
 
 

 

 



Обговорено та схвалено на засіданні методичної ради ВСП «Фахового коледжу 

нафтогазових технологій. інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ» 

(протокол від  __________ р. №_____).  

Затверджено педагогічною радою  (протокол від ________ р. №___ ). 

 

  

Укладачі:  

Л.В. Крайз – заступник директора з навчальної роботи та методичної роботи.; 

Н.М. Перель - методист навчально-методичного підрозділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Організатором конкурсу є адміністрація коледжу. 

1.2. Огляд-конкурс навчальних кабінетів, лабораторій проводиться     

щорічно. 

2. Мета і завдання огляду-конкурсу 

2.1. Огляд-конкурс проводиться з метою стимулювання діяльності 

завідуючих кабінетами, лабораторіями, щодо вдосконалення навчально- 

матеріальної бази і дидактичного забезпечення навчального процесу, залучення 

студентів до занять у предметних гуртках і гуртках технічної творчості. 

2.2. Основні завдання огляду-конкурсу: 

- залучити викладачів комісій до активізації роботи кабінетів 

(лабораторій); 

-  підвищити статус навчального кабінету (лабораторії) як центру 

навчально-методичної роботи з дисципліни; 

-  мотивувати викладачів до використання сучасних інноваційних 

технологій в навчальній та поза навчальній діяльності; 

-  активізувати роботу предметних гуртків та гуртків технічної творчості з 

урахуванням напрямків роботи кабінету (лабораторії); 

-  узагальнити і показати позитивний досвід роботи завідувачів кабінетами 

та викладачів (лабораторіями), щодо діяльності кабінету та його ефективного 

використання в навчальному процесі; 

-  розповсюдження досвіду кращих навчальних кабінетів (лабораторії). 

3. Визначення переможців конкурсу 

3.1. Переможців конкурсу визначає комісія, яка складає протокол 

оцінки роботи кабінету(лабораторії); 

3.2.     Переможці огляду-конкурсу нагороджуються Подяками, Грамотами.  

4. Критерії оцінювання 

4.1. Критерії оцінювання навчальної лабораторії включають:  

-  Естетичний вигляд лабораторії. 

-  Навчально-методичні матеріали та матеріали для лабораторного 

практикуму. 



- Наявність календарних планів проведення лабораторних робіт. 

- Систематизовані демонстраційні матеріали у друкованому та 

цифровому вигляді; 

- Матеріально-технічна база (наявність та відповідність 

лабораторного обладнання тематиці лабораторного практикуму, 

сучасність лабораторного обладнання). 

- Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та санітарно- 

гігієничних вимог. 

4.2.Кожен критерії оцінюється за 10-бальною шкалою. 

5. Умови та порядок проведення конкурсу 

5.1. В огляді–конкурсі беруть участь члени комісій та завідувачі кабінетів 

(лабораторії); 

5.2. До складу комісії входять: 

Голова комісії – директор коледжу. 

Члени комісії:  

- заступники директора з НМ та НВР; 

- методист НМП; 

- голова профбюро ВСП ФКНТІІС; 

- завідувачі завідувачі відділеннями; 

- інженер з охорони праці; 

- голови циклових комісій. 

5.3. В компетенцію комісії по огляду-конкурсу входить: 

- аналіз та оцінка (в балах) представлених матеріалів та перевірка 

навчальних кабінетів (лабораторії); 

- винесення рішень за підсумками протоколів; 

- визначення переможців конкурсу; 

- участь у відзначенні переможців; 

- розробка рекомендацій за підсумками проведення огляду-конкурсу, щодо 

використання виявленого кращого досвіду в обладнанні кабінету, лабораторії. 

5.4. Загальні підсумки огляду-конкурсу підводяться на засіданні комісії. 

5.5. За підсумками огляду-конкурсу складається рейтинг навчальних 

кабінетів (лабораторії ) за загальною сумою балів за всіма критеріями та 



готується відповідний наказ «Про підсумки огляду-конкурсу на кращій 

навчальній кабінет (кращу навчальну лабораторію » та оприлюднюється на 

сайті. 

 

6. Усунення недоліків виявлених в процесі огляду-конкурсу 

 

6.1. Учасники конкурсу повинні усунути недоліки виявленні у процесі 

огляду-конкурсу у визначений термін і результати представити комісії. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 

Огляду кабінету (лабораторії)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Від «______»__________20____р. 

Присутні: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 
№п/п Зміст показників роботи кабінетів 

(лабораторії) 

Максимально кількість 

балів 

Примітки 

1 Документація кабінету, 

лабораторії 

  

1.І Паспорт кабінету, лабораторії 

(додаток А) 

  

1.2 План роботи кабінету, лабораторії 

і його виконання 

  

1.3 Графік роботи гуртків, 

косультацій 

  

1.4 Матеріали роботи гуртка за 

поточний навчальний рік. 

  

1.5 Комплекс документації з охорони 

праці та пожежної безпеки 

(додаток Б) 

  

2 Оснащення кабінету, 

лабораторії 

  

2.1 Наочні посібники та технічні 

засоби навчання 

  

2.2 Динаміка розвитку лабораторної 

бази та навчально-технічного 

обладнання за останні 5 років.  

  

2.3 Забезпечення техніки безпеки   

3 Зміст методичної роботи   

3.1 Силабус(Навчальна програма) 

дисципліни 

  

3.2 Робоча програма дисципліни   

3.3 Навчально-методичний комплекс 

теоретичних занять 

  

3.4 Навчально-методичний комплекс 

лабораторних та практичних робіт 

  

3.5 Навчально-методичний комплекс   



самостійної роботи студента 

3.6 Методичні рекомендації, доповіді   

3.7 Видавнича діяльність   

3.8 Матеріали контролю знань 

студентів 

  

4 Матеріали поза аудиторної 

роботи викладачів 

  

4.1 Робота гуртка   

4.2 Участь в олімпіадах   

4.3 Участь в науково-практичних 

конференціях 

  

5 Оформлення    

5.1 Естетичне оформлення кабінету, 

лабораторії 

  

5.2 Санітарний стан кабінету, 

лабораторії, збереження 

матеріальної бази. 

  

5.3 Організація робочого місця 

студента. викладача 

  

 

Особливі рекомендації 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Підпис членів комісії 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

____________________________________________________(_____________) 

 

З результатами ознайомлений(а) 

Завідувач кабінетом (лабораторією) _____________________(_____________) 

 

 

 



Додаток А  

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ПАСПОРТУ 

КАБІНЕТУ(ЛАБОРАТОРІЇ) 

 

1. Пояснювальна записка. 

2. План кабінету (лабораторії). 

3. Перелік лабораторного обладнання. 

4. Перелік лабораторних занять. 

5. Перелік практичних занять. 

6. Перелік семінарських занять. 

7. Перелік навчальної літератури, рекомендованої для самостійної 

роботи. 

8. Перелік наочних посібників. 

 

 

 

 

Додаток Б 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В 

НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ ТА ЛАБОРАТОРІЯХ 

 

1. Інструкція з охорони праці для співробітників та студентів, які 

працюють в навчальній лабораторії або кабінеті. 

2. Журнал огляду протипожежного стану приміщення. 

3. Куток протипожежної безпеки. 


