Кабінет української мови (за професійним спрямуванням) та літератури
Викладання навчальних дисциплін ведеться цілеспрямовано та
ефективно лише тоді, коли кабінети обладнано відповідно до вимог. Більшість
з них не можна створити за досить короткий відрізок часу, тому вони
створюються поступово, удосконалюються протягом декількох років. Кабінет,
про який піде мова, відносно
молодий, заснований в 2011 році.
Завідувачем кабінету є викладач
вищої категорії Максимович Л.О. Цей
кабінет створювався в творчому
тандемі викладача і студентівдипломників
спеціальності
«Архітектурне
проектування
та
внутрішній інтер’єр», для яких це був
перший в житті реальний проект. І
тому, з одного боку, він демонструє
знання, вміння та навички студентів-випускників, отриманих під час навчання
в нашому технікумі, а з іншого, їхнє бачення майбутнього кабінету щодо його
зручності та комфортності.
Основне призначення кабінету української мови (за професійним
спрямуванням) та літератури є формування національно-мовної особистості,
підготовка висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним
потенціалом спеціалістів. Відповідальність за це покладається, в першу чергу,
на викладача, робота якогоспрямована на те, щоб кожне заняття сприяло
розвитку пізнавальних інтересів та комунікативних здібностей студентів,
формуванню практичних навичок усного і писемного спілкування в колективі,
а комплектація кабінету навчальним обладнанням здебільшого відображає
його смаки, методичні прийоми та педагогічні інтереси. При цьому діяльність
викладача щодо оснащення кабінету нерідко приймає різні напрями,
відображаючи тим самим різноманітність поглядів на те, які саме засоби
навчання слід застосувати в той чи інший момент навчального процесу.
На особливу увагу заслуговує оригінальний
постер у вигляді нашої національної квітки –
соняха. Його зміст і стаціонарність дають
можливість нагадувати студентам про основну
модель курсу дисципліни «Українська мова
(за професійним спрямуванням)». Цей
яскравий естетичний елемент інтер'єру

підвищує настрій, спонукає до творчої роботи.
Кабінет обладнано комбінованою магнітною дошкою, яка призначена як
для маркера, так і для крейди.Її можна використовувати для демонстрації
художньо-зображувальної
наочності,
мультимедійних
матеріалів.

Процес викладання мови та літератури несе не тільки освітній характер,
але й направлений на виховання успішної особистості, орієнтованої на
загальнолюдські та національні цінності. Постійний панорамний стенд містить
портрети найбільш яскравих представників української літератури минулого й
сучасного, які найповніше реалізуютьі виховні можливості, закладені в
українській мові, адже висловлювання про мовуцих авторів стимулюють
інтерес до вивчення рідної мови та бажання оволодіти її багатством. Все це
поєднано з державною символікою – гербом та прапором.
Жоден кабінет не буде вважатися завершеним без наявності
методичного кутка, в якому міститьсяпотрібна інформація для студентів, що
забезпечуєїї мобільність, спонукає учнівську молодь до самостійноїтворчості,
дослідницької роботи тощо.

Кабінет обладнано багатофункціональними шафами, в яких
зберігаються нормативні документи, документація навчального кабінету та
навчальних дисциплін, друковані посібники, медіатека, дидактичні матеріали з
мови та літератури, тестові завдання, тематичні
папки, підручники, хрестоматії, програмна
художня та наукова література, література
рідного краю, експозиційні матеріали тощо.
Велика кількість словників, якими можуть
повсякчас користуватися студенти, є джерелом
додаткової інформації і водночас основою для
самостійного виховання культури мовлення.
Кабінет дозволяє успішно проводити
найбільш розповсюджені види позааудиторної
роботи: олімпіади, тематичні виховні години,
тижні української мови та літератури, підготовку
до конференцій, оскільки учасники цих заходів мають свій куток, можливість
готуватися, оформляти та зберігати зібрані матеріали.
Отже, цей кабінет як навчально-методичний центр, безумовно,
забезпечує такі рівні викладання дисциплін, як: естетичний, навчальнометодичний і виховний.

