних програм за розділами, темами і класами

пристроїв і робочих місць учнів – відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті,
1 шт.

лабораторних приміщеннях по секціях меблів

- відеомонітор – 1 шт.

спеціального призначення.

- клавіатура – 1 шт.
- маніпулятор – 1 шт.

У кабінеті створюється електронна картотека
дидактичних та навчально-методичних матеріалів,

- блок безперебійного живлення – 1 шт. навчально-наочних

посібників,

мультимедійних

- мультимедійний комплект – 1 шт.

презентацій, відеоматеріалів розподілених за темами

- 3D принтер – 1 шт.

та розділами навчальних програм. У кабінеті є

5.Персональний комп’ютер учня

інструкції і журнали вхідного та періодичного

(ПКУ): - 10 шт.

інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

- системний блок – 10 шт.

Додатково кабінет оснащений:

- звукові колонки – 10 шт.

 підручниками та навчальними посібниками з

- відеомонітор – 10 шт.

методики навчання інформатики, інформатики 2-4

- клавіатура – 10 шт.

клас, ІКТ, ТЗН.

- маніпулятор – 10 шт.

 інформаційним збірником Міністерства освіти

6.Базове програмне забезпечення:
- системне програмне забезпечення;
- операційна система (Windows XP);
- антивірусні засоби;

і науки України;
 матеріалами перспективного педагогічного
досвіду;
 розробками відкритих занять, буклетів та

- засоби архівірування та відновлення виховних заходів;
інформації
 інструкціями для виконання лабораторних і
Програмне
забезпечення базових практичних робіт, спостережень, практикуму;
інформаційних технологій :

 краєзнавчими матеріалами.

- текстовий редактор (Microsoft Word);

Для зберігання навчально-наочних посібників,

- електорнні таблиці (Microsoft Excel);

технічних

засобів

навчання

і

навчального

- системи управління базами даних обладнання кабінет оснащений спеціальними
(Microsoft Access);
меблями (секційними шафами, шафами-стелажами)
- системи комп’ютерної графіки і та пристроями до них (шафи-ящики для таблиць,
підготовка презентацій

-

полиці з напрямними для зберігання тек, коробок,

(Microsoft Power Point);

змінних носіїв даних у вертикальному положенні,

телекомунікаційне

програмне пристосуванням для зберігання і демонстрування

забезпечення (браузери)

плакатів тощо).

Мови програмування високого рівня:

Навчально-пізнавальна робота з інформатики

Турбо-Паскаль

здійснюється

за

допомогою

Delphi

використання

технічних

комплексного

засобів

навчання,

Програмно-методичний комплект для проведення практичних робіт, організації роботи з
вивчення курсу “Інформатика»

підручниками, довідниками, документами, іншими

Система для оптичного розпізнавання джерелами, дидактичним матеріалом тощо.
тексту з підтримкою української мови

В лабораторії є 10 ПК, усі забезпечені

інтерфейсу, з словниковою підтримкою операційною системою Windows 10. До головного
української

мови

та

вбудованою комп’ютера

підключається

активна

акустична

перевіркою української орфографії, з система і проектор. Проектор використовую при
можливістю пошуку та виправлення поясненні

нового

матеріалу

невпевнено розпізнаних символів .

демонструють

Комплект пасивного обладнання для

Використання

побудови компютерної мережі та

методичного матеріалу та наочних посібників сприяє

підключення НКК до електромережі

забезпеченню належного рівня організації освітнього

(мережеві дроти, конектори, мережеві

процесу на сучасному рівні.

подовжувачі та ін.)
7.Стіл комп’ютерний учня – 10 шт.
8. Стілець для учнів – 20 шт.
9. Стіл компютерний учня – 1 шт.
10. Крісло для вчителя – 1 што.

роботу

прикладних

(наприклад

вищезазначеного

програм).
навчально-

11. Підручники і навчальні посібники –
25 шт.
12. Методична література, книги для
вчителя – 23 шт.
13. Дидактичні матеріали, у т.ч.
роздаткові матеріали – 130 шт.
14. Системи визначення рівня
навчальних досягнень учнів – 5 шт.
15. Інструкції до лабораторнопрактичних робіт – 120 шт.
16. Презентації до занять – 250 шт.
ауд.№320, №321

Педагогіка

1. Відеомагнітофон – 1 шт.

140,6 м2 (88,3 м2;

(загальна,

2.Діапроектор універсальний – 1 шт.

тренінгова

3.Комп’ютер – 1 шт.

приміщення, двомісні столи та стільці.

52,3 м2)

дошкільна) та

основи педагогічної 4.Мультимедійний проектор – 1 шт.
майстерності

Конференц-зал (кабінет дошкільної педагогіки),

Робоче

лабораторія
місце

«Казка»
вчителя

мають

світле

обладнується

демонстраційним столом, тумби стола оснащують
5.Інтерактивна дошка – 1 шт.

спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання

6. Телевізор – 1 шт.

інструментів, приладів, що використовуються для

7. Екран – 1 шт.

проведення занять. У

кабінеті

класна (аудиторна) дошка
складеному вигляді.

розміщується

у розгорнутому або

Одна з робочих площ має магнітну основу з
кріпленнями для демонстрації навчально-наочних
посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо).
Засоби навчання поділено на групи: друковані,
відео (аудіо)матеріали, об'єкти натуральні, прилади
та пристосування, інструменти, програмно-апаратне
обладнання загального призначення та інше з метою
зручності їх використання та систематизації у
навчальному кабінеті.
Кількість

засобів

навчання

визначено

з

розрахунку; демонстраційному та роздатковому
матеріалах, для забезпечення проведення практичних
робіт засобами навчання розрахунки здійснюються
відповідно до наявної кількості студентів (на
кожного студента окремо, на двох чи/або на групу з
3-4 студентів).
Кабінет
техніки

забезпечений

безпеки»,

куточком

первинними

«Правила
засобами

пожежогасіння відповідно до Правил пожежної
безпеки для закладів, установ і організацій системи
освіти України.

1. Навчально-методичне забезпечення кабінету
складається з навчальних програм, підручників,
навчальних та методичних посібників з дошкільної
педагогіки та методик дошкільної освіти, обладнання
загального призначення, зразків навчально-наочних
посібників, навчального обладнання у кількості
відповідно до вимог.
2. Розподіл та збереження засобів навчання і
навчального обладнання здійснюються згідно з
вимогами навчальних програм за розділами, темами і
групами відповідно до класифікаційних груп.
3. У

кабінеті

створюється

тематична

картотека дидактичних та навчально-методичних
матеріалів,

навчально-наочних

посібників,

навчального обладнання, розподілених за темами та
розділами

навчальних

програм.

Картки

розміщуються в алфавітному порядку.
4. Додатково кабінет оснащений:


підручниками

та

посібниками;


фаховими журналами;

навчальними



інформаційними збірниками Міністерства

освіти і науки України;


бібліотечкою

науково-популярної,

довідково-інформаційної і методичної літератури;


матеріалами перспективного педагогічного

досвіду;


розробками відкритих занять та виховних

заходів;


інструкціями для виконання лабораторних і

практичних робіт, спостережень, практикуму тощо;


краєзнавчими матеріалами;



інструментами

і

матеріалами

для

відновлення і виготовлення саморобних засобів
навчання.
Оформлення кабінету дошкільної педагогіки
Постійні експозиції кабінету:


державна символіка;



інструкція з

безпеки праці

та

пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;


портрети

педагогічної науки;

видатних

класиків

У

секційних

демонструються

шафах

прилади,

кабінету

колекції,

муляжі,

шаблони, карти, таблиці, опорно-логічні схеми,
моделі,

навчальні

комп'ютерні

програми,

відеофільми, аудіозаписи з дисциплін дошкільної
освіти.
Кабінет забезпечений настінними термометром.
Використання

вищезазначеного

навчально-

методичного матеріалу та наочних посібників сприяє
забезпеченню належного рівня організації освітнього
процесу на сучасному рівні.
ауд.№213
55,8 м2

Психологія

1. Телевізор – 1 шт.

Кабінет психології укомплектовано меблями,

2. Ноутбук – 1 шт.

необхідними для забезпечення освітнього процесу, а

3.Демонстративні таблиці до тем

саме: столами для студентів (15 шт.), стільцями (30

згідно діючої програми - 150 шт.

шт.), робочим столом для викладача; дошка для

4.Навчальні посібники – 32 шт.

записів складається з трьох блоків, одна із сторін якої

5. Електронні підручники – 2 шт.

–

6.Відеофільми – 10 шт.

демонстраційної

7. Електронні наочні посібники – 2 шт.

телевізором та ноутбуком.

8. Нормативні документи відповідно
рекомендаціям з навчально

для

розміщення

Засоби

за

наочності.

навчання

демонстраційні

допомогою

таблиці,

Кабінет

укладено

за

відео(аудіо)

магнітів
обладнано
групами:
матеріали,

гіпсові макети. Одна із стін аудиторії має зображення

методичного забезпечення навчальних

у стилі колажу «Історія розвитку психологічної

дисциплін.

науки».

9.КМЗ «Педагогічна практика»

Методика розвитку
ауд. №311,

мовлення і

54,0 кв.м.

навчання елементів
грамоти

Роздатковий

демонстраційний

матеріал

10. Методичні рекомендації «Зміст

розрахований на роботу як в парах, так і на

діяльності студентів на виховних

індивідуальне

використання

заняттях в початковій школі».

лабораторних

занять.

11. Методичний посібник

підручниками із загальної, вікової та педагогічної

«Психологічний інструментарій для

психології.

проведення досліджень особистості

навчально-методичного

молодшого школяра студентами

посібників сприяє засвоєнню навчального матеріалу

коледжу на педагогічній практиці.

у повній мірі.

при

Кабінет

Використання

виконанні
забезпечений

вищезазначеного

матеріалу

та

наочних

1. Навчально-методичний матеріал

Витяг з навчального плану з даної дисципліни;

2. Підручники , методична і довідкова

Навчальна програма дисципліни «Методика

література;

розвитку мовлення і навчання елементів грамоти»;

3.Програмне забезпечення для

Робоча програма;

персональних комп'ютерів;

Структурно-логічна схема дисципліни

4.Зразки творів дитячої художньої

(міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки);

літератури;

Плани (конспекти) проведення занять;

5.Відеоматеріали;

Конспекти лекцій з дисцикліни;

6. Стенди;

Завдання для контрольних робіт;

7.Альбоми ілюстрацій та

Тестові завдання з дисципніни;

спецальбоми;

8. Відеоролики;

Інструкції до лабораторних та практичних
робіт;

9.Таблиці;
10.Муляжі, моделі.

Завдання для курсових проектів, олімпіад;

11.Дитячі іграшки та ігрове

Зразки екзаменаційних матеріалів;

обладнання для проведення

Різноманітні методичні вказівки, розробки,

дидактичних ігор з лінгводидактики;
12. Матеріали усної народної
творчості;

рекомендації.
Комплекс матеріалів до проведення поточного і
підсумкового контролю;

13.Матеріали декоративно-

Картотека дидактичних матеріалів,

прикладного мистецтва;

Картотека

завдань

для

здійснення

14..Репродукції картин;

індивідуального підходу до навчання, організації

15. Технічні засоби навчання

самостійної роботи студентів, проведення контроль-

(проекційна, аудіо та відеоапаратура,

них робіт, тематичних атестацій.

комп'ютерна техніка;

У коледжі склалася система контролю за станом

16. Фонохрестоматійний матеріал для

забезпеченості методичного комплексу викладання

сприймання творів художньої

дисциплін. В неї входить розгляд і аналіз даного

літератури

питання на засіданнях предметних (циклових)

17.

Матеріали

для

організації комісій, в ході підготовки матеріалів до атестації

самостійної роботи студентів: (перелік викладачів, щорічно – на засіданнях науковотем,

внесених

на

опрацювання,
(рекомендації)

самостійне методичної

ради,

при

перевірках

готовності

інструкції навчально-матеріальної бази до початку нового
до

організації навчального року.

самостійної

роботи

студентів

з

Вся

навчально-методична

переліком літератури, матеріали до розроблена
контролю

самостійної

у

відповідності

роботи Використання

студентів)

методичного

до

документація
вимог

вищезазначеного
матеріалу та

МОН.

навчально-

наочних

посібників

повністю забезпечує виконання завдань навчальної
програми.
ауд. №308

Іноземна мова для

1. Робоча та навчальна програма з

53,0 кв.м

професійного

навчальних дисциплін «Англійська

мовних

мова в колі сім’ї», «Іноземна мова для

комунікативної

професійного спілкування» для

залученням їх до діалогу культур. Використання

студентів спеціальності 012

вищезазначеного навчально-методичного матеріалу

Дошкільна освіта;

та наочних посібників сприяє засвоєнню навчального

2. Комплекс завдань для самостійної

матеріалу у повній мірі.

спілкування

роботи студентів спеціальності 012
Дошкільна освіта;
3. комплекс текстових завдань з
метою контролю вивчення
граматичного матеріалу;
4. Роздатковий матеріал для
використання на заняттях з
дисципліни «Англійська мова в колі
сімї», «Іноземна мова для

Дані

матеріали
та

сприятимуть

мовленнєвих

вмінь

компетентності

формуванню
та

навичок,

студентів

із

професійного спілкування»;
5.Презентаційні матеріали (згідно тем
навчальної програми);
6. Тематичні папки (згідно тем
навчальної програми);
7. Інструктивно-методичні картки
проведення навчальних занять;
8. Методичні матеріали для
самостійної та індивідуальної роботи
студентів;
9. Завдання для контрольних та
самостійних робіт, завдання для
тестового контролю;
10. Роздатковий матеріал (тести для
читання, говоріння, письма) для
студентів спеціальності 012
Дошкільна освіта;
11. Методичні рекомендації для
виконання контрольних робіт з
іноземної мови для студентів
спеціальності 012 Дошкільна освіта;
12. Завдання для текстового контролю

(згідно тем робочої програми);
13. Тексти для позакласного читання
для студентів спеціальності 012
Дошкільна освіта;
14. Тематичні папки з граматики
(часові форми англійського дієслова,
неправильні дієслова);
15. Словники, книжки для
позакласного читання;
16. Відеоматеріали;
17. Завдання для курсових проектів,
олімпіад;
18. Інструкції до практичних та
лабораторних занять;
19. Підручники - 4 шт.
ауд. №306
54,3 м2

Методика
формування
елементарних
математичних
уявлень у дітей
дошкільного віку

1. Об’ємні муляжі геометричних фігур.
2. Дидактична гра «Збери у кошик».
3. Дидактична гра
грибами».

«В ліс за

4. Дидактична гра «Малина для
ведмедиків».

Комп’ютерні презентації відповідають сучасним
вимогам щодо оформлення та змісту, кольорової
гами з тем, відповідно до навчальної програми з
навчальної

дисципліни

«Методика

елементарних

математичних

дошкільного

віку».

здобувачів

освіти

Цілком
є

формування

уявлень

у

доступною

електронна

дітей
для

бібліотека:

5. Дидактична гра «Лісова
математика».
6. Дидактична гра «Порахуй
динозаврів».
7. Програма «Дитина», 2020 рік.

1. Пагута Т.І. Методика формування елементарних
математичних уявлень у дошкільників.
Щербакова

2.

К.Й.

Методика

навчання

математики дітей дошкільного віку.
3. Дорошенко Т.М., Мацько В.В. Теорія та

8. Методичні рекомендації до

методика формування елементарних математичних

програми «Дитина» 2020 рік.

уявлень.
Використання

вищезазначеного

методичного матеріалу та

навчально-

наочних посібників

повністю забезпечує виконання завдань навчальної
програми.
ауд. №317

Дитяча література з

1. Ноутбук – 1 шт.;

57,3 кв.м.

культурою

2. Телевізор – 1 шт.;

засоби дозволяють впроваджувати в освітній процес

мовлення та

3. Інтернет

такі ІКТ:

виразним читанням

У кабінеті є доступ до мережі «Інтернет». Ці

- використання презентацій;
аудіовізуальних засобів: слухання й аналіз
авторського і акторського виконання творів дитячих
письменників, перегляд відеоматеріалів (уривків з
відеоспектаклів,

фільмів

за

творами

дитячих

письменників, слухання (перегляд кліпів) дитячих
пісень, ігор тощо.

Наявні в кабінеті ТЗН дозволяє студентам на
високому рівні захищати власні творчі роботи,
навчальні проекти та ін..
Використання наявних у кабінеті ТЗН дозволяє
впроваджувати в освітній процес онлайн-сервіси для
створення ментальних карт, інфографіки, хмар тегів,
інтерактивних вправ, Google, QR- кодів тощо.
Використання

вищезазначеного

навчально-

методичного матеріалу та наочних посібників сприяє
забезпеченню належного рівня організації освітнього
процесу на сучасному рівні.
ауд. №315,

Українська мова

1. Робоча навчальна програма

Матеріально-технічне забезпечення навчальної

57,0 кв.м

(за професійним

дисципліни «Українська мова (за

дисципліни допомагає сформувати національно-

спрямуванням)

професійним спрямуванням);

мовну особистість, ознайомити студентів із нормами

2. електронний посібник

сучасної

«Українська мова (за професійним

спілкуванні з основами професійного мовлення,

спрямуванням);

збагатити

словник

3. конспекти лекцій та лекції-

лексикою,

підвищувати

презентації;

майбутніх фахівців, формувати практичні навички

4. Інструктивно-методичні

ділового усного і писемного спілкування в колективі,

матеріали до семінарських та

розвивати

практичних занять;

компетенцію майбутніх фахівців, що містить знання

української

мови

в

професійному

термінологічною,

фаховою

загальномовний

комунікативні

здібності,

рівень

мовну

завдання для проведення

і

практичне

контрольної роботи, семінарських

професійної мови, навички самоконтролю, навички і

та практичних занять, перелік

вміння оптимальної мовної поведінки у професійній

занять до заліку;

сфері; стійкі навички усного і писемного мовлення,

комплекс контрольних робіт для

зорієнтованого на професійну специфіку, навички

визначення залишкових знань із

оперування фаховою термінологією, редагування,

навчальної дисципліни;

корегування та перекладу наукових текстів.

методичні рекомендації до

оволодіння

нормами

літературної

Викладання навчальної дисципліни забезпечено

організації самостійно роботи

підручниками в повному обсязі. Кабінет української

студентів

мови

забезпечений

ІКТ.

Використання

вищезазначеного навчально-методичного матеріалу
та

наочних

посібників

повністю

забезпечує

виконання завдань навчальної програми.
ауд. №105
66,7, кв.м.

Художня праця

1. Телевізор – 1 шт.;

Кабінет має двомісні стільці та стільці. Робоче

2. Ноутбук – 1 шт;

місце викладача обладнане демонстраційним столом

3.Колекції кращих робіт студентів,

з тумбами для зберігання інструментарію, приладів.

таблиці, опоно-логічні схеми,

Аудиторна дошка має пристрій для розгортання та

відеофільми, малюнки, вироби з

складання. Засоби навчання поділено на групи, а

різного конструктивного матеріалу,

саме: демонстраційні таблиці, відео(аудіо)матеріали,

муляжі тощо.

муляжі, швейні машинки, інструментарій для роботи
з деревом, пластмасами, матеріалом. Роздатковий
матеріал розрахований для проведення практичних

робіт як індивідуального характеру, так і для роботи
парами.
Кабінет

забезпечено

куточком

«Правила

техніки безпеки в кабінеті трудового навчання»,
первинними засобами пожежогасіння відповідно до
«Правил пожежної безпеки для закладів і організацій
системи освіти України».
Навчально-методичне забезпечення кабінету:
- навчально - методичне забезпечення кабінету
складається з навчальних програм, підручників
навчальних та методичних посібників, обладнання
загального призначення, зразків навчально-наочних
посібників у кількості відповідно до вимог.
- розподіл та збереження засобів навчання і
навчального обладнання здійснюється згідно з
вимогами навчальних програм за розділами, темами
відповідно до класифікаційних груп.
Додатково кабінет оснащений:
- підручниками та навчальними посібниками;
- фаховими журналами;
- інформаційними збірниками Міністерства
освіти і науки України;

- бібліотечкою науково-популярної, довідковоінформаційної і методичної літератури;
- матеріалами перспективного педагогічного
досвіду;
- розробками відкритих занять та виховних
заходів;
- інструкціями для виконання практичних робіт;
інструментами і матеріалами для відновлення і
виготовлення
Використання

саморобних

засобів

вищезазначеного

навчання.
навчально-

методичного матеріалу та наочних посібників сприяє
засвоєнню навчального матеріалу у повній мірі.

