
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО 

КАБІНЕТУ  

 

І. Основні положення  
1. Навчальний кабінет (лабораторія) – це один з структурних підрозділів 

коледжу, який забезпечує матеріально-технічне оснащення навчально-

виховного процесу.  

2. Роботу навчального кабінету (лабораторії) організовує завідувач 

кабінету, який призначається директором коледжу з числа викладачів 

відповідного профілю на один навчальний рік.  

3. Технічну роботу в кабінеті (лабораторії) виконує лаборант під 

керівництвом завідувача кабінету (лабораторії).  

4. Робота кабінету (лабораторії) проводиться згідно з планом, складеним 

завідуючим кабінетом (лабораторії), схваленим на засіданні предметної 

(циклової) комісії, затвердженим заступником директора з навчальної роботи.  

5. Кабінет (лабораторія) повинен мати документацію  

 перспективний план поповнення і переобладнання кабінету 

(лабораторії);  

 план роботи кабінету (лабораторії) на рік (на семестр);  

 графік роботи кабінету (лабораторії);  

 облікову документацію.  

 

ІІ. Забезпечення навчального процесу  
1. Забезпечення навчального процесу необхідними посібниками, діючим 

обладнанням, інвентарем, інструкціями, приладдям, реактивами для проведення 

практичних і лабораторних робіт, роздатковим матеріалом, технічними 

засобами навчання,  обчислювальною технікою тощо.  

2. Організація самостійної роботи студентів з нормативно-технічною 

документацією, ТЗН, довідково-інформаційною та іншою літературою.  

3. Участь в організації та забезпеченні матеріально-технічного оснащення 

позааудиторної роботи з предмету (факультативів і гуртків, декад, тижнів, 

конференцій, конкурсів, зустрічей, вечорів, днів відкритих дверей, виставок 

технічної творчості).  

4. Організація ремонту і виготовлення наочних посібників всіх видів 

силами студентів і викладачів.  

5. Створення умов для використання технічних засобів навчання.  

6. Розробка інструкцій по дотриманню студентами технічної і 

протипожежної безпеки та забезпечення безпеки проведення навчальних 

занять.  

7. Створення інформаційних стендів для студентів та викладачів щодо 

новин медицини в цілому та спеціальності зокрема.  

8. Бібліографічна робота (складання анотацій видань по спеціальності, 

списків літератури з тем програми, поповнення тематичних папок та інше).  

9. Матеріально-технічне оснащення кабінету (лабораторії), його 

оформлення, переобладнання, поточний ремонт.  



10. Утримання кабінету (лабораторії) в належному естетичному і 

санітарно-гігієнічному стані.  

11. Оформлення облікової документації  

 журналу обліку навчального та матеріально-технічного оснащення 

кабінету (лабораторії);  

 журналу видачі навчального обладнання на заняття;  

 журналу самостійної роботи студентів в кабінеті (лабораторії);  

 журналу обліку консультацій, відпрацювання студентами пропущених 

практичних, лабораторних семестрових занять, ліквідації прогалин в знаннях.  

 

ІІІ. Обов'язки завідувача навчальним кабінетом 

(лабораторією) коледжу  
1. Складати план роботи кабінету (лабораторії) і своєчасно подавати на 

розгляд предметної циклової комісії і затвердження заступником директора з 

навчальної роботи.  

2. Організовувати роботу кабінету відповідно до плану.  

3. Забезпечити належні умови для проведення занять і позаудиторної 

роботи;  надавати допомогу викладачам в організації та проведенні занять.  

4. Проводити інструктажі з викладачами та студентами по дотриманню 

правил технічної і протипожежної безпеки.  

5. Систематично контролювати самостійну роботу студентів в кабінеті 

(лабораторії), відвідування консультацій, додаткових занять.  

6. Скласти план та графік роботи кабінету (лабораторії) і постійно 

контролювати його виконання.  

7. Звітуватися про роботу кабінету (лабораторії).  

8. Організовувати, направляти і систематично контролювати роботу 

лаборанта.  

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ 

(ЛАБОРАТОРІЇ)  
 Планування роботи кабінету (лабораторії) здійснюється відповідно до 

перспективного плану на 3-5 років та поточного плану - на семестр, рік.  

 Плани складаються з 4 розділів  

1. Загальні завдання кабінету (лабораторії) – організаційна робота.  

2. Навчально-методична робота.  

3. Організація позааудиторної роботи.  

4. Матеріально-технічне оснащення кабінету (лабораторії).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНУВАННЯ ПО РОЗДІЛАХ  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ КАБІНЕТУ – 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  

 
 Вивчення Законів, Постанов Верховної Ради України, Постанов Уряду 

та Указів Президента України.  

 Запровадження елементів наукової організації – систематизації наочних 

посібників по темах занять, складання карточок, розміщення наочних 

посібників в кабінеті згідно з вимогами наукової організації праці.  

 Виготовлення нових стендів, плакатів, альбомів по темах курсу.  

 Організація екскурсій.  

 Узагальнення передового досвіду викладачів.  

 Підготовка кабінету (лабораторії) до занять, семестрових і державних 

екзаменів.  

 Планування поповнення кабінету (лабораторії) обладнанням, наочними 

посібниками.  

 Організація проведення лабораторних і практичних робіт.  

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ)  
 Систематичне поповнення кабінету (лабораторії) урядовими 

документами, нормативно-технічною документацією, спеціальною, 

методичною літературою.  

 Розробка програм, методичних вказівок, інструкцій, роздаткового 

матеріалу для теоретичних і практичних занять (ситуаційних завдань, задач, 

прикладів, розрахунків, таблиць, тестових завдань контролю знань), навчальних 

і контролюючих програм для ЕОМ, комплектів обов'язкових контрольних 

робіт, доповідей, рефератів, інформаційних повідомлень, питань для 

екзаменаційних білетів та інше.  

 Планування консультацій, додаткових занять для відпрацювання 

практичних, лабораторних і семінарських занять.  

 Складання картотек основної і додаткової літератури, журнальних і 

газетних статей.  

 Оформлення куточка для студента, в якому розмістити  

1. Кваліфікаційну характеристику молодшого спеціаліста.  

2. Рекомендації по виконанню домашнього завдання, контрольних робіт.  

3. Списки основної і додаткової літератури.  

4. Питання до семестрових і державних екзаменів.  

5. Зразки для виконання звітів практичних і лабораторних робіт.  

6. Методичні рекомендації для студентів щодо самостійної роботи з 

літературою.  

7. Реферати, доповіді студентів по темах курсу.  

8. Спеціальні журнали, інформаційні бюлетені, газети та інші матеріали.  



 Постійне поповнення папок та створення нових, в яких зосереджувати 

технологічні картки, конспекти лекцій, інструкцій по проведенню практичних, 

лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, програми для ЕОМ, 

роздатковий матеріал та інше.  

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ  
 Організація роботи гуртка.  

 Здійснення дослідницької роботи і зв'язок з виробництвом (організація 

клубу ділових зустрічей, участь у роботі внутрішніх нарад).  

 Організація екскурсій.  

 Організація конференцій, диспутів, вікторин, конкурсів, виставок, 

лекторію, предметних тижнів.  

 Організація самостійної роботи студентів в кабінеті, зокрема: 

консультації, додаткові заняття.  

 Профорієнтаційна робота (проведення Дня відкритих дверей, зустрічей з 

випускниками шкіл, ПТУ та ін.)  

 

ІV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ  

КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ)  
 Систематичне поповнення кабінету і ремонт обладнання, технічних 

засобів навчання, наочних посібників.  

 Організація обліку обладнання, інвентаря, технічних засобів навчання, 

наочних посібників та своєчасне їх списування.  


