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Положення про організацію роботи навчальних кабінетів і 

лабораторій 
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І. Порядок організацій навчальних кабінетів і лабораторій. 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Положення поширюється на всі циклові комісії. 

 Навчальний кабінет і лабораторія є основною навчально-матеріальною базою 

для проведення роботи зі студентами й організації різних заходів, що сприяють 

поглибленому вивчанню дисципліни. 

 Основне завдання діяльності кабінетів і лабораторій - надання допомоги 

студентам у більш глибокому і наочному вивченні дисциплін та формуванні 

наукового світогляду. 

 Навчальними планами передбачено з одних дисциплін кабінети, з інших - 

лабораторії, а з деяких дисциплін передбачено і кабінет, і лабораторія. 

 Кабінет є місцем для проведення теоретичних занять, самопідготовки 

студентів до заняття (іспитів) і роботи предметного гуртка. 

 Кабінет є місцем для проведення теоретичних занять, самопідготовки 

студентів до заняття (іспитів) і роботи предметного гуртка. 

 При організації й удосконаленні кабінету необхідно домагатися сполучення 

максимуму зручностей для роботи викладача. Кожен кабінет повинен насамперед 

мати в розпорядженні навчально-наочні посібники й устаткування, необхідні для 

проведення навчальних занять і проведення демонстраційного експерименту на 

занятті з усіх тем дисципліни. 

У кабінеті необхідно мати: 

 навчальні меблі й інвентар; 

  навчально-наочні посібники та різне устаткування; 

 спеціальну бібліотечку; 

 технічні засоби навчання; 

 документацію кабінету. 

2. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КАБІНЕТУ 

2.1. Розмір кабінету повинен бути достатнім для розміщення в ньому однієї 

навчальної групи, робочого місця викладача і навчального устаткування. 

2.2. З багатьох спеціальних дисциплін кабінет необхідно розміщувати в двох 

суміжних кімнатах; площа однієї з них повинна бути не менше 60 м2 й іншої - 20 м2 
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(для деяких дисциплін  площа  кабінету може бути значно збільшена). Велику 

кімнату, що називають -  аудиторією, варто відвести для проведення занять, а 

меншу, робочу чи лаборантську кімнату - для збереження навчально-наочних 

посібників і підготовки їх до заняття.  

3. НАВЧАЛЬНІ МЕБЛІ Й ІНВЕНТАР КАБІНЕТУ 
3.1. Меблі навчального кабінету: столи і стільці для студентів, 

демонстраційний стіл, дошка, шафи тощо. 

3.2. Столи для студентів. Найбільш зручні для занять двомісні столи з 

горизонтальною поверхнею довжина столу 125 см, ширина - 55 см, висота - 74 см. 

3.3. Столи встановлюють так, щоб світло з вікна на них падало ліворуч. 

Відстань від першого ряду столів до дошки повинна бути не менше 2,5 м, а від 

останнього ряду не більше 9 м. Столи розміщують у два-три ряди. Відстань між 

рядами повинна бути не менше 60 см. Така ж відстань від стіни до столів. 

3.4. Дошки можуть бути настінні, стоякові та обертові. Розмір дошки 

повинен бути не менше 300 х 120 см. Поверхня дошки не повинна блистіти. 

Розміщується дошка на передній стіні аудиторії симетрично на висоті 90... 125 см. 

Зверху на дошці повинні бути пристосування для  

підвішування плакатів, таблиць тощо, а знизу жолобок для крейди.  

3.5. Демонстраційний стіл висотою 90 см, шириною 80 см і довжиною 

кришки 300 см необхідний для раціональної організації викладу навчального 

матеріалу, розміщення посібників та обладнання. Стіл розміщують на помості біля 

класної дошки за 90...100см від неї. 

4. ОСНАЩЕННЯ РОБОЧОЇ КІМНАТИ (ЛАБОРАНТСЬКОЇ) 

4.1. Робоча кімната служить для збереження навчально-наочних посібників і 

підготовки їх до занять. У робочій кімнаті повинні знаходитися шафи для 

збереження приладів, препаратів, наочного приладдя, навчальної і методичної 

літератури, стіл для підготовки демонстрацій, стіл для викладача. 

4.2. Шафи для збереження приладів можуть бути різних конструкцій. Вони 

повинні мати найбільшу ємність при найменшій площі підлоги, займаної ними. 

Можна робити шафи, що займають усю подовжню стінку робочої кімнати. У шафі 

полиці можуть переміщуватися по висоті і закріплюватися в бажаному положенні. 
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Стіл, призначений для підготовки дослідів, демонстрацій і лабораторних робіт 

до занять, повторює демонстраційний стіл.  

5. НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ Й УСТАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЙ 

5.1. При викладанні навчальних дисциплін викладач повинен будувати 

процес навчання на принципах дидактики, у тому числі застосовувати принцип 

наочності. 

5.2. Принцип наочності відображається у використанні викладачем 

різноманітних наочних навчальних приладів та проведенні демонстрацій на 

заняттях. У методичному відношенні демонстрації роблять будь-яке явище більш 

ясним для студентів, ніж при словесному його описі, і сприяють більш легкому 

засвоєнню та запам'ятовуванню фактів. Добре поставлена демонстрація підвищує 

інтерес студентів, позитивно діючи не тільки на їх розумову, але й на емоційну 

діяльність, на їхню уяву. 

5.3. При викладі навчального матеріалу, як правило, всі основні явища і 

закони, що складають предмет лекції, повинні демонструватися на досліді. Для того, 

щоб виконати цю умову, кабінет повинен мати у своєму розпорядженні спеціальне 

устаткування для проведення демонстраційного експерименту. 

5.4. Графічні наочні приладдя (плакати, таблиці, зразки матеріалів та 

виробів, макети, тощо). Кабінет повинен мати плакати з окремих  тем дисципліни. 

5.5. Плакати необхідно застосовувати в основному для підготовки студентів, 

під час вивчення спеціальних дисциплін на теоретичних заняттях, якщо немає 

натуральних об'єктів. 

Схеми і креслення викладач повинен широко використовувати при поясненні 

нового матеріалу, при рішенні задач та при опитуванні студентів. Застосування 

малюнків і креслень надзвичайно важливо з погляду прищеплювання ряду 

необхідних практичних умінь і навичок. У то й же час схематизований малюнок чи 

креслення допомагає студенту швидше зрозуміти досліджуваний об'єкт чи 

установку. 

5.6. Наочні засоби застосовуються на всіх етапах навчального процесу: під 

час викладання нового матеріалу, для закріплення знань, під час виконання 

домашніх завдань і підготовки до заліків та іспитів. 
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5.7. Навчальне кіно, відеоролики повинні стати невід’ємною частиною 

лекції. 

6. СПЕЦІАЛЬНА БІБЛІОТЕЧКА КАБІНЕТУ 

6.1. У кожному кабінеті повинна бути обладнана спеціальні бібліотечка, яку 

необхідно комплектувати підручниками і навчальними посібниками, довідниками, 

альбомами, журналами і брошурами про передовий досвід, навчально-методичною 

документацією (програмою дисципліни, інструкційними картами методичними 

розробками, тощо) з відповідної дисципліни. 

6.2. У бібліотечці зосереджуються методичні розробки, доповіді викладачів, 

конспекти-описи занять, зразки контрольних письмових робіт, творчих творів, 

реферати, доповіді виступів студентів і ряд спеціальних матеріалів, в залежності від 

профілю кабінету. 

7. НАОЧНИЙ МАТЕРІАЛ У НАВЧАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ТА ЙОГО 

ОФОРМЛЕННЯ 

7.1. Кожен кабінет повинен відбивати досягнення науки і передового досвіду 

в даній галузі, де студент міг бачити її практичні досягнення та перспективи 

розвитку.  

7.2. Крім тематичного набору наочності та приладів, у кабінеті розміщують 

постійне наочне приладдя, що знаходиться в кабінеті відносно тривалий час і 

безпосередньо пов’язані з вивченням окремих тем, або розділу. До них відносяться: 

матеріали з історії розвитку даної галузі, досягнення науки і передового досвіду, 

обладнані стенди, щити, тренажери, різні набори для лекцій . 

7.3. Під час оформлення й обладнання кабінету необхідно прагнути до того, 

щоб навчальний кабінет став постійним джерелом навчальної інформації, щоб 

студент, знаходячись у ньому, мав можливість самостійно (без участі та допомоги 

викладача) одержувати навчальну інформацію з дисципліни. У навчальному закладі 

кожен куточок повинен служити джерелом інформації для студентів. 

7.4. Розміщувати наочні приладдя в кабінеті слід на бічній і задній стінах у 

вигляді  виставкової  смуги шириною  приблизно 1-2 м. 

7.5. Наочні приладдя також можна експонувати в засклених шафах, 

розташованих уздовж стін. 
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7.6. На фронтальній стіні кабінету (де розташована дошка) і на 

демонстраційному столі розміщують наочні приладдя, що безпосередньо 

використовувані тільки на даному занятті. 

7.7. Кабінет повинен бути єдиним в архітектурно-художньому оформленні, 

тобто розміри меблів, стендів, вітрин повинні сполучатися між собою і відповідати 

площі та плануванню приміщення, для якого вони призначені. 

7.8. При оформленні кабінету необхідно звертати увагу на освітлення, колір 

стін, з огляду на будівельні норми і правила. Кабінет повинен бути озелененим. 

7.9. Чистота, наявність всього необхідного, простота і вишуканість у кабінеті 

порядок - ось ті фактори, що при вмілому веденні заняття викладачем збуджують у 

студентів невичерпний інтерес до дисципліни. 

 

ІІ. Планування роботи навчальних кабінетів (лабораторій) 
Робота кабінету (лабораторії) повинна бути чітко спланована. В план роботи 

включаються не тільки питання поповнення матеріально-технічної бази кабінету чи 

лабораторії, але і заходи по покрашенню якості проведення лабораторних робіт та 

практичних занять, складання інструкційних карток, розробка та виготовлення 

оригінальних наочних посібників, написання методик проведення лабораторних і 

практичних занять, проведення винахідницької роботи і т.п. Розділи плану повинні 

бути такими: 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.1 Підготовка аудиторії до нового навчального року. 

1.2 Складання плану роботи кабінету та гуртка. 

1.3 Графік чергування по кабінету. 

1.4 Графік консультацій з дисципліни. 

1.5 Проведення інвентаризації майна кабінету. 

1.6 Формування предметного гуртка. 

1.7 Пропаганда досягнень науки і техніки (лекції, доповіді бюлетені, вітрини 

інформації ). 

2. УЧБОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1 Робота зі студентами з закріплення та поглиблення знань: 
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2.1.1 Проведення конференцій. 

2.1.2 Написання творчих робіт. 

2.1.3 Написання рефератів. 

2.1.4 Оформлення альбомів. 

2.1.5 Проведення екскурсій і зустрічей. 

2.2 Розробка інструкцій, інструкційних карт та методик по проведенню 

лабораторних і практичних робіт. 

2.3 Допомога викладачам в покрашенні організації навчального процесу: 

2.3.1 Підбір літератури, приборів, реактивів, таблиць, схем, тобто всього, що 

забезпечує якісне проведення лекцій. 

2.4 Підтримання зв’язку з виробництвом та кафедрами університету. 

2.4.1  Проведення занять на виробництві, екскурсій, практичних і лабораторних 

робіт. 

2.5 Проведення відкритих уроків. 

2.6 Розробка індивідуальних завдань студентам під час технологічної та 

переддипломної практики. 

2.7 Проведення консультацій. 

2.8 Поповнення “Методичного куточка” кабінету новими учбово-методичними 

посібниками. 

3. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

3.1 Заходи з розвитку технічної творчості студентів: 

3.1.1 Виготовлення макетів, моделей, вузлів, пристроїв та інше. 

3.1.2 Ремонт наявного обладнання. 

3.1.3 Виготовлення обладнання для лабораторних робіт та практичних 

занять. 

3.1.4 Виконання експериментальної частини курсових і дипломних проектів. 

4. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КАБІНЕТУ 

(ЛАБОРАТОРІЇ) 

4.1 Заходи по оснащенню кабінету новим обладнанням та навчально-наочними 

посібниками. 

4.2 Придбання та монтаж нового обладнання. 

4.3 Створення навчально-методичних посібників (плакатів, схем, альбомів). 
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4.4 Списання застарілого обладнання. 

4.5 Виготовлення  експонатів на виставку технічної та художньої творчості. 

Рекомендується складати перспективні плани з поліпшення матеріально-

технічної бази кабінету (лабораторії). Циклова комісія повинна приділяти 

достатню увагу питанню оновлення морально зношеного обладнання, препаратів,  

муляжів, стендів, макетів і не допускати перетворення кабінетів в сховища 

непотрібного обладнання.  

Голова циклової комісії здійснює контроль за роботою завідуючого кабінетом  

або лабораторією, організує чергування викладачів для проведення консультацій, 

огляди-конкурси на кращий кабінет, лабораторію. Хід виконання плану роботи 

кабінету (лабораторії) заслуховується на засіданнях циклової комісії. 

План роботи кабінету (лабораторії) затверджується заступником директора з 

навчальної або практичної роботи на протязі перших двох тижнів нового 

навчального року. 

 


