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Забезпечення ОПП 012 Дошкільна освіта навчальними
кабінетами та лабораторіями, програмним забезпеченням
Усі навчальні кабінети коледжу, у яких забезпечується викладання навчальних дисциплін спеціальності 012 Дошкільна освіта, оформлені та облад-нані
у відповідності до загальних і спеціальних вимог щодо матеріально-технічного
оснащення та згідно із санітарно-гігієнічними правилами й нор-мами.
Кабінетом (лабораторією) вважається навчальна аудиторія в закладі зі
створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами для
здійснення освітньої діяльності.
В освітньому процесі зі спеціальності 012 Дошкільна освіта задіяні навчальні кабінети й лабораторії для практичної роботи та викладання фахових
навчальних дисциплін.
1. Навчально-тренінгова лабораторія (ауд. №321)
Її призначенням є організація практичного навчання майбутніх учителів із
дошкільного виховання (вихователів ЗДО).

Лабораторія забезпечена художнім панорамним пано сюжетів дитячих
казок. Тематична стінка «Корабель країни знань» включає середовища загального сприймання: державні символи, національно-патріотичне середовище, середовище етнічних меншин України, роботу з батьками, середовище техніки
безпеки та охорони праці.
Розвивальне середовище створене з урахуванням принципів навчання –
доступності, мобільності, змістовності, естетичності, зв’язку з реальним життям.
Дана тренінгова лабораторія поділена на освітні середовища (осередки).
Кожен із них має своє матеріально-технічне наповнення. Такими середовищами
є: ігрове, пізнавальне, естетичне, трудове, здоров’я, відпочинку (психологічного розвантаження, куточок усамітнення).
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2. Викладання дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія» забезпечує кабінет
анатомії, фізіології, гігієни, біології та екології, загальною площею 54,2м2.

Відповідно до рекомендацій з навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін у закладах освіти містить такі види навчального обладнання: муляжі мозку людини, гортані, легень, торсу, комплект друкованих наочних посібників із загальної біології та анатомії людини. Сучасним вимогам
освіти відповідають таблиці: «Травна система людини», «Серцево-судинна
система людини», «Нервова система людини». У кабінеті є портрети вченихбіологів. Узгоджуються із вимогами відповідних освітніх програм
екранно-звукові посібники (відеофільми): «Клітина – основна структурнофункціональна одиниця живого», «М’язи голови, тулуба, верхньої та нижньої
кінцівки», «Будова скелета голови», «Скелет кінцівок людини», «З’єднання
кісток», «Аналізатори», «Фізіологія крові», «Фізіологія кровообігу», «Визначення груп крові», «Електрокардіографія», «Поділ клітини», «Будова клітинної
мембрани», «Біосинтез білка», «Походження життя на Землі», «Походження
людини», «Раси людини».
КМЗ складені у відповідності до вимог і рекомендацій методики викладання навчальних дисциплін спортивного спрямування: «Анатомія людини»,
«Фізіологія та фізіологічні основи фізичного виховання».
Комп’ютерні презентації відповідають сучасним вимогам щодо оформлення, змісту, кольорової гами з тем і навчальним програм з анатомії людини.
Бібліотечний фонд містить підручники з анатомії людини, автором яких є
Коляденко Г.І.
Цілком доступною для здобувачів освіти є також електронна бібліотека
наочних посібників із біології людини та загальної біології; електронні підручники: «Біологія і екологія» для 10-11 класів, «Фізіологія людини», «Анатомія
людини», «Вікова фізіологія», «Валеологія»; електронний конспект лекцій із
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навчальних дисциплін: «Фізіологія людини», «Анатомія людини», «Біологія і
екологія», «Вікова фізіологія і екологія».
Використання вищезазначеного навчально-методичного матеріалу та
наочних посібників повністю забезпечує виконання завдань навчальної
програми.
Перелік програмного забезпечення кабінету анатомії, фізіології, гігієни,
біології та екології
Прикладні програми загального призначення, що є складовою частиною
операційної системи Windows, або MS Office.
1) Це, насамперед, Word – конспекти лекцій, інструкції до практичних робіт,
методичні рекомендації до семінарських занять.
2) Paint – оформлено наочні посібники.
3) Excel – інформаційні таблиці, наприклад: «Калорійність продуктів»,
«Добова потреба дітей дошкільного віку в білках, жирах, вуглеводах,
енергії».
4) PowerPoint – презентаційні матеріали згідно з робочою програмою
дисципліни.
5) Test-W2 – програма для створення засобів контролю в електронному
форматі.
Прикладні програми спеціального призначення, у яких можна розглянути
анатомічну будову систем органів, переглянути лабораторні досліди з біології.
1) До таких навчальних програм можна віднести електронний навчальнометодичний комплект Zygote Body – анатомія людини онлайн:
https://sovety.pp.ua/index.php/ua/onlajn/osvita/1406-zygote-body-anatomiyalyudini-onlajn.
2) Анатомія-3D Атлас.
3) Електронні підручники «Біологія і екологія» 10-11 клас, що відповідають
чинній програмі:
https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html
https://pidruchnyk.com.ua/1368-biologiya-ekologiya-ostapchenko-10klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html
https://pidruchnyk.com.ua/1243-biologiya-11-klas-ostapchenko.html.
4) EdEra та «Освіторія» – онлайн-курс «Автостопом по біології». Матеріал
для підготовки до ЗНО, відео-ролики до кожної теми згідно з чинною
програмою «Біологія і екологія».
5) Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас:
https://www.znanius.com/index.php?id=6704;
програмно-педагогічний засіб для ЗНЗ. Компанія «СМІТ», 2004. - 1
електрон. опт.диск (CD-ROM): (цв.).
6) Інтерактивні моделі з біології, розроблені компанією «Фізікон» у рамках
проєкту «Відкритий коледж»:
https://www.britannica.com/science/anatomy/images-videos.
3. Викладання дисципліни «Методика фізичного виховання дітей»

4
забезпечує кабінет ТМФВ, загальною площею 53,3м2. Для здійснення підготовки в кабінеті створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє
здійснювати навчання студентів за освітньо-професійною програмою.
Аудиторія забезпечена відповідною кількістю меблів, дошкою, телевізорром, ноутбуком, інтерактивним комплексом методичного забезпечення дисципліни, який включає використання даного обладнання. Повністю оформлений
комплекс методичного забезпечення, що сприяє якісній підготовці майбутнього
фахівця з ТМФВ. У наявності є електронний підручник «Теорія та методика
фізичного виховання дітей дошкільного віку», програма з фізичного виховання
дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура».

Перелік програмного забезпечення кабінету ТМФВ:
1. Прикладні програми загального призначення, що є складовою частиною
операційної системи Windows або MS Ofice, Google (Клас, Форми).
2. Microsoft Word — текстовий процесор, який дозволяє підготувати документи різної складності до лекцій, семінарських, практичних та інших видів занять.
3. Microsoft PowerPoint — застосунок для підготовки презентацій відповідно до тем.
4. Microsoft Publisher — застосунок для підготовки публікацій, зокрема для
створення буклетів із тем дисципліни.
5. Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс, створений Google для
навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення та класифікації
завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу — прискорити процес
поширення файлів між викладачами та здобувачами освіти.
6. Google Форми — програмне забезпечення для опитування студентів, вони
доступні лише як веб-додаток.
4. Спортивні споруди та спортивний зал використовуються відповідно до їх
цільового призначення. На спортивних об’єктах проводяться навчальні заняття з
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фізичного виховання, здійснюється навчально-тренувальна робота спортив-них
секцій із волейболу, баскетболу, настільного тенісу, футболу, шахів і шашок.
Інвентар і обладнання відповідають вимогам навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» для вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів
акредитації, затверджених наказом МОНУ №757 від 14.11.2003.
Використання вищезазначеного навчально-методичного матеріалу та наочних посібників сприяє засвоєнню навчального матеріалу в повній мірі.

5. Навчально-методичне забезпечення кабінету викладання дисципліни
«Сучасні інформаційні технології в роботі з дітьми та методика їх
застосування», загальною площею 126,68 м2, складається з навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників із інформатики, обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання в кількості відповідно до вимог.
У кабінеті створюється електронна картотека дидактичних і навчальнометодичних матеріалів, навчально-наочних посібників, мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, розподілених за темами та розділами навчальних
програм.
У кабінеті є інструкції та журнали первинного й періодичного інструктажу з
техніки безпеки, пожежної безпеки.
Додатково кабінет оснащений:
 підручниками та навчальними посібниками;
 інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;
 матеріалами перспективного педагогічного досвіду;
 розробками відкритих занять і виховних заходів;
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 інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт,
спостережень, практикуму;
 краєзнавчими матеріалами.
Для зберігання навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання
та навчального обладнання кабінет оснащений спеціальними меблями (секційними шафами, шафами-стелажами) та пристроями до них (шафи-ящики для
таблиць, полиці для зберігання тек, коробок, змінних носіїв у вертикальному
положенні, пристосуванням для зберігання та демонстрування плакатів тощо).

Найменування
навчальної
дисципліни

Лабораторія
основ
інформатики
303

СІТ в роботі з
дітьми та
методика
застосування

22

Найменування
пакетів прикладних
програм, у тому числі
ліцензованих

Найменування
ТЗН

MS Word, MS Excel,
Windows Messenger,
Viber, MS Publisher,
MS PowerPoint,
LibreOffice, My Test,
програмне
забезпечення до

Комплект
мультимедійног
о обладнання,
комп’ютерні
комплекти (11
шт.), навчальний
комп’ютерний

Наявність каналів
доступу до
інтернету (так/ні)

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа, кв.
метрів

Кількість
персональних
комп’ютерів

Навчально-пізнавальна робота з дисципліни «Сучасні інформаційні
технології в роботі з дітьми та методика їх застосування» здійснюється за
допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, проведення практичних робіт, організації роботи з підручниками, довідниками, документами, іншими джерелами, дидактичним матеріалом тощо.
Матеріально-техніче та програмне забезпечення
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за
спеціальністю 012 Дошкільна освіта:

Так
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Лабораторія
основ
інформатики
303

Інформатика

22

дошки StarBoard,
FreeMind, онлайн
конструктор Canva,
Word Art.
MS Word, MS Excel,
MS Publisher, MS
Acces, LibreOffice,
Movie Maker

комплекс (11
шт.),
проєктор NEC
Комплект
мультімедійного
обладнання,
комп’ютерні
комплекти (11
шт.), навчальний
комп’ютерний
комплекс (11
шт.), проектор
NEC

Так

6. Оформлення кабінету дошкільної психології включає такі постійні експозиції:
 державна символіка;
 інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;
 портрети видатних класиків педагогічної науки.

У секційних шафах кабінету демонструються прилади, колекції, муляжі,
шаблони, карти, таблиці, опорно-логічні схеми, моделі, навчальні комп’ютерні
програми, відеофільми, аудіозаписи з навчальних дисциплін дошкільної освіти.
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення конференц-залу
(ауд. №320) забезпечує виконання навчального плану за освітньо-професійною
програмою «Дошкільна освіта».
Матеріально-технічне забезпечення освітньої-професійної програми визначено через наповнення конференц-залу (ауд. №320) для теоретичної підготовки та тренінгової лабораторії (ауд. №321) для практичного навчання студентів.
Конференц-зал обладнано новими сучасними меблями, мультимедійним
комплексом з локальним осередком всесвітньої Інтернет-мережі, двома кондиціонерами, усіма необхідними дидактичними матеріалами для проведення різних форм теоретичної підготовки.
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Конференц–
зал
«Педагогіка»,
ауд. № 320

Найменування
навчальної
диисциплніни
Педагогіка
(загальна,
дошкільна) та
основи
педагогічної
майстерності

Найменування
матеріалів

Столи,
учнівські столи,
стільці,
мультимедійна дошка,
ноутбук,
аудиторна дошка,
кондиціонер,
проектор,
трибуна

Кількість

Матеріально-технічне забезпечення
Найменування

Наявність
каналів
доступу до
Інтернету
(так\ні)

2
24
36
1
1
1
2
1
1

Так

Примітка

Найменування

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування
матеріалів

Конференц
–зал
«Педагогіка»,
ауд. № 320

Педагогіка
(загальна,
дошкільна) та
основи
педагогічної
майстерності;
Технології\Вступ
до спеціальності

Комплекс методичного
забезпечення:
- конспекти лекцій;
- інструкційно-методичні картки для
виконання практичних робіт;
- алгоритм підготовки до
семінарських занять;
- процедура виконання самостійної
роботи.

Кількість

Методично-дидактичне забезпечення

2

Примітка
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Конференц
–зал
«Педагогіка»,
ауд. № 320

Конференц
–зал
«Педагогіка»,
ауд. № 320

ДС «Асистент
вихователя
закладу
дошкільної
освіти з
інклюзивним
навчанням»

ДС «Гувернер
(сімейний
вихователь)»

Програма «Дитина» та методичні
рекомендації
Практичний зошит вихователя ЗДО
Календарне планування
Розгорнуте перспективне
планування
Планування освітньо-виховної
роботи в ЗДО
Методичні рекомендації щодо
задоволення інтересів і запитів
здобувачів освіти
Методичні вказівки щодо
задоволення інтересів і запитів
здобувачів освіти
Методичні рекомендації щодо
формування практичних
компетенцій під час здійснення
різних видів педагогічної практики
Комплекси методичного
забезпечення педагогічної практики
Державна символіка
Різні види дидактичних ігор
Каталоги презентацій Power Point
Методична розробка «Підготовка
асистента вихователя ЗДО з
інклюзивним навчанням»
Інклюзивна освіта і навчання
(посібники)
Інклюзивна освіта від А до Я
Дидактичні ігри
Конспекти занять
Конспекти лекційних, практичних,
семінарських занять
Каталоги діагностичних методик
Конспекти лекційних, практичних,
семінарських занять
Розвиваємо логіку
Досвід роботи
Методичні рекомендації щодо
освітнього процесу в сім’ї
Методичні вказівки щодо
педагогічної освіти в галузі
сімейного виховання
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4
2
1
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1
2
21
15
1
15
1
16
16
30
2
30
1
1
2
2

7. Викладання дисциплін «Дитяча література (література для дітей
дошкільного віку) з практикумом виразного читання» і «Методика розвитку
мовлення і навчання елементів грамоти» здійснюється в кабінеті дитячої
літератури та методики розвитку мовлення, загальною площею 54,0 м².
Наявність у кабінеті технічних засобів навчання дозволяє впроваджувати в
освітній процес такі ІКТ:
 використання презентацій;
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 використання аудіовізуальних засобів: слухання й аналіз авторського та
акторського виконання творів дитячих письменників, перегляд відеоматеріалів (уривків із відеоспектаклів, фільмів за творами дитячих письменників, слухання (перегляд кліпів) дитячих пісень, ігор тощо).
Це сприяє забезпеченню належного рівня організації освітнього процесу на
сучасному рівні.

Кабінет
зарубіжної
літератури

Назва навчальної
дисципліни

«Зарубіжна
література»

Кабінет
«Дитяча література
дитячої
(література для дітей
літератури та дошкільного віку) з
методики
практикумом
розвитку
виразного читання»,
мовлення
«Методика розвитку
мовлення і навчання
елементів грамоти»

Найменування
пакетів прикладних
програм

MS Word, MS
PowerPoint, WordArt,
LearningApps,
JigsawPlanet, Padlet,
MindMeister
MS Word, MS
PowerPoint,
WordArt,
LearningApps,
JigsawPlanet, Padlet,
MindMeister

Найменування
ТЗН

Матеріально-технічне та програмне забезпечення
Назва
навчальної
аудиторії

Наявність
доступу
до Інтернету

Телевізор,
ноутбук
Так

–

Так
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8. У кабінеті з викладання навчальної дисципліни «Методика організації
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку», загальною площею 57,0 м²,
створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати
освітню діяльність за освітньо-професійною програмою.

Оформлення аудиторії включає державну символіку, інструктажі з БДЖ,
репродукції картин відомих художників, дошку, комплекс методичного
забезпечення. Наявність ноутбука дозволяє використовувати презентації, аудіота відеоматеріали. На полицях шафи демонструються колекції, муляжі, вироби з
різних видів образотворчого мистецтва, а саме: скульптури малих форм,
керамічні вироби, аплікації. Використання навчально-методичного матеріалу та
наочних посібників забезпечує художньо-естетичне виховання та виконання
завдань навчальної програми.
Перелік програмного забезпечення кабінету методики організації
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку
1. Microsoft Word — текстовий процесор. Дозволяє створювати документи
різної складності, зокрема, під час підготовки до лекцій, семінарських,
практикних та інших форм занять.
2. Microsoft PowerPoint — застосунок для підготовки презентацій відпо-відно
до тем.
3. Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс, створений Google для
навчальних закладів із метою спрощення, створення, поширення та
класифікації завдань безпаперовим шляхом. Основна мета сервісу —
прискорити процес поширення файлів між викладачами та здобувачами
освіти.
4. Paint — для оформлення наочних посібників.
5. LearningApps.org — онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи.
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9. Навчальний кабінет з навчальної дисципліни «Основи природознавства та
методика ознайомлення дітей з природою» (ауд. №201), загальною площею
57,0 м², призначений для організації освітньої та практичної діяльності здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.
Для здійснення підготовки студентів у кабінеті створена навчальнометодична база, що відповідає рекомендаціям їх оформлення.
Кабінет забезпечений начальними столами, шафами, дошкою, ноутбуком,
телевізором, комплексом засобів навчання. У кабінеті є значна кількість кімнатних та інших рослин у відповідності до тем: «Рослинний світ України»,
«Характеристика рослинності різних природничих зон України», «Культурні
рослини», «Рослинність парків і скверів», «Бур’яни», «Лікарські рослини».
Здобувачі освіти набувають практичних умінь і навичок вирощувати
кімнатні рослини та доглядати за ними.

Кабінет налічує значну кількість наочно-навчального матеріалу, зокрема:
 макети овочів, фруктів, домашніх (свійських) тварин, гербарії рослин
різних природних зон;
 вологі препарати земноводних, рептилій, ссавців, молюсків, риб»;
 опудала: грака, ворони;
 колекції: корисних копалин, комах, насіння різних дерев і кущів, виробів
із корисних копалин;
 макети: гір, вулкана, горба, річкової долини, яру;
 для ознайомлення з природними умовами України в кабінеті є геогра-фічні
карти, фізична карта півкуль, фізична карта України, карта природ-них зон;
 для організації метеорологічних спостережень у кабінеті є всі наявні
метеоприлади: флюгер, гномон, термометр, гігрометри, гігрографи, барографи, психрометр, барометр-анероїд;
 для проведення досліджень у кабінеті є необхідне обладнання: колби,
пробірки, спиртівки, дослідні столики, лупи, мікроскопи;
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 для ознайомлення студентів з порами року, рослинами, тваринами, грибами, бактеріями кабінет забезпечений: таблицями, фотоальбомами,
ілюстраціями, репродукціями картин;
 у кабінеті наявні стенди: «Біосфера», «Літосфера», «Гідросфера», «Природні зони України»;
 кабінет забезпечений методичною та науково-популярною літературою.
У процесі викладання дисципліни використовуються такі прикладні
програми: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Paint, Test-W2.
10. Викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» здійснюється в кабінеті української мови, загальною площею 57,0 м².
Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни допомагає
сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів із нормами
сучасної української мови у професійному спілкуванні, з основами професійного мовлення, збагачувати словник термінологічною, фаховою лексикою,
підвищувати загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні
навички ділового усного та писемного спілкування в колективі, розвивати
комунікативні здібності, мовну компетенцію майбутніх фахівців, навички самоконтролю, навички та вміння оптимальної мовної поведінки у професійній сфері;
стійкі навички усного та писемного мовлення, зорієнтованого на профе-сійну
специфіку; навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування та перекладу наукових текстів.
Викладання навчальної дисципліни забезпечено підручниками.
Використання вищезазначеного навчально-методичного матеріалу та
наочних посібників повністю забезпечує виконання завдань навчальної
програми.
11. Спортивна зала коледжу, загальною площею 432,4 м², призначена для
проведення спортивних ігор, занять фізичною культурою та спортом.
12. Спортивний майданчик, загальною площею 4904 м², – спеціалізований
майданчик, який має розмітку для різних ігрових видів спорту й необхідне
обладнання. Спортивне обладнання призначене для занять фізичною культурою
та спортом, зокрема, для занять футболом, баскетболом, волейболом, легкою
атлетикою.
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13. Інформаційне забезпечення освітнього процесу в першу чергу забезпечується бібліотекою. У бібліотеці коледжу функціонує 2 відділи обслуговування: абонемент і читальний зал, а також приміщення фонду підручників, загальною площею 185,31 м². У бібліотеці коледжу знаходиться понад 46 тисяч примірників начальної, наукової та методичної літератури, з них: підручників і
навчальних посібників для спеціальності 012 Дошкільна освіта – близько 1,7
тисяч. Студенти забезпечені підручниками із загальноосвітньої підготовки, які є
в паперовому та електронному вигляді.

Бібліотечний фонд забезпечений підручниками та навчальними посібникками з дисциплін, які формують спеціальні компетентності; довiдковою та періодичною лiтературою, яка видана українською мовою.
Читальний зал розрахований на 25 посадкових мiсць. У ньому розміщена
комп'ютерна технікa, що пiдключена до мережi Iнтернет. Викладачi та студен-ти
мають можливiсть доступу до комп'ютерної технiки протягом усього робо-чого
дня.
Забезпеченiсть студентiв пiдручниками, що мiстятъся в бiблiотецi, складає 100% – за рахунок використання паперових i електронних носіїв.
Передплачуються фаховi перiодичнi видання, серед яких:
 журнал «Вихователь – методист дошкiльного закладу» (2021);
 журнал «Методична скарбничка вихователя» (2021);
 газета «Розкажiть онукy» (2017,2018, 2019,2020,2021)
14. Педагогiчний коледж забезпечує безоплатний доступ педагогічних працівникiв i студентiв до вищезазначеної iнфраструктури та iнформацiйних pecypciв
для здобуття освiти, пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, методичної роботи. У закладi
є комп'ютернi лабораторії:
Найменування
комп'ютерної
лабораторiї, її
площа у
квадратних метрах

Навчальна
дисципліна

Кількість
Найменування Наявність
персональних
пакетів
каналів
комп'ютерів із
прикладних
доступу
строками
програм, у
до
використання
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не більше
восьми років
Ауд. №303
Сучасні
Навчальний
(54,5 м²)
інформаційні
комп'ютерний
технології в
комплекс на
роботі з дітьми базі AMD A-4та методика їх
4000 APU 3.00
застосування
GHz, 10 шт.
Ауд.
Сучасні
Навчальний
OC Windows 10,
№214 інформаційні
комп'ютерний Microsoft Office
(108,5 технології в
комплекс на
2019, Google,
м²)
роботі з дітьми базі
Chrome, Skype
та методика їх Impression P+
застосування
10 шт.

тому числі
ліцензованих
OC Windows
10, Microsoft
Office 2019,
Google,
Chrome, Skype

Інтернету
(так/ні)

Так

Так

15. Матерiали надбань практичного навчання зосередженi в кабiнетi
педагогiчної практики, який доступний для вcix учасникiв освiтнього процесу.
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16. Навчально-методичний кабiнет — це центр iз вивчення та впровадження
досвiду використання iнновацiйних технологiй i сучасних форм органiзацiї
освiтнього процесу; зi створення бази для вдосконалення фахової дiяльностi
викладачiв, їх самоосвiти; забезпечення проходження педагогiчними працiвниками пiдвищення професійної квалiфiкацiї; сприяння бiльш активнiй участi
викладачiв у написаннi методичних посiбникiв, розробок, рефератiв, статей, за
змiстом яких вони вистyпають на засiданнях циклових комiсiй, під час проведення регiональних методичних заходів; пiдвищення рiвня якостi роботи студентiв у секцiях наукового студентського товариства; полiпшення органiзацii
роботи зi студентами, що потребують особливих потреб у навчаннi.

У навчально-методичному кабiнетi зосереджена нормативно-правова база
провадження освiтнього процесу, яка подана у двох варіантах – у паперовому та
в електронному.
В електронному сховищі кабiнету знаходяться навчально-методичнi
комплекси з ycix навчальних дисциплiн спецiалъностей: 012 Дошкільна освіта,
013 Початкова ocвіта, 017 Фiзична культура i спорт.
Друкованi матерiали науково-методичного та дослiдницького характеру теж
зосередженi в кабiнетi.

