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РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ

№ 
п/п

Назва заходу Термін 
виконання

Відмітка про 
виконання
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20.

21.

22.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Перевірити готовність кабінету до проведення занять
Провести технічне обслуговування комп’ютерів
Проглянути програмне забезпечення для проведення 
викладання курсу Інформатики
Скласти графік роботи кабінету
Сформувати систему гурткової роботи та скласти 
розклад роботи гуртків
Скласти розклад консультацій з інформатики для учнів 
10-11 класів
Провести інструктаж з ТБ та життєдіяльності з учнями 
10-11 класів
Провести інструктаж з членами гуртків з ТБ та 
життєдіяльності
Придбати навчальні програми з інформатики для 10-11 
класів
Скласти програми гурткової роботи

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАБІНЕТУ

Розробити 3 розробки уроків з інформатики в 10-11 
класах
Розробити 1 розробку позаурочного виховного заходу 
«КВК інформатиків»
Переглянути та поновити інструкції для проведення 
лабораторних та практичних робіт з інформатики
Виписати для кабінету газету «Інформатика» та журнал 
«Комп’ютер у школі та сім’ї»
Систематично поновлювати матеріали на інформаційних 
стендах кабінету
Систематично випускати стінну газету «Файл»
Створити при кабінеті шкільне товариство «Файл»
На належному науково-методичному рівні провести 
апробацію електронного навчального посібника 
«Школярик» з інформатики
Прийняти участь у районному педагогічному ярмарку

Провести відкритий урок для вчителів інформатики 
району
Розпочати проведення комп’ютерно зорієнтованих 
уроків з математики у 8 класі з геометрії
Приймати активну участь у роботі шкільного МО 
вчителів математики та інформатики та районного МО 

30.08
До 31.08
До 31.08

До 1.09
До 15.09

До 15.09

До 2.09

До 15.09

До 1.09

До 15.09

Протягом року

До 10.01

До 15.02

До 30.10

Протягом року

Раз на місяць
До 10.09

З 1.09

Згідно плану 
РМК

Жовтень

З 1.09
Постійно
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

вчителів інформатики
Прийняти участь у районному конкурсі «Урок року»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА В КАБІНЕТІ
Виготовити під час проведення уроків та роботи гуртків 
слідуючі електронні посібники з подальшим їх 
використанням у навчальній роботі:

 Закінчити роботу по створенню шкільного Web-сайту і 
подати матеріали на реєстрацію
Прийняти участь у районній олімпіаді юних 
програмістів
Прийняти участь у районному конкурсі комп’ютерної 
творчості
Прийняти участь в обласному конкурсі з Web-дизайну, 
який буде проведено на базі ЦНТТУМ
Прийняти участь у Всеукраїнській Web-олімпіаді з 
інформатики
Організувати і систематично проводити роботу клубу 
«IC Liubech»
Прийняти участь в районному конкурсі комп’ютерних 
анімацій
Спланувати серію уроків з геометрії у 8 класі з 
використанням програмного забезпечення DG

Згідно плану 
РМК

До 1.12

Згідно плану 
РМК
Згідно плану 
РМК
Згідно плану 
ЦНТТУМ
З 1.09 по 23.02

З 1.09

Згідно плану 
РМК

З 1.09
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