


Фотоматеріали до міського – огляду конкурсу 

на кращий кабінет та комплексно – методичне забезпечення 

з предмету «Хімія» серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 



Зміст із гіперпосиланнями 

1. Довідка про кабінет

2. Навчально-методичне та дидактичне забезпечення кабінету

3. Оформлення навчального кабінету

4. Матеріально-технічне забезпечення кабінету, розміщення та

зберігання навчального обладнання відповідно до вимог

5. Організація робочого місця викладача

6. Організація робочих місць учнів

7. Естетичний вигляд кабінету та організаційні заходи діяльності

кабінету

8. Забезпечення безпечних умов навчання



Площа кабінету становить – 70 м²

Кількість навчальних місць - 38.

Препараторська - 18 м².

Класні меблі в задовільному стані.

Кабінет обладнано навчальними стендами :

Якісні реакції на аніони та катіони, періодична система хімічних

реагентів Д.І. Менделеєва, Електрохімічний ряд напруги металів,

правила техніки безпеки в кабінеті хімія, розчинність кислот основ і

солей у воді, державна символіка, куточок охорони праці

Класна магнітна дошка, з пристроєм для кріплення таблиць та

демонстрацій. Інтерактивна дошка 1,5*1,2м. На кафедрі

розташований письмовий, демонстраційний столи.

Технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс,

смарттелевізор, планшет.

Дидактичний матеріал: макети й моделі, натуральні вироби, зразки,

роздатковий матеріал.

Навчальна та методична література: кабінет забезпечено

підручниками з хімії з розрахунку - один підручник на одного учня.

Наявність плануючої документації: навчальні програми, поурочно-

тематичні папки, план роботи кабінету, журнал з техніки безпеки.

Зав. кабінетом Андрусова Наталія Миколаївна

1. Довідка про кабінет



2. Навчально-методичне та дидактичне забезпечення кабінету

- Систематизація матеріалу та обладнання за темами 

Конспекти та презентації до кожного уроку з хімії розташовані:

а) на  комп'ютері за переходом на робочому столі  – Електронна картотека→Розробка уроків→Хімія



б) google диску – де потрібно відсканувати відповідний QR-код через планшет

Посилання на одну із папок

https://drive.google.com/drive/folders/1q3iIFe2wCEr

1cTRo_ZJch4IeQwmI8ZEq?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1q3iIFe2wCEr1cTRo_ZJch4IeQwmI8ZEq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q3iIFe2wCEr1cTRo_ZJch4IeQwmI8ZEq?usp=share_link


- Навчальні програми 

Розташовані:

а) на  комп'ютері за переходом на робочому столі  – Електронна картотека→Поурочні плани→2022-2023 н.р

б) google диску – де потрібно відсканувати відповідний QR-код через планшет



- Комплексно – методичне забезпечення кабінету

1. підручник (базова складова НМК);

2. методичний посібник (загальнометодичний);

3. методика викладання конкретного розділу;

4. методичний посібник (розробки уроків);

5. робочий зошит із друкованою основою;

6. дидактичний матеріал (збірники завдань);

7. хрестоматія;



Підручники з Хімії та дидактичні матеріали – завдання

для 10 та 11 класів, один примірник на парту

(15 екземплярів)

Посилання на електронну версію 

Зошита дидактичних матеріалів 

з хімії 10 клас

https://docs.google.com/document/d/1RBo9DoPHj2_wShr9E2tuAzdhXb1R9CWW/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RBo9DoPHj2_wShr9E2tuAzdhXb1R9CWW/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RBo9DoPHj2_wShr9E2tuAzdhXb1R9CWW/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true


Посилання на електронну версію 

Зошита дидактичних матеріалів 

з хімії 11 клас

https://docs.google.com/document/d/1Ea_6jVlymTYDXooZin0WehcCkU5YOh2e/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ea_6jVlymTYDXooZin0WehcCkU5YOh2e/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ea_6jVlymTYDXooZin0WehcCkU5YOh2e/edit?usp=share_link&ouid=107484998018546099367&rtpof=true&sd=true


Навчальні колекції, 1 комплект на парту 

(15 примірників)





Навчальні колекція ( 1 примірник)



Набір молекул атомів для створення моделей молекул

(15 екземплярів)



Демонстраційний набір 

для складання об'ємних моделей молекул



Штатив лабораторний хімічний (15 екземплярів)



Терези навчальні з важками 

(15 екземплярів)

Еклектронні ваги 



Парова баня



Електрична плитка Сушильна шафа



Мікроскоп шкільний 

лабораторний 
Окуляри захисні 



Дошка для сушіння 

посуду

Підставка для 

переливання реактивів



Інструкція для виконання лабораторних робіт



Інструкція для виконання практичних робіт



3. Оформлення навчального кабінету

- Критерії оцінювання

- Навчальна програма з Хімії

- Інструкція з пожежної безпеки 

- Посадова інструкція викладача

- Зразки проєктних робіт

- Роботи учнів (лепбуки).



Естетичний вигляд кабінету



Державна символіка Куточок охорони праці



Портрети видатних учених



Правила роботи в 

кабінеті

Періодична система хімічних

елементів Д.І. Менделеєва



Електрохімічний ряд 

напруги металів

Розчинність кислот, 

основ і солей у воді



Психро́метр — прилад для 

вимірювання температури

та вологості повітря



4. Матеріально-технічне забезпечення кабінету, розміщення та 

зберігання навчального обладнання відповідно до вимог

Лаборантська кімната 



Інтерактивна дошка та мультимедійний 

проектор 



Місця зберігання реактивів та хімічного посуду

Шафи пронумеровані, в середині на дверях підписано, що міститься





Сейф для зберігання 

- легкозаймистих рідких речовин

- підвищеної фізіологічної активності (отрути)

Шафа для зберігання реактивів



5. Організація робочого місця викладача

Демонстраційний стіл подіум

• Витяжна шафа

• Додаткове місце освітлення

• Підведення проточної води

• Проекція на екран (смарт телевізор)



Куточок обробки рук 

з підведеною холодною та гарячою проточною водою



6. Організація робочих місць учнів які обладнанні двомісними 

лабораторними столами 



7. Організаційні заходи діяльності кабінету

План роботи кабінету Паспорт кабінету

https://drive.google.com/drive/folders/1ObjfEDOhn1qIBDXrbdXIHG3rjdUia3Hy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ObjfEDOhn1qIBDXrbdXIHG3rjdUia3Hy?usp=sharing


Інвентарна книга Матеріальна книга

https://drive.google.com/drive/folders/1ObjfEDOhn1qIBDXrbdXIHG3rjdUia3Hy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ObjfEDOhn1qIBDXrbdXIHG3rjdUia3Hy?usp=sharing


8. Забезпечення безпечних умов навчання

Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та інструкції безпеки під час роботи 

(Первинний, цільовий)



Аптечка з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя 

для надання першої долікарської допомоги 



Первинні засоби 

пожежогасіння 

План евакуації на випадок 

пожежі  чи повітряної тривоги 



Навчальна діяльність. 

Захист проєктних робіт



Виготовлення тематичних плакатів

Перевернутий урок



Виконання лабораторної роботи –

найочікуваніше заняття 

здобувачів освіти!



Виконання лабораторної роботи



Проведення відео - та радіо вікторин під час   тижнів 

природничо-математичних дисциплін

ГЕОГРАФІЧНА ВІДЕОВІКТОРИНА
«ВГАДАЙ  ДЕСЯТКУ КРАЇН”

1 0

10.
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