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МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

 реалізація предметного і 

надпредметного змісту навчання 

  забезпечення діяльнісної 

спрямованості навчання 

  реалізація міжпредметних і 

внутрішньо предметних зв’язків, 

наскрізних ліній 

 • зосередження на цілеспрямованості, 

системності і єдності діяльності  в змісті 

освіти  
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Кабінет  зарубіжної літератури 



Кабінет  

математики 



Кабінет  фізики та астрономії 



Кабінет  англійської мови 



Кабінет   

історії 



Кабінет   

інформатики та 

технології 



Кабінети   

української мови та літератури 
                                                                         П А С П О Р Т 
                                       літературного твору 
                                  

                                                                          І. К. Карпенко – Карий. Комедія   

                                                       «Мартин Боруля» 
                                      Завдання:  

заповнити таблицю,  підсумовуючи  

і узагальнюючи вивчене 

Автор твору, псевдонім  

Назва  
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Життєва основа 
 

 

Головні герої твору 
 

 

 Тема, ідея  

 
 

 

Художні особливості  

твору 

 

 

Іван Карпенко-Карий
(Іван Карпович Тобілевич)

(17 вересня 1845 р. – 2 вересня 1907 р.)

ЕПІГРАФ: Ради України, нам дорогої, ради скривдженого

народу, не маючого навіть і порозуміння об наші

праці, - ми зробимо, що в наших силах!

Іван Карпенко-Карий

Реаліст



Кабінети  хімії, біології та екології 



Кабінети  географії  



Бібліотека  



ВИСНОВКИ  

1. Одним з важливих засобів підвищення якості 

освітнього процесу, успішного виконання освітніх 

програм з предметів, формування у здобувачів освіти 

умінь і навичок є застосування інформаційних засоби 

навчання, які дозволяють не тільки реалізувати 

принципи наочності в навчанні, але і діяльнісний 

метод в навчанні. 

2. Грамотне використання викладачами можливостей 

ІКТ в освітньому процесі сприяє активізації 

пізнавальної діяльності; досягненню цілей навчання за 

допомогою сучасних електронних навчальних 

матеріалів; розвитку навичок самоосвіти і 

самоконтролю в учнів. 

3. Бібліотека ДНЗ КРЦПО має відповідні інформаційні 

ресурси та матеріально-технічне забезпечення для 

формування інформаційної культури сучасних 

викладачів та здобувачів освіти. 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Викладачам предметів 

загальноосвітньої підготовки 

продовжувати роботу щодо: 
- впровадження в освітній процес ІКТ для 

якісного виконання освітніх програм з предметів 

- розробки цифрових дидактичних матеріалів 

2. Адміністрації знайти можливість 

забезпечити: 
- підключення кабінетів загальноосвітньої 

підготовки до мережі Інтернет 

- за наявності фінансування спланувати 

оснащення кабінеті №41 технічними засобами 

навчання 

- за наявності фінансування придбати для 

кабінету № 32 проектор для виконання у повному 

обсязі освітіх програм 


