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Про затвердження технічних специфікацій  
навчального комп’ютерного комплексу для  
кабінету інформатики, навчального  
комп’ютерного комплексу (мобільного)  
та інтерактивного комплексу (інтерактивної  
дошки, мультимедійного проектора) для  
загальноосвітніх навчальних закладів 
 

З метою створення умов для проведення єдиної технічної політики в галузі 
інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та забезпечення 
умов безпечного для здоров’я учнів використання комп’ютерної техніки 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити такі, що додаються: 
технічну специфікацію навчального комп’ютерного комплексу для 

кабінету інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1); 
технічну специфікацію навчального комп’ютерного комплексу 

(мобільного) для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2); 
технічну специфікацію інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, 

мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів  
(додаток 3). 

2. Взяти до відома, що свідоцтва про визнання відповідності 
педагогічним вимогам навчальних комп’ютерних комплексів, інтерактивних 
комплексів (інтерактивних дощок, мультимедійних проекторів), скасовуються з 
моменту набрання чинності цього наказу. 

3. Державній науковій установі «Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Удод О.А.) 
забезпечити видачу нових свідоцтв про визнання відповідності педагогічним 
вимогам навчальних комп’ютерних комплексів для кабінетів інформатики, 
навчальних комп’ютерних комплексів (мобільних) та інтерактивних комплексів 



(інтерактивних дощок, мультимедійних проекторів), з урахуванням вимог 
технічних специфікацій, затверджених цим наказом. 

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій при закупівлі для 
загальноосвітніх навчальних закладів навчальних комп’ютерних комплексів 
для кабінетів інформатики, навчальних комп’ютерних комплексів (мобільних) 
та  інтерактивних комплексів (інтерактивних дощок, мультимедійних 
проекторів), забезпечити дотримання вимог технічних специфікацій, 
затверджених цим наказом. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і 
науки України від 21.06.2010 № 614 «Про затвердження вимог до специфікації 
навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти». 

6. Наказ набирає чинності з моменту його опублікування. 
7. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський 

О.В. ) зробити відмітку у справах архіву. 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра  

Жебровського Б.М. 
 
 
Міністр        Д.В.Табачник 

 


