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poбoти yння.

Opгaнiзaцiя pобoниx МlсцЬ yЧHlB:

- cтaн збеpеrкення меблiв i зaкpiплених poбoних мiсць;

- зaбезпечеHнЯ HuLle)кних сaнiтapнo-гiгiенiчних yМoB дЛя

- ДoТDимaH}Ut УЧttяMи пopядку нa poбoнoму мiсцi
2 Opгaнiзaцiя poбouoгo мiсця вчителя:

- Зpr{нa i дiroчa yстaновкa TЗH;
. с poбоний стiл i Д,емoнстpauiйний стiл;

- нaявнiсть вiдпoвiднoТ ДotIIки (з piзними пЛolцинaМи: .цЛя

- кaбiнетнi меблi' стiнки, rr-raфи зpyннi, впopядковaнi, iх

oблaДнaння кaбiнеry, вiдпoвi@

флoмaстеpiв, мaгнiтнa i т.д.);

ДoстaTнЬo для збеpеlкення

J

opгaнlзaцll Пpaцl:
- збеpiгaння лабopaтоpнoгo oблaДнa}Iня

мaтеpiaльниx цiннoстей, зaбезпеченHЯ

кapтками i т.л.)
- збepiгaння poЗДaТкoBoГo МаTepraЛy (y

(кapтoтекa, сисТеI\4aТизaцiя, oблiк B Книзl

лaбopaтopних poбiт iнстpукти вними

кoМПЛекTaх, нaявнiсть пеpелiку, зpyннiсть

BикopисTaннl)
. нaявнiсть i збеpiгaння мaтеpiaлiв Д'Ля Tеl\,{aTиЧHoГo oцlнюBaнн'I (Пo кJIaсaх' зa

TеМaМи, сиcTемaтиЗoBaнo' бaгaтoвaplaнТH 1сTЬ l T.Д' )

- стaн збepе>кення' poЗМiщенI{я, oблiкy, кaта'roгiзaцiТ, геpбapiТв, кoлекцiй

- сTaн збеpежeння, oблiк i системaтизaцiя тaблицЬ, сxlil4, плaкaтiв (пo poздiлax,

ДoсTyПнaJ
. збеpiгaння .цpyкoBaних
сисTrМaTизaцiя)

пoсiбникiв (стaн збеpе)Кlнtlя, мiсце збеpе)I(еtlня' oблiк,

. збеpiгaння eлекTpotlниx
викopиgгaння)

пoсiбникi в (нaявнiсть кaталoгi в, .цo цiльнiсть тa pi вень

4 Paцioнaльне oфopмлення кaбiнеry:
4.1. Пoстiйнo дitoчi експoзицiТ
- Дер)кaBHa симвoлiкa;
- iнстpyкuiТ з TБ poбoти в кaбiнетi;
- ПpaBиЛa poбoти в кaбiнетi;
- ПopTpети BИДff|IIИX BЧениХ

- евoлtoцiя poЗBиТKу opгaнiннoго свiry.
4.2. Змiннi експoзиЦiТ
- сТе}rД .цЛя yЧHя (мaтеpiали дo нaсTyПниx уpoкiв, To, {ПА i т.л.)

- мaтеpiали КрarзHaBЧoГo Ta екoЛoгiчногo хapaкTеpy;

- BиcTaBкa 1^rнiвських рoбiт
4.3. oзеленення кaбiнеry (вiдпoвiднiсть pекoмerrДoBaнoМy пеpелiку, сTaн збеpе)кеItHЯ'

ПaсПopТиЗацiя ...)
5 Haявнiсть, стaн збеpеrкеI]Hя' кaTaЛoг бiблioтечки HayКoBo.ПoПуЛяpнo1 ЛlTеparypи,

попaтковоТ iнфoомaцiТ. МеТoДиЧHoТ лiтеparypи, rttуpнал iв. ГaзеTj --.----------.----------...----..-

6.: loдaткoве пpимiщення кабiнеry:
- секцiйнi шtaфи-стелажi з пoлицями
системнiсть pозмiЩення i т.д.):

- poбoний стiл внителя;
ПpoTиПo)t(еrкнi засoби;

для збеpiгaння ПpиЛaДiв (мapкipyBaнНя,

aПTеЧКa дЛя HaДaнHя пеpшoТ медичнoТ ДoПoМoГи;
,'....'i^-' i -o--irrurlй ..,. oиуnпin v кябiнeт i окnемо B кoDиДoD

7. Нaявнiсть у кaбiнетi мaтеpiaлiв для оpганiзauiТ i пpовеДеtltlя ПoзaуpoЧHol Тa

цозaклaснoТ poботи з бioлoгiТ

8. l'{aявнiсть у кaбiнетi НopМaTиBНих ДoкyМеI]Тiв (пaспopт КablHеry' poЗЮlaД' pOUOrи,

ПЛaH' aкT-Дозвiл, облiковi дoкументи i т'Д.)

[].t ител ь-завiДYвaч каб i rrетоьl



Haвчaльний кaбiнeт бioлогiТ
(кopoткi П{еToДичнi poз'яснення)

Зaгa,rьнi тa спецiaльнi вимoги .цo oснaЩення i oфoрмлення кaбiнетy BизнaчaIоTЬся
Пoложенням (Зaтв. Haкaзoм MoiH 2О'07'2О07 p. Nb 601) i с oбов'язкoBиМи Для iх
BикoнaнHя в заклaДi oсвiти.

Метa сТBopеt{ня кaбiнетy зaбезпечення oПTиМaJTЬI{их yМoB ДЛя opгaнiзauiТ
I{aBчaЛЬнo-вихoBнoГo ПpoЦесy тa pеaлiзaцiТ зaвдaнь вiдповiднo .цo !еpхсaвнoГo сTaIrДapTy
бaзoвoi i пoвнoi сеpедньoi oовiти.

Фyнкuioнрaння IIaBчаJIЬнoГo кaбiнетy Мaе сTBopIoBaTи ITеpеДyl{oBи ДЛя :

- opгaнiзaцii i pеaлiзaцii iндивiдyaльнoго тa дифеpенцiйовaнoГo нaBчaння;
. зaбезпеченIIя поглибленoгo i пpoфiльнoгo нaвчaння;
- оргaнiзauiТ poбoти гypткiв, фaкyльтaтивiв' пpове.Цення зaсiДaнь lliMo;
- iндивiдya,тьнoТ пiДгoтовки BчиTеЛЯ Дo ЗaняTЬ Тa пiДвищення йoгo нa}кoBo-

МеToДиЧHoгo piвltя:
- мiнiмaлЬнoГo BикopисTaI{FIя чaсy i ствopення МaкcиМaJIЬI{их yI\,{oB ДJU{ зДiйснення

нaвчаЛЬнo-BихoBнoгo пpoцесy.
Пеpед пoЧaTкoМ нaBчаlTЬIloГo рoкy ПpoвoДиTЬся огJUIД кaбiнетiв з МеTo}o

BизIIaЧення iх гoтoвнoстi Дo ПpoBеДеIrI{я зaI{яTЬ.

У зaклaДi oсвiти Мoхtе бyти отвopенo кaбiIIет з BизнaЧеIIням оДнiеТ пpедметнoТ
специфiки aбо кoмбiнoвaний кaбiнет з Декiлькoх споpiднениx IIpеДметiв - кЛaснa кiмнaтa з

нaбopoм нaвчaJlЬнo-методиuноТ iнфopмaцii тa мaтеpiа,тьно-технiчнoго зaбезпечен|tЯ Д,IIЯ

Декiлькox пpедметiв.
КеpiвництBo нaBчаJIЬним кaбiнетoм зДiйснrое зaвiдyBaч, якoГo ПpизнaЧaсДиpекTop.
Зaвiдyвaя кaбiнетy несе вiдпoвiДа.пьнiсть Зa yпopяДкyBal{нЯ' збеpiгaння i

BикopистaнЕIя нaBчallЬнo-нaoчниx пoсiбникiв, облaдIial{ня тa iн. мaтеpiaльних цiннoстеli.
,{o oбoв'язкiв зaвiдyвaчa кaбiнеToМ }IaЛе)кaTЬ:
- скЛa.Д.aIII{Я ПеpсПекTиBнoГo ПЛal{yoс}Iaщенl{я кaбiнетy;
- зaбезпеченнЯ yМoB ДЛя IIpoBеДеrrня yрoкiв;
- сПpияI{ня oнoBлrI{нIо Ta BДoскoнaЛеItItIо мaтеpia,тьнoТ бaзи кaбiнетy;
- сиcTеМaтизaцiя Ta кaтaЛoГiзaцiя мaтеpiaльних oб,сктiв;
- зaбезпечеI{ня ДoTpиМal{ня B кaбiнетi IIpaBиЛ електpивнoТ Ta пorкеrкнoi безпеки.

чисТoTи, ПopяДкy Toщo;
- сисТеМaТичHе BеД'е}IHя iнвентapноТ книги з BнесенHям всiх змiн:
- oфopмЛеtIIIя i веДення бyль-якoТ iнrпoТ.цoк}ъdенTaцii в кaбiнетi.


