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Інформаційно-аналітичні матеріали
про підсумки участі у журі міського огляду-конкурсу на кращий кабінет та
комплексно-методичне забезпечення з предмету «Біологія» серед закладів

професійної (професійно-технічної освіти м. Києва

З  метою  забезпечення  оптимальних  умов  для  організації  освітнього
процесу  та  реалізації  завдань  відповідно  до  Державного  стандарту  освіти  у
квітні-травні 2019 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної
освіти м. Києва було проведено міський огляду-конкурсу на кращий кабінет та
комплексно-методичне  забезпечення  з  предмету  «Біологія»  серед  закладів
професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. 

На відбірковий заочний етап конкурсу матеріали надали 22 з 23 закладів
професійно-технічної освіти м. Києва. Під час оцінювання  матеріалів основну
увагу було зосереджено на питаннях:

 матеріально-технічне забезпечення кабінету,

 навчально-методичне забезпечення кабінету,

 оформлення навчального кабінету.

Журі встановлено, що всі навчальні кабінети знаходяться в задовільному
стані  та  мають  відповідне  обладнання.  А  саме,  кабінети  укомплектовані
обладнанням  загального  призначення  відповідно  до  специфіки  предмета,
забезпечені  аптечкою з  набором медикаментів  для  надання  першої  медичної
допомоги та первинними засобами пожежегасіння, в кабінетах наявні стенди з
безпеки життєдіяльності.

Навчально-методичне  забезпечення  кабінетів  відповідає  сучасним
вимогам  освітнього  процесу.  У  всіх  кабінетах  в  наявності  інструктивно-
методичні матеріали для вчителя, навчальні посібники та дидактичний матеріал
для учнів. Додатково всі кабінети оснащені презентаціями, відео матеріалами та
тематичними  тестовими  контрольними  до  кожної  теми  курсу.  Усі  кабінети
мають науково-популярну літературу та періодичні видання.

Заслуговують  на  увагу  плани  роботи  кабінетів  і  тематичні  картотеки
дидактичних  та  навчально-методичних  матеріалів,  розроблені  за
рекомендаціями міського методичного кабінету. 
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Тож,  до  очного  етапу  конкурсу  журі  відібрало  6  кабінетів,  які  набули
сучасного оформлення. Це кабінеті в яких зроблено капітальний ремонт та до
яких закуплено сучасне обладнання та наочність.

Переможцем  конкурсу  став  кабінет  Державного  навчального  закладу
«Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою».

Друге  місце  посів  кабінет  Київського  вищого  професійного  училища
будівництва і дизайну.

Третє місце посів кабінет ДНЗ «Київське регіональне вище професійне
училище будівництва».

Лауреатами конкурсу стали:
- Київський професіональний енергетичний ліцей;
- Київський професіональний будівельний ліцей;
- ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та

дизайну м. Києва»
Кабінет  біології  в  кожному  з  цих  закладів  оформлений на  високому

технологічному  і  освітньому  рівні,  відповідно  до  навчальних  програм.  Усі
викладачі  мають  змогу  наочно  демонструвати  основи  біології,  проводити
практичні заняття і лабораторні роботи.

З  цікавого  що  можливо  використовувати  у  роботі,  це   проведення
тестувань  (контрольна  робота  ПШУМ,  наприклад)  на  простому  і  зручному
сервісі – Google Forms, а використання зручного і безкоштовного розширення
Flubaroo,  дозволить  моментально  проаналізувати  результати  тестування  і
виставити оцінки чи бали.

Завідуюча відділом біології НЕНЦ Н. Якубова
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