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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення  розроблено відповідно до Закону України «Про загальну 

середню освіту», до «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів», затверджених наказом МОН України 20.07.04 №601, інших 

законодавчих актів, в т.ч. про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

1.2. Дане  Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-

технічного оснащення кабінетів із загальноосвітніх дисциплін Відокремленого 

структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського 

державного університету науки і технологій» (далі - коледж)  згідно із санітарно-

гігієнічними правилами та нормами. 

1.3. Кабінетом вважається класна кімната коледжу зі створеним навчальним 

середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та навчальним  

обладнанням.  
1.4 Загальні та спеціальні вимоги до розташування, матеріально-технічного 

обладнання та науково-методичного оснащення кабінетів з природничо-

математичних предметів мають відповідати вимогам  «Положення про навчальні 

кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних 

закладів»,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України №1423 від 14.12.2012. 

1.5  Вимоги до комп'ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні 

приміщення (класи, групи, майстерні, аудиторії) закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти, крім бібліотек, враховуючи вимоги 

новітніх технологій викладання навчальних предметів мають відповідати вимогам 

«Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року № 1440. 

1.6 Перелік засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані 

навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-

лабораторії державних і комунальних закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів 

навчання мають відповідати вимогам «Типового переліку засобів навчання та 

обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій», затвердженого 

наказом МОНУ № 574 від 29.04.2020 р.   

1.7 Перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

предмета «Захист України» має відповідати «Типовому переліку засобів навчання 

та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів 

освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти», 

затвердженого наказом МОНУ №1357 від 13.12.2021 р. 

 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ  

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

 

2.1.Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#n14


умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань 

відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 № 24. 

2.2.Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов 

для: організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації 

практично-дійової і творчої складових змісту навчання; забезпечення профільного 

і поглибленого навчання; організації роботи гуртків та факультативів; проведення 

засідань методичних об'єднань, ПЦК; індивідуальної підготовки викладача до 

занять та підвищення його науково-методичного рівня. 

2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою 

визначення стану готовності їх до проведення занять. 

2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

мають відповідати вимогам, затвердженим по становою Головного державного 

санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01), та 

ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів. 

 

3 ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

 

3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає: визначення предметної 

специфіки; розміщення кабінетів; оснащення засобами навчання та навчальним 

обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення 

організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів. 

3.2. У коледжі можуть створюватись навчальні кабінети,  передбачені 

навчальним планом в т.ч.  з  лабораторними  приміщеннями,  що   прилягають   

до  цих кабінетів. Лабораторні приміщення повинні мати вихід до кабінету, а ті, 

що створюються при кабінетах фізики, хімії, біології, - додатково окремий 

вихід у коридор.  

3.3 Переважно з іноземної мови з малою наповнюваністю груп можуть 

створюватися комбіновані кабінети для викладання споріднених предметів. 

Найбільш доцільним є поєднання предметів, що належать до однієї освітньої 

галузі, мають споріднене обладнання, наприклад хімії та біології, фізики й 

астрономії, біології і географії, правознавства та історії, мови й літератури тощо. 

3.4  Майстерні  розміщують на першому поверсі, як правило, ізольовано 

від інших основних приміщень, і вони повинні мати окремий вихід на подвір'я.  

Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху, актові - 

не вище третього згідно з ДБН В. 2.2-3-97 п.3.8. 

 

4 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

 

4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до 

типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та 

обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. 

4.2.  Меблі та їх розміщення у кабінетах (класних кімнатах) та майстернях 

мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2 ДСанШН 

5.5.2.008-01) і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та 



споруди навчальних закладів”. 

У класних кімнатах встановлюються  меблі: парти, (одно-) двомісні уч-

нівські столи та стільці учнівські, в кабінетах хімії, фізики та біології — 

спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 

4, 5,6 ростовими групами). 

Учбові меблі мають шість розмірів за ростовими групами та маркуванням їх у 

вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів до  146—160 см (4-а група) — 

червоного, 161—175 см (5-а група) — зеленого і більше 175 см (6-а група) — 

блакитного. Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому 

стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01). 

4.3. Робочі місця викладачів фізики, хімії, біології, спеціальних дисциплін 

монтуються на підвищенні, обладнуються демонстраційним столом (у кабінетах 

хімії та біології з препараторською частиною — висотою 75 см). Тумби стола 

оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання інструментів, 

хімічного посуду, мікропрепаратів і приладів, що використовуються для 

проведення дослідів. До демонстраційної частини стола, (висотою 90 см) 

підводять електричний струм, воду і каналізацію. Робочі площі столів повинні 

бути покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних та термічних 

пошкоджень, хімічних реактивів. У кабінеті хімії та біології робоче місце 

викладача доцільно обладнати витяжною шафою з вільним доступом до неї. 

У кабінеті хімії необхідно обладнати демонстраційний стіл витяжною 

шафою (розміром 64x85x250 см) під кутом 45°, додатковим місцевим 

освітленням) підведенням гарячої та холодної проточної води відповідно до 

вимог ДСанПін 5.5.2.008-01. 

4.4.Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із загальних 

стаціонарних та спеціалізованих взаємозв'язаних електричних пристроїв і джерел, 

які вмикаються до мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 127 В 

або 220 В) та однофазного (від 5 В до 250 В), постійного струму з напругою від 0 до 

100 В. У лаборантській встановлюється центральний щиток, від якого подається 

однофазний і трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і 

регулятором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою). 

До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний електричний 

струм (до 42 В). 

4.5. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (аудиторна) 

дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площ у розгорнутому або 

складеному вигляді. 

Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робочих площ 

може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на 

навісному екрані. 

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для 

демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей тощо). 

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для 

нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів. 

Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінетах галузі технологій і 

математики розміщують демонстраційні креслярські інструменти. 

4.6.Лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладнуються: 

витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів та 



лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами для збереження 

хімічних реактивів, рукомийником, столом для підготовки дослідів, приладів і 

навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом для роботи 

вчителя та лаборанта, столом із пристроями для зберігання матеріалів та 

інструментів для ремонту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та 

дистилятором, які монтуються на стіні. 

4.7. Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях,  

розташовується окремо у залежності від розміру, виду і матеріалу (пластмаса, 

скло, метал), з якого він виготовлений. 

Посуд для збереження реактивів повинен мати етикетки з чітким і яскравим 

написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реактивів повинні 

замикатися. 

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх 

властивостей (гігроскопічні реактиви, легкі, горючі і органічні речовини, 

кислоти). 

На посуді з отруйними речовинами має бути етикетка з написом "Отрута", з 

горючими - етикетка з написом червоного кольору та знаком оклику — 

"Вогненебезпечної". 

4.8.Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються 

назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги. 

4.9.Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентар 

ній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, 

пронумерована та скріплена печаткою (додаток 1). 

4.10.Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання,  

навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, 

затверджених Міністерством фінансів України. 

4.11.Кабінети і майстерні мають бути забезпечені: 

- аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної 

допомоги; 

- первинними засобами пожежегасіння відповідно до Правил пожежної 

безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. 

4.12. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень 

визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, 

установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом 

Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС 

України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

17.12.98 за №800/3240 (із змінами і доповненнями). 

 

5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

 

5.1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних 

програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного 

примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних 

посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних 

посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених 

переліків, планом кабінету. 



5.2.У кабінеті створюється тематична картотека дидактичних та навчально-

методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, 

методичних вказівок що до забезпечення самостійної роботи студентів, курсового 

та дипломного проектування, заочного відділення. У лабораторіях має бути 

інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, 

пожежної безпеки.  

5.3. Додатково кабінети можуть бути оснащені :  

- підручниками та навчальними посібниками для кожного студента; 

фаховими журналами; 

- інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України; 

бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної 

і методичної літератури; 

- матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками 

відкритих занять та виховних заходів; 

- інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, 

спостережень, фізичного практикуму тощо; 

- краєзнавчими матеріалами; 

- інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних 

засобів навчання. 

 

6 ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

 

6.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на 

табличці з назвою кабінету: "Кабінет фізики", "Кабінет хімії", "Кабінет 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання" тощо. 

6.2 Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-

методичних експозицій змінного та постійного характеру. 

6.3  До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать: 

державна символіка; інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила 

роботи в кабінеті; портрети видатних учених, письменників, композиторів; 

таблиці сталих величин, основних формул; еволюція органічного світу та його 

класифікація; таблиця періодичної системи елементів -Д.І. Менделєєва, елект-

рохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот; системи 

вимірювання фізичних одиниць; політична карта світу, політико-адміністративна 

карта України, фізична карта України тощо. 

6.4. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колекції, 

муляжі тощо. 

6.5. До експозицій змінного характеру належать :виставка кращих робіт 

студентів; матеріали до теми наступних занять, орієнтовні завдання тематичного 

оцінювання, державної атестації, критерії оцінювання знань; додаткова 

інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, про життєвий і творчий 

шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій країні та за її 

межами; матеріали краєзнавчого характеру; результати експериментальної та 

дослідницької роботи студентів; результати  олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. 

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми. 

6.6 Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, 

перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах. 



 

7 КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ КАБІНЕТОМ 

 

7.1.  Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор 

з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному 

закладу. 

7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, 

зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших 

матеріальних цінностей. 

7.3. До обов'язків завідувача кабінетом належать: складання 

перспективного плану оснащення кабінету; забезпечення умов для проведення 

занять; сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету; 

систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів; забезпечення дотримання в 

кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо; 

систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін 

про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей; керування і 

контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння 

підвищенню рівня його кваліфікації. 

7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача 

кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється 

згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494. 

7.5.Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та 

навчальним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором 

коледжу. За згодою директора (заступника директора) приміщення кабінетів 

можуть використовуватись для проведення занять з інших предметів, виховних 

заходів, батьківських зборів . 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Заступник  директора  з НР 

«_____»___________20___р. 

_____________ В.Л.Пінчук 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

кабінету/лабораторії 

 

 

 

ПЦК ____________________________________________________ 

 

Відділення _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ/КАБІНЕТ 

 

1. Завідувач лабораторії/кабінету ____________________________ 

 

2. Дисципліни, які викладаються  _____________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

3. Наявність методичного куточка, куточка з охорони праці ______ 

 

_____________________________________________________ 

 

4. Площа лабораторії/кабінету ______________________________ 

 

5. Площа препараторської  __________________________________ 

 

6. Кількість робочих місць  _________________________________ 

 

7. Характеристика освітлення, освітленість ____________________ 

 

8. Електропостачання приміщення, лабораторних стендів і устаткування 

 

_____________________________________________________ 

 

9. Заземлення ___________________________________________ 

 

10. Вентиляція ___________________________________________ 

 

11. Дата організації лабораторії/кабінету ______________________ 



ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 



ІІІ. ЛАБОРАТОРНІ (ПРАКТИЧНІ) РОБОТИ 

з навчальної дисципліни ________________________________________ 

 

Номер 

роботи 

Назва 

лабораторної 

(практичної) 

роботи 

Кількість 

посадочних 

місць 

Відсоток 

забезпеченості 

обладнанням, 

матеріалами та ін. 

для виконання 

роботи 

Назва стендів, 

моделей, 

інструментів та 

ін., що 

використовуються 

при виконанні 

роботи 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

      

 
(Відводиться необхідна кількість сторінок) 

 



ІV. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І НАОЧНІ ПОСІБНИКИ 

 

 
 

№ 

п/п 

Назва, тип ТЗН, наочних  

посібників 

Кількість,  

шт. 

Балансова вартість, грн. 

за одиницю загальна сума 

 1 2 3 4 

     

 
(Відводиться необхідна кількість сторінок ) 



V. ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

Назва обладнання 
Одиниця 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Балансова вартість, 

грн. 
Рік 

придбання, 

виготовлення 

Спосіб 

виготовлення 

(промисл. 

саморобн.) 
за один. 

загальна 

сума 
1 2 3 4 5 6 7 

 
(Відводиться необхідна кількість сторінок) 



VІ. МЕБЛІ ТА ІНВЕРТАР 

 

Назва і коротка 

характеристика 

Вартість, грн. 

Рік придбання, 

виготовлення 

Спосіб 

виготовлення 

(промисл., 

саморобн.) 
За одиницю 

Загальна 

сума 

1 2 3 4 5 

     

 
(Відводиться необхідна кількість сторінок ) 



VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЮ, НАВЧАЛЬНИМИ 

ПОСІБНИКАМИ 

 
№ 

п/п 
Назва, автор , рік видання Кількість, шт % забезпечення 

1 2 3 4 

    

 



VІІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 



ІХ. ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ 

 


